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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2استادیار ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .4مربی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/02 :

چکيده
حرکت از سطوح خرد سرمایة اجتماعی به سطوح کالن برای دستیابی به منافع پایدار این نوع سرمایه ضروری است .هدف اینن پنهوه
طراحی مدلی برای ارتقای سرمایة اجتماعی میانگروهی هواداران فوتبال بود .این پهوه توسعهای بهطور ترکیبی اجرا شد ،از  01خبنر
که به روشهای هدفمند و گلولهبرفی انتخاب شدند ،مصناحبه شند و مقولنههنای فرعنی و اینلی منبرر بنر ارتقنای سنرمایة اجتمناعی
میانگروهی از فرایند تحلیل تم به دست آمد .با تبدیل مقوالت مرحلة کیفی به پرسشنامه روایی آن به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن با
محاسبة آلفای کرونباخ (معادل  )1/20تأیید شد 913 .نفر از هواداران لیگ برتر به روش تصادفی پرسشنامة طراحیشد را تکمیل کردنند،
برای تحلیل داد های حایل از پرسشنامه در نرمافزار آموس تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم اجرا شد .نتنای نشنان داد ارتقنای سنرمایة
اجتماعی هواداران فوتبال از طریق پن بعد ادراک عدالت ،ایجاد هویت هنواداری ،تقوینت انانجام اجتمناعی ،سیاسنتهنای رسنانهای و
آموزشهای حرفهای به بازیکن و هجد زیرمبلفه قابلدستیابی است.

کليدواژگان
ادراک عدالت ،اناجام اجتماعی ،سرمایة اجتماعی میانگروهی ،فوتبال ،هوادار.

 نویسندة مسئول ،رایانامهEhsan.mohamadi@ut.ac.ir :
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مقدمه
اگرچه سرمایة اجتماعی مفهومی نوپا در عرصة مطالعات اجتماعی است ،این مفهوم در روابط بشر
ریشه دارد .امروزه مسلم است که رسیدن به توسعه ،جامعة مدنی ،معیارهای جهاانشامول و بساتر
مناسب برای زیست اجتماعی فقط با وجود سرمایة اجتماعی امکانپاییر اسات (توسالی و اماانی،
 .)1931از نظر پاتنام 1این نظر که سرمایة اجتماعی اکسیر همة دردهای جامعه اسات ،نظار مقباولی
است و سرمایة اجتماعی جامعه را سالم تر ،داراتر و شاید باتدبیرتر و شاکیباتر مایکناد و موجاب
داشتن حکومت خوب و کارا میشود

(2005

 .)Sabatini,این مفهوم طی سالهای  1331به بعد ،باا

اقبال گستردة محققان رشتههای مختلف مواجه شد و عدة زیادی از این محققان برای یاافتن پاسا
پرسشهای متعدد رشتة خود به مفهوم سرمایة اجتماعی متوسل شدند .جستوجوی منااب داخلای
نیز نشان میدهد در دو دهة گیشته سرمایة اجتماعی یکی از زمینههای تحقیقااتی محققاان ایرانای
بوده است و محققان مختلف ابعاد این مفهوم را تشریح کردهاند ،اما اینکه چه نوع سرمایة اجتماعی
به حال جامعه مفید است ،موضوعی است که در مطالعات داخلی به آن کمتر توجه شده است.
بيان مسئله
بیشک فوتبال پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در پهنة بینالمللی است ،بهطوری کاه اماروزه
در بسیاری از کشورها ،این ورزش به عناوان ورزش ملای نیاز محساوب مایشاود (قارهخاانی و
همکاران .)1931 ،یکی از مهمترین دالیل رونق ورزش حرفهای در دهههای گیشته افزایش تعاداد
تماشاگران است ( .)Hansen & Gauthier, 1989تماشااگران ورزشای افارادیاناد کاه باه تماشاای
رویدادهای ورزشی عالقهمندند ،تماشاگرانی که ویژگی بیطرفی نسبی بر آنان غالاب اسات ،یعنای
برای آنها هیچ اهمیتی ندارد که کدام تیم برنده یا بازنده شود ،تماشاچی نامیده میشوند .در مقابل،
هواداران حامیان یا تشویقکننده هایی هستند که نسبت به تیم یا باشگاهی خاص تعصب ویژه دارند
1. Putnam
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(ساعتچیان و همکاران .)1931 ،بدون تماشاگران و هواداران ،فوتبال محصولی بیجایابیت خواهاد
بود و بخش زیادی از جیابیت فوتبال ،حتای تماشاای تلویزیاونی آن باهدلیال فااایی اسات کاه
تماشاگران در ورزشگاهها ایجاد میکنند (معصومی .)1931 ،بنابراین ،تماشاگران و هواداران جزئای
از فوتبال محسوب میشوند که اهمیت فراوانی برای باشاگاههاا دارناد و باشاگاههاای فوتباال در
سراسر دنیا تالش میکنند سطح عالقهمندی و دلبستگی ،میزان وفاداری و هویت تیمی و احساا
تعلق هواداران را نسبت به باشگاه خود افزایش دهند تا در دورههاای رکاود تایم و کسابنکاردن
نتیجه نیز ،از حمایات آنهاا برخاوردار باشاند .در مقابال ،اماروزه فوتباال باا چاالشهاایی مانناد
پرخاشگری ،نژادپرستی و اوباشگری 1روبروست که این پدیدههاا در ساطوم مختلاف و باا علال
گوناگونی بروز کرده و تماشاگران و هواداران را متأثر میکند .البتاه بیشاتر ایان رفتارهاا از جاناب
هواداران روی میدهد که میتواند ناشی از برخی ناهنجاریها مانند دوپینا ،،شار بنادی ،تباانی،
ناداوری و رفتارهای غیرمتعارف ورزشاکاران باشاد (قاسامی و همکااران .)1933 ،در مقایساه باا
اوباشگری سازمانیافته که در کشورهای صاحب فوتبال بهویژه اروپا رواج دارد (رحمتی و تبریزی،
 ،)1931تحقیقات انجامگرفته رفتارهای خشونت آمیاز طرفاداران فوتباال ایرانای را بسایار خفیاف
ارزیابی کردهاند که فقط در محدودة ورزشگاهها مشاهدهشدنی است و باهطاور عماده ،باهصاورت
پرخاشگری کالمی است و خشونتهای فیزیکی مرسوم در سایر کشورها باهنادرت ر مایدهاد
(رحمتی و تبریزی1931 ،؛ غالمی و حیدرینژاد .)1931 ،مطالعه و بررسی ابعاد ،دالیل شکلگیری
وآثار این پدیدههای نامطلوب در ورزشگاهها ضرورتی ویژه دارد که از حوصلة این تحقیاق خاارج
است .اما بهطور مسلم ،بروز این ناهنجاریها در ورزشگاههای فوتبال میتواناد آثاار منفای زیاادی
داشته باشد و به آسیبهای اجتماعی منجر شود.
تا کنون تحقیقات متعددی در زمینة موضوع این تحقیق انجام گرفته اسات کاه ارتباا سارمایة
اجتماعی و ورزش ،و توسعه و تقویت این نوع سرمایه در محیطهای ورزشی را نشاان دادهاناد .از
1. Hooliganism
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جمله ایجاد سرمایة اجتماعی هم در سطح فردی و هم اجتماعی از طریق مشارکت در برناماههاای
باشگاههای ورزشی

(2006

 ،)Burnett,تأثیرگیاری ورزش بر سارمایة اجتمااعی از طریاق افازایش

اعتمادبهنفس ،گسترش ارتباطات اجتماعی و افازایش اخاال گرایای

(2008

 ،)Seippel,توجاه باه

ورزش بهعنوان یکی از شیوههای ایجاد و تسری توسعة سرمایة اجتماعی (،)Okayasu et al., 2010
نقش مؤلفههای مختلف سارمایة اجتمااعی مانناد اعتمااد اجتمااعی ،مشاارکت اجتمااعی ،تعامال
اجتماعی و احسا

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

حاصل از ارتباطات و شبکههای اجتماعی شخصی در توسعة فوتبال حرفهای بازیکناان (
2013

& Rosso

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

 )1939و تقویت سرمایة اجتماعی از طریق مشارکت در فوتبال

(2015

 ،)Djalal,بنابراین ،با توجاه

به ظرفیت فراوان فعالیت های ورزشای در جایب و همگرایای افاراد جامعاه و افازایش تعاامالت
اجتماعی بین افراد در محیطهای ورزشی ،ارتبا مثبت ورزش و سرمایة اجتماعی بر کسی پوشیده
نیست.
همان طور که اشاره شد ،هواداران جزئی از فوتبال محسوب میشوند که سااعتهاای طاوالنی
وقت خود را ،حتی قبل از شروع مسابقه ،در ورزشگاهها صرف مایکنناد ،ورزشاگاههاای فوتباال
محیطی را فراهم می کنند که امکان ابراز وجود هواداران در آن وجود دارد ،در این محیط هاواداران
یک تیم همدلی و همبستگی خود را به طر مختلف مانند پوشیدن لبا های متحدالشاکل ،حمال
پرچم تیم خود ،سردادن هماهن ،شعارهایی برای حمایت از تیم خود و خواندن سرودها و آوازها
نشان میدهند .در مقابل ،با سردادن شعارهایی علیه بازیکنان ،طرفداران و هواداران تیم مقابل ،حتی
درگیریهای لفظی و فیزیکی با تماشاگران تیم حریف سعی میکنند برتری خود را نسبت باه آناان
نشان دهند .بنابراین ،با توجه به اهمیت محیطهای ورزشای در شاکلگیاری سارمایة اجتمااعی از
یکطرف ،و وجود برخی مشکالت و مسائل حاشیهای در ورزشگاههای فوتبال که باهطاور عماده
هواداران را متأثر میکند ،تحقیق پیش رو به دنبال طراحی مادلی بارای ارتقاای سارمایة اجتمااعی
میانگروهی هواداران فوتبال است .به عبارتی ،پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه میتاوان
در محیطهای ورزشی بهویژه ورزشگاههای فوتبال سرمایة اجتماعی میانگروهی را توسعه داد؟
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مبانی نظری
بیشتر محققان هانیفان )1311( 1را ابداع کنندة مفهوم سرمایة اجتماعی معرفی کردهاند ،اماا از دهاة
 1331سرمایة اجتماعی به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست جایگااه تعریافشادهای میاان
نظریههای جامعهشناسی به خود اختصاص دهاد (مقیمای و همکااران .)1931 ،بوردیاو ،کلمان 1و
پاتنام جزء اولین کسانی بودند که تعریفهایی از سرمایة اجتماعی بیان کاردهاناد .بوردیاو ()1331
سرمایة اجتماعی را حاصل جم مناب بالقوه و بالفعل فراهمشده برای فرد یا گروه میداند که ایان
مناب برآمده از مالکیت شبکة بادوامی از روابط کموبیش نهادینهشاده اسات کاه از فهام متقابال و
سوابق مشترک بین افراد حاصل میشود .کلمن ( )1331نیز معتقد است سرمایة اجتماعی را باید باا
کارکردش تعریف کرد ،کارکردی که بهوسیلة سرمایة اجتماعی مشخص میشود ،ارزش جنبههاایی
از ساختار اجتماعی است که کنشگران آنها را بهعنوان منابعی برای تحقق اهاداف و عالئاقشاان
بهکار میگیرند(قاسمی و همکاران .)1931 ،سایر محققان نیز ضمن تعریف سرمایة اجتماعی ،ابعااد
سازندة این مفهوم را بیان کرده و شاخصهایی برای اندازهگیری آن وض کردند ،جادول  1برخای
از ابعاد سرمایة اجتماعی را نشان میدهد.
ادامة جدول  .1ابعاد سرمایة اجتماعي

محقق /محققان
بانک جهانی
()1333
بریانت و نوریس
()1111

ابعاد
عاویت در گروههای غیررسمی و شبکهها ،خونگرمی و خوشمشربی ،مشارکت در
اجتماع و پیوندهای همسایگی ،پیوندهای خانوادگی ،اعتماد و هنجارهای انصاف و
برابری ،جرم و امنیت ،بهداشت روانی و پرداختن به امور سیاسی.
مشارکت اجتماعی ،تعهد اجتماعی و التزام ،میزان توانمندی ،احسا

عاویت در اجتماع،

شبکههای اجتماعی ،حمایت اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی ،اعتماد ،عمل متقابل و
همبستگی اجتماعی.
1. Hanifan
2. Coleman, Bourdieu
3. Bryant & Norris
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ادامة جدول  .1ابعاد سرمایة اجتماعي

محقق /محققان
هارپر ()1111
فلپ ()1111
نوریس ()1111

ابعاد
مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و حمایت اجتماعی ،عمل متقابل و اعتماد،
مشارکت مدنی ،جنبههای محلی شامل هنجارها و ارزشهای مشترک
حجم شبکه یعنی تعداد افراد موجود در شبکه ،مناب موجود در شبکه ،میزان دسترسی به
این مناب
مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و حمایت ،مشارکت مدنی ،اعتماد و عمل متقابل

منبع :ترکزاده ،محترم1931 ،

با وجودی که سرمایة اجتماعی پیامدهای مثبتی برای افراد و اجتماع دارد ،محققاان از دو جنباه
به پیامدهای منفی آن توجه کردهاند ،نخسات ،تاأثیر سارمایة اجتمااعی در تقویات ناابرابریهاای
اجتماعی بهطوری که افراد دارای تعامالت بیشتر ،از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شاد ،و دوم
اینکه سرمایة اجتماعی میتواند در حمایت از رفتارهای ضداجتماعی مانند همبستگی اجتماعی بین
گروههای مخرب نقش داشته باشد (صیدایی و همکاران .)1933 ،درواق  ،پیامدهای منفای سارمایة
اجتماعی می تواند ناشی از وجود انواع مختلف سرمایة اجتماعی باشد .پاتنام از نخستین کسانی بود
که انواع سرمایة اجتماعی را تفکیک کرد و با به کارگیری اصطالحات انجمنهاای درونگروهای و
انجمنهای میانگروهی تفاوت در انواع سرمایة اجتمااعی را نشاان داد ( .)Paxton, 2002فیلاد نیاز
معتقد است تمایزی بین انواع مختلف سرمایة اجتماعی در تعریفهاای اولیاه ایان مفهاوم وجاود
ندارد ،اما ولکاک )1111( 1با تقسیم سرمایة اجتماعی باه ساه ناوع درونگروهای ،میاانگروهای و
پیوندی 1تمایز مفیدی بین انواع سرمایة اجتماعی قائل شدند ( .)Field, 2008, p.45جدول  1سطوم
مختلف سرمایة اجتماعی را نشان میدهد.
1. Harper
2. Flap
3. Norris
4. Woolcock
5. Linking Social Capital
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جدول  .2سطوح مختلف سرمایة اجتماعي

سطوح

نظریهپرداز

درونگروهی
Woolcock
)(2001

پایین
)Sabatini (2005

باال

خرد
)Chou (2006

ویژگیها
روابط بین افراد با موقعیتهای یکسان مانند اعاای خانواده،
دوستان نزدیک و همسایگان

میانگروهی

روابط و دوستی سست با دوستان دور و همکاران

پیوندی

ارتبا افراد مختلف و با موقعیتهای اجتماعی متفاوت

درونگروهی

ارتباطات قوی خانوادگی

میانگروهی

روابط ضعیف بین دوستان و همسایگان

پیوندی

روابط رسمی بین افراد با زمینههای مختلف اجتماعی

غیررسمی یا

میان افرادی که ارتبا نزدیک و صمیمی باهم دارند ،مثل

درونگروهی

اعاای خانواده ،دوستان نزدیک و صمیمی وجود دارد.
در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات

تعمیمیافته یا

مشترک کمتری میان آنها حاکم است ،مثل اعاای گروههای

میانگروهی

اجتماعی و سیاسی یا عموم مردم که لزوماً از یک اندیشه و
گروه فکری خاصی پیروی نمیکنند.

میانی

پیوندی

کالن

نهادی

شامل پیوندها و روابط عمودی است و به روابط حاکم میان
اعاای گروهها ،سازمانها و بنگاهها توجه میکند.
آخرین و فراگیرترین جنبه سرمایة اجتماعی جنبه کالن است که
شامل رسمیترین روابط و ساختارهای نهادی است.

جدول  1نشان می دهد با حرکت از سطوم خرد به سطوم کالن سرمایة اجتماعی ،شعاع اعتماد
افراد گسترش یافته و مناف و پیامدهای مثبات ایان سارمایه کاه در ساطح خارد مخاتص افاراد در
محدودهای کوچک بود ،شامل حال افراد و گروهها با ویژگیهای متفااوت شاده و در نهایات ،باه
اعتماد عمومی به سازمانها و نهادهای دولتی منجر میشود .همچنین ،سباتینی ( )1113بیان میکناد
سرمایة اجتماعی درونگروهی با شاخصهای رفاه اجتماعی همبساتگی منفای دارد ،در حاالی کاه
1. Low levels
2. High levels
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ارتبا این شاخصها با سرمایة اجتماعی میانگروهای و پیونادی مثبات اسات

(2008

.)Sabatini,

هارپر ( )1111نیز معتقد است نباید تصور کرد همة اشکال سرمایة اجتماعی برای کل جامعه مفیاد
است ،زیرا مثالً گروههای تبهکار با سرمایة اجتمااعی درونگروهای بااال باعاض تااعیف سارمایة
اجتماعی کل کشور و ایجاد مشکالت فراوانی برای جامعة بزرگتر مایشاوند .همچناین ،سارمایة
اجتماعی درون گروهی با کشیدن خط قرمز بین خودیها و دیگران ،مانعی در دساتیابی جامعاه باه
آزادی و عدالت اجتماعی است

(2002

 .)Harper,به همین علت ،سرمایة اجتماعی درونگروهی در

جوام پیشرفته جایگاهی ندارد و دولتها تالش میکنند تا سرمایههای اجتمااعی میاانگروهای و
ارتباطی (پیوندی) را جانشین آن کنند (معینالدینی و همکاران.)1931 ،
پيشينة پژوهش
تونتز ( )1111ضمن بررسی ارتبا ورزشهای رقابتی و سرمایة اجتماعی ،بیان میکناد علایرغام
اینکه ورزش ابزاری برای ایجاد و انتقال سرمایة اجتماعی است ،سرمایة اجتماعی تولیدشده توساط
ورزش اغلب شکننده بوده و می تواند به محرومیات اجتمااعی و باهحاشایهرانادهشادن برخای از
شهروندان و ساکنان مناطق منجار شاود

(2005

 .)Tonts,دووچاار و هولیگاان ( )1111در بررسای

ارتبا گروهها ،فرقه گرایی و سرمایة اجتماعی در جوانان اسکاتلندی ،نشاان داد ترکیاب نیروهاای
اجتماعی مرتبط با منطقهگرایی و رقابت شدید فوتبالی ظرفیت باالقوة جواناان بارای حاداکثرکردن
سرمایة اجتماعی را محدود میکند ( .)Deuchar & Holligan, 2010کوبایاشای و همکااران ()1111
بیان کردند باشگاههای فوتبال سایتهاای مهمای بارای ایجااد سارمایة اجتمااعی درونگروهای و
بهکارگیری آن برای بازیکنان فوتبال هستند ،با این حال شواهدی که نشاان دهاد ایان شابکههاای
ایجادشده در فوتبال پدیده ای منفی بوده یا مربو به جنبة تاریک سرمایة اجتماعی 1هستند ،وجاود
ناادارد

(et al., 2011

 .)Kobayashiکالپتااون ( )1111در بررساای ساارمایة اجتماااعی در ورزش

1. Dark side of social capital
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دانشگاهی ،نشان داد هویت تیمی هواداران کاهشدهندة میزان کلی سارمایة اجتمااعی دانشاجویان
است و هیچ سهمی در ایجاد سرمایة اجتمااعی بارونگروهای نادارد

(2011

 .)Clopton,دارسای و

همکاران ( )1111نشان دادند سرمایههای اجتماعی درونگروهی و برون گروهای در ساازمانهاای
ورزشی ایجاد میشود ،البته شواهد قوی وجود دارد که ابتادا سارمایة اجتمااعی درونگروهای باه
وجود میآید ،سپس ،این سرمایة اجتماعی پایهای قوی برای تولید سرمایة اجتماعی بارونگروهای
در سطوم محلی ،منطقهای و ملی فراهم میکند .در واق  ،سرمایة اجتماعی درونگروهی با توساعة
ارتباطات افراد با سایر سازمانها به تولید سرمایة اجتماعی برونگروهی منجر میشاود (

Darcy et

.)al., 2014
روش تحقيق
بر اسا

مدل پیاز پاژوهش 1پاارادایمهاای تحقیاق در مرحلاة کدگایاری ،تفسایری و در مرحلاة

آزمونهای آماری اثباتگرایی است .استراتژی تحقیق پیمایشی است که بهصورت آمیخته اجرا شد.
با توجه به اینکه ابتدا دادههای کیفی گردآوری و تحلیل شد ،سپس ،دادههاای کمای جما آوری و
تحلیل شد ،تحقیق از نوع آمیختة اکتشافی است .در این روش محقق برای تعیین یافتههای کیفی به
دادههای کمی متوسل میشاود .همچناین ،بناا باه توساعة داناش ماا در زمیناة سارمایة اجتمااعی
میانگروهی و طراحی مدلی برای ارتقای آن در محیطهای ورزشی ،تحقیاق حاضار از نظار هادف
توسعهای است .بنابراین ،با توجه به هدف تحقیاق ،در مرحلاة اول پاس از مطالعاة مباانی نظاری،
پروتکل مورد نظار بارای انجاامدادن مصااحبههاای نیماهسااختاریافته تهیاه و پاس از انجاامدادن
مصاحبهها ،تحلیل تم اجرا شد و پرسشنامة مناسب برای جم آوری دادههای کمی تنظیم شاد ،هار
دو مرحلة تحقیق نیز بهصورت میدانی اجرا شد .دادههای کمی با نرمافزارهای  SPSS23و

Amos23

تحلیل شد.

1. Research onion
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جامعه و نمونة آماری
در مرحلة اول  11نفر از خبرگان ،شامل جامعاهشناساان ورزشای ،اساتادان تربیاتبادنی ،مادیران
ورزشی ،مربیان و بازیکنان باسابقه به روشهای هدفمند و گلولاهبرفای بارای انجاامدادن مصااحبه
انتخاب شدند که حجم نمونه بر اسا

مالک اشباع نظری تعیین شد .جامعة آماری در مرحلة کمی

همة هواداران فوتبال در فصل  31-31لی ،برتر بودند کاه بارای تماشاای باازی در ورزشاگاههاا
حاور یافته اند .در این مرحله مسابقات چهار تیم باالی جدول در هفته آخر (هفته  )91لی ،برتار
بهعنوان واحد نمونهگیری در نظر گرفته شد و با حاور در مسابقات یادشده و درنظرگرفتن حجام
نامعلوم جامعة آماری  111پرسشنامه در چهار باازی (هار باازی  111پرسشانامه) توزیا شاد .در
نهایت 913 ،پرسشنامة سالم جم آوری شد.
ابزار پژوهش
در مرحلة اول ،اطالعات جم آوریشده از طریق مصاحبهها با فن تحلیل تم تجزیهوتحلیال شاد و
یافتههای حاصل از کدگیاری مصاحبهها بهصورت پرسشنامه تنظیم شد .پرسشانامة یادشاده بارای
تأیید روایی به پنج نفر از خبرگان و استادان مصاحبهشونده نیز عرضه شد و با جم بندی نظرهاای
آنها ،تأیید شد .همچنین پایایی ابزار قبل از اجرای اصلی با حاور در یکی از بازیهاای هفتاه 11
لی ،برتر و تکمیل  91پرسشنامه با محاسبة آلفای کرونبا معادل  1/319به دست آمد که قابلقبول
است.
یافتههای پژوهش
یافتههای کيفی

پس از مطالعة مبانی نظری سرمایة اجتماعی و اجرای مصاحبههای نیمهساختاریافته ،فن تحلیل تام
بهکار گرفته شد ،تحلیل تام شاامل شاش مرحلاة آشانایی باا دادههاا (باازخوانی مکارر دادههاا و
جستوجوی معانی) ،ایجاد کدهای اولیه از دادهها ،جساتوجاوی تامهاا (دساتهبنادی کادهای
مختلف در قالب تمها) ،بازبینی تمها ،تعریف و نامگیاری تمها و تهیة گزارش کیفی است (

Braun
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Clarke, 2006

&) .پس از انجامدادن این مراحل که در بیشتر مواق رفتوبرگشاتی اسات 11 ،تام

فرعی شناسایی شد که در قالب پنج تم اصلی طبقهبندی شدند .با توجه باه مطارمکاردن تامهاای
فرعی و اصلی در قالب مدل در بخش کمی ،در این بخش تمها بیان نشده است.
یافتههای کمی

خالصهای از مهمترین یافتههای جمعیتشناختی در جدول  9بیان شده است.
جدول  .3ویژگيهای جمعیتشناختي پاسخدهندگان

تعداد

درصد فراوانی

متغیر
کمتر از دیپلم

31

11/1

دیپلم

31

11

فو دیپلم

11

13/1

کارشناسی

11

11/9

کارشناسیارشد

99

3 /1

دکتری

3

1 /1

1-1

113

11/1

11-1

199

91

11-11

13

19/1

11-11

19

1 /1

11-11

1

1 /1

بله

119

91/1

خیر

113

13/1

913

111

تحصیالت

دفعات حاور در
هر فصل

عاو کانون هواداران
تعداد کل
میانگین سن

11/1

طبق جدول  ،9پاس دهندگان با مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم به ترتیب ،باا فراوانای  11و
 11/1بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادهاند ،همچناین 13/1 ،درصاد پاسا دهنادگان عااو
کانون هواداران باشگاه خود نیستند 11/1 .درصد از تماشاگران نیز در هر فصل فقط یک تا پانجباار
در ورزشگاه حاور مییابند.
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شاخصهای توصیفی ابعاد مدل ارتقای سرمایة اجتماعی در جدول  1بیان شاده اسات ،مطاابق
با جدول  ،1میانگین همة ابعاد از میانگین نظری  1برای جامعه باالتر است.
جدول  .4وضعیت ابعاد ارتقای سرمایة اجتماعي

ابعاد

بیشینه

کمینه

میانگین

انحراف معیار

ادراک عدالت

1

1

1/91

1/13

سیاستهای رسانهای

1

1

1/11

1/13

ایجاد هویت هواداری

1

1/11

1/13

1/391

آموزشهای حرفهای به بازیکن

1

1/99

1/11

1/311

تقویت انسجام اجتماعی

1

1

1/11

1/99

در ادامه ،برای آزمون مدل ارتقای سرمایة اجتماعی میانگروهی هواداران فوتبال ،تحلیل عااملی
تأییدی مرتبة دوم اجرا شد ،البته قبل از اعتبارسنجی مدل ،وضعیت هر یک از متغیرهای مکنون باه
همراه متغیرهای مشاهدهپییر متناظر با آن بهطور مجزا بررسی شد .از  11تم فرعی شناختهشاده در
مرحلة کیفی دو گویه با عنوان «عدم نمایش زنادگی تجملای از طارف بازیکناان تایم حریاف» در
مؤلفة آموزشهای حرفهای به بازیکن و «عدم نگاه امنیتی به مساابقات فوتباال« در مؤلفاة تقویات
انسجام اجتماعی ،به علت بار عاملی کمتر حیف شد .سپس 13 ،متغیر مشاهدهپییر بااقیماناده در
قالب پنج متغیر مکنون مرتبة اول و یک متغیر مکنون مرتبة دوم وارد مدل تحلیل عاملی مرتباة دوم
شد .برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی ،چنادین شااخص برازنادگی وجاود دارد (کشااورز،
 .)1939محققان مقادیر بین  1تا  1را برای نسبت کایاسکوئر به درجة آزادی قابل قبول مایدانناد،
که این شاخص در این پژوهش  1/31به دست آمد ،برای شااخصهاای  CFI ،NFI ،AGFI ،GFIو
 TLIنیز مقادیر باالتر از  1/3مناسب توصیف شده است .البته در برخی مناب مقاادیر  1/1تاا  1/3را
نیز قابلقبول بیان کردهاند که با توجه به جدول  ،1همة شاخصهاای فاو قابالقبولناد .شااخص
 RMSEAنیز که ریشة میانگین مربعات خطای برآورد را نشان میدهد ،باید کمتر از  1/11باشد کاه
البته مقدار کمتر از  1/13نیز مناسب توصیف شده است که با توجه به جدول  ،1این شااخص نیاز
قابلقبول است.
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جدول  .5شاخصهای برازش مدل

برازش قابلقبول

مقدار بهدستآمده

شاخص

-

911/911

Chisq

-

191

Df

1-1

1/311

)(Chisq/df

>1/11

1/111

P

<1 /3

1/391

GFI

<1 /3

1/311

AGFI

<1 /3

1/311

NFI

<1 /3

1/311

CFI

<1 /3

1/311

TLI

>1/13

1/113

RMSEA

در نهایت ،با توجه به مناسابباودن شااخصهاای بارازش ،مادل ارتقاای سارمایة اجتمااعی
میانگروهی هواداران فوتبال با متغیرهای مشاهدهپییر ،سازههای مرتبة اول و سازة نهایی به هماراه
بارهای عاملی مرتبههای اول و دوم و خطاها در شکل  1نشان داده شده است.
مطابق با شکل  ،1مدل ارتقای سرمایة اجتماعی میاانگروهای هاواداران فوتباال از پانج مؤلفاه
تشکیلشده است که ایجاد ادراک عدالت در هواداران با بار  1/31مهمترین مؤلفاه ،و آماوزشهاای
حرفهای به بازیکنان با بار  ،1/11کماهمیتترین مؤلفه در ایجاد سرمایة اجتماعی میانگروهی است.
همچنین ،در سازههای مرتبة اول در مؤلفه ایجاد ادراک عدالت ،توزی عادالنة امکانات و تسهیالت
از طرف نهادهای باالدست با بار  ،1/39در مؤلفة سیاستهای رسانهای ،عدم ایجاد حساسیت کاذب
دربارة مسابقات ،با بار  ،1/31در مؤلفة ایجاد هویت هواداری صدور کارت هواداری ملای از طارف
فدراسیون ،با بار  ،1/11در مؤلفة آموزشهای حرفهای به بازیکن آموزش ،بیان شادی مناسب با باار
 1/13و در مؤلفة تقویت انسجام اجتماعی ،برگازاری جشانوارههاای فوتباال خیاباانی باا شارکت
بازیکنان و هواداران ،با بار  1/33مهمترین متغیرها بودند.
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شکل  .1تحلیل عاملي تأییدی مرتبة دوم

بحث و نتيجه
همانطور که بیان شد ،تحقیقات متعددی نشان داده است میزان سارمایة اجتمااعی در محایطهاای
ورزشی باالست .مشارکت و حاور افراد در ورزش به ایجاد شبکهای از روابط و تعاامالت مثبات
بین فرد و سایرین منجر میشود و افاراد مشاارکتکنناده در ورزش عاالوه بار منااف جسامی ،از
مزایای مختلف اجتماعی نیز بهرهمند میشوند .مشارکت در ورزش با تقویت حس عمل مشترک و
نوعدوستی بین افراد ،تقویتکنندة سرمایة اجتماعی است .حتی شواهدی وجود دارد که در بسیاری
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از مواق ورزش نقش ارتباطی بین افراد از گروههای مختلف قومی ،طبقهای و موقعیتی ایفا میکناد
(2005

 .)Tonts,به نظر میرسد گروههایی مانند مشارکتکننادگان فعاال در ورزش و داوطلباان از

مناف اجتماعی آن و بهبود و ارتقای سرمایة اجتماعی در محیطهای ورزشی بیشتر از سایرین بهاره
میبرند.
مطالعة مبانی نظری نشان داد تاکنون پژوهشی کاه مادلی را بارای ارتقاای سارمایة اجتمااعی
میانگروهی در محیطهای ورزشی طراحی کرده باشد ،انجام نگرفته است ،بنابراین ،این تحقیاق باا
شناسایی عوامل تاعیفکنندة سرمایة اجتماعی در بین هواداران فوتبال و انجامدادن مصااحبههاای
کیفی با خبرگان این حوزه ،مدلی برای توساعة سارمایة اجتمااعی میاانگروهای هاواداران فوتباال
طراحی کرد .مؤلفههای مدل طراحیشده عالوه بر تأیید یافتههای مرحلة کیفی توساط تعادادی از
مصاحبهشوندگان ،بهطور کمی نیز در جامعة هواداران فوتبال آزمون شاد و شااخصهاای مختلاف
مدل پیشنهادی تأیید شد .این مدل در شرایط فعلی فوتبال کشور که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان
و مردم از مسائل مختلف حاشیهای رنج میبرد ،میتواند برای توسعة سرمایة اجتماعی میانگروهی
هواداران مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد ادراک عدالت در هواداران مهمترین مؤلفة مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی میاانگروهای
بین هواداران فوتبال بود ،که خاود از متغیرهاای «توزیا عادالناة امکاناات و تساهیالت از طارف
نهادهای باالدست»« ،قااوت منصفانة داوران برای همة تیمها»« ،اتخاذ تصمیمهای عادالنه و شفاف
اناباطی» و «انتخاب بازیکنان تیم ملی بر اسا

شایستگیهای فنی ،نه با توجه باه تیمای خااص»

تشکیل شده است .اهمیت ادراک عدالت در توسعة سرمایة اجتماعی از آنجاا ناشای مایشاود کاه
بیعدالتی موجب خدشه دارشدن کرامت انسانی و کاهش سارمایة اجتمااعی مایشاود (پاورعزت،
 )1931و بین برقراری عدالت در جامعه و همادلی و همبساتگی ماردم رابطاة مثبات وجاود دارد
(مشفقی .)1931 ،بنابراین ،می توان گفت زمانی که هواداران تیمهای مختلف انتظار کسب پیاروزی
تیمها بر اسا

شایستگیهای فنی و میزان تالش بازیکنان را دارند ،هر بیعادالتی (چاه در توزیا

امکانات و چه در شرایط برگزاری باازیهاا مانناد قاااوت داوران) ،عاالوه بار اینکاه مایتواناد
همبستگی و اعتماد هواداران را به سازمانهای ورزشی کااهش دهاد ،ایجااد سارمایة اجتمااعی در
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محیطهای ورزشی را نیز تحتالشعاع خود قرار خواهد داد .بنابراین ،وظیفة ساازمانهاای مختلاف
ورزشی ،عالوه بر رعایت عدالت در جنبههای مختلف ،رعایت شفافیت نیاز اسات باهطاوری کاه
ادراک عدالت در هواداران محقق شود.
مؤلفة تأثیرگیار بعدی در ارتقای سرمایة اجتماعی میانگروهی هواداران فوتباال ایجااد هویات
هواداری با متغیرهای «صدور کارت هواداری ملی از طرف فدراسیون»« ،تعیین روز ویژة هاواداران
فوتبال در تقویم فدراسیون یا حتی تقویم ملی» و «تقدیر از هواداران در ساطح ملای» باود .ورزش
بهطور کلی ،و به فوتبال بهطور خاص ،با مفهوم هوادار گره خاورده اسات ،باهطاوری کاه اماروزه
هواداری فوتبال و مسائل گوناگون سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی مارتبط باا آن در گفتماان
ورزش ،بحضها ،تحلیلها و حتی مجاادالت گونااگونی را پدیاد آورده اسات (دهقاان و حسانی،
« .)1931هویت تیمی هواداران» به احسا

تعلق هوادار به یک تیم خاص و یکیباودن باا آن تایم

اشاره میکند و هواداران با هویت تیمی باال حتی در دورههای رکود نیز از تایم ماورد عالقاة خاود
حمایت خواهند کرد ،علی رغم اهمیت هویت تیمی هواداران که مناف متعددی را برای باشگاهها به
همراه دارد ،تحقیق کالپتون ( )1111نشان داد هویات تیمای هاواداران کااهشدهنادة میازان کلای
سرمایة اجتماعی دانشجویان است و هیچ سهمی نیز در ایجاد سرمایة اجتماعی برونگروهی نادارد
(2011

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

هواداران تفاوت دارد و منظور از آن ،ایجاد هویتی ویژه و خاص برای هواداران ورزشی اسات .باه
عبارتی ،باید هواداری بیتوجه به تیمی خاص ،پدیدهای مثبت و اجتماعی تلقی شود و زمانی که از
هواداران سخن گفته میشود ،در جامعه این تصور به وجود آید که باا گروهای از افاراد کاه بارای
پیشبرد اهداف اجتماعی با یکدیگر تعامل سازنده دارناد ،مواجهناد ،ناه گروهای از افاراد جاوان و
بیکار ،که فحاشی و حرکات ناشایست در ورزشگاهها انجام میدهند .برای ایجاد چناین هاویتی در
هواداران فوتبال باید به عوامل متعددی توجه کرد که لزوم تحقیقات بیشتر را نشان میدهاد .آنچاه
مسلم است ،سازمانهای ورزشی باید هوادارانی را تربیت کنند که ویژگیهاایی مانناد زیبااییهاای
ورزش ،ماهیت لیت بخش مشارکت در ورزش ،تعامالت سازنده در محیطهای ورزشی و لایت از
برد بر پایة شایستگیهای فنی و میزان تالش بازیکنان برای آنها مهمتر باشد.
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مؤلفة تأثیرگیار بعدی تقویت انسجام اجتماعی از طریق متغیرهایی مانند «جشنوارههای فوتباال
خیابانی باا شارکت بازیکناان و هاواداران تایمهاای مختلاف»« ،برقاراری ارتباطاات حسانه مثال
خواهرخواندگی بین تیمها»« ،تقویت همکاری داوطلبانة هواداران در برگزاری بازیهاا»« ،پرهیاز از
رفتارهای تحریکآمیز توسط لیدرها در جریان بازی» و «رعایت بازی جوانمردانه از طرف تایمهاا»
بود .مجموعة این متغیرها میتواند انسجام اجتماعی را بین هواداران تیمهای مختلف افازایش دهاد
و افزایش انسجام اجتماعی به تقویت سرمایة اجتماعی میانگروهی منجر میشاود .ماثالً ارتباطاات
حسنه و بازی جوانمردانه می تواند اعتماد هواداران یک تیم را نسبت به تیم دیگار افازایش دهاد و
ازآنجا که سطح ارتبا هواداران هر تیم با مجموعة تیم حریف در بیشاتر مواقا  ،از هاواداران تایم
حریف فراتر نمیرود ،اعتماد به تیم می تواند به اعتماد به هواداران آن تیم تساری یاباد .همچناین،
مطالعات نشان داده است که داوطلبی در ورزش پیششر های الزم برای توسعة سرمایة اجتمااعی
در سطح کالن جامعه را از طریق «افزایش عالقه برای توسعة عدالت اجتمااعی» تقویات مایکناد.
بنابراین ،داوطلبی در ورزش با افزایش درک افراد نسبت به طبقات اجتماعی دیگر ،انساجام بیشاتر
جامعه و سرمایة اجتماعی را به دنبال دارد (محمدی ترکمانی و همکاران.)1931 ،
چهارمین مؤلفة تأثیرگیار بر ارتقای سرمایة اجتماعی میاانگروهای سیاساتهاای رساانهای باا
متغیرهای «عدم ایجاد حساسیت کاذب»« ،عدم برجستهساازی حواشای منفای فوتباال» و «پوشاش
خبری یکسان و یا حداقل نزدیک برای تیمهای مختلف» بود .رسانههای جمعی در ترویج سارمایة
اجتماعی و سو دادن آحاد جامعه به سمت مشارکت اجتماعی اهمیت فراوانی دارند ،که این امر از
ویژگیهایی مثل قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسی ناشی شده اسات (جعفارینیاا.)1933 ،
تحقیقات نشان داده است رسانهها می توانند با تقویت اعتماد عمومی سرمایة اجتماعی را در ساطح
جامعه افزایش دهند (رضوی و همکاران .)1933 ،این کارکرد رسانه ،زمانی محقق خواهد شاد کاه
رسانهها به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند ،اماا متأسافانه در بسایاری مواقا رساانههاا باه
دامنزدن به حواشی و ابعاد منفی فوتبال ،بسیار سری تر از وظایف مثبت خود عمل مایکنناد و در
چنین فاایی گسترش حواشی منفی تبعات زیادی مایتواناد داشاته باشاد .بارای نموناه ،پوشاش
جزءبه جزء وقای منفی یک رویداد در وهلة اول میتواند نگرانیهایی را در خانوادهها برای حاور
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فرزندان خود در محیطهای ورزشی ایجاد کند و در چنین شرایطی حتی افارادی کاه در ورزشاگاه
حاور می یابند ،به اطرافیان و سایرین اعتماد نخواهند داشت ،بنابراین ،تولید و توسعة هماة اناواع
سرمایة اجتماعی میتواند تحتالشعاع قرار بگیرد و در این بین ،به احتمال زیاد ،سارمایة اجتمااعی
میانگروهی آسیبپییرتر است.
مؤلفة پنجم تأثیرگیار بر ارتقای سرمایة اجتماعی میانگروهی هاواداران فوتباال ،آماوزشهاای
حرفهای به بازیکنان با متغیرهای «آموزش ابراز شادی مناسب به بازیکن»« ،اجتناب از مصاحبههاای
احساسی و جنجالی» و «پرهیز از رفتارهای نامناسب اجتماعی» بود .در واق  ،بروز شادی نامناساب
توسط بازیکن گل زنناده یاا بازیکناان تایم پیاروز در میادان مساابقه و مصااحبههاای جنجاالی و
تحریک آمیز و رفتارهای نامناسب اجتماعی از جانب برخی بازیکنان از عاواملیاناد کاه باه اعتقااد
کارشناسان نشاندهندة پدیدهای تل در ورزش به نام عقدهگشایی است .این نوع رفتارهاا تحریاک
تماشاگران و بازیکنان تیم مقابل را به همراه دارد .لیت بهر کشایدن بارد در فوتباال (کاه در دنیاا
امری عادی محسوب میشود) ،رفتارهای شانی و بایاخالقای محاض و شاادمانی مقابال هاوادار
شکسااتخااورده حکایاات از وجااود رقابااتهااای کاااذب شاادید در فوتبااال دارد کااه ماایتوانااد
سرخوردگیهای اجتماعی را برای هواداران به دنبال داشته باشد (سالمت نیوز .)1931 ،این عوامال
با افزایش بیاعتمادی اجتماعی ،میتواند انسجام اجتماعی را خدشهدار کناد و باه کااهش سارمایة
اجتماعی بهویژه سرمایة اجتماعی میانگروهای منجار شاود .هماانطاور کاه دووچاار و هولیگاان
( )1111نیز معتقدند ،رقابت شدید فوتبالی ظرفیت بالقوة جوانان برای بیشینهکردن سرمایة اجتماعی
را محدود میکند ،این نوع رفتارها که نشاندهندة پایبندنبودن به اصول حرفهای در میاان بازیکناان
است ،بیشتر در میان بازیکنان کمتجربه و جوان دیده میشود .در مقابل ،پژوهش تاینسکی و بابیاک
( )1111در آمریکا نشان داد ورزشکاران مسنتر و باتجربهتر باه باروز رفتارهاای انساان دوساتانه
اجتماعی تمایل بیشتری دارند ( .)Tainsky & Babiak, 2011این موارد ضرورت جدی آموزشهای
حرفهای ،بهویژه نحوة بیان شادی ،نحوة تعامل با هواداران تیم خودی و تایم حریاف و انجاامدادن
مصاحبه را برای بازیکنان نشان میدهد.
هواداران بخشی مهم از فوتبال هستند ،اما به نظر میرسد تأکید بیشازانادازه بار هویات تیمای
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هواداران ،فقط به ایجاد سرمایة اجتماعی درونگروهی منجر میشود و ظرفیت بالقوة ورزشگاههای
فوتبال را برای تولید سرمایة اجتماعی مفید برای جامعه محدود میکناد .بناابراین ،در ایان تحقیاق
مدلی برای توسعة سرمایة اجتماعی میانگروهی هواداران فوتبال تدوین شاد ،ایان مادل نشاان داد
سرمایة اجتماعی میانگروهای باه عوامال متعاددی بساتگی دارد .بناابراین ،مایتاوان گفات اگار
سازمانهای مسئول به دنبال تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی در ساطح جامعاه باا بهارهگیاری از
هواداران و ورزشگاههای فوتبال هستند ،باید عوامل تاعیفکنندة سرمایة اجتماعی میانگروهای را
برطرف کرده و با تقویت ارتباطات بین هواداران تیمهای مختلاف موجباات شاکلگیاری سارمایة
اجتماعی میانگروهی را در ورزشگاهها فراهم کنند .تنها در این صورت مایتاوان از منااف پایادار
اجتماعی فوتبال صحبت کرد و به انتقال از سطوم خرد سرمایة اجتماعی به سطوم کاالن امیادوار
بود.
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