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 باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان

 

اد استاد محمود حریری باشگاهی در اصفهان توسط زنده ی ۲۳۳۱باشگاه سپاهان در سال 

با توجه به انحالل باشگاه ورزشی شاهین  ۲۳۳۱به نام )شاهین( راه اندازی شد و در سال 

در تهران تغییر نام داد تا با نام سپاهان پرچم دار ورزش و باشگاه داری در اصفهان باشد. 

سپاهان قرار گرفت و با نام این باشگاه تحت حمایت کارخانه سیمان  ۲۳۳۱از اوایل سال 

و  ۲۳۳۱به فعالیت خود ادامه داد. در سال « باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان سپاهان»

پس از یک دوره رایزنی گسترده توسط مسئولین استان و توافق مجتمع فوالد مبارکه 

که به عنوان یک باشگاه سازمان یافته « باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه»اصفهان، 

صفهان از سالها قبل فعالیت می کرد تیم فوتبال سپاهان را زیر پوشش خود قرار داد در ا

تا فعالیتهای فرهنگی و ورزشی آن با نام باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 

ادامه یابد. در حال حاضر این باشگاه در رشته های ورزشی فوتبال، هندبال، کاراته، 

، تیر اندازی معلولین و جانبازان، والیبال، تکواندو، تنیس شطرنج، شنا، بسکتبال، جودو

روی میز، وزنه برداری، ژیمناستیک، کشتی، دو و میدانی و کوهنوردی در قسمت آقایان 

و رشته های هندبال، بسکتبال، کاراته، بدمینتون، شطرنج، تنیس روی میز، شنا، فوتسال 

د. شایان ذکر است باشگاه فوالد و آمادگی جسمانی در قسمت بانوان فعالیت می کنن

از طرف سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران به  ۲۳۳۱مبارکه سپاهان در سال 

نیز به عنوان باشگاه برتر در جشنواره  ۲۳۳۲عنوان باشگاه نمونه کشور معرفی و در سال 

وان به عن ۲۳۳۱بهترینها از طرف جامعه ورزش و مطبوعات کشور معرفی گردید. در سال 



اولین تیم شهرستانی ضمن سنت شکنی، قهرمان سومین دوره لیگ حرفه ای فوتبال 

نیز به عنوان باشگاه نمونه کشور در زمینه هندبال معرفی  ۲۳۳۳ایران شد و در سال 

به لحاظ کسب نتایج درخشان در عرصه فوتبال  ۲۳۳۱گردید. شایان ذکر است در سال 

های جهان در  یا و راهیابی به مسابقات جام باشگاهکه همانا با احراز نایب قهرمانی آس

میالدی همراه بود، در جشنواره برترین های باشگاهی فوتبال ایران که از  ۱۰۰۳سال 

سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید عنوان نخست را کسب 

 ۲۳۳۳هان در سال نمود. شایان ذکر است که باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپا

 ۲۳۳۱برند استان اصفهان، برند برتر استان معرفی گردید و در سال  ۲۰۰در جشنواره 

نیز از سوی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان وابسته به فیفا، تیم فوتبال فوالد مبارکه 

 سپاهان در دهه اول قرن بیست و یکم عنوان برترین تیم ایرانی و هشتمین تیم قاره آسیا

 و دویست و سی و هفتمین تیم جهان را بدست آورد. 

در ادامه موفقیت های تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، طالئی پوشان نصف جهان در 

( موفق شدند در سه دوره متوالی عنوان ۳۳-۳۱،  ۳۱-۱۰،  ۱۰-۱۲ای ورزشی )فصل ه

ر این زمینه قهرمانی مسابقات لیگ برتر کشور را بدست آورند و صاحب یک رکورد د

شوند. همچنین تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان نیز در مسابقات جام حذفی کشور فصل 

 ۱۳-۱۳عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را بخود اختصاص داد و در فصل  ۱۱-۱۲

نیز برای پنجمین بار بر سکوی قهرمانی مسابقات لیگ برتر کشور ایستاد. کسب عنوان 

( در ۲۳۱۰میالدی ) ۱۰۲۲اراته جام باشگاه های جهان در سال قهرمانی مسابقات ک

 .کشور ترکیه نیز برگ زرینی از افتخارات این باشگاه کهن اصفهانی می باشد

 باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان                                                    
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 پیشگفتار

 ورزش؛ هواداران
 هواداران» کتاب د.هستن جا همه در ،کنند می پیروی آنها از که هوادارانی و ورزش

 و رفتاری عاطفی، های واکنش ،«ورزش هواداری اجتماعی و یروانشناس تأثیر ورزش:

 باشیم داشته مسئله این از بهتری درک بتوانیم که کند می بررسی را هواداران شناختی

 تأثیر کل یک عنوان به جامعه بر و فرد یک عنوان به هواداران بر ورزش چگونه که

 .گذارد می

 روانشناسی، قبیل از مختلف های رشته از نوین های نظریه و تحقیقات از استفاده با

 از تری جامع درک درسی، کتاب این مذهبی، مطالعات و تاریخ بازاریابی، شناسی، امعهج

 :نماید می ارائه ذیل موضوعات

 جامعه. در ورزش هواداری شدن فراگیر •

 هواداران. شخصیتی و شناختی جمعیت معمول های ویژگی •

 ار مفهوم و معنا و بودن فرد به منحصر تعلق، احساس تواند می هواداری چگونه •

 کند. فراهم زندگی در

 ورزش. هوادار یک به شدن تبدیل فرآیند •

 ورزش. هوادار مصرف •

 ورزش. هوادار تجربه و ورزش آینده •

 جمله از ورزش، هواداری منفی های جنبه از دقیق بررسی یک همچنین کتاب این

 هجامع و افراد برای هواداری از مثبت ارزش به انتقادی نگاه یک عنوان به هوادار خشونت

 و پژوهش دقیق سطح یک ای ماهرانه طرز به ورزش هواداران کتاب .کند می فراهم را

 عنوان به را متن این و کند می ترکیب دسترس قابل و جذاب شکل به را تجربی تئوری

 .کند می معرفی ورزشی هواداران رفتار برای ضروری منبع یک

 روانشناسی گروه در روانشناسی برجسته استاد وان ل. دانیل توسط حاضر کتاب

 گروه در ورزشی مدیریت برجسته استاد جیمز دی. جفری. و موری؛ ایالتی دانشگاه

 از و است؛ شده نگاشته فلوریدا ایالتی دانشگاه در گروه مدیر و ورزشی مدیریت

 ورزش هواداران بویژه کننده مصرف رفتار حوزه در ها کتاب ترین کاربردی و معتبرترین



لعه این کتاب به مدیران، بازاریابان و پژوهشگرانی که عالقمند به فعالیت لذا مطا .باشد می

 در این حوزه هستند توصیه می گردد. 

هر چند تالش ما به عنوان مترجمان بر این بوده است که کتابی بدون نقص و عیب را 

برای همۀ متقاضیان فراهم کنیم، اما مسلم می دانیم که این کتاب نمی تواند بدون 

ال باشد و مشتاقانه آماده دریافت نظرات و پیشنهادات تمامی خوانندگان محترم اشک

 هستیم. 

که ما را صمیمانه در در پایان بر خود الزم می دانیم که از تمامی افرادی 

و چاپ این کتاب یاری نمودند، به ویژه اعضای محترم هیات مدیره  ترجمه

شکر و قدردانی کنیم و آرزوی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، ت

 توفیق روزافزون برای این دوستان از درگاه باری تعالی خواهانیم.  

 

 

 محمد سلطان حسینی و همکاران                                                         

 


