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دهی رفتارهای مطلوب اجتماعی بر شکل بررسی نقش سرمایه
های حضور زنان در ورزشگاهتماشاگران فوتبال با تاکید بر 

 ورزشی
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 88/8/8833تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                 
 

دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران اجتماعی بر شکل هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایه
نحوه گردآوری  وجه بهبا تپژوهش های ورزشی بود. فوتبال با تاکید بر حضور زنان در ورزشگاه

های مصاحبه ،کیفیمرحله در  هادادهآوری ابزار جمع. بودی آمیخته از نوع اکتشافی متوال ،هاداده
، لیدرهای کانون هواداران یزن و مرد و اعضا یتماشاگران ورزشنفر از  23نیمه ساختار یافته با 

ان ورزشی، روانشناسان و دیرم ای، مربیان،ورزشکاران حرفهها، تماشاگران در ورزشگاه
که به صورت غیراحتمالی و به شیوه های ورزشی بود و متخصصان رسانه شناسان ورزشیجامعه
 باز، مرحله سه در کدگذاری روش طریق ها در مرحله کیفی ازبرفی انتخاب شدند. دادهگلوله

 12 باز در قالب کدگذاری در نشان 67شامل هاتجزیه و تحلیل شدند و یافته انتخابی و محوری
سازی گردیدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدل بندیمفهوم در کدگذاری محوری طبقه

اند، دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال تاثیرگذاربودهاجتماعی که بر شکل های سرمایهمولفه
بندی شده نفر به صورت تصادفی طبقه 222پرداخته شد. در مرحله کمی، نمونه پژوهش شامل 

ساخته بود. از تحلیل انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق

                                                           
 )نویسنده مسئول(، دانشگاه هنر، تهران، ایران مدیریت ورزشیاستادیار،  -1

Email:Mahboubehnaghavi@yahoo.com                                 
 

   استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  -2

https://dx.doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893
https://dx.doi.org/10.22034/ssys.2022.1288.1893


 یورزش هایبر حضور زنان در ورزشگاه دیمطلوب تماشاگران فوتبال با تاک یرفتارها دهیبر شکل یاجتماع هینقش سرما یبررس 

 

 

212 

جهت ارزیابی مدل پژوهش  AMOSو   Spss 22عاملی اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزار
های نیکویی برازش با توجه به شاخص نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد استفاده شده است.

(GFI )313/2 دهی رفتارهای مطلوب اجتماعی بر شکل قش سرمایهمدل تدوین شده در زمینه ن
های ورزشی از برازش مطلوب برخوردار تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در ورزشگاه

های سرمایه رویدادهای ورزشی به مولفهمسئوالن و برگزارکنندگان  است. در نتیجه ضروری است
با تا  نمایند یشتریتوجه بدهی رفتار تماشاگران فوتبال نقش کلیدی دارند که در شکل اجتماعی

های فوتبال فراهم های فرهنگی و اجتماعی حضور زنان در ورزشگاهگیری از این عوامل زمینهبهره
 آید.

 
 .و فوتبال ها، تماشاگران، سرمایه اجتماعی، زنانورزشگاه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
در عصر حاضر ورزش به بخش مهمی از زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع دنیا بدل 

(. ورزش در حکم نهادی اجتماعی با سطوح متعددی 36: 1336زاده و همکاران، شده است )عباس
 ،سرمایه اجتماعی ،از روابط اجتماعی ارتباط دارد و بر عناصر گوناگونی مانند پایگاه اجتماعی

پوشش زبان فرهنگ و ارزش اجتماعی  ،روابط قومی و نژادی ،های جمعیرسانه ،سرمایه فرهنگی
های تردید از بین فعالیت(. بی3: 1311مردم و تماشاگران اثر عمیقی بر جای می گذارد )رحمتی، 

ترین و ندهرترین، پربینشود، فوتبال پرطرفداگوناگون ورزشی که در همه دنیا انجام می
 ،نژادی قومی ،ترین فعالیت ورزشی است و گسترش روزافزون آن مرزهای جغرافیاییپرمشارکت

سیاسی و عقیدتی را درنوردیده است. در سراسر جهان صنعت رویدادهای ورزشی در حال تبدیل 
به یک روند اجتماعی برای حضور مردم به عنوان تماشاگران در این رویدادهاست )هیل و 

(. فوتبال به دلیل تاثیرات چشمگیری که در ارتقای ارتباطات اجتماعی و تغییرات 1،147:2222گرین
 اقتصاد، مدرن، ورزش اجتماعی است. درجامعه دارد، مورد توجه پژوهشگران فرهنگی جوانان 

 این است. در خارج شده بعدی تک حالت از ورزش و کنندمی ایفا نقشی همگی فرهنگ و سیاست
 :2،2223همکاراندوراکیس و اند )سوگرفته خود به نوینی شکل نیز تماشاگران فوتبال رهگذر،

 اهمیت یابند ازمی حضور ورزشگاه در ورزشی مسابقات تماشای که برای تماشاگرانی (.416
آنها  هستند. ایحرفه باشگاه هر هایسرمایه ترینمهماز  و برخوردارند ورزشی لیگ هر برای خاصی

حضور بانوان در همچنین  (.24: 1331پور و همکاران،)طالب دهندمی هویت ورزشی هایلیگ به
تازگی اهمیت بیشتری یافته عنوان تماشاگر، موضوعی است که بهها بهاماکن ورزشی و ورزشگاه

سو و درخواست و فشار از یک ،های ورزشیاست. ابراز عالقه فراوان زنان برای تماشای بازی
و... از سوی دیگر  فوتبال سی، فدراسیون جهانیافایلی ورزشی مانند فیفا، الملنهادهای بین

 از زنان جوامع، بیشتر در . همچنین امروزهاهمیت این بحث را بیش از گذشته کرده است
مواجه اند.  هاییمحدودیت با و محروم ورزشی هایفعالیت در شرکت برای برابر هاییفرصت

 و فرهنگی هایمحدودیت امکاناتی، و مالی هایمحدودیت مدیریتی، و ساختاری هایمحدودیت
 ویژه به مختلف، دالیل به ایران در هامحرومیت این ولی -هستند هامحرومیت این ازجمله اجتماعی،

 (.1332دارد )منظمی و همکاران،  بیشتری برجستگی کشور بر حاکم اجتماعی فرهنگی، شرایط
 فردی هایجنبه در معضالت از بسیاری بروز باعث حواشی و هیجان به واسطه ایجاد ورزش فوتبال

 علیه بر بازیگران تند هایمصاحبه ورزشی، هایورزشگاه در درگیری شده است. اجتماعی و
 در ورزش صنعت معضالت از نشان همه و همه ... و زمین در ناشایست آنان حرکات و یکدیگر
 و کرده بروز با دالیل گوناگونی و سطوح مختلف در هاپدیده ایندارد.  امروزی مدرن جامعه

 که دهدمی روی جانب هواداران از این رفتارها بیشتر کند. البتهمی متأثر را هواداران و تماشاگران
 رفتارهای و تبانی، ناداوری بندی، شرط دوپینگ، مانند هاناهنجاری برخی از ناشی تواندمی

                                                           

1. Hill & Green 

2. Theodorakis 
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 ترینمهم ،ما بسیاری از کارشناسان(. ا63:1311همکاران،  و باشد )قاسمی ورزشکاران غیرمتعارف
. با توجه به نظر کنندها بیان میجنسیتی کردن ورزشگاهوجود آمدن این مشکل را تکعوامل به

، کشور ما به بلوغ فرهنگی الزم رسیده و شرایط فرهنگی مهیاست تا این طرح، بدون کارشناسان
. (1333)خبرگذاری جمهوری اسالمی،  نگی اجرایی شودوجود آمدن مشکالت اخالقی و فرهبه

الزم برای مشکالت فرهنگی موجود « کنترل اجتماعی» ،بینی کرد عدم تفکیک جنسیتیتوان پیشمی
ها در رسد با حضور بانوان و خانوادهبه نظر می د.در این اماکن ورزشی را حل خواهد کر

نظارت و کنترل اجتماعی را در ورزشگاه تا حد توان ها برای تماشای دیدار ورزشی میورزشگاه
زیادی افزایش داد، زیرا خرده فرهنگ اوباشیگری در مقابله با فرهنگ ناموس پرستی فرصت ابراز 

جای  . البته(31:1316نیسیان،  و )قراخانلو سازی محیط ورزشگاه را نخواهد یافتوجود و آلوده
های فرهنگی فرهنگ اسالمی کشورمان الزم است تدابیر و برنامه دلیل هیچ بحثی نیست که به

شده برای رعایت مسائل فرهنگی و اخالقی لحاظ شود و برای اجرای هرچه بهتر این کارشناسی
سازی طرح، وضع قوانین و مقررات خاص، نظارت صحیح، اجرای مرحله به مرحله، کار فرهنگ

 مدنی، جامعه توسعه، به رسیدن زم است. امروزهالها و همراهی و همدلی مردم توسط رسانه
امکان اجتماعی سرمایه وجود با فقط اجتماعی زیست برای بستر مناسب و شمول جهان معیارهای

 و عناصر از دسته آن اجتماعی، (. سرمایه32:1331کالریجانی، امانی و است )توسلی پذیر
 اجتماعی( هایشبکه و متقابل معامله هنجارهای اجتماعی، اعتماد نظام اجتماعی )مانند هایویژگی

 تسهیل متقابل سود به دستیابی برای جامعه یک افراد بین را همکاری و که هماهنگی باشدمی
 همکاران و دوستان خانواده، که است این اجتماعی سرمایه اصلی اندیشه ، 1نظر پاتنام کند. ازمی

 یا گرفته بهره هااز آن بحرانی شرایط در تواندمی فرد یک که دهندمی تشکیل را مهمی بسیار دارایی
 عنصری یه اجتماعیسرما(. 141: 1331زاده و همکاران، گیرد )عباس کار به مادی منافع برای

یابی گروه تدس ،تر باشدالهر چه میزان آن با و استهای درون گروهی انجام همکاری برای مطلوب
تواند به اجتماعی در یک منطقه یا مکان مییه که سرما طوریه ب ؛گیردود بهتر انجام میخبه اهداف 

 (.17: 1331)احمدپور،  ردبو توسعه را پیش ب تفرآیند مشارک تو در نهای ودکنش جمعی منجر ش
ها ها با یکدیگر و با نهادها و ایجاد مشارکت بین آندر واقع سرمایه اجتماعی بر روابط بین انسان

تواند از عوامل موثر در اساس، سرمایه اجتماعی می نبر ای(. 173: 2211، 2تاکید دارد )رهید
های ورزشی فوتبال در زمان حضور زنان در ورزشگاههای مطلوب تماشاگران دهی رفتارشکل

 قبل حتی -را خود طوالنی وقت هایساعت که شوندمی محسوب فوتبال از جزئی باشد. تماشاگران
 که کنندمی فراهم را فوتبال محیطی هایورزشگاه کنند. می صرف هاورزشگاه در -مسابقه شروع از

 تیم هواداران و تماشاگران یکمحیط،  این در دارد. وجود آن در وجود تماشاگران ابراز امکان
 تیم حمل پرچم متحدالشکل، هایلباس پوشیدن مانند طرق مختلف به را خود همبستگی و همدلی

 آوازها نشان و سرودها خواندن و خود تیم از حمایت برای شعارهایی هماهنگ، سردادن خود،
حتی  مقابل، تیم هواداران و طرفداران بازیکنان، علیه شعارهایی سردادن با مقابل، در دهند.می

آنان  به نسبت را خود برتری کنندمی سعی حریف تیم تماشاگران با فیزیکی و لفظی هایدرگیری
 اجتماعی، از یک سرمایه گیریشکل در ورزشی هایمحیط اهمیت به توجه با دهند. بنابراین، نشان
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عمده  طور به که فوتبال های ورزشگاه در ایحاشیه مسائل و مشکالت برخی وجود طرف و
 توجه های ورزشی شایستهاز سوی دیگر حضور زنان در ورزشگاهکند، می متأثر را تماشاگران زن

 متأسفانه کمتر که باشدمی جنسیتی شکاف کاهش و ورزش در برابری افزایش منظور به اساسی
های مناسب برای وجه به اینکه امروزه ایجاد زمینهبا ت است. به بیان دیگر، گرفته قرار توجه مورد

شود و میزان حضور یا عدم حضور مهم و ملی تلقی می یدر جوامع مختلف، موضوع حضور زنان
ورزشی به عنوان شاخص جهانی از وضعیت اجتماعی زنان در  ایهو محیط هازنان در فعالیت

زنان مسلمان ایرانی نیازمند  .یابدآید، این موضوع در ایران اهمیت بیشتری میجامعه به شمار می
های حضور در محیط های تربیت بدنی ومحیط و امکاناتی مستقل و اختصاصی برای انجام فعالیت

های های برابر با مردان، از حمایتالزم است عاله بر حمایت ،روهستند. از این یورزش مختلف
 . برخوردار شوندهای ورزشی به منظور حضور در ورزشگاهقانونی بیشتری 

های ( به بررسی تاثیر سیاست فرهنگی بر ناهنجاری1334در همین زمینه، براتلو و همکاران )
تهران پرداختند. نتایج نشان داد که های ورزشی شهر اجتماعی تماشاگران در مجموعه –فرهنگی
گذاری سیاست برای ریزیبرنامه اجتماعی، -نهادیسیاسی،  -مدیریتی های فرهنگی،زمینه باید در

 در اهتمام ویژهای صورت گیرد بویژه ورزش حوزه در هافعالیت و هااقدام ها،ها و برنامهراهبرد ها،
 که است ضروری مجموع، است. در خورده گره ما قومی و ملی هویت با که فوتبال رشته

گردد.  برخوردار منسجم سازماندهی یک از آگاهی، و حساسیت با ایران در فرهنگی هایسیاست
ه مدل فرایندنگر بروز پرخاشگری و ( در پژوهشی به ارائ1331همچنین شفیعی و همکاران )

 عوامل مدیریتی )امنیت،پرداختند. نتایج نشان داد وب کنترل آن در تماشاگران فوتبال چارچ
 داوری ها،تعارض و رفتار( و عملکردی )تیم فرهنگ، ای )رسانه،زمینه و تردد(، امکانات برگزاری،

محمدی ترکمانی است. ی در بین تماشاگران فوتبال مدیریت( از مهمترین عوامل بروز پرخاشگر و
تماعی میان گروهی هواداران اجای به طراحی مدل ارتقای سرمایه ه( در مطالع1331و همکاران )

 بعد پنج طریق از فوتبال هواداران سرمایه اجتماعی ارتقای داد که نشان فوتبال پرداختند. نتایج
و  ایرسانه هایسیاست اجتماعی، انسجام تقویت هواداری، هویت ایجاد عدالت، ادراک

( در 1337همکاران )است. همچنین صابری و  دستیابی قابل بازیکنان به ایحرفه هایآموزش
فوتبال  هواداران بین در نامناسب رفتاری هایواکنش بروز بر مؤثر پژوهشی به بررسی عوامل

گرفته از عوامل موثر در شکل هایشخصیت و شخصیتی هایپرداختند. نتایج نشان دادکه ویژگی
در پژوهشی به ( هم 1337پور و همکاران )شهبازیباشد. بروز رفتارهای تماشاگران فوتبال می

در زمینه ورزش بانوان  ایران اسالمی جمهوری در ایرسانه گذاریسیاست وضعیت واکاوی
 امر این و اندغایب ورزش صحنه از زیادی اندازه ها نشان داد بانوان تاپرداختند. نتایج بررسی

 به ورزش در را زنـان درگیری هارسانه تالش و شودمی آنها شمردن حقوق مدنی کوچک باعث
 از ناگزیر ای،رسانه جایگاه مطلوب استفاده و وضـعیت ایـن از خـروج برای کشاند.می حاشیه

 با بیشتر هرچـه تعامـل ایجـاد جهت در راهبردهایی و راهکارها اتخاذ و هابرنامه در بازنگری
ترین مهم( نشان داد که 1337سیاسر و همکاران )هستیم. همچنین نتایج پژوهش مرادی هارسانه

آزاد و باشد. نظریمیعدالتی و ناداوری عامل در گرایش تماشاگران فوتبال به خشونت، بی
 هایرشته از بسیاری در حضور برای زنان به اجازه اند که دلیل عدم( بیان نموده1337همکاران )

دریافتند ( در پژوهشی 1331باشد. گری و همکاران )می شرعی موازین با مغایرت بهانه به ورزشی
در  مردان و زنان اجتماعات در شرعی فوتبال، اقدامات زن و مرد تماشاگران حقوق که تساوی
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 خصوصیاتها، ورزشگاه قوانین تماشاگر، رعایت زنان مدنی اصول ها، رعایتورزشگاه
 هایبلیت تماشاگر، طراحی ها برای بانوانورزشگاه امنیت بانوان، توسعه شناختیجمعیت

 هایکانون میزبانی و رونق آموزشی هایدوره ای، گذراندنرسانه هایبرنامه تقویتخانوادگی، 
چوگال و  باشد. نتایج مطالعات کویانتماشاگر می بانوان حضور مقدمات هواداری از عوامل موثر بر

 بازی از طرفداران قبل آمیزخشونت هایگرایش اصلی علل که ( حاکی از آن است2211) 1همکاران
 و داوران اشتباه به مربوط بازی از پس و طول ای دررسانه انتشارات و گذشته وقایع به مربوط

ها ( نشان داد که رسانه2216و همکاران ) 2منباشد. نتایج پژوهش بوشرفتارهای منفی حریف می
ها بر افراد ظریف گذارند و تاثیرگذاری رسانههای مختلفی بر روی رفتار افراد تاثیر میبه روش

شوند، ها به تصویر کشیده میاست و به آسانی قابل مشاهد نیست. افراد از رفتارهایی که در رسانه
گیرند. همچنین کنند و در بلند مدت این رفتارها را از طریق فرایند مشاهده یاد میتقلید می

 در مردان به نسبت ناچیزی و کم ( معتقد است اگرچه زنان ممکن است اطالعات2217) 3کلگمن
 ایگزینه عنوانبه مردمی رشته این به آنها فراوان عالقه از تواناما نمی زمینه فوتبال داشته باشند،

( در پژوهشی به 2211و همکاران ) 4پوشی کرد. مارتاگذران اوقات فراغت چشم جهت پرطرفدار
پرداختند. دهی رفتار تماشاگران فوتبال بررسی نقش ارتباطات اجتماعی و درون گروهی در شکل

نتایج نشان داد که نحوه و چگونگی طراحی عوامل روانی و موقیعتی، نقش اساسی در رفتار 
( نشان داد که میزان سرمایه 2211و همکاران ) 5تماشاگران فوتبال دارد. همچنین نتایج پژوهش ژو

 امدیهار پ، چنیعالوه بر ااجتماعی ایجاد شده در نتیجه سطح درگیری و نوع رویداد متفاوت است. 
نگرش و  عبارت اند از: ی در نتیجه مشارکت در رویدادهای ورزشیاجتماع هیاز سرماحاصل مثبت 

روزمره. با  یریجامعه پذ شیو افزا یاجتماع ی، رفتارهاگرانیمثبت بر د ری، تأثیتیحما یرفتارها
 ظرفیت نیا یاجتماع هی، سرمارویدادهای ورزشیشرکت کنندگان در  نیمثبت در ب جینتا نیا جادیا

 . جامعه کمک کند یستیو بهز هرا دارد که به توسع
به بررسی علل های صورت گرفته در کشور بیشتر پژوهشدهد که مرور تحقیقات پیشین نشان می

 سرمایه نقش بررسیو تاکنون پژوهشی در قالب  بروز رفتارهای نابهنجار تماشاگران فوتبال پرداخته
دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با بر شکل -رفتاری -هنگیفر عاملی عنوان به -اجتماعی 

 در مسائل اهمیت این به توجه با .انجام نگرفته استهای ورزشی تاکید بر حضور زنان در ورزشگاه
 پرسشی زیر است: به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش ایران، بخش ورزش

مطلوب تماشاگران فوتبال در زمان حضور زنان دهی رفتارهای بر شکل سرمایه اجتماعی ابعاد آیا 
 های ورزشی تاثیر دارند؟ در ورزشگاه

 کارگیری مؤثر به منظور به متقن شواهد و مستندات به پژوهش، دستیابی اصلی هدف همچنین
رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال در زمان حضور زنان در  تقویت به منظور اجتماعی سرمایه

 . است های ورزشیورزشگاه
 

                                                           

1. Koyuncuoglu, Goktas & Demır 

2. Bushman 

3. Klugman 

4. Martha 

5. Zhou 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352317301675#!
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 روش شناسی پژوهش
ابتدا )آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ش رو، روش انجام پژوهشبا توجه به پژوهش حاضر 
روش کمی( بود. برای ساخت مدل مفهومی پژوهش در ابتدا از تحلیل محتوا  روش کیفی و سپس

 هابزار مصاحباستفاده از مطالعه مقاالت، اسناد و مدارک و  و )مصاحبه کیفی با افراد متخصص(
لیدرهای تماشاگران تیم ملی، اعضای با ساختار یافته حضوری و نیمهاستفاده شد. طی مصاحبه 

جام  در دیدار تیم ملی مردان ایران و کامبوج در مسابقات مقدماتیکانون هواداران فوتبال که 
مدیران ورزشی،  بیان،ای، مرورزشکاران حرفهاند، ها حضور داشتهدر ورزشگاه 2222جهانی فوتبال 

بندی های ورزشی، به شناسایی و دستهو متخصصان رسانه شناسان ورزشیروانشناسان و جامعه
دهی رفتار مطلوب تماشاگران فوتبال در زمان حضور زنان های سرمایه اجتماعی که در شکلمولفه

نفر بود که به  23مل آماری در بخش کیفی شا ها نقش موثر داشتند، پرداختیم. نمونهدر ورزشگاه
به منظور ارزیابی  کمی مرحله بودند. در صورت غیراحتمالی و به روش گلوله برفی انتخاب شده

مدل ارائه شده در تحقیق، بیشترین توجه در مباحث مرتبط با حجم نمونه به پیچیدگی مدل 
به تعداد اختصاص یافته است. در مباحث مرتبط با پیچیدگی مدل توجه اصلی، بیشتر مربوط 

ها و تعداد پارامترهای آزاد برای برآورد ها یا عاملها، تعداد سازهمتغیرهای مشاهده شده یا معرف
های مرحله کیفی مدل طراحی شده و یافته در موجود پارامترهای تعداد به توجه با بود. در تحقیق

(. تعداد 631: 2221ران، و همکا 1کالماند )مکانتخاب شده نمونه 22پارامتر  هر ازای به تحقیق،
مل لیدرهای تماشاگران در نفر شا 222نمونه تحقیق با توجه به تعداد پارامترهای موجود 

و  شناسان ورزشیمدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه ای، مربیان،ورزشکاران حرفهها، ورزشگاه
در جامعه آماری، از  های موجودهای ورزشی بود. با توجه به متفاوت بودن گروهمتخصصان رسانه

 :(1ای تصادفی استفاده گردید )جدول گیری طبقهنمونه روش
 

 : نمونه آماری تحقیق در بخش کمی8جدول 

 
مفاهیم  از محقق ساخته برگرفته پرسشنامه مرحله کمی تحقیق، از ها دربه منظور گردآوری داده

 از استفاده با که بود وزن هم هایسوال با گویه 41پرسشنامه شامل  این. شد استفاده کیفی بخش
 محتوایی و صوری گردیده بود. روایی طراحی زیاد( خیلی تا کم )خیلی ارزشی پنج مقیاس

شد. پایایی پرسشنامه  تأیید روانشناسان ورزشی شناسان ونفر از مربیان، جامعه 12 پرسشنامه توسط
از  تحقیق، کمی مرحله (. درα=124/2از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و محاسبه گردید )

                                                           

1. Mac Callum 

 درصد فراوانی گروه
 1 12 لیدرهای تماشاگران

 1 12 ایورزشکاران حرفه

 61 132 تماشاگران ورزشی زن و مرد و اعضای کانون هواداران

 1/17 31 و مدیران ورزشی مربیان
 1 12 شناسان ورزشیروانشناسان و جامعه

 1/2 1 های ورزشیمتخصصان رسانه
 122 222 جمع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
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جهت  AMOSو نرم افزار  Spss 22تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تاییدی با استفاده از نرم افزار
 بررسی مدل ساختاری متغیرهای پژوهش و ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است.

 
 یافته های پژوهش

کدگذاری ، بازپردازی داده بنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری فرایند تحلیل اطالعات در نظریه
ها تجزیه و تحلیل، نکات کلیدی . در کدگذاری باز مصاحبهمحوری و کدگذاری انتخابی است

ها و کدگذاری مرحله دوم به تحلیل مفاهیم، نشاندر کدگذاری شدند و ها استخراج و مصاحبه
 دهی رفتار مطلوب تماشاگران ورزشی پرداختهنقش سرمایه اجتماعی بر شکل گزینشی بر اساس

 پذیرش ظرفیت امنیت؛ و اعتماد احساس :بندی شدندطبقهمفهوم  12 ها در قالبنشاناست.  شده
 مدنی؛ مشارکت زندگی؛ ارزش همکاری؛ اجتماعی؛ گراییاجتماعی؛ عمل ها؛ مشارکتتفاوت

 (.2اجتماعی)جدول  حمایت و کاریهنجارپذیری؛ پیوندهای
 

 ها(مفاهیم و مقوله:کدگذاری باز و محوری)شناسایی 5جدول 
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 های ورزشیهای ورزشی تیم. عدم سوگیری در ارائه گزارش1
 های ورزشی. عدم توجه به نفع شخصی یا گروهی در راستای ارائه حقیقت در رسانه2
 های ورزشی. کیفیت خدمات ارائه شده در ورزشگاه3
 های ورزشیفضای ورزشگاه جذابیت و . طراحی4
 و اغتشاشات از های ورزشی )جلوگیری. امنیت فیزیکی و استانداردسازی ورزشگاه1

 اوباش( توسط آشوب
 محیط در و طول مسابقات در تماشاگران توسط شده ادراک امنیت . احساس6

 ورزشی هایورزشگاه
 

 ها(: کدگذاری باز و محوری)شناسایی مفاهیم و مقوله5جدول 
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 و حال زمان در خود های ارزش تفکرات و ارتباطات، هویت، حیثیت، ناموس، مال، به )نسبت
 آینده(

 ها و زنان. تعیین مکان مناسب و ویژه برای خانواده7
 پذیریمسئولیت همچنین و خدمات عرضه در فرایند اصولی و دقیق هایریزی. برنامه1
 از مراقبت قانونی وظایف به رویدادهای ورزشی و اماکن امنیت میزان توجه مدیران. 3

 جمعیتی هاینظمیبی و  وندالیسم بازیکنان در زمینه تروریسم، هولیگانیسم و تماشاگران،
مجرب در کنار  یحضور کادر فن. نحوه عملکرد و رفتار بازیکنان در رویدادهای ورزشی و 12

 زشیور هایمیت
 ورزشگاها با تماشاگران ورزشی اجرایی کارکنان و مدیریت برخورد نحوه. 11
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 ها. تعداد کارکنان در حوزه ارائه خدمات به تماشاگران ورزشی در ورزشگاه12
. میزان پاسخگویی مسئوالن در مورد اتفاقات نابهنجار ورزشگاه های ورزشی در زمان 13

 برگزاری فوتبال و
 هات در زمینه تماشاگگران ورزشی در ورزشگاهوضع و اعمال قوانین و مقررا

ت
رفی

ظ
 

ش
ذیر

پ
 

ت
او

تف
 ها

هـای ورزشـی متناسـب بـا های زنان و مردان و ارائه خـدمات در ورزشـگاه. توجه به تفاوت14
 های روانی و روحی زنان تماشاگراننیازهای تفاوت در حالت

نهضـت هـواداری در ورزش های تماشـاگران زن در راسـتای توسـعه . بهره گیری از ظرفیت11
 فوتبال

گیری از قدرت و توانایی زنان در راستای توسعه اخالق و ارائه رفتـار مطلـوب در بـین . بهره16
 تماشاگران 

 های متفاوت زنان در جامعه )مادر، همسر(توجه به نقش

ت
رک

شا
م

 
عی

ما
جت

ا
 

 ها سازی در ورزشگاه. فرهنگ17
 . زنده کردن روح ورزش11
 های ورزشیالگوهای ورزشی مناسب به منظور حضور زنان در ورزشگاه. یافتن 13
 . تقویت ورزش زنان از راه دیدن مسابقات برتر22
 پذیری . رواج فرهنگ ناموس21
 های ورزشیفرهنگ اوباشگری در ورزشگاه. مقابله با خرده22
 . تقویت مظاهر فرهنگی از سوی تماشاچیان و ورزشکاران مرد 23
 البانوان از فوتب یها تشکل تیحما. 24
 ها. رواج حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه21

مل
ع

یی
گرا

 
عی

ما
جت

ا
 

 فوتبال خالل اجتماعی در تحوالت . بروز26
 . ارائه معانی و تفسیرهای صادقانه در پخش اخبار از ورزشکاران و رویدادهای ورزشی 27
 . عدم اعمال سلیقه و سوگیری شخصی در ارائه اطالعات 21
 ها. عدم ایجاد حساسیت کاذب نسبت به برخی از رویدادهای ورزشی در رسانه23
و برقراری ارتباطات  ،وانیخیر شایعات، رجز ظهای جنجال برانگیز نتن به حاشیهخپردا. عدم 32

 قعات و اصول اخالقیبراساس توانتشار اطالعات در زمینه مسابقات فوتبال 
 . ارائه اطالعات درست از حواشی ورزشی به تماشاگران31
 . دستیابی اطالعات از منابع دست اول32
 سطح آماتوری  در شدن اجتماعی اجتماعی و عامل کنش مثابه به . فوتبال33

  

 
 ها(کدگذاری باز و محوری)شناسایی مفاهیم و مقوله :5جدول 
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ها به منظور توسعه نهضت داوطلبی بین زنان و .  مشارکت دسته جمعی در ورزشگاه34
 مردان تماشاگر 

سازی های دسته جمعی توسط زنان و مردان به منظور فرهنگ. مشارکت در اجرای برنامه31
 هدر ورزشگاه

 های مدیریتی. ارتقای مدیریت تماشاگران و به کارگیری زنان در پست36

ا  
ش

رز
 

گی
ند

ز
 

 . گذراندن اوقات فراغت به صورت خانوادگی و گروهی37
  هاپذیری زنان و خانواده آسیب کاهش نوع ورزشی، از فراغتی مطلوب ریزیبرنامه . یک31
 های دین مبین اسالم . توجه به جایگاه و شان زنان در فرهنگ و سنت ایرانی و در آموزه33

های ارزشی مردان )حجب و حیای مردان در حضور زنان که از ویژگیشرم فرهنگی و 
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 ملی ایرانیان است( –عرفی
 . میزان کارایی در زندگی اجتماعی زنان 42
 نسبت به حضور زنان در جوامع ورزشی مردم یو معرفت عموم نشیب یارتقا. 41
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 . حفظ حقوق شهروندی زنان در عرصه ورزش42
 . افزایش تعامالت اجتماعی زنان 43
 . توسعه عدالت اجتماعی 44
 نسیتیجعدالت. 41
 . توسعه ارتباطات اجتماعی زنان در عرصه ورزش فوتبال46
 . شناخت قوانین و مقررات ورزشی و اطالعات عمومی ورزشی47
 . دانش داوری و دانش مربیگری فوتبال در بین زنان، تسلط به گفتمان ورزشی41
ای در بین توانایی تجزیه و تحلیل و قدرت قضاوت و اظهار نظر در زمینه فوتبال حرفه. 43

 تماشاگران زن
 . اجتناب از قضاوت ذهنی و شخصی در ارائه اطالعات ورزشی به زنان تماشاگر فوتبال12
 هابه منظور حضور زنان در ورزشگاه وضع مقررات خاص. 11
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اجتماعی  و درک روابط یآگاه باعث توسعه که یقیفوتبال به طر یدادهایرو یبرگزار. 12
 شود تماشاگران نیب یرفتارها موجود در

 . عدم ارائه خشونت و مسائل جنسی در رویدادهای فوتبال13
دهی هنجارهای ذهنی تماشاگران ورزش فوتبال در راستای توسعه حضور زنان . شکل14

 هادر ورزشگاه
 های پسندیده اسالمی و ملی اجتماعی و تربیتی منطبق با اصول و سنت. ایجاد رفتارهای 11
 . عدم ارائه نگرش مردساالری در ورزش فوتبال16
 ینیو فصل مسائل د حل) فوتبال هایحضور زنان در ورزشگاه یدهایو نبا دهایذکر با. 17

 (هاتماشاگر در ورزشگاه زنانمرتبط با حضور  یو شرع
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پ
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ار

ک
  

 و المللی مجامع بین در اهمیت ورزش به خارجی باتوجه هایدر سیاست بازنگری. 11
و  ورزش فوتبال نقش کلیدی به توجه داخلی با هایدر سیاست ریزیهمچنین برنامه

 بلند مدت های قالب برنامه در و زنان بین جوانان در آن جایگاه
 نظام جامع اطالع رسانی در ورزش . تاکید بر وجود13
و حقوقی در زمینه تخلفات تماشاگران مسابقات  اجرای قوانین اجتماعی تاکید بر. 62

 فوتبال
 های ورزشی های مختلف ورزشگاه. به کارگیری کارکنان متخصص در بخش61
 در بین تماشاگران فوتبال  ایحرفهورزشی مسائل اخالق در زمینه آموزش کافی . 62
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،آموزش و توانمندسازی اخالقی، گذاری برای مسئولیت اجتماعیریزی و هدفبرنامه. 63
 تماشاگران 

تماشای رویدادهای  فرهنگ اشاعه به منظورتوسعه  ورزشی علوم های . فعالیت دانشکده64
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 بودن ورزش فوتبال. دولتی 61
 در ورزش فوتبال های مختلفدر برخورد منافع گروه هارسانه درگیر شدن. 66
 های خاصگروههای تنها بر اساس سلیقه در رویدادهای فوتبال هاتنظیم اخبار و گزارش. 67

 رونق کانون هواداری 
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در گام بعدی محقق بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری به کدگذاری انتخابی و ارائه نظریه 
دهی رفتار نقش سرمایه اجتماعی در شکلشناسایی  ،در جامعه ورزش کنونی(. 1پرداخت)شکل 

اکتشاف،  های ورزشی نیازمندمطلوب تماشاگران فوتبال در زمان حضور زنان در ورزشگاه
های سرمایه مولفه به ضروری استفرایند  این در است. های خاصیارها و پارادایما، ساختفراینده

 گراییاجتماعی؛ عمل ها؛ مشارکتتفاوت پذیرش ظرفیت امنیت؛ و اعتماد احساس اجتماعی شامل
 حمایت و کاریهنجارپذیری؛ پیوندهای مدنی؛ مشارکت زندگی؛ ارزش همکاری؛ اجتماعی؛
برای  ایمقدمه عنوان به هم سازمانی، احساس اعتماد محققان نظر . ازشودای توجه ویژه اجتماعی 

 گردد. این قلمداد موفق جمعی نتیجه اعمال منزله به تواندمی هم و است آمیزموفقیت جمعی عمل
کنند الزم است  کار مشترک هایپروژه روی یکدیگر بر کنار در افراد بتوانند اینکه برای بعد

 های ورزشیاعتماد در بین تماشاگران فوتبال در ورزشگاه (. 117: 1336پور و همکاران، )جوان
 است. اعتماد تماشاگران به اجتماعی فعالیت و هاانجمن ها،گروه های موجودکنش برهم نتیجه
به منظور حضور زنان و  اجتماعی ضروری دارایی یک است، شخصی نگرش یک که اندازه همان

 ت در فضای اجتماعی است؛ هزینهمبادال کنندهاعتماد تسهیل ها هم هست.ورزشگاه ها درخانواده
در  حل مسائل مربوط به نظم اجتماعیو در  رساندت اجتماعی را به حداقل میمذاکرات و مبادال

طور بالقوه ای دارد. به تعبیری، مفاهیم مربوط به اعتماد بهکنندهتعیین نقش های فوتبالورزشگاه
 در که است و پراهمیتی اساسی هایمولفه از یکی مفهوم این -کندتوصیف می روابط اجتماعی را

 سرمایه از عناصر ها بین زنان و مردان نیزتفاوت پذیرش دارد. ظرفیت قرار پژوهش این ثقل مرکز
های ورزشی در بسیاری از کشورها، ها و سالنحضور تماشاگران زن در ورزشگاهاست.  اجتماعی

های ارزشاما با توجه به شود و از این نظر تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. عادی تلقی می
کند که برای حضور زنان به عنوان فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران ایجاب می

دار نشود و زنان هم ها خدشهای صورت گیرد تا این ارزشتماشاچی مسابقات مردان تعریف ویژه
ها نیازمند مشارکت . از سوی دیگر، حضور زنان در ورزشگاهبتوانند به حقوق خود دست یابند

ها و فرهنگی، رسانه -های اجتماعی مختلف از جمله: نهادهای اجتماعیها و گروهاجتماعی نهاد
است.  اجتماعی گراییعمل اجتماعی، سرمایه عناصر از دیگر باشد. همچنین یکینیروی انتظامی می

که زنان نیمی از افراد جامعه انسانی و همچنین مادران آینده جامعه را تشکیل اینا توجه به ب
در  ست.دهند، توجه به سالمت جسمی، روانی و اجتماعی آنان از اهمیت باالیی برخوردار امی

اد مردان و همکاری در زمینه ایجبینانه توسط دولتگرایانه و واقعهای عملنتیجه اتخاذ خط مشی
ی فوتبال ضروری است. هاورزشگاههای فیزیکی و فرهنگی به منظور حضور زنان در ساختزیر

دهی رفتار مطلوب در راستای شکلمحوری  کدگذاری مرحله از حاصل طبقات از دیگر یکی
مندی رضایت احساس زندگی، است. ارزش زندگی ارزش های ورزشی،تماشاگران در ورزشگاه

 احترام مقابل نیزدر جامعه اینکه به باور و است جامعه در خود دانستن ارزشبا  و زندگی از فرد
در امر ورزش،  زنانهای بسیاری سد راه ما محدودیت متأسفانه در کشورگذارد. می هاآن به الزم را

و همین امر در سبک زندگی سالم و غنای  وجود داردو چه ورزش قهرمانی  به عنوان تماشاگرچه 
با توجه به وجود این  بر جای گذاشته است.کشورمان تأثیر منفی  زناناوقات فراغت نسل جوان و 

ها و ای به برطرف کردن این کاستیها، الزم است مسئوالن توجه ویژهمشکالت و محدودیت
داشته باشند و زمینه مساعد برای  هزنان به عنوان نیمی از افراد جامعسازی اوقات فراغت غنی

مشارکت زنان در  .فراهم آورندهای حضور و مشارکت مدنی زنان در ورزشگاهگسترش 
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ای است. به منظور رویدادهای ورزشی به عنوان تالقی ساختار فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه
معه اسالمی در های اجتماعی جاها ضروری است به هنجارها و ارزشحضور زنان در ورزشگاه

حضور  توسعه های ورزشی مانعهای فوتبال توجه شود. هنجارشکنی موجود در ورزشگاهورزشگاه
 و رودمی سؤال جامعه را زیر ارزشی هایپایه زیرا های فوتبال است،تماشاگران زنان در ورزشگاه

گرفته،  انجام هایبهمتن مصاح با شد. مطابق خواهد نابسامان( منجر و آشفته آنومی)شرایط به کمکم
ها، وجود دهی رفتار مطلوب تماشاگران در ورزشگاههای اثرگذار بر شکلیکی دیگر از مولفه

لزوم  ،با این وصفپیوندکاری و مشارکت نهادهای مختلف در برگزاری رویدادهای فوتبال است. 
واقع مدیریت  در .شودمساعدت و مشارکت و کنترل نهادهای غیرورزشی در ورزش احساس می

ورزش و جوانان معنا کرد و بار سنگین این مسئولیت  وزارتکالن ورزشی را نباید در چهارچوب 
همچنین میزان حمایت اجتماعی و نحوه مشارکت افراد  .تنه به دوش آن مرجع انداخترا یک

ای ندهکنمسابقات فوتبال نفش تعیین های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در تماشایمختلف با زمینه
 در ارائه رفتارهای مطلوب دارد.

  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

   

دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور اجتماعی بر شکل سرمایه: نقش 8شکل
 هازنان در ورزشگاه

  
ای تهیه و توسط تماشاگران به منظور بررسی نتایج کمی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه

مدیران ورزشی، روانشناسان و و  ای، مربیانورزشکاران حرفهو هواداران ورزشی، لیدرها، 
گیری روایی های ورزشی تکمیل گردید. برای اندازهو متخصصان رسانه شناسان ورزشیجامعه

های بار ، شاخصسازه پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با توجه به نتایج
باشد. بنابراین تمامی می 36/1و آماره آنها بزرگتر از قدرمطلق  3/2عاملی تمامی سواالت باالتر از 

 -ایدهی رفتار ورزشکاران حرفههای مربوط به سرمایه اجتماعی از نقشی موثر در شکلشاخص
های مناسبی شاخص برخوردارند و برای سنجش این متغیر -و بارعاملی مورد قبول tبا مقادیر 

 (. 3باشند )جدول می

 

  

 

         

      ر   

       

                     

            رش  ر    

                

 
            گر   

        

  ن       ش

          ن 

         ر 

    ن        

               

 ر             



 8038بهار  22: شماره                 وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

223 

-:  نتایج تحلیل عاملی تأییدی )روایی سازه( پرسشنامه ابعاد سرمایه اجتماعی مؤثر بر شکل8 جدول
 دهی رفتار تماشاگران ورزشی 

امه
شن

رس
پ

 

ؤال
س

لی 
عام

بار
 

 
t 

امه 
شن

رس
پ

 

ؤال
س

لی 
عام

بار
 

 
t 

ابعاد سرمایه 
اجتماعی مؤثر 

دهی بر شکل
رفتار 

تماشاگران 
 ورزشی

q1 42/2 111/4 

ابعاد سرمایه اجتماعی 
دهی مؤثر بر شکل

رفتار تماشاگران 
 ورزشی

q24 11/2 662/4 

 

q2 16/2 626/4 q25 16/2 736/4 
q3 17/2 174/4 q26 63/2 617/4 
q4 11/2 727/4 q27 13/2 143/4 
q5 36/2 711/4 q28 43/2 434/4 
q6 73/2 611/4 q29 42/2 736/4 
q7 77/2 163/4 q30 11/2 772/4 
q8 32/2 176/4 q31 71/2 214/4 
q9 13/2 622/4 q32 43/2 616/4 
q10 73/2 123/4 q33 64/2 134/4 
q11 37/2 644/4 q34 16/2 367/3 
q12 71/2 112/4 q35 33/2 671/4 
q13 64/2 116/4 q36 14/2 132/4 
q14 67/2 711/4 q37 17/2 731/4 
q15 31/2 622/4 q38 11/2 413/4 
q16 13/2 241/4 q39 11/2 364/4 
q17 72/2 622/4 q40 13/2 632/4 
q18 33/2 422/4 q 41 42/2 332/4 
q19 17/2 617/4 q42 11/2 321/4 
q20 66/2 132/4 q43 42/2 733/4 
q21 73/2 437/4 q44 12/2 324/4 
q22 63/2 447/4 q45 11/2 342/4 
q23 76/2 617/4    

 
دهی رفتار تماشاگران شکل بر مؤثر در این پژوهش برای تعیین و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی

انجام تحلیل عاملی، به منظور  فوتبال از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به همین دلیل پیش از
( و برای تعیین KMO) 1اولکین -یِرمِی -از معیار کایرز نمونهاطمینان از کافی بودن تعداد 

 (. 4استفاده گردید )جدول 2ها از آزمون بارتلتهمبستگی بین گویه
                                                           

1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 KMO: نتایج آزمون بارتلت و 0جدول 
 مقدار 

 713/2 )کفایت حجم نمونه( می یر و اوکلین –کایرز مقدار 
 37/113 (5χمقدار کای اسکوآر ) آزمون کرویت بارتلت

 113 درجه آزادی
 221/2 سطح معناداری

 
باشد. این مقدار بیانگر این می 713/2به دست آمده  KMOمقدار  4های جدول با توجه به یافته 

کند و انجام تحلیل های تحقیق به منظور تحلیل عاملی کفایت میموضوع است که تعداد نمونه
های پنهان ها را به یک سری عاملتوان دادهاست و می پذیرهای مورد نظر امکانعاملی برای داده

ها دهند بین گویه( نشان میSig ،37/1113=8χ=221/2تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت )
رو، استفاده از تحلیل عاملی برای شناسایی ابعاد سرمایه همبستگی باالیی وجود دارد. ازاین

اگران فوتبال مناسب است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی دهی رفتار تماششکل بر اجتماعی مؤثر
توان گفت که می -گویه مورد نظر در تحقیق که قابل تقلیل بوده است 41حاصل ترکیب  -اکتشافی

دهی رفتار تماشاگران فوتبال شناسایی شدند شکل بر ده عامل به عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی مؤثر
درصد  31ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد س مجموع بر اسا عواملی این یتوان پیشگو و

دهی رفتار تماشاگران فوتبال ده شکل بر بنابراین در طراحی مدل ابعاد سرمایه اجتماعی مؤثر .است
 -3(، 63/2ها )تفاوت پذیرش ظرفیت -2(، 11/2امنیت ) و اعتماد احساس -1عامل مؤثرند:  

 ارزش -6(، 32/2همکاری ) -1(، 43/2اجتماعی ) گراییعمل -4(، 24/2اجتماعی ) مشارکت
(، 11/2) کاریپیوندهای -3(، 37/2هنجارپذیری ) -1( 22/2مدنی ) مشارکت -7(، 14/2زندگی )

 (. 2( )شکل 31/2(  و رفتار مطلوب )36/2اجتماعی ) حمایت -12
 

 
هی رفتار تماشاگران د: نتایج بررسی سهم واریانس ابعاد سرمایه اجتماعی مؤثر بر شکل5شکل 

 فوتبال
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دهی رفتار تماشاگران از برازش برای آزمون اینکه آیا مدل ابعاد سرمایه اجتماعی موثر بر شکل
استفاده شد.  -برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد -های برازشمناسبی برخوردار است، از شاخص

برابر با  113با درجه آزادی  113/242برابر با  (χ2)براساس نتایج، مقدار نسبت آماره کای اسکوآر 
باشد. شاخص ر دارد، نشان دهنده تأیید مدل میقرا 3الی  1است. از آنجا که این مقدار بین  722/2

است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان برای برازش  313/2 (GFI)1نیکویی برازش
که شاخص دیگر  2(RMSEAطای برآورد)مطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خ

است، قابل قبول و  21/2باشد که با توجه به اینکه کمتر از می 267/2نیکویی برازش است نیز 
های نیکویی برازش شامل مقدار شاخص باشد. دیگر شاخصید مدل پژوهش مینشان دهنده تأی

شاخص برازش  ؛ 4 32/2(BBIبونت) -؛ شاخص برازش بنتلر 3 321/2(TLIلویس) -توکر
نیز همگی نشان  6621/2(PNFIو شاخص برازش مقتصد هنجار شده) 1 311/2(CFIتطبیقی)

دهی رفتار تماشاگران دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل ابعاد سرمایه اجتماعی موثر بر شکل
 (.6باشند )جدول فوتبال می

 

 دهی رفتار تماشاگران فوتبالبر شکلابعاد سرمایه اجتماعی موثر های برازش مدل :  شاخص6جدول
 تفسیر مالک میزان شاخص برازش 

 مطلق

 - - 113/242 (χ2کای اسکوآر )
 - - 113 (dfدرجه آزادی )

 3تا  1بین  722/2 (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )
برازش 
 مطلوب

 32/2بیش از 313/2 (GFIشاخص نیکویی برازش )
برازش 
 مطلوب

 تطبیقی

 32/2بیش از 321/2 (TLIلویس ) -توکرشاخص 
برازش 
 مطلوب

 32/2بیش از 32/2 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر
برازش 
 مطلوب

 32/2بیش از 311/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی)
برازش 
 مطلوب

 
 مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
(RMSEA) 

 21/2کمتر  267/2
برازش 
 مطلوب

 21/2بیشتراز 621/2 (PNFIهنجار شده )شاخص برازش مقتصد 
برازش 
 مطلوب

                                                           

1.   Goodness Fit Index 

2.   Root Mean Squared Error of Approximation 

3.   Tucker- Lewis Index 

4.   Bentler- Bonett Index 

5.  Comparative Fit Index 

6.  Parsimonious Normed Fit Index 
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 گیریبحث و نتیجه
 شدن ایحرفه با .دارند گرایش آن به مردم اغلب است که منحصر به فرد ایورزش پدیده

 هایگزارش مرهون از آن بخشی که آن مسابقات از ناشی هیجانات افزایش و فوتبال ورزش
 در که طوری به است؛ شده ورزشی افزوده رشته این تماشاگران تعداد بر تدریج به است، ایرسانه
رسد. از سوی دیگر، می هم نفر هزار 122 بیش از به هاورزشگاه در حاضر جمیعت مسابقات برخی

 کندمی اشاره با ارزشی منبع عنوان به شبکه یک اعضای میان ارتباطات و پیوندها به اجتماعی سرمایه
رفتاری مطلوب در بین تماشاگران فوتبال  اهداف متقابل موجب تحقق اعتماد و هنجارها خلق با که

 شود. ها میدر زمان حضور زنان در ورزشگاه
های سرمایه اجتماعی امنیت به عنوان یکی از مولفه و اعتماد با توجه به نتایج پژوهش، احساس

امنیت اجتماعی یکی از دهی رفتارهای تماشاگران فوتبال دارد. اعتماد و نقشی موثر در شکل
آمیز ای برای عمل جمعی موفقیتمحورهای اصلی سرمایه اجتماعی است. اعتماد به عنوان مقدمه

تواند به منزله نتیجه اعمال جمعی موفق هم قلمداد گردد. اعتماد و امنیت اجتماعی بدین منظور می
د، الزم است. امنیت و اعتماد به ای مشترک کار کننکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر بر روی پروژه

شود. وجود این سرمایه در بین ای تلقی میهای باارزش در ورزش حرفهعنوان یکی از سرمایه
های اجتماعی و اقتصادی و ورزشکاران و تماشاگران ورزشی موجب پایین آمدن سطح هزینه

-(، محمدی1331اران )شود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش شفیعی و همکاقدامات مختلف می

(، 1337سیاسر و همکاران )(، مرادی1336زاد و همکاران )(، عباس1331ترکمانی و همکاران )
 باشد.( همسو می2216من و همکاران )( و بوش2211چوگال ) (، کویان1337گری و همکاران )

ای ورزشی، ههای ورزشی تیمکه  عدم سوگیری در ارائه گزارش نشان داده است نتایجهمچنین، 
های ها، عدم ارائه گزارشعدم توجه به نفع شخصی یا گروهی در راستای ارائه حقیقت در رسانه

ای، کیفیت حرفه ورزشی هایگزینشی و تفسیر اطالعات در راستای نفع شخصی فرد و گروهی تیم
ها ورزشگاهفیزیکی ها، امنیت گاهفضای ورزش جذابیت و ها، طراحیخدمات ارائه شده در ورزشگاه

اوباشگران(،  توسط آشوب ایجاد و اغتشاشات از جلوگیری به منظور ورزشی اماکن )استانداردسازی
 به )نسبت هاورزشگاه محیط در و طول مسابقات در تماشاگران توسط شده ادراک امنیت احساس

تعیین آینده(،  و حال زمان در خود های ارزش تفکرات و ارتباطات، هویت، حیثیت، ناموس، مال،
 عرضه در فرایند اصولی و دقیق هایریزیها و زنان، برنامهمکان مناسب و ویژه برای خانواده

 به رویدادهای ورزشی و اماکن امنیت پذیری، میزان توجه مدیرانمسئولیت همچنین و خدمات
 و  وندالیسم بازیکنان در زمینه تروریسم، هولیگانیسم و تماشاگران و از مراقبت قانونی وظایف

 فنی کادر جمعیتی، نحوه عملکرد و رفتار بازیکنان در رویدادهای ورزشی، حضور هاینظمیبی
 تماشاگران با ورزشگاها اجرایی کارکنان و مدیریت برخورد های ورزشی، نحوهکنار تیم در مجرب

 میزانها، ورزشگاه در ورزشی تماشاگران به خدمات ارائه حوزه در کارکنان ورزشی، تعداد
 برگزاری زمان در ورزشی هایورزشگاه نابهنجار اتفاقات و حوادث مورد در مسئوالن پاسخگویی

ها از ورزشگاه در ورزشی تماشاگران زمینه در مقررات و قوانین اعمال و فوتبال و وضع مسابقات
اجتماعی در و در نهایت توسعه سرمایه « امنیت و اعتماد احساس»های الزم برای ایجاد پیش شرط

 هاست. بین تماشاگران فوتبال در ورزشگاه
دهی رفتار تماشاگران فوتبال به منظور شکل در ارتقای سرمایه اجتماعی یکی دیگر از عوامل موثر

ها در بین زنان و مردان است که شامل تفاوت ها در زمان حضور زنان، پذیرشمطلوب در ورزشگاه
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ها متناسب با نیازهای آنان؛ تفاوت ارائه خدمات در ورزشگاه های زنان و مردان وتوجه به تفاوت
های تماشاگران زن در راستای های روانی و روحی زنان تماشاگران، بهره گیری از ظرفیتدر حالت

گیری از قدرت و توانایی زنان در راستای توسعه توسعه نهضت هواداری در ورزش فوتبال، بهره
های متفاوت زنان در جامعه بین تماشاگران فوتبال و توجه به نقش اخالق و ارائه رفتار مطلوب در

ها بین ( نیز بر وجود تفاوت2217و کلگمن )( 1331) باشد. گری و همکاران)مادر، همسر( می
و  متعدد انسانی مشکالت کنونی، دنیای ورزش اند. درها تاکید کردهزنان و مردان در ورزشگاه

 دارد که وجود های ورزشیها در ورزشگاهها در زمان حضور آنخانوادهزنان و  روی متنوعی،پیش
 و زن بین که است هاییتفاوت به دادن بها یا کم نداشتن باور به دلیل هاآن از بخشی رسدمی نظر به

 و شناختی، وظایف،کارکردها جامعه روانشناختی، جسمی، در ابعاد هاتفاوت این وجود دارد. مرد
توان فضای نامناسب و پرالتهاب میها خورند. با حضور زنان در ورزشگاهمی به چشم هانقش

 رشد زمانی صرف در شرایط کنونی نیاز است  رسدمی نظر موجود را کاهش داد یا بر عکس. به
فرهنگی برای  نظر از هاورزشگاه فضای که برسند ایمرتبه به تا شود مردم اجتماعی -فرهنگی
 باشد.  امن زنان حضور

 ورزشی و آموزش اماکن و فضاهای فیزیکی در شرایط آوردن فراهم با شودترتیب پیشنهاد می بدین
 واالی هایارزش به احترام و قانونی ضوابط دقیق مرد، رعایت و زن بودن برابر بر مبتنی جامعه افراد

 و نشوند محروم است، آنان حق و آن اند طالب آنچه از زنان و دختران اخالقی، و اسالمی
به عنوان  زنان مشارکت و یابد ارتقا جامعه ورزش تربیتی، بهداشتی و اجتماعی هایارزش

 .گردد تضمین ورزش هایفعالیت تماشاگران در
تماشاگران در رویدادهای  مشارکت اجتماعی میزان اجتماعی سرمایه مهم هایسازه از یکی دیگر

ها، زنده کردن روح ورزش، سازی در ورزشگاهنگاست. مطابق با نتایج پژوهش فره اجتماعی
ها، تقویت ورزش زنان از راه یافتن الگوهای ورزشی مناسب به منظور حضور زنان در ورزشگاه

ها فرهنگ اوباشگری در ورزشگاهپذیری، مقابله با خردهدیدن مسابقات برتر، رواج فرهنگ ناموس
ال از فوتب زنان یهاتشکل حمایت ران مرد،و تقویت مظاهر فرهنگی از سوی تماشاچیان و ورزشکا

 مربوط اجتماعی مشارکت مؤلفه نوعی به به ها همهو رواج حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه
(، شفیعی و 1334براتلو و همکاران )  یافته های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شوند.می

ور زنان و زمینه حضفراهم بودن باشد. همسو می( 1331) همکاران و ( و گری1331همکاران )
 فوتبالو ورزش می سازد را حداکثری  اجتماعی ، امری است که مشارکتهاها در ورزشگاهخانواده

ت اجتماعی و الود تعامبهای عمومی، بهگاهیآتوسعه  .دهدرا به سمت مردمی بودن سوق می
توسعه های موثر در مولفه ملهاز ج زنان و مردانصورت داوطلبانه در بین گسترش انجام امورات به

مورد نقش و اهمیت  گاهی مردم درآافزایش دانش و  همچنیندر جامعه است.  مشارکت اجتماعی
را فراهم زنان  اجتماعی زمینه توسعه مشارکتسازی جامعه فوتبال در نشاط اجتماعی و فرهنگ

 .  نمایدمی
های ورزشی در زمان تماشاگران در ورزشگاهدهی رفتار مطلوب یکی دیگر از عوامل موثر بر شکل

گرایی اجتماعی در بین آمده، عملبا نتایج به دست  گرایی اجتماعی است. مطابقحضور زنان، عمل
خالل فوتبال، ارائه معانی و تفسیرهای صادقانه  اجتماعی در تحوالت تماشاگران فوتبال شامل بروز

شی، عدم اعمال سلیقه و سوگیری شخصی در در پخش اخبار از ورزشکاران و رویدادهای ورز
ها، ارائه اطالعات، عدم ایجاد حساسیت کاذب نسبت به برخی از رویدادهای ورزشی در رسانه
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و انتشار برقراری ارتباطات  ،وانیخیر شایعات، رجز ظهای جنجال برانگیز نتن به حاشیهخپرداعدم 
، ارائه اطالعات درست از اصول اخالقیبراساس توقعات و اطالعات در زمینه مسابقات فوتبال 

 اجتماعی کنش مثابه به حواشی ورزشی به تماشاگران، دستیابی اطالعات از منابع دست اول، فوتبال
 باشد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کویانمی سطح آماتوری در شدن اجتماعی عامل  و

باشد. با توجه به دیدگاه و می( همس2216من و همکاران )( و بوش2211و همکاران ) چوگال
ها و عوامل ها نتیجه ترکیبی از پاسخ به محرکعملگرایی اجتماعی، رفتار تماشاگران در ورزشگاه

تصویری دهند، میهای متفاوت نشان خارجی و داخلی است. رفتارهایی که تماشاگران در موقیعت
دهی رفتار تماشاگران و ها در شکلباشد. با توجه به نقش رسانهایران می از فرهنگ و اخالق

های ذاتی و اقتضائات آن، توجه به محتوای آن برای ایجاد رضایت در مخاطب و دسترسی ویژگی
ها، سبب تعیین باشد. ماموریت رسانهی رسانه تعریف شده است، ضروری میبه اهدافی که برا

(. با توجه به 1:1316، شود )خجستهای و حوزه پخش آن میسمت و سوی محتوا و مفاد رسانه
ای، رفتارهای به صورت فزایندهها رسانه ،های ورزشیهای صورت گرفته در محتوای رسانهبررسی

سـازان، نسـبت بـه پیامـدهای دهند و مانند خـود حاشـیهبازتاب می غیراخالقی ورزشـکاران را
در حین مستی ورزشکارانی ها از تصادفات رانندگی توجه هستند. رسانهبی منفـی ناشـی از آن

های شـبانه خصوصـی بست، کریستین رونالدو و غیره گرفته تا حضور آنان در پارتی نظیـر جـرج
کشیده  که از محافل خصوصی به زمین مسابقه نیز - را های جامعهتفاوتی نسبت به ارزشبی و

آب دهان و  پرتـابدهند. همچنین مواردی مانند ضربه پای اریک کانتونا، پوشش می -شودمی
تیم ملی ایران با  فحاشی علیه یکی از طرفداران تیم کریستال پاالس، برخورد زننده بازیکنـان

سرشناس علیه یکدیگر،  هـای زننـده مربیـانها دوربـین تلویزیـونی، بیانیـهیکدیگر در مقابل ده
ه ها منعکس می گردد در رسان فحاشی تماشاچیان ناراضی بـه داوران، ورزشـکاران و مربیـان

دهنده وضعیتی است که نیاز به توجه بیشتر نشان این مواردهمه (. 67:1331)احسانی و همکاران، 
 دارد.در ورزش  دهی رفتار جامعهو شکل اخالق ها در ترویجنقش رسانهمحتوا و  به
که باید در این  ایدارد. نکته ایبرجسته نقش همکاری عنصر اجتماعی، سرمایه هایمؤلفه میان در

ها شامل مشارکت دسته جمعی در همکاری در ورزشگاه که است این شود، آن پرداخته به بعد
 اجرای در ها به منظور توسعه نهضت داوطلبی بین زنان و مردان تماشاگر، مشارکتورزشگاه

 ارتقایو  هاورزشگاه در سازیفرهنگ منظور به مردان و زنان توسط جمعی دسته هایبرنامه
 بعد در آمده به دست مدیریتی است. نتایج های پست در زنان به کارگیری و تماشاگران مدیریت

و مارتا و همکاران  (1331) همکاران و پژوهش گری نتایج ها باتوسعه مدیریت زنان در ورزشگاه
ورزشی و های دارد. افراد داوطلب، مجموعه ارزشمندی از منابع انسانی سازمان همخوانی (2211)

 اند و نقش مهمی در موفقیت بسیاری از مسابقات وتفریحی جهان را به خود اختصاص داده
ویژه داوطلبان برای همکاری در یک رویداد کار  گزینش افراد بهرویدادهای بزرگ ورزشی دارند. 

ترین بخش از برگزاری اصلی ،ریزی صحیح و مدیریت نیروی انسانیبرنامه. چندان آسانی نیست
مناسب و آموزش  داوطلبان ورزشی از بین تماشاگرانشود. انتخاب هر رویداد موفق محسوب می

 تر صورت پذیردمربوط به این رویدادها بهتر و راحت شود تا دستیابی به اهدافدیده باعث می
 تخصص نیازمند مدیریت رویدادهای فوتبال و برگزاری (. بنابراین11: 2213، 1)والیو و همکاران

                                                           

1.  Valéau and et al. 
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مدیریت  زمینه در ویژه تخصصی هایدوره گذراندن های خود،یافته به توجه با است. محقق
 و خالقیت با تا کندپیشنهاد می مسئوالن به را تماشاگران حداکثر با رویدادها و نهضت داوطلبی

در رویدادها بپردازند. همچنین با به کارگیری زنان در نهضت داوطلبی  ترموفق برگزاری به نوآوری
 فوتبال هایورزشگاه تماشاگر را در بانوان حضور رویدادهای مختلف ورزشی می توان مقدمات

 برای حضور مناسب جوی ایجاد و شرایط کنترل در آنها ساخت. بدین ترتیب، توانایی فراهم ایران
 کشور فوتبال صنعت توسعه و رونق بیشتر موجب هواداران و تماشاگران جمعیت افزایش زنان و

 شود. می
 زندگی، است. ارزش زندگی ارزش محوری، کدگذاری مرحله از حاصل طبقات از دیگر یکی

 جامعه اینکه به باور و است جامعه در خود دانستن با ارزش و زندگی از رضایتمندی فرد احساس
(. گذاراندن اوقات 11:1311، 1اونیکس و گذارد )بولنمی هاآن به الزم را در مقابل احترام نیز

 نوع ورزشی با هدف کاهش از فراغتی مطلوب ریزیفراغت به صورت خانوادگی و گروهی، برنامه
رهنگ و سنت ایرانی و هم در ، جایگاه و شان زنان هم در ف هاپذیری زنان و خانواده آسیب
های دین مبین اسالم، شرم فرهنگی و ارزشی مردان )حجب و حیای مردان در حضور زنان آموزه

و  زنان اجتماعی زندگی در کارایی ملی ایرانیان به شمار می آید(، میزان –های عرفییکه از ویژگ
هایی از ورزشی نشانه جوامع در زنان حضور به نسبت مردم عمومی معرفت و بینش ارتقای
و  نتایج گری باشد. نتایج پژوهش حاضر باها میهای موجود برای حضور زنان در ورزشگاهارزش

 درصد 12 حدود اینکه زنان به توجه باشد. با( همسو می2217کلگمن )( و 1331همکاران )
 و توجه مورد روحی جسمی و لحاظ از زنان نیازهای تمام باید دهند،می تشکیل جامعه را جمعیت
 شناسایی تواند درآنان میخصوصیات  و جمعیت شناختی هایبه ویژگی توجه و گیرد قرار مطالعه

 هیجان و جذابیت لحاظ به فوتبال هایورزشگاه باشد. حضور در مؤثر نیازها و هاخواسته این رفع و
 بهبود در پرنشاط و شاد سازی جویفراهم با که هست نیز زنانتوجه  مورد برای تماشاگران، باال

 فوتبال تماشاگری محبوبیت و عالقه تواندتماشاگر می زنان است. حضور مؤثر آنها روحی سالمت
 در هواداران و حداکثری تماشاگران حضور سبب و دهد افزایش جامعه در به همراه خانواده را 

 خواهد بود. ایران فوتبال توسعه جهت در بزرگ گامی این مهم -شودکشور  فوتبال هایورزشگاه
 یافت. خواهد ارتقا دنیا نیز در ایران فوتبال سیاسی ها، جایگاههمچنین با حضور زنان در ورزشگاه

شود. حفظ حقوق می محسوب اجتماعی سرمایه هایشاخص از یکی دیگر مدنی مشارکت
شهروندی زنان و ایجاد نقشی مهم در عرصه ورزش، افزایش تعامالت اجتماعی زنان، توسعه 

، توسعه ارتباطات اجتماعی زنان در عرصه ورزش فوتبال، نسیتیجعدالتعدالت اجتماعی، 
ورزشی و اطالعات عمومی ورزشی، دانش داوری و دانش مربیگری شناخت قوانین و مقررات 

فوتبال در بین زنان، تسلط به گفتمان ورزشی، توانایی تجزیه و تحلیل و قدرت قضاوت و اظهار 
ها، اجتناب ای در بین تماشاگران زن، مدیریت هیجانات داخل ورزشگاهنظر در زمینه فوتبال حرفه

 ه اطالعات ورزشی در بین زنان تماشاگر فوتبال و وضعاز قضاوت ذهنی و شخصی در ارائ
را بین  اجتماعی سرمایه ها نقش عنصرورزشگاه در زنان حضور منظور به خاص مقررات

نتایج پژوهش با شهبازی و  .کندمی ها تأییدتماشاگران فوتبال در زمان حضور زنان در ورزشگاه
 تریناصلی از مدنی باشد. مشارکت( همسو می1331( و گری و همکاران )1337همکاران )

                                                           

1.  Bullen & Onyx 
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 جزو فوتبال (. تماشاگری64:1313آید )عبداللهی، می شمار به اجتماعی یتوسعه هایشاخص
 که زنان نیمی آنجا از و گردد رعایت باید که شودمی جامعه محسوب در شخص یک مدنی حقوق

 در فوتبال تماشاگری به بتوانند که مدنی آنهاست حق این دهند،می تشکیل را جامعه جمعیت از
 های اجتماعیعرصه تمام در زنان تعالی و رشد شرایط به بپردازند.  توجه های کشورورزشگاه

 برایشان را پایدار توسعه به رسیدن راه و شودهای آنها میتوانمندی از جامعه مندیبهره موجب
 با آن به سریع و آسان دسترسیو  سالم تفریحات و ورزش زمینه در سازد. حقوق زنانهموار می

است.  بر جامعه حاکم مدنی حقوق در مهم امری مدنی، حقوق رعایت ایران و اسالمی فرهنگ حفظ
های ورزشگاه در آنها حضور مقدمات از اصلی هایجزو مقوله تماشاگر مدنی زنان حقوق رعایت

 رعایت .ورزند مبادرت آن رعایت در جهت و بگیرد قرار مسئوالن توجه مورد باید که است ایران
 جامعه، در زنان روابط توسعه و معاشرتی تقویت حیات به تواندمی زمینه این در مدنی زنان حقوق

 کند کمک کشور فوتبال هایدر ورزشگاه زن و مرد تماشاگران حداکثری حضور و ورزش خانواده
 .ایران بینجامد توسعه فوتبال به نهایت در و
 عناصر از محوری، هنجارپذیری است. هنجارپذیری یکی کدگذاری مرحله خروجی طبقات دیگر از

 که یقیفوتبال به طر یدادهایرو یبرگزارهای هنجارپذیری شامل است. مولفه اجتماعی سرمایه
ارائه  عدمشود،  تماشاگران نیب یرفتارها اجتماعی موجود در و درک روابط یآگاه باعث توسعه

تماشاگران ورزش  یذهن یهنجارها دهیشکل، فوتبال یهادادیدر رو یخشونت و مسائل جنس
منطبق با  یتیو ترب یاجتماع یرفتارها جادیاها، توسعه حضور زنان در ورزشگاه یفوتبال در راستا
 ، بیاندر ورزش فوتبال یارائه نگرش مردساالر عدمی، و مل یاسالم دهیپسند یهااصول و سنت

مرتبط  یو شرع ینیو فصل مسائل د حل) فوتبال هایحضور زنان در ورزشگاه یدهایو نبا دهایبا
باشد. همچنین نتایج پژوهش با نتایج براتلو و همکاران می (هاتماشاگر در ورزشگاه زنانبا حضور 

، رفتار، قاعده، رهنجاباشد. ( همسو می2211( و ژو و همکاران )1331(، گری و همکاران )1334)
شود. هر رفتاری که با آن نی است که با آن رفتار اجتماعی افراد در جامعه سنجیده میمعیار یا میزا

 شودنابهنجار تلقی می ،تطبیق کند رفتاری بهنجار است و اگر نسبت به آن انحراف داشته باشد
 ارزشی هایپایه زیرا است، ضدتوسعه هنجارپذیری برخالف (. هنجارشکنی167: 1313گهر، )نیک

شد.  خواهد منجر جامعه نابسامان( یک و آشفته آنومی )شرایط به کمکم و رودمی سؤال جامعه زیر
اند که اهمیت آن، لزوم توجه به ابعاد مختلف آنان را امروزه تماشاگران در فوتبال جایگاه ویژه یافته

ها شگاهدهد. یکی از ابعاد، رفتار تماشاگران فوتبال در ورزدر ورزش فوتبال پیش از پیش نشان می
هاست که همواره بیشترین توجه های مهم و حساس و نیز بعد از این بازیدر زمان برگزاری بازی

را به خود اختصاص داده است، زیرا این رفتارها به دلیل پیروی از هنجارهای خاص رفتارهای 
ات ها در مسابقاند. در واقع فضای حاکم بر ورزشگاههای جدی شدهجمعی گاه منجر به آسیب

دهد که ممکن است به دلیل نقض حساس فوتبال، بازیکنان و تماشاگران را در وضعیتی قرار می
 امنیت آمیز منتهی شود. برقراریهای پرخاشگرانه و خشونتقواعد و هنجارهای رایج، به رویارویی

فیزیکی  شرایط بهبود و امنیت توسعه گرو در و هواداران تماشاگران ناآرامی کنترل جهت در
در  مدرن فیزیکی فضاهای طراحی بگیرد. با صورت تماشاگر حضور افزایش تا هاستورزشگاه
 برای خاص فیزیکی فضاهای تعریف و با یابدمی ارتقا آسایش و امنیت فوتبال، توان هایورزشگاه

 در بانوان تماشاگر حضور مقدمات رفاهی، امکانات و تسهیالت ارائه و همچنین هاخانواده و زنان
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هواداران  و تماشاگران کلیه حداکثری حضور و افزایش ایران فراهم می گردد فوتبال هایورزشگاه
 .خواهد داشت مؤثری نقش ایران فوتبال توسعه در

 شود که نقش موثری در شکلمی محسوب عیاجتما هیسرما یهااز شاخصدیگر  یکی پیوندکاری
نتایج پژوهش با نتایج براتلو و همکاران دهی رفتار مطلوب تماشاگران فوتبال دارد. همچنین 

پیوند باشد. ( همسو می1337( و شهبازی و همکاران )1331(، محمدی ترکمان و همکاران )1334)
امکان  افرادشود؛ به این معنا که وقتی کاری مفهومی است که اغلـب به تالش داوطلبانه اطالق می

پیوندیافته بـا  فردکه منافع سازمان افزایش یابد.  کنندای عمل میگونهانتخـاب داشـته باشـند، به
کـار، فـردی خـالق است که با کار خود عجین شده و نسبت به آن انگیزش و اشتیاق شدید نشان 

، 1)کندی و دیام کندکند که مشارکت وی، به پیشرفت سازمان کمک میدهد و احسـاس میمی
های فوتبال در ورزشگاه کاری پیوندهای از ودهایینم آمده،نتایج به دست  با (. مطابق672: 2212

هاست، پیوندهای کاری در ورزشگاه کنندهای شود و توصیفکه ضرورت دارد به آن توجه ویژه
-همچنین  و المللی مجامع بین در اهمیت ورزش به خارجی باتوجه هایدر سیاست شامل بازنگری

بین  در آن و جایگاه ورزش فوتبال نقش کلیدی به توجه داخلی با هایدر سیاست ریزیبرنامه
، نظام جامع اطالع رسانی در ورزش بلند مدت، تاکید بر ایجاد هایقالب برنامه در و زنان جوانان
و حقوقی در زمینه تخلفات تماشاگران مسابقات فوتبال، عدم به  در اجرای قوانین اجتماعی تالش

کافی  هایآموزشها، تاکید بر ارائه ف ورزشگاههای مختلکارگیری کارکنان غیرمتخصص در بخش
گذاری ریزی و هدفبرنامهدر بین تماشاگران فوتبال،  ایحرفهورزش مسائل اخالق های در زمینه

فعالیت ، آموزش و توانمندسازی تماشاگران فوتبال و اخالقی، برای مسئولیت اجتماعی
 باشد. تماشای رویدادهای ورزشی می به منظور توسعه فرهنگ ورزشی علوم هایدانشکده

شخصی،  تیموفق ده،یفرهنگی است که به افراد فرصت خودشناسی، ابراز عق تیورزش یک فعال
ها، تعامل اجتماعی و لذت بردن از سالمتی و رفاه را کسب مهارت، به نمایش گذاردن توانایی

و به  می شوددر جامعه  پذیریتیتعامل با جمع و مسئول رگذاری،یورزش باعث ترویج تأث. دهدمی
ه ه ویژبنابراین باال بردن سطح فرهنگ ورزشی در جامعه ب .کندتوسعه اجتماعی کمک شایانی می

امروزه در جوامع  .ردیهای ذیربط قرار گریزی سازمانورزش بانوان باید در اولویت برنامه نهیدرزم
 ایهژورزشی برای آنان از جایگاه وی مختلف، پرداختن به ورزش برای بانوان و ایجاد سازوکارهای

عنوان شاخص ورزشی به هایتیکه حضور یا عدم حضور زنان در فعال برخوردار است؛ چنان
(. از 24: 1334آید )قلیزاده و سید صالحی، به حساب می اجتماعی آنان در جامعه تیجهانی وضع

ی این حوزه اهمیتی دوچندان گذاررو، درک جایگاه ورزش بانوان و پرداختن به امر سیاستاین
تا اندازه زیادی از صحنه  زنانکه  المللی و فیفادر جوامع بین دن این برداشتمآ با پدیدیابد. می

 به یورزش یهاشان در عرصهحضور پررنگاز جمله حق  آنانحقوق  یبرخ، اندورزش غایب
رغم وجود نهادهای به  متأسفانه در این حوزه ه شده است.گرفت دهیناد فوتبال یخصوص تماشاگر
 ، ناگزیر ازتیبرای خـروج از ایـن وضـعهیم. کاربردی مواج و شفاف هایاستیمختلف، با نبود س
 خارجی باتوجه هایتغییر سیاستراهکارها و راهبردهایی در جهت  تخاذها و ابازنگری در برنامه

 به توجه داخلی با هایدر سیاست ریزیهمچنین برنامه و المللی مجامع بین در اهمیت ورزش به

                                                           

1. Kennedy & Daim 
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بلند مدت  هایقالب برنامه در و زنان بین جوانان در آن و جایگاه ورزش فوتبال نقش کلیدی
 هستیم. 

های سرمایه اجتماعی، نقش به عنوان یکی از مولفه یاجتماع تیحمابا توجه به نتایج پژوهش 
توان به عنوان میزان تماشاگران فوتبال دارد. حمایت اجتماعی را میدهی رفتارهای موثری در شکل

برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شده از سوی افراد یا 
های دیگر نظیر اعضای خانواده، دوستان و دیگران مهم تعریف نمود )ریاحی و همکاران، گروه

های اجتماعی کننده حمایتهای توصیفترین شاخصمهم آمده،ستنتایج به د با (. مطابق11:1313
در برخورد منافع  هارسانه درگیر شدنهای ورزشی شامل دولتی بودن ورزش فوتبال، در ورزشگاه

تنها بر اساس  در رویدادهای فوتبال هاتنظیم اخبار و گزارشدر ورزش فوتبال و  های مختلفگروه
(، 1331شد. همچنین نتایج پژوهش با نتایج شفیعی و همکاران )باهایی خاص میگروه سلیقه

(، کویان چوگال و همکاران 1337(، شهبازی و همکاران )1331محدی ترکمانی و همکاران )
برای  خاصی جاذبه همواره باشد. ورزش( همسو می2216( و بوشمن و همکاران )2211)

 و هادولت توجه همواره مورد رانورزشکا و ورزش رو،این از است. داشته مدارانسیاست
های ورزش و است. با توجه به جذابیت شده استفاده ابزاری آنها از گاهی اند و بوده مدارانسیاست

های های رسانهگذارن ورزش، مهمترین چالشها در راستای تحقق اهداف سیاستقدرت رسانه
های در برخورد منافع گروه هارسانه درگیر شدنورزشی عبارت اند از: دولتی بودن ورزش فوتبال، 

 های خاص. گروهها تنها بر اساس سلیقه تنظیم اخبار و گزارشو  مختلف
 استییس ،اجرایی هاینامهنیدر بررسی موضوعات فرعی فوق، مشخص شد به طور مکتوب و در آی

 عنو چیه است، بلکه ها وجود نداشتهتنها منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاهنه  تیییا امن
 حضور زنان در رویدادهای ورزشی به عنوان تماشاگر نیز درجامع و کاملی مرتبط با  استیس

ای به این فرهنگی و رسانه گذاراناستیبه ورود جدی س ازین پس به چشم نمی خورد. رسانه ملی 
که تصویر کامل و  ای بودهگونهای درکشورمان همواره بهرسانه هایاستیس. شودحوزه احساس می

 تیوضع آن، تبعداده و بهنشان نمی های ورزشیدر ورزشگاه زن تماشاگران تیشفافی از وضع
ها مغفول و مسکوت در رسانه رییبه طور چشمگ زیها و رویدادهای ورزشی زنانه نپوشش برنامه

 . مانده است
های ورزشی و رسانه در حوزه  محتوای سیاستی شود با توجه به خألمی در پایان پیشنهاد

مغتنم نگریسته  دهی رفتار تماشاگران به عنوان فرصتیگذاری کالن ورزش کشور، به شکلسیاست
که  ها و نهادهاییسازمان نتایج حاصل از پژوهش کنونی، قبلی و تجربیات از مندیبهره با تا شود

ورزشی، فدراسیون فوتبال، های باشگاه -امکان تأثیرگذاری بر رفتار تماشاگران فوتبال را دارند
در چارچوب ارتباطی  -ها و مطبوعات ورزشینیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، رسانه

دهی رفتار مطلوب تماشاگران شکل برای جامعی هایدر تهیه سیاستای فعال به گونهو متقابل 
 هازنان در ورزشگاه تماشاگران فوتبال در زمان حضورارائه الگوهای رفتاری مناسب به و  فوتبال

 .گردند جامعه روانی سالمت بهبود و ورزش امر اعتالی و رشد موجب مشارکت نمایند و
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