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 مقدمه 

 مطالعات اجتماعی است، این مفهوم  در روابط بشر ةمفهومی نوپا در عرصسرمایة اجتماعی اگرچه 

شامول و بساتر    معیارهای جهاان  مدنی، ةامروزه مسلم است که رسیدن به توسعه، جامع. داردریشه 

اماانی،   و توسالی )پاییر اسات    سرمایة اجتماعی امکانوجود با  فقطاعی مناسب برای زیست اجتم

مقباولی   نظار دردهای جامعه اسات،   ةاکسیر همسرمایة اجتماعی  نظر که این 1نظر پاتنام از(. 1931

و موجاب   کناد  تر، داراتر و شاید باتدبیرتر و شاکیباتر مای   جامعه را سالمسرمایة اجتماعی است و 

باا   ،به بعد 1331های  این مفهوم طی سال. (Sabatini, 2005) شود را میداشتن حکومت خوب و کا

زیادی از این محققان برای یاافتن پاسا     ةهای مختلف مواجه شد و عد محققان رشته ةاقبال گسترد

جوی منااب  داخلای   و جست. متوسل شدندسرمایة اجتماعی خود به مفهوم  ةمتعدد رشت های پرسش

های تحقیقااتی محققاان ایرانای     یکی از زمینهسرمایة اجتماعی گیشته  ةدهد در دو ده نیز نشان می

سرمایة اجتماعی ، اما اینکه چه نوع اند را تشریح کرده بوده است و محققان مختلف ابعاد این مفهوم

 .توجه شده استموضوعی است که در مطالعات داخلی به آن کمتر  ،به حال جامعه مفید است

  لهئبيان مس

کاه اماروزه    یطور بهالمللی است،  ینب ةین ورزش در پهنتر محبوبل پرطرفدارترین و شک فوتبا بی

خاانی و   قاره ) شاود  یما ورزش ملای نیاز محساوب     ، این ورزش به عناوان در بسیاری از کشورها

ی گیشته افزایش تعاداد  ها دههی در ا حرفهین دالیل رونق ورزش تر مهمیکی از (. 1931، همکاران

کاه باه تماشاای     اناد  تماشااگران ورزشای افارادی   . (Hansen & Gauthier, 1989) استتماشاگران 

طرفی نسبی بر آنان غالاب اسات، یعنای     یب، تماشاگرانی که ویژگی مندند عالقهرویدادهای ورزشی 

 ،در مقابل .شوند یمهیچ اهمیتی ندارد که کدام تیم برنده یا بازنده شود، تماشاچی نامیده  ها آنبرای 

 هایی هستند که نسبت به تیم یا باشگاهی خاص تعصب ویژه دارند کننده یقتشوان یا هواداران حامی

                                                           
1. Putnam 
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جایابیت خواهاد    بیفوتبال محصولی  ،بدون تماشاگران و هواداران(. 1931ن، همکارایان و ساعتچ)

دلیال فااایی اسات کاه      بود و بخش زیادی از جیابیت فوتبال، حتای تماشاای تلویزیاونی آن باه    

تماشاگران و هواداران جزئای   ،بنابراین .(1931معصومی، ) کنند یمایجاد  ها گاهورزشتماشاگران در 

ی فوتباال در  هاا  باشاگاه دارناد و   هاا  باشاگاه شوند که اهمیت فراوانی برای  یماز فوتبال محسوب 

ی، میزان وفاداری و هویت تیمی و احساا   بستگ دلی و مند عالقهکنند سطح  یمسراسر دنیا تالش 

 نکاردن  ی رکاود تایم و کساب   هاا  دورهرا نسبت به باشگاه خود افزایش دهند تا در  تعلق هواداران

 مانناد هاایی   اماروزه فوتباال باا چاالش     ،در مقابال . برخاوردار باشاند   هاا  آناز حمایات   ،نتیجه نیز

هاا در ساطوم مختلاف و باا علال       روبروست که این پدیده 1پرخاشگری، نژادپرستی و اوباشگری

البتاه بیشاتر ایان رفتارهاا از جاناب      . کند تماشاگران و هواداران را متأثر میگوناگونی بروز کرده و 

بنادی، تباانی،    ها مانند دوپینا،، شار    تواند ناشی از برخی ناهنجاری دهد که می هواداران روی می

در مقایساه باا   (. 1933، همکااران قاسامی و  ) ناداوری و رفتارهای غیرمتعارف ورزشاکاران باشاد  

تبریزی،  و رحمتی) ویژه اروپا رواج دارد یافته که در کشورهای صاحب فوتبال به اوباشگری سازمان

آمیاز طرفاداران فوتباال ایرانای را بسایار خفیاف        ه رفتارهای خشونتگرفت ، تحقیقات انجام(1931

صاورت   باه  طاور عماده،   باه است و  شدنی مشاهده ها ورزشگاه ةدر محدود فقطکه  اند کردهارزیابی 

 دهاد  نادرت ر  مای   های فیزیکی مرسوم در سایر کشورها باه  و خشونت استپرخاشگری کالمی 

گیری  مطالعه و بررسی ابعاد، دالیل شکل. (1931نژاد،  حیدری و غالمی؛ 1931تبریزی،  و رحمتی)

این تحقیاق خاارج    ةها ضرورتی ویژه دارد که از حوصل های نامطلوب در ورزشگاه این پدیدهآثار و

منفای زیاادی    آثاار تواناد   های فوتبال می ها در ورزشگاه بروز این ناهنجاری طور مسلم، بهاما  .است

 .شودمنجر  های اجتماعی و به آسیب باشد داشته

سارمایة  ارتباا    کاه  در زمینة موضوع این تحقیق انجام گرفته اسات  کنون تحقیقات متعددی تا

 از .اناد  ی را نشاان داده های ورزش و توسعه و تقویت این نوع سرمایه در محیط ،و ورزشاجتماعی 

                                                           
1. Hooliganism 
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هاای   هم در سطح فردی و هم اجتماعی از طریق مشارکت در برناماه سرمایة اجتماعی ایجاد  هجمل

از طریاق افازایش   سارمایة اجتمااعی   ، تأثیرگیاری ورزش بر (Burnett, 2006)های ورزشی  باشگاه

، توجاه باه   (Seippel, 2008) گرایای  نفس، گسترش ارتباطات اجتماعی و افازایش اخاال    اعتمادبه

، (Okayasu et al., 2010) اجتماعیة سرمای ةهای ایجاد و تسری  توسع عنوان یکی از شیوه ورزش به

اعتمااد اجتمااعی، مشاارکت اجتمااعی، تعامال       سارمایة اجتمااعی مانناد   های مختلف  نقش مؤلفه

اجتماعی سرمایة ، نقش (1931جسمانی،  و پارسامهر)اجتماعی و احسا  تعلق در مصرف ورزش 

 & Rosso) ای بازیکناان  فوتبال حرفه ةهای اجتماعی شخصی در توسع حاصل از ارتباطات و شبکه

McGrath, 2013) همکااران محمادی ترکماانی و   ) داوطلباان ورزشای  سرمایة اجتماعی ، باالبودن ،

وجاه  ت با، بنابراین، (Djalal, 2015) از طریق مشارکت در فوتبالسرمایة اجتماعی و تقویت ( 1939

های ورزشای در جایب و همگرایای افاراد جامعاه و افازایش تعاامالت         به ظرفیت فراوان فعالیت

بر کسی پوشیده سرمایة اجتماعی ارتبا  مثبت ورزش و  ،های ورزشی اجتماعی بین افراد در محیط

  .نیست

 طاوالنی هاای   شوند که سااعت  هواداران جزئی از فوتبال محسوب می ،اشاره شد طور که مانه

هاای فوتباال    ، ورزشاگاه کنناد  ها صرف مای  در ورزشگاه ،حتی قبل از شروع مسابقه، ت خود راوق

کنند که امکان ابراز وجود هواداران در آن وجود دارد، در این محیط هاواداران   محیطی را فراهم می

های متحدالشاکل، حمال    پوشیدن لبا  مانندیک تیم همدلی و همبستگی خود را به طر  مختلف 

حمایت از تیم خود و خواندن سرودها و آوازها  براییم خود، سردادن هماهن، شعارهایی پرچم ت

حتی  ،طرفداران و هواداران تیم مقابل ،با سردادن شعارهایی علیه بازیکنان ،در مقابل .دهند نشان می

کنند برتری خود را نسبت باه آناان    های لفظی و فیزیکی با تماشاگران تیم حریف سعی می درگیری

از سارمایة اجتمااعی   گیاری   های ورزشای در شاکل   توجه به اهمیت محیط با بنابراین، .نشان دهند

 طاور عماده   باه های فوتبال که  ای در ورزشگاه و وجود برخی مشکالت و مسائل حاشیه ،طرف یک

سارمایة اجتمااعی   ، تحقیق پیش رو به دنبال طراحی مادلی بارای ارتقاای    کند هواداران را متأثر می

تاوان   پژوهش حاضر این است که چگونه می ، پرسشبه عبارتی .هواداران فوتبال استروهی گ میان

 ؟را توسعه دادگروهی  سرمایة اجتماعی میانهای فوتبال  ویژه ورزشگاه های ورزشی به در محیط
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 مبانی نظری 

 ةاماا از دها   ،اند سرمایة اجتماعی معرفی کردهمفهوم  کنندة ابداع را( 1311) 1ناف انیبیشتر محققان ه

ای میاان   شاده  شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست جایگااه تعریاف   بهسرمایة اجتماعی  1331

و  1بوردیاو، کلمان  (. 1931 ن،همکاارا مقیمای و  ) شناسی به خود اختصاص دهاد  های جامعه نظریه

( 1331) بوردیاو . اناد  بیان کارده سرمایة اجتماعی ی از های عریفپاتنام جزء اولین کسانی بودند که ت

داند که ایان   شده برای فرد یا گروه می حاصل جم  مناب  بالقوه و بالفعل فراهمرا سرمایة اجتماعی 

شاده اسات کاه از فهام متقابال و       وبیش نهادینه بادوامی از روابط کم ةمناب  برآمده از مالکیت شبک

باا   بایدرا جتماعی سرمایة انیز معتقد است ( 1331)کلمن . شود سوابق مشترک بین افراد حاصل می

هاایی   ارزش جنبه ،شود مشخص میسرمایة اجتماعی  ةوسیل کارکردش تعریف کرد، کارکردی که به

شاان   تحقق اهاداف و عالئاق   برایعنوان منابعی  بهها را  آنگران  از ساختار اجتماعی است که کنش

اجتماعی، ابعااد   ةایمحققان نیز ضمن تعریف سرمسایر (. 1931، همکارانقاسمی و )گیرند کار می به

برخای   1د، جادول  کردنگیری آن وض   هایی برای اندازه این مفهوم را بیان کرده و شاخص ةسازند

 .  دهد را نشان میسرمایة اجتماعی از ابعاد 
 

 اجتماعي ةابعاد سرمای . 1جدول ادامة 

 ابعاد محققان/ محقق

بانک جهانی 

(1333) 

مشربی، مشارکت  در  ها، خونگرمی و خوش های غیررسمی و شبکه عاویت در گروه

اجتماع و پیوندهای همسایگی، پیوندهای خانوادگی، اعتماد و هنجارهای انصاف و 

 .برابری، جرم و امنیت، بهداشت روانی و پرداختن به امور سیاسی

  نوریس و بریانت

(1111) 

ت در اجتماع، مشارکت اجتماعی، تعهد اجتماعی و التزام، میزان توانمندی، احسا  عاوی

های اجتماعی، حمایت اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی، اعتماد، عمل متقابل و  شبکه

 . همبستگی اجتماعی

                                                           
1. Hanifan 
2. Coleman, Bourdieu 
3. Bryant & Norris 
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 اجتماعي ةابعاد سرمای . 1جدول ادامة 

 ابعاد محققان/ محقق

 (1111)  هارپر
های اجتماعی و حمایت اجتماعی، عمل متقابل و اعتماد،  مشارکت اجتماعی، شبکه

 های مشترک های محلی شامل هنجارها و ارزش مشارکت مدنی، جنبه

 (1111)  فلپ
حجم شبکه یعنی تعداد افراد موجود در شبکه، مناب  موجود در شبکه، میزان دسترسی به 

 این مناب 

 متقابل عمل و اعتماد مدنی، مشارکت حمایت، و اجتماعی های شبکه اجتماعی، مشارکت (1111)  نوریس

 1931 محترم، زاده، ترک: منبع  

، محققاان از دو جنباه   داردبرای افراد و اجتماع  پیامدهای مثبتیسرمایة اجتماعی  ی کهوجود با

هاای   در تقویات ناابرابری  سارمایة اجتمااعی   تاأثیر  ، نخسات،  اند به پیامدهای منفی آن توجه کرده

و دوم  ،افراد دارای تعامالت بیشتر، از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شاد طوری که  اجتماعی به

از رفتارهای ضداجتماعی مانند همبستگی اجتماعی بین  تواند در حمایت میسرمایة اجتماعی اینکه 

سارمایة  پیامدهای منفای   ،درواق (. 1933، همکارانصیدایی و ) های مخرب نقش داشته باشد گروه

پاتنام از نخستین کسانی بود . باشدسرمایة اجتماعی تواند ناشی از وجود انواع مختلف  میاجتماعی 

گروهای و   هاای درون  اصطالحات انجمن کارگیری  بهو با  کردسرمایة اجتماعی را تفکیک که انواع 

فیلاد نیاز   . (Paxton, 2002) را نشاان داد سرمایة اجتمااعی  تفاوت در انواع گروهی  میان های انجمن

اولیاه ایان مفهاوم وجاود      هاای  ریفدر تعسرمایة اجتماعی معتقد است تمایزی بین انواع مختلف 

و گروهای   میاان  گروهای،  باه ساه ناوع درون   سرمایة اجتماعی  با تقسیم (1111) 1اما ولکاک ،ندارد

سطوم  1جدول . (Field, 2008, p.45)سرمایة اجتماعی قائل شدند تمایز مفیدی بین انواع  1پیوندی

 .دهد را نشان میسرمایة اجتماعی مختلف 

                                                           
1. Harper 
2. Flap 
3. Norris 
4. Woolcock 
5. Linking Social Capital 
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 سرمایة اجتماعي  مختلف سطوح. 2جدول 

 ها ویژگی سطوح پرداز نظریه

Woolcock 

(2001)   

 گروهی درون
اعاای خانواده،  مانندهای یکسان  روابط بین افراد با موقعیت

 دوستان نزدیک و همسایگان

 روابط و دوستی سست با دوستان دور و همکاران  گروهی میان

 های اجتماعی متفاوت  ارتبا  افراد مختلف و با موقعیت پیوندی

Sabatini (2005) 

 خانوادگی ارتباطات قوی  گروهی درون  پایین

   باال
 روابط ضعیف بین دوستان و همسایگان گروهی  میان

 های مختلف اجتماعی  روابط رسمی بین افراد با زمینه پیوندی

Chou (2006) 

 خرد

غیررسمی یا 

 گروهی درون

میان افرادی که ارتبا  نزدیک و صمیمی باهم دارند، مثل 

 . ارداعاای خانواده، دوستان نزدیک و صمیمی وجود د

یافته یا  تعمیم

 گروهی میان

 خصوصیات و دوستانه روابط که دارد رواج افرادی میان در

 های گروه اعاای مثل است، حاکم ها آن میان کمتری مشترک

 و اندیشه یک از لزوماً که مردم عموم یا سیاسی و اجتماعی

 . کنند نمی پیروی خاصی گروه فکری

 پیوندی میانی
وابط عمودی است و به روابط حاکم میان شامل پیوندها و ر

 . کند توجه میها  ها و بنگاه ها، سازمان اعاای گروه

 نهادی کالن
جنبه کالن است که سرمایة اجتماعی آخرین و فراگیرترین جنبه 

 . ترین روابط و ساختارهای نهادی است شامل رسمی

اجتماعی، شعاع اعتماد  ةایدهد با حرکت از سطوم خرد به سطوم کالن سرم نشان می 1 جدول

یافته و مناف  و پیامدهای مثبات ایان سارمایه کاه در ساطح خارد مخاتص افاراد در          افراد گسترش

باه   ،نهایات  و در شاده های متفااوت   ها با ویژگی کوچک بود، شامل حال افراد و گروه ای محدوده

کناد   بیان می( 1113)تینی سبا ،همچنین .شود میمنجر ها و نهادهای دولتی  اعتماد عمومی به سازمان

کاه    حاالی  در رد،های رفاه اجتماعی همبساتگی منفای دا   گروهی با شاخص درونسرمایة اجتماعی 

                                                           
1. Low levels 
2. High levels 
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. (Sabatini, 2008) و پیونادی مثبات اسات   گروهای   سرمایة اجتماعی میانها با  ارتبا  این شاخص

برای کل جامعه مفیاد   سرمایة اجتماعیاشکال  ةنیز معتقد است نباید تصور کرد هم( 1111)هارپر 

سارمایة  گروهای بااال باعاض تااعیف      درونسرمایة اجتمااعی  های تبهکار با  مثالً گروه، زیرا است

سارمایة   ،همچناین . شاوند  تر مای  بزرگ ةکل کشور و ایجاد مشکالت فراوانی برای جامعاجتماعی 

یابی جامعاه باه   مانعی در دسات  ،ها و دیگران گروهی با کشیدن خط قرمز بین خودی دروناجتماعی 

گروهی در  درونسرمایة اجتماعی  ،به همین علت. (Harper, 2002) آزادی و عدالت اجتماعی است

و گروهای   میاان  های اجتمااعی  د تا سرمایهکنن تالش میها  جایگاهی ندارد و دولت هجوام  پیشرفت

 (.  1931، همکارانالدینی و  معین)کنند را جانشین آن ( پیوندی)ارتباطی 

 پژوهش ةنپيشي

رغام   کناد علای   بیان میسرمایة اجتماعی، های رقابتی و  ضمن بررسی ارتبا  ورزش( 1111)تونتز 

تولیدشده توساط  سرمایة اجتماعی ، سرمایة اجتماعی استاینکه ورزش ابزاری برای ایجاد و انتقال 

رخای از  شادن ب  راناده  حاشایه   تواند به محرومیات اجتمااعی و باه    ورزش اغلب شکننده بوده و می

در بررسای  ( 1111)دووچاار و هولیگاان   (. Tonts, 2005) دمنجار شاو  شهروندان و ساکنان مناطق 

نشاان داد ترکیاب نیروهاای     ،در جوانان اسکاتلندیسرمایة اجتماعی گرایی و  ها، فرقه ارتبا  گروه

 رکردنحاداکث  جواناان بارای   ةگرایی و رقابت شدید فوتبالی ظرفیت باالقو  اجتماعی مرتبط با منطقه

( 1111) همکااران کوبایاشای و  (. Deuchar & Holligan, 2010) کند را محدود میسرمایة اجتماعی 

گروهای و   درونسارمایة اجتمااعی   ایجااد   بارای هاای مهمای    های فوتبال سایت بیان کردند باشگاه

ای ها  حال شواهدی که نشاان دهاد ایان شابکه      این با ،آن برای بازیکنان فوتبال هستند کارگیری به

، وجاود  هستند 1اجتماعی ةتاریک سرمای جنبةای منفی بوده یا مربو  به  ایجادشده در فوتبال پدیده

در ورزش ساارمایة اجتماااعی در بررساای ( 1111)کالپتااون (. Kobayashi et al., 2011) ناادارد

                                                           
1. Dark side of social capital 
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دانشاجویان  سارمایة اجتمااعی   میزان کلی  ةدهند نشان داد هویت تیمی هواداران کاهش ،دانشگاهی

دارسای و  (. Clopton, 2011) گروهای نادارد   بارون سرمایة اجتمااعی  ست و هیچ سهمی در ایجاد ا

هاای   گروهی و برون گروهای در ساازمان   درونهای اجتماعی  سرمایهنشان دادند ( 1111) همکاران

 گروهای باه   درونسارمایة اجتمااعی   البته شواهد قوی وجود دارد که ابتادا  شود،   ورزشی ایجاد می

گروهای   بارون سرمایة اجتماعی قوی برای تولید ای  سرمایة اجتماعی پایهاین  ،سپس ،آید وجود می

 ةگروهی با توساع  درونسرمایة اجتماعی  ،واق  در .کند ای و ملی فراهم می در سطوم محلی، منطقه

 Darcy  et) شاود  میمنجر گروهی  برونسرمایة اجتماعی ها به تولید  ارتباطات افراد با سایر سازمان

al., 2014   .) 

 روش تحقيق

 ةتفسایری و در مرحلا   ،کدگایاری  ةهاای تحقیاق در مرحلا    پاارادایم  1اسا  مدل پیاز پاژوهش  بر

 .دشصورت آمیخته اجرا  است که بهاستراتژی تحقیق پیمایشی . گرایی است های آماری اثبات آزمون

آوری و  جما  هاای کمای    ه، دادهای کیفی گردآوری و تحلیل شد، سپس توجه به اینکه ابتدا داده با

های کیفی به  در این روش محقق برای تعیین یافته. اکتشافی است ة، تحقیق از نوع آمیختشدتحلیل 

سارمایة اجتمااعی    زمیناة  داناش ماا در   ةباه توساع   بناا  ،همچناین . شاود  های کمی متوسل می داده

نظار هادف    ازر تحقیاق حاضا   های ورزشی، مدلی برای ارتقای آن در محیط طراحیو گروهی  میان

 ،مباانی نظاری   ةاول پاس از مطالعا   ةدر مرحلا  ،با توجه به هدف تحقیاق  بنابراین،. استای  توسعه

 دادن سااختاریافته تهیاه و پاس از انجاام     هاای نیماه   مصااحبه  دادن نظار بارای انجاام    پروتکل مورد

شاد، هار    یمتنظهای کمی  آوری داده مناسب برای جم  ةو پرسشنام اجرا شدتحلیل تم  ،ها مصاحبه

 Amos23و  SPSS23افزارهای  های کمی با نرم داده. شدصورت میدانی اجرا  تحقیق نیز به ةدو مرحل

 .  تحلیل شد

                                                           
1. Research onion  
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 آماری ةجامعه و نمون

بادنی، مادیران    تربیات  انادتشناساان ورزشای، اسا    شامل جامعاه ، نفر از خبرگان 11اول  ةدر مرحل

مصااحبه   دادن برفای بارای انجاام    هدفمند و گلولاه  های به روشورزشی، مربیان و بازیکنان باسابقه 

کمی  ةآماری در مرحل ةجامع. دشمالک اشباع نظری تعیین  بر اسا انتخاب شدند که حجم نمونه 

هاا   تماشاای باازی در ورزشاگاه    بارای لی، برتر بودند کاه   31-31هواداران فوتبال در فصل  همة

لی، برتار  ( 91هفته )باالی جدول در هفته آخر در این مرحله مسابقات چهار تیم . اند حاور یافته

حجام   گرفتن و درنظر یادشدهگیری در نظر گرفته شد و با حاور در مسابقات  عنوان واحد نمونه به

 در. دشا توزیا   ( پرسشانامه  111هار باازی   )پرسشنامه در چهار باازی   111آماری  ةنامعلوم جامع

 .     آوری شد سالم جم  ةپرسشنام 913 ،نهایت

 زار پژوهشاب

و  شاد وتحلیال   ها با فن تحلیل تم تجزیه شده از طریق مصاحبه آوری اطالعات جم  ،اول ةدر مرحل

 بارای  یادشاده  ةپرسشانام . دشصورت پرسشنامه تنظیم  ها به های حاصل از کدگیاری مصاحبه یافته

 هاای بندی نظر شد و با جم  عرضهنیز  شونده مصاحبه تادانتأیید روایی به پنج نفر از خبرگان و اس

 11هاای هفتاه    یکی از بازی همچنین پایایی ابزار قبل از اجرای اصلی با حاور در. تأیید شد ،ها آن

قبول  دست آمد که قابل به 319/1معادل آلفای کرونبا   محاسبةپرسشنامه با  91لی، برتر و تکمیل 

 .  است

 ی پژوهش ها افتهی

 ی کيفیها افتهی

تحلیل تام   فن ،ساختاریافته های نیمه و اجرای مصاحبهرمایة اجتماعی سمبانی نظری  ةپس از مطالع

هاا و   باازخوانی مکارر داده  )هاا   آشانایی باا داده   ةکار گرفته شد، تحلیل تام شاامل شاش مرحلا     هب

بنادی  کادهای    دساته )هاا   جاوی تام  و ها، جسات  ، ایجاد کدهای اولیه از داده(جوی معانیو جست

 Braun) گزارش کیفی است ةها و تهی گیاری تم ها، تعریف و نام تم، بازبینی (ها مختلف در قالب تم
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& Clarke, 2006) .تام   11وبرگشاتی اسات،    این مراحل که در بیشتر مواق  رفت دادن پس از انجام

هاای   تام  کاردن  مطارم توجه باه   با. بندی شدند تم اصلی طبقه پنجفرعی شناسایی شد که در قالب 

 . ها بیان نشده است ، در این بخش تمخش کمیفرعی و اصلی در قالب مدل در ب

 ی کمیها افتهی

 . است بیان شده 9شناختی در جدول  های جمعیت ترین یافته ای از مهم خالصه
 

 دهندگان  شناختي پاسخ های جمعیت ویژگي. 3 جدول

 درصد فراوانی  تعداد  متغیر 

 تحصیالت

 1/11 31 کمتر از دیپلم

 11 31 دیپلم

 1/13 11 دیپلم فو 

 9/11 11 کارشناسی 

 1/3 99 ارشد کارشناسی

 1/1 3 دکتری 

دفعات حاور در 

 هر فصل

1-1 113 1/11 

1-11 199 91 

11-11 13 1/19 

11-11 19 1/1 

11-11 1 1/1 

 عاو کانون هواداران
 1/91 119 بله

 1/13 113 خیر 

 111 913 تعداد کل

 1/11 میانگین سن

و  11باا فراوانای    ،دهندگان با مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم به ترتیب پاس  ،9طبق جدول 

دهنادگان عااو    درصاد پاسا    1/13 ،اند، همچناین  بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده 1/11

باار   پانج  تادرصد از تماشاگران نیز در هر فصل فقط یک  1/11. کانون هواداران باشگاه خود نیستند

 . یابند میر در ورزشگاه حاو
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 اسات، مطاابق   بیان شاده  1در جدول سرمایة اجتماعی های توصیفی ابعاد مدل ارتقای  شاخص

 . برای جامعه باالتر است 1ابعاد از میانگین نظری  ةهممیانگین  ،1جدول  با
 

  سرمایة اجتماعي وضعیت ابعاد ارتقای . 4 جدول

 انحراف معیار میانگین کمینه بیشینه ابعاد

 13/1 91/1 1 1 التادراک عد

 13/1 11/1 1 1 ای های رسانه سیاست

 391/1 13/1 11/1 1 ایجاد هویت هواداری

 311/1 11/1 99/1 1 ای به بازیکن های حرفه آموزش

 99/1 11/1 1 1 تقویت انسجام اجتماعی

املی تحلیل عا  ،هواداران فوتبالگروهی  سرمایة اجتماعی میانبرای آزمون مدل ارتقای  ه،در ادام

شد، البته قبل از اعتبارسنجی مدل، وضعیت هر یک از متغیرهای مکنون باه   اجرادوم  ةدی مرتبأییت

در  شاده  شناختهتم فرعی  11از . شدی بررسمجزا  طور بهیر متناظر با آن پی مشاهدههمراه متغیرهای 

در  «یاف عدم نمایش زنادگی تجملای از طارف بازیکناان تایم حر     »یه با عنوان گوکیفی دو  ةمرحل

تقویات   ةمؤلفا در  »عدم نگاه امنیتی به مساابقات فوتباال  »ای به بازیکن و  ی حرفهها آموزش ةمؤلف

ماناده در   یبااق یر پی مشاهدهمتغیر  13 ،سپس. دشبه علت بار عاملی کمتر حیف ، انسجام اجتماعی

دوم  ةلی مرتبا دوم وارد مدل تحلیل عام ةاول و یک متغیر مکنون مرتب ةقالب پنج متغیر مکنون مرتب

کشااورز،  ) چنادین شااخص برازنادگی وجاود دارد     ،یدیأیبرای ارزیابی مدل تحلیل عاملی ت. دش

 ،دانناد  یما  قبول  قابلآزادی  ةر به درجئاسکو را برای نسبت کای 1تا  1محققان مقادیر بین (. 1939

و  GFI ،AGFI ،NFI ،CFIی هاا  شااخص آمد، برای  به دست 31/1در این پژوهش این شاخص که 

TLI  را  3/1تاا   1/1البته در برخی مناب  مقاادیر   .شده است یفتوصمناسب  3/1نیز مقادیر باالتر از

شااخص  . ناد قبول قابال ی فاو   هاا  شاخص ةهم ،1 که با توجه به جدول اند کردهبیان  قبول قابلنیز 

RMSEA باشد کاه   11/1باید کمتر از  ،دهد یممیانگین مربعات خطای برآورد را نشان  ةنیز که ریش

این شااخص نیاز   ، 1 به جدول با توجهشده است که  یفتوصنیز مناسب  13/1البته مقدار کمتر از 

 .   است قبول قابل
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 های برازش مدل   شاخص. 5 جدول

 شاخص آمده دست مقدار به قبول برازش قابل

- 911/911 Chisq 

- 191 Df 

1-1 311/1 (Chisq/df) 

11/1> 111/1 P  

3/1< 391/1 GFI 

3/1< 311/1 AGFI 

3/1< 311/1 NFI 

3/1< 311/1 CFI 

3/1< 311/1 TLI 

13/1> 113/1 RMSEA 

سارمایة اجتمااعی   ی بارازش، مادل ارتقاای    هاا  شااخص باودن   به مناساب  با توجه ،یتنها در

راه نهایی به هما  ةاول و ساز ةی مرتبها سازهیر، پی مشاهدههواداران فوتبال با متغیرهای گروهی  میان

 .  است نشان داده شده 1 اول و دوم و خطاها در شکل های بارهای عاملی مرتبه

هاواداران فوتباال از پانج مؤلفاه     گروهای   سرمایة اجتماعی میاان مدل ارتقای  ،1 شکلبا  مطابق

هاای   و آماوزش  ،ترین مؤلفاه  مهم 31/1که ایجاد ادراک عدالت در هواداران با بار است شده  تشکیل

. استگروهی  سرمایة اجتماعی میانترین مؤلفه در ایجاد  اهمیت کم ،11/1ازیکنان با بار ای به ب حرفه

امکانات و تسهیالت  ةاول در مؤلفه ایجاد ادراک عدالت، توزی  عادالن ةهای مرتب در سازه ،همچنین

ب عدم ایجاد حساسیت کاذ ،ای های رسانه سیاست ة، در مؤلف39/1از طرف نهادهای باالدست با بار 

ایجاد هویت هواداری صدور کارت هواداری ملای از طارف    ة، در مؤلف31/1با بار  ،مسابقات بارةدر

بیان شادی مناسب با باار   ،ای به بازیکن آموزش های حرفه آموزش ة، در مؤلف11/1با بار  ،فدراسیون

کت هاای فوتباال خیاباانی باا شار      برگازاری جشانواره   ،تقویت انسجام اجتماعی ةو در مؤلف 13/1

 .  ترین متغیرها بودند مهم 33/1با بار  ،بازیکنان و هواداران
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 دوم ةیدی مرتبأیتحلیل عاملي ت. 1شکل 

  بحث و نتيجه

هاای   در محایط سارمایة اجتمااعی   تحقیقات متعددی نشان داده است میزان  ،طور که بیان شد همان

ز روابط و تعاامالت مثبات   ای ا مشارکت و حاور افراد در ورزش به ایجاد شبکه. ورزشی باالست

از  ،کنناده در ورزش عاالوه بار منااف  جسامی      شود و افاراد مشاارکت   میفرد و سایرین منجر بین 

مشارکت در ورزش با تقویت حس عمل مشترک و . شوند می مند مزایای مختلف اجتماعی نیز بهره

دارد که در بسیاری حتی شواهدی وجود  .استسرمایة اجتماعی  ةکنند دوستی بین افراد، تقویت نوع
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 کناد  میایفا ای و موقعیتی  های مختلف قومی، طبقه از مواق  ورزش نقش ارتباطی بین افراد از گروه

(Tonts, 2005 .)کننادگان فعاال در ورزش و داوطلباان از     مشارکت مانندهایی  رسد گروه به نظر می

ورزشی بیشتر از سایرین بهاره  های  در محیطسرمایة اجتماعی مناف  اجتماعی آن و بهبود و ارتقای 

 .برند می

سارمایة اجتمااعی   ارتقاای   بارای کنون پژوهشی کاه مادلی را    نشان داد تامطالعة مبانی نظری 

این تحقیاق باا    بنابراین،ه است، نگرفت  های ورزشی طراحی کرده باشد، انجام در محیطگروهی  میان

هاای   مصااحبه  دادن اران فوتبال و انجامدر بین هوادسرمایة اجتماعی  ةکنند شناسایی عوامل تاعیف

هاواداران فوتباال   گروهای   سارمایة اجتمااعی میاان    ةتوساع برای مدلی ، کیفی با خبرگان این حوزه

کیفی توساط تعادادی از    ةمرحل  یها د یافتهأییعالوه بر ت شده طراحیهای مدل  مؤلفه. طراحی کرد

هاای مختلاف    و شااخص  شاد وتبال آزمون هواداران ف ةکمی نیز در جامع طور شوندگان، به مصاحبه

این مدل در شرایط فعلی فوتبال کشور که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان . شدمدل پیشنهادی تأیید 

گروهی  سرمایة اجتماعی میان ةتوسع برایتواند  برد، می ای رنج می و مردم از مسائل مختلف حاشیه

 .   توجه قرار گیرد هواداران مورد

گروهای   سرمایة اجتماعی میاان  ةمؤثر در توسع ةترین مؤلف عدالت در هواداران مهمایجاد ادراک 

توزیا  عادالناة امکاناات و تساهیالت از طارف      »متغیرهاای  که خاود از   ،بین هواداران فوتبال بود

های عادالنه و شفاف  اتخاذ تصمیم»، «ها قااوت منصفانة داوران برای همة تیم»، «نهادهای باالدست

« توجه باه تیمای خااص    نه با ،های فنی اسا  شایستگی انتخاب بازیکنان تیم ملی بر»و « اناباطی

شاود کاه    اهمیت ادراک عدالت در توسعة سرمایة اجتماعی از آنجاا ناشای مای   . تشکیل شده است

پاورعزت،  )شاود   دارشدن کرامت انسانی و کاهش سارمایة اجتمااعی مای    عدالتی موجب خدشه بی

 مثبات وجاود دارد   الت در جامعه و همادلی و همبساتگی ماردم رابطاة    و بین برقراری عد( 1931

های مختلف انتظار کسب پیاروزی   که هواداران تیم توان گفت زمانی می بنابراین،(. 1931مشفقی، )

چاه در توزیا    )عادالتی   هر بی ،دارند های فنی و میزان تالش بازیکنان را اسا  شایستگی ها بر تیم

تواناد   عاالوه بار اینکاه مای     ،(قاااوت داوران  مانناد هاا   رگزاری باازی امکانات و چه در شرایط ب

در سارمایة اجتمااعی   های ورزشی کااهش دهاد، ایجااد     به سازمان را همبستگی و اعتماد هواداران
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هاای مختلاف    ساازمان  ةوظیف بنابراین،. الشعاع خود قرار خواهد داد های ورزشی را نیز تحت محیط

کاه    طاوری  های مختلف، رعایت شفافیت نیاز اسات باه    در جنبه عالوه بر رعایت عدالت ،ورزشی

 .دشوادراک عدالت در هواداران محقق 

هواداران فوتباال ایجااد هویات    گروهی  سرمایة اجتماعی میانتأثیرگیار بعدی در ارتقای  ةمؤلف

 تعیین روز ویژة هاواداران »، «صدور کارت هواداری ملی از طرف فدراسیون»متغیرهای هواداری با 

ورزش . باود « تقدیر از هواداران در ساطح ملای  »و « فوتبال در تقویم فدراسیون یا حتی تقویم ملی

طاوری کاه اماروزه     طور خاص، با مفهوم هوادار گره خاورده اسات، باه    طور کلی، و به فوتبال به به

 و اخالقی مارتبط باا آن در گفتماان    هواداری فوتبال و مسائل گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

حسانی،   و دهقاان ) ها و حتی مجاادالت گونااگونی را پدیاد آورده اسات     ها، تحلیل ورزش، بحض

باودن باا آن تایم     به احسا  تعلق هوادار به یک تیم خاص و یکی «هویت تیمی هواداران»(. 1931

خاود   ةعالقا  های رکود نیز از تایم ماورد   و هواداران با هویت تیمی باال حتی در دوره کند میاشاره 

ها به  رغم اهمیت هویت تیمی هواداران که مناف  متعددی را برای باشگاه یت خواهند کرد، علیحما

میازان کلای    ةدهناد  نشان داد هویات تیمای هاواداران کااهش    ( 1111)تحقیق کالپتون  ،همراه دارد

 گروهی نادارد  برونسرمایة اجتماعی دانشجویان است و هیچ سهمی نیز در ایجاد سرمایة اجتماعی 

(Clopton, 2011 .) با هویت تیمای   ،توجه است که در این تحقیق مورد «هویت هواداری»اما مفهوم

باه   .ایجاد هویتی ویژه و خاص برای هواداران ورزشی اسات  ،هواداران تفاوت دارد و منظور از آن

 د و زمانی که ازشوای مثبت و اجتماعی تلقی  پدیده ،توجه به تیمی خاص یباید هواداری ب، عبارتی

وجود آید که باا گروهای از افاراد کاه بارای       شود، در جامعه این تصور به میسخن گفته هواداران 

افاراد جاوان و    ازناه گروهای    مواجهناد، ، دارناد پیشبرد اهداف اجتماعی با یکدیگر تعامل سازنده 

 برای ایجاد چناین هاویتی در  . دهند انجام میها  که فحاشی و حرکات ناشایست در ورزشگاه ،بیکار

آنچاه  . دهاد  هواداران فوتبال باید به عوامل متعددی توجه کرد که لزوم تحقیقات بیشتر را نشان می

هاای   زیباایی  مانناد هاایی   د که ویژگیکننهای ورزشی باید هوادارانی را تربیت  سازمان ،مسلم است

های ورزشی و لایت از   بخش مشارکت در ورزش، تعامالت سازنده در محیط ورزش، ماهیت لیت

 .  تر باشد ها مهم های فنی و میزان تالش بازیکنان برای آن شایستگی ةرد بر پایب
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های فوتباال   جشنواره» مانندتأثیرگیار بعدی تقویت انسجام اجتماعی از طریق متغیرهایی  ةمؤلف

 برقاراری ارتباطاات حسانه مثال    »، «هاای مختلاف   خیابانی باا شارکت بازیکناان و هاواداران تایم     

پرهیاز از  »، «هاا  هواداران در برگزاری بازی ةتقویت همکاری داوطلبان»، «ها تیم خواهرخواندگی بین

 «هاا  رعایت بازی جوانمردانه از طرف تایم »و  «آمیز توسط لیدرها در جریان بازی رفتارهای تحریک

های مختلف افازایش دهاد    تواند انسجام اجتماعی را بین هواداران تیم این متغیرها می ةمجموع. بود

ماثالً ارتباطاات   . شاود  گروهی منجر می سرمایة اجتماعی میانیش انسجام اجتماعی به تقویت و افزا

تواند اعتماد هواداران یک تیم را نسبت به تیم دیگار افازایش دهاد و     حسنه و بازی جوانمردانه می

م از هاواداران تای   ،تیم حریف در بیشاتر مواقا    ةکه سطح ارتبا  هواداران هر تیم با مجموع  ازآنجا

 ،همچناین . تواند به اعتماد به هواداران آن تیم تساری یاباد   رود، اعتماد به تیم می حریف فراتر نمی

سرمایة اجتمااعی   ةهای الزم برای توسع شر  که داوطلبی در ورزش پیشاست مطالعات نشان داده 

 .ناد ک تقویات مای   «عدالت اجتمااعی  ةتوسع برایافزایش عالقه »در سطح کالن جامعه را از طریق 

انساجام بیشاتر    ،داوطلبی در ورزش با افزایش درک افراد نسبت به طبقات اجتماعی دیگر ،بنابراین

 (. 1931، همکارانمحمدی ترکمانی و ) را به دنبال داردسرمایة اجتماعی جامعه و 

ای باا   هاای رساانه   سیاسات گروهای   سرمایة اجتماعی میاان تأثیرگیار بر ارتقای  ةچهارمین مؤلف

پوشاش  »و  «ساازی حواشای منفای فوتباال     عدم برجسته»، «عدم ایجاد حساسیت کاذب»متغیرهای 

سارمایة  های جمعی در ترویج  رسانه. بود «های مختلف خبری یکسان و یا حداقل نزدیک برای تیم

که این امر از  ،دادن آحاد جامعه به سمت مشارکت اجتماعی اهمیت فراوانی دارند و سو اجتماعی 

(. 1933نیاا،   جعفاری )ناشی شده اسات  درت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسی  هایی مثل ق ویژگی

را در ساطح  سرمایة اجتماعی توانند با تقویت اعتماد عمومی  ها می رسانه است تحقیقات نشان داده

زمانی محقق خواهد شاد کاه    ،این کارکرد رسانه(. 1933، همکارانرضوی و ) جامعه افزایش دهند

هاا باه    رساانه  مواقا  اماا متأسافانه در بسایاری     کنند،خود به نحو احسن عمل ها به وظایف  رسانه

کنناد و در   تر از وظایف مثبت خود عمل مای  بسیار سری  ،زدن به حواشی و ابعاد منفی فوتبال دامن

پوشاش   رای نموناه، با . تواناد داشاته باشاد    چنین فاایی گسترش حواشی منفی تبعات زیادی مای 

حاور  برایها  هایی را در خانواده تواند نگرانی اول می ةرویداد در وهل جزء وقای  منفی یک جزءبه
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کاه در ورزشاگاه   د و در چنین شرایطی حتی افارادی  کنهای ورزشی ایجاد  فرزندان خود در محیط

اناواع   ةهما  ةتولید و توسع بنابراین، ،نخواهند داشتاعتماد اطرافیان و سایرین  یابند، به حاور می

سارمایة اجتمااعی    ،حتمال زیادبه ا ،بین الشعاع قرار بگیرد و در این  تواند تحت میسرمایة اجتماعی 

 .  پییرتر است آسیبگروهی  میان

هاای   آماوزش  ،هاواداران فوتباال  گروهی  سرمایة اجتماعی میانپنجم تأثیرگیار بر ارتقای  ةمؤلف

هاای   اجتناب از مصاحبه»، «به بازیکن مناسبشادی  ابرازآموزش »ای به بازیکنان با متغیرهای  حرفه

نامناساب  شادی بروز  ،واق  در. بود «پرهیز از رفتارهای نامناسب اجتماعی»و  «احساسی و جنجالی

هاای جنجاالی و    زنناده یاا بازیکناان تایم پیاروز در میادان مساابقه و مصااحبه         توسط بازیکن گل

کاه باه اعتقااد    اناد   عاواملی آمیز و رفتارهای نامناسب اجتماعی از جانب برخی بازیکنان از  تحریک

این نوع رفتارهاا تحریاک   . گشایی است ای تل  در ورزش به نام عقده پدیده ةدهند کارشناسان نشان

دنیاا  کاه در  ) فوتباال در  کشایدن بارد   ر  لیت به. تماشاگران و بازیکنان تیم مقابل را به همراه دارد

شاادمانی مقابال هاوادار    و  ضمحا  اخالقای  شانی  و بای   ، رفتارهای(شود امری عادی محسوب می

توانااد  هااای کاااذب شاادید در فوتبااال دارد کااه ماای  خااورده حکایاات از وجااود رقاباات شکساات

این عوامال  (. 1931سالمت نیوز، ) های اجتماعی را برای هواداران به دنبال داشته باشد سرخوردگی

سارمایة  باه کااهش    ناد و دار ک تواند انسجام اجتماعی را خدشه می ،اعتمادی اجتماعی با افزایش بی

دووچاار و هولیگاان   کاه  طاور    هماان . گروهای منجار شاود    سرمایة اجتماعی میانویژه  بهاجتماعی 

سرمایة اجتماعی  کردن بیشینهجوانان برای  ةرقابت شدید فوتبالی ظرفیت بالقو ،نیز معتقدند( 1111)

ای در میاان بازیکناان    رفهبه اصول ح نبودنپایبند دهندة این نوع رفتارها که نشان، کند را محدود می

پژوهش تاینسکی و بابیاک  ،در مقابل. شود تجربه و جوان دیده می بیشتر در میان بازیکنان کم است،

باه باروز رفتارهاای انساان دوساتانه       تر تر و باتجربه در آمریکا نشان داد ورزشکاران مسن( 1111)

های  ن موارد ضرورت جدی آموزشای. (Tainsky & Babiak, 2011) دارندتمایل بیشتری اجتماعی 

 دادن حریاف و انجاام   تایم تعامل با هواداران تیم خودی و  ةبیان شادی، نحونحوة ویژه  به ،ای حرفه

  .دهد مصاحبه را برای بازیکنان نشان می

ازانادازه بار هویات تیمای      رسد تأکید بیش اما به نظر می ،مهم از فوتبال هستند یهواداران بخش
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های  ورزشگاه ةبالقو ظرفیتو  شود منجر میگروهی  درونسرمایة اجتماعی ایجاد  ، فقط بههواداران

در ایان تحقیاق    بناابراین، . دکنا  میمفید برای جامعه محدود سرمایة اجتماعی تولید  برایفوتبال را 

هواداران فوتبال تدوین شاد، ایان مادل نشاان داد     گروهی  سرمایة اجتماعی میان ةمدلی برای توسع

تاوان گفات اگار     مای  ،بناابراین . باه عوامال متعاددی بساتگی دارد    گروهای   ماعی میانسرمایة اجت

گیاری از   اعتماد و انسجام اجتماعی در ساطح جامعاه باا بهاره      های مسئول به دنبال تقویت سازمان

را گروهای   سرمایة اجتماعی میان ةکنند های فوتبال هستند، باید عوامل تاعیف هواداران و ورزشگاه

سارمایة  گیاری   های مختلاف موجباات شاکل    و با تقویت ارتباطات بین هواداران تیم کردهبرطرف 

تاوان از منااف  پایادار     تنها در این صورت مای . کنندها فراهم  را در ورزشگاهگروهی  اجتماعی میان

به سطوم کاالن امیادوار   سرمایة اجتماعی و به انتقال از سطوم خرد  کرداجتماعی فوتبال صحبت 

  .بود
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، صافحات  1 ةشامار  ،1، دورة اندیشه مدیریت راهباردی  .فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی

31-11.  

سرمایة اجتمااعی   از یکپارچه الگویی ةارائ و تدوین (.1931) معصومه محترم، ؛جعفر زاده، ترک .9

 . 119-191صفحات  ،9 ةشمار ،1 ةدور انتظامی، مدیریت مطالعات. آن پیامدهای و

هاای اجتمااعی    در شبکهسرمایة اجتماعی (. 1931)، امراهلل کالریجانی عبا ؛ امانی غالمتوسلی،  .1

 .11 -11، صفحات 11 ة، شمار1 ةدور مدیریت فرهنگی، .مجازی

سرپرساتان  سرمایة اجتماعی های جمعی با  استفاده از رسانه ةرابط(. 1933)نیا، غالمرضا  جعفری .1

 . 111-111، صفحات 93، شمارة 11، دورة تماعیرفاه اج. خانوار در شهر خورموج

از فرهن، هاواداری تاا نشاریات هاواداری ورزشای      (. 1931)حسنی، حسین  ؛دهقان، علیرضا .1

 ةشامار  هاای ارتبااطی،   پژوهش .های هواداران تیم فوتبال استقالل تهران تحلیل وبالگ: مجازی

 . 111-191، صفحات 13

شاناختی   هاای جامعاه   بررسای عامال  (. 1931)ا تبریازی، علیرضا   محسنی ؛رحمتی، محمدمهدی .1

 ة، شمار11 ةدور المپیک، .شهر تهران: موردی ةخشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال مطالع

  .11-31، صفحات 11

بررسای عوامال ماؤثر بار     (. 1933)بخشای، مجتبای    علی ؛دینانی، ابتسام؛ شریفی، هادی رضوی .3

، 11و  93 ةشامار ، 1ساال   مهندسای فرهنگای،   .موردی شاهر اراک  ةمطالع: هویت ملی جوانان

 . 91-11صفحات 
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هاای   اولویات (. 1931)علیازاده، ابوالفاال    ؛چیان، وحید؛ الهی، علیرضا؛ ناظمی، مهادی  ساعت .3

ای  هاا در لیا، حرفاه    داری هواداران و ارتبا  آن با میزان حااور و حمایات آن   عوامل جانب

 .191-111، صفحات 11 ةارشم، 1سال مطالعات مدیریت ورزشی، .فوتبال ایران

در سرمایة اجتماعی سقو  : تل  اجتماعی در ورزش ةگشایی، پدید عقده(. 1931)سالمت نیوز  .11

  .http://www.salamatnews.com/news/148124از  11/11/1931بازیابی در تاری   .فوتبال

 ای دیباچه(. 1933)آبادی، حسین  معین ؛احمدی شاپورآبادی، محمدعلی صیدایی، سید اسکندر؛ .11

ة شامار  راهبارد توساعه،   .ایران در اجتماعی ةتوسع های مؤلفه با آن ةو رابطسرمایة اجتماعی  بر

 . 133-111، صفحات 13

 فوتباال  های تیم هواداران دیدگاه بررسی(. 1931)نژاد، صدیقه  ترکسلویه، سجاد؛ حیدری غالمی  .11

، شامارة  1دورة  مطالعات مدیریت ورزشی،. پرخاشگری بروز بر مؤثر عوامل خصوص در هوازا

 . 111-191، صفحات 13

 در اجتمااعی  ةسارمای  بنادی  ساطح (. 1931)ربیعای، کاامران   ؛ قاسمی، وحید؛ اسماعیلی، رضاا  .19

 . 111-113، صفحات 19ة ، شمار1ة دور رفاه اجتماعی،. اصفهان استان های شهرستان

شاناختی عوامال    توصایف جامعاه  (. 1933)وند، علی  وحید؛ ذواالکتاف، وحید؛ نورعلیقاسمی،  .11

 -31، صافحات  11، شمارة 11دورة  المپیک،. مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال

13 . 

چیان، هاشم؛ خبیری، محمد؛ فوالدی حیادرلو، ساودابه؛    خانی، حسن؛ احسانی، محمد؛ کوزه قره .11

هاای فوتباال    سازی باشاگاه  ترین موان  اقتصادی خصوصی بررسی مهم(. 1931)نوبخت، فرزاد 

 . 111-193، صفحات 3شمارة  پژوهش در علوم ورزشی،. ایران

کتااب  : تهاران  سازی معادالت ساختاری باا اساتفاده از آماو ،    مدل(. 1939)کشاورز، یوسف  .11

  .مهربان

سارمایة   ةمقایسا (. 1939)سان  متاین، ح  زارعای  ؛اهلل محمدی ترکمانی، احسان؛ بااقری، قادرت   .11

 اجتمااعی،  ةمادیریت سارمای   .های ورزشی داوطلبان و غیرداوطلبان شاغل در سازماناجتماعی 

 . 139-111، صفحات 1ة ، شمار1 ةدور
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کتااب   .عدالت اجتماعی با همدلی و همبستگی ماردم در جامعاه   ةرابط(. 1931)مشفقی، بهاره  .13

 . 11-31، صفحات 1 ةشمار علوم اجتماعی،

باازی   در تماشااگران  حااور  بار  ماؤثر  عوامال  و ها انگیزه بررسی(. 1931)سیاوش  عصومی،م .13

 .مدر  تربیت مدیریت ورزشی، دانشگاه ةارشد، رشت  کارشناسی ةنام پایان .فوتبال

سارمایة اجتمااعی   (. 1931)فار، معصاومه    دادخاواه  ؛خاواه، علیرضاا   الدینی، جواد؛ صنعت معین .11

شاناختی   مطالعاات جامعاه  . آن در بین شاهروندان شاهر کرماان    گروهی و عوامل مؤثر بر درون
 . 11 -31، صفحات 1 ة، شمار9 ةدور شهری،

بناادی  ارزیااابی و اولویاات(. 1931)کاااظمی، معصااومه  ؛مقیماای، ساایدمحمد؛ امااامی، فرزانااه  .11

مادیریت   .و تأثیر آن بر عملکارد ساازمانی در نظاام دانشاگاهی    سرمایة اجتماعی های  شاخصه
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