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 چکیده
هاي فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن هاي فرهنگی مؤثر بر ارتقاي امنیت استادیومهدف پژوهش حاضر شناسایی اقدام
ورزشی، که براساس  شناسیساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت و جامعهسیزده مصاحبه نیمه بود.کیفی از نوع تحلیل محتواي عرفی 

 وتحلیل شدند. اعتبارشده با استفاده از کدگذاري باز و محوري تجزیهآوريهاي جمعانتخاب شده بودند، انجام گرفت. دادههدفمند  گیرينمونه

نتایج  براساس .شد توسط دو نفر متخصص همکار تأییدها مجدد مصاحبه يو کدگذار شدهاستخراج يل صحت کدهاو کنتر ینیبازبنیز با  هاکدگذاري
ریزي و مدیریت، هاي فرهنگی، برنامههاي فوتبال در قالب هفت تم اصلی شامل پشتوانههاي فرهنگی با هدف ارتقاي امنیت استادیومحاصله اقدام

مقوله متناظر با آنها  23سازي و اندیشی و شبکهکارگزاران ورزشی و در نهایت هم پذیري، سازماندهیی، فرهنگتوسعه دانشگاهی، الگوسازي فرهنگ
هاي فوتبال و آشنایی این افراد با آداب و رسوم و فرهنگ حضور در اصالح نحوه حضور تماشاگران در استادیومرسد نظر میاستخراج و تبیین شد. به

هاي مثبت اخالقی و رفتاري تماشاگران و سایر افراد حاضر سازي ویژگیشده در این پژوهش و درونیهاي فرهنگی شناساییاستادیوم از طریق اقدام
 ها مؤثر باشد.در استادیوم بتواند در ارتقاي سطوح امنیت استادیوم
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 مقدمه

 هايیانبر زافزوندر فوتبال  1آمیزخشونت يرفتارها

واجد  یزن یاسیو س یاجتماع ی،به لحاظ فرهنگ ي،اقتصاد

از  ايجامعه نمونه یتاست که اخالل در نظم و امن هایییبآس

بار مربوط به بررسی حوادث خشونت رو،ین. ازا)1( ستاآن 

رویدادهاي ورزشی آینده امنیت با هدف ارتقاي مسابقات ورزشی 

 توجه مورد اخیر دهه دو در ویژهبه که است مهمی مسائل از

شناسان قرار گرفته است. با توجه و جامعه اجتماعی اندیشمندان

فوتبال در فرهنگ جوامع مختلف و  ویژههورزش و ب تیبه اهم

 ینتأم ها،یوممسابقات آن در استاد يافراد به تماشا يمندعالقه

و حائز  یرانکارناپذ یتماشاگران ضرورت يمن برایامن و ا یطمح

و برگزارکنندگان  یرانمد یهدف اساس بنابراین، است. یتاهم

مفرح و  هتجرب ینحفظ تعادل ب یورزش یدادهايرو و مسابقات

حاضران در میادین  یتامن ینو تأم سویک شاد تماشاگران از 

وقوع  رسدینظر محال، به ین. با ا)2( ستا یگرد سوي از ورزشی

ناامن  ییهافوتبال، آنها را به مکان هايیومحوادث ناگوار در استاد

. )3( کرده است یلو ورزشکاران تبد یانتماشاگران، مرب يبرا

ه خشونت و پرخاشگري تماشاگران در رویدادهاي ورزشی مسئل

ي ورزشی و در تمام سطوح و هارشتهجدي در انواع  مشکل

نظمی و بروز اختالل در برگزاري که بی )4( کشورهاست

مسائل و مشکالت . )5(همراه دارد را بهرویدادهاي ورزشی 

اي هاست که به مسئلهمربوط به امنیت رویدادهاي ورزشی سال

المللی تبدیل شده است و بین جدي در برگزاري رویدادهاي ملی

 يهاسازمان یس،تماشاگران فوتبال، پل یبیتخر يهاکنش. )6(

رو ساخته هروب یزيبرانگتأمل يهارا با چالشها و دولت یتیامن

 هايیومدر استاد روقوع حوادث ناگوا رسدینظر مبه و است

ست هایوماستاد ینا یتامناز وجود شکاف در  یحاک یرانفوتبال ا

و  یشگیريکه در پ دهدیحوادث نشان م ینمکرر ا هو مشاهد

                                                           
1. Violent behavior  
2. Stadium etiquette 
3. Oiang 
4. Jin-Zhi & Yin- Chao 

  .)3( وجود دارد هایییکنترل آنها کاست

 انسانی جوامع جدي هايدغدغه از یکی حاضر حال در

 در و مختلف موضوعات در مردم براي سازيفرهنگ و آموزش

 انجام درستیبه اگر که است، اجتماعی و فرهنگی هايعرصه

 مؤثر بسیار جوامع اجتماعی معضالت حل در تواندمی گیرد،

نظم و انضباط فرهنگ و ترین این موضوعات، از اصلی . )7(باشد 

که بر  يقو ياثرگذار تیماه لیدلرهنگ بهف اجتماعی است.

 تواندیدارد، م شورکافراد در سطوح مختلف  هرفتار و عملکرد هم

از بروز  يریشگیافراد و پ يرفتارها یدر کنترل درون ینقش مهم

داشته  موردنظر يثبات در رفتارها جادینامطلوب و ا يرفتارها

. در خصوص خشونت و پرخاشگري در فوتبال نیز، )8( باشد

رفتارهاي  کنترل برخی محققان عقیده دارند که براي

 و شخصیتی رفتاري الگوهاي به مختلف، سطوح در آمیزخشونت

رفتارهاي  غیرمستقیم، صورتبه تا بتوان است مناسب نیاز

 یدرون) 1398( رضایی و همکاران. )9(داد  آموزش را مطلوب

را از  هاومیاستاددر افراد حاضر در  2فرهنگ و آداب حضور شدن

به عقیده برشمردند.  هاورزشگاه امنیتسطح  افزایشعوامل 

 عامل ترینمهم )2013( 4چائوچی و ین) و جین2010( 3اویانگ

 فرهنگ سازيبومی هااهورزشگ در تماشاگري آداب ارتقاي در

 .است هر کشور فرهنگ با متناسب هااستادیوم در حضور

نیز در پژوهش خود به نقش  )2017(و همکاران  5دیموسکی

هاي ویژه آنها در جهت هاي آموزشی و سیاستگذاريمحیط

منظور افزایش ایمنی و آموزان و دانشجویان بهآگاهی دانش

امنیت در میادین ورزشی و کاهش خشونت در رویدادهاي 

 )2020( 6ویلیامز و ونوکیورزشی اشاره کردند. همچنین 

توان معتقدند که براي حل مسئله خشونت و هولیگانیسم نمی

تنها با زور و جبر به نتیجه رسید، بلکه الزم است در دیدگاه و 

و همکاران  7وجود آورد. استوتنگرش افراد تغییراتی را به

5. Dimovski  
6. Williams & Vannucci 
7. Stott  
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آگاهی از  هاي هویت اجتماعی ونیز براساس نظریه )2020(

فرهنگ افراد، استفاده از رویکردهاي ارتباطی و تعاملی با 

 هواداران را تاکتیکی مؤثر در ارتقاي امنیت مسابقات ورزشی و

هاي ورزشی بیان کردند. ها در استادیومکاهش درگیري

) اخالقیات از 2020همچنین به عقیده شجیع و همکاران (

 ستهایوماستادترین عوامی مؤثر در حضور تماشاگران در مهم

که الزمه آن ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان و توجه به مسائل 

) نیز در 1398( فرهنگی در ورزش است. لعل بیداري و همکاران

 پیشگیرانه، همچون آموزش هاياقدام پژوهش خود به

 هرچه برگزاري جهت در ورزشی برگزارکنندگان رویدادهاي

ورزشی و جلوگیري از خشونت و پرخاشگري  مسابقات ترامن

)، 1395( هواداران اشاره کردند. پیشتر نیز کارگر و همکاران

و  )2018()، فرجی و همکاران 1394( نژاد و همکارانهمتی

خود، بر لزوم  یقاتدر تحق یزن )2019و همکاران ( 1اوراپییپ

کنترل  يبرا یو فرهنگ یآموزش هايو انجام اقدام يسازفرهنگ

هرچند در ایران،  اند.در ورزش اشاره کرده يخشونت و پرخاشگر

هاي نسبتاً زیادي در زمینه خشونت و پرخاشگري در پژوهش

ها انجام ان در استادیومویژه فوتبال و حضور تماشاگرورزش و به

گرفته است و محققان بسیاري به بررسی علل خشونت و 

و  )18 ،9 ،6(اند پرخاشگري و متغیرهاي مرتبط با آن پرداخته

رسد الزم است نظر میاند، اما بههایی هم ارائه نمودهپیشنهاد

ها بر بررسی علل و عوامل وقوع حوادث ناهنجار در استادیومافزون

طور خاص به شناسایی اقدامات مؤثر فرهنگی در پیشگیري و به

کنترل این حوادث و اصالح رفتار افراد حاضر در استادیوم نیز 

هاي گونه محیطپرداخته شود تا از وقوع حوادث ناگوار در این

 ورزشی جلوگیري شود. 

فرهنگی، تربیتی،  ايپدیدهورزش نظران، به عقیده صاحب

 هکه پیوندي محکم با مجموع استسی و اقتصادي اجتماعی، سیا

به این  ؛و همچنین ساختارهاي اجتماعی دارد هاسازماننهادها و 

 طوربهمربوط به آن  هايفعالیتمعنا که دستاوردهاي ورزش و 
                                                           

1.  Piepiora  

مختلف محسوب  هايزمینهکلی یک شاخص فرهنگی در 

الگوهاي  ) معتقدند اگر1392. عسگري و یوسفی ()19(د شومی

مناسبی  ها الگوهايدر ورزشگاه شدهارائه و فرهنگی، رفتاري

 برسد، اما خود واالي و نهایی هدف به ورزش توانسته باشند،

هاي کشور و جو نامساعد آنها ورزشگاه وضعیت حاضر

دهنده کارکرد الگوهاي رفتاري نامناسب افراد حاضر در نشان

ها اعم از تماشاگران، بازیکنان، مربیان، ها و ورزشگاهاستادیوم

تداوم رفتارهاي ناهنجار در  غیره است که متأسفانهداوران و 

 نظرانصاحب و کارشناسان حضور و مشارکت عدم و هاورزشگاه

 و فرهنگی حاضر الگوهاي شناسیآسیب منظوربه حوزه این در

موجب ترویج  آن، بهبود و کنترل جهت در ریزي مناسببرنامه

الگوهاي رفتاري نامناسب و دامن زدن به خشونت و پرخاشگري 

. با اینکه برخی محققان )20(ها شده است در ورزشگاه

هاي فرهنگی در ر فرهنگ و فعالیت) در مورد تأثی17،16،3(

ی و به ویژه ورزش نیادیاماکن و م بهبود سطح امنیتی

رسد آن دسته از نظر میاند، بههاي فوتبال تأکید کردهاستادیوم

توانند بر ارتقاي سطح امنیتی هاي فرهنگی که میاقدام

طور جامع هاي فوتبال تأثیر مثبت داشته باشند، هنوز بهاستادیوم

اند و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال کامل شناخته نشدهو 

هاي خشن برخورد با افراد خاطی و همچنان بر استفاده از روش

هاي پرخاشگرانه گیري از نیروي قهریه در کنترل فعالیتنیز بهره

. این در حالی است )21( ها تأکید دارندو تروریستی در ورزشگاه

رسد اصالح نحوه حضور تماشاگران در نظر میکه به

هاي فوتبال و آشنایی این افراد با آداب و رسوم و استادیوم

فرهنگ حضور در استادیوم از طریق اقدامات فرهنگی و 

هاي مثبت اخالقی و رفتاري تماشاگران و ازي ویژگیسدرونی

توانند سایر افراد حاضر در استادیوم از جمله مواردي است که می

ها مؤثرند، اما کمتر مورد توجه در ارتقاي سطوح امنیت استادیوم

اندرکاران مسابقات فوتبال ایران قرار گرفته محققان و دست

ت و پرخاشگري در خشون روزافزون روند به توجه است. با
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یمت شده بهها و جرائم تحمیلیتمحرومهاي فوتبال و استادیوم

 در هاتخلفات تماشاگران آن یلدلبه یراناباشگاهی  هاي فوتبال

آداب و رسوم حضور  فرهنگ ارتقاي ضرورت المللی،بین مسابقات

ها براي تربیت نسلی جدید از مخاطبان ورزشی بیش در استادیوم

هاي فرهنگی رسد انجام اقداممی نظرشود. بهاحساس میاز پیش 

سازي آداب و فرهنگ حضور تماشاگران در و درونی

ها هاي فوتبال بتواند راهکاري براي بهبود جو استادیوماستادیوم

 یسؤالشده و افزایش امنیت آنها باشد. با توجه به مطالب اشاره

 بر یفرهنگ هاياقدامکدام است که  نیا شودیکه مطرح م

 امنیتسطح  تبع آن ارتقايي آداب حضور در استادیوم و بهارتقا

در پژوهش جاري سعی ؟ تأثیر دارند رانیفوتبال ا هايومیاستاد

ها و شده است با نگاه فرهنگی به بررسی و شناسایی اقدام

راهکارهاي پیشگیرانه پرداخته شود تا بتوان با ارتقا و بهبود آداب 

ها، ضمن ارتقاي امنیت اد در استادیومو رسوم حضور افر

سازي فرهنگ حضور و تماشاي ها، در جهت نهادینهورزشگاه

 ها تالشی صورت گیرد.بخش و بدون دلهره بازيلذت

 
 پژوهش روش

پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع 

کنندگان در پژوهش، تحلیل محتواي عرفی بود. مشارکت

 و حوزه مدیریت در پژوهش سابقه داراي استادان متخصص و

گیري هدفمند ورزشی بودند که براساس نمونه شناسیجامعه

یار نفر از آنها انتخاب شدند و در پژوهش شرکت کردند. مع 13

ورود به پژوهش براي متخصصان، داشتن تحقیق و تألیف در 

ر دزمینه امنیت ورزشی، خشونت و پرخاشگري و رفتار هواداري 

نامه ارشد و رساله دکتري و نیز راهنمایی و مشاوره پایانفوتبال 

شناختی هاي جمعیتهاي مذکور بود. برخی از ویژگیدر زمینه

 گزارش شده است. 1دول جهاي پژوهش در کنندهشرکت

هاي عمیق هاي مورد نیاز، مصاحبهآوري دادهبراي جمع 

دقیقه  90تا  30 در بازه باز پرسش طرح و با ساختاریافتهنیمه

 ها تا رسیدن بهشد. فرایند انتخاب نمونه و انجام مصاحبه انجام

ها به ها ادامه یافت و از مصاحبه یازدهم، دادهنظري داده اشباع

ها صرفاً براي اطمینان از اشباع نظري رسیدند و ادامه مصاحبه

 منظور تحلیل و بررسی دقیق،ها انجام گرفت. بهصحت یافته

شد.  هاي پژوهش ضبطکنندهب اجازه شرکتبا کس هامصاحبه

صورت کامل تایپ و ها بهپس از پایان هر مصاحبه، محتواي آن

منظور استخراج مفاهیم اولیه ها بهکدگذاري باز (اولیه) داده

ها و ها) انجام گرفت. پس از انجام همه مصاحبه(زیرمقوله

اج استخراج کدهاي اولیه، اقدام به کدگذاري محوري و استخر

بندي و انتخاب تم شد. مفاهیم و سپس ترکیب مفاهیم، مقوله

ها و آوري دادهمشارکت پیوسته پژوهشگر در روند جمع

ها به وتحلیل آنها، ارجاع متن مکتوب مصاحبهتجزیه

ها و اخذ تأیید آنها، بازبینی و کنترل صحت کنندهمشارکت

دو  ها توسطشده و کدگذاري مجدد مصاحبهکدهاي استخراج

نفر متخصص همکار و آشنا با موضوع پژوهش و نیز روش تحقیق 

هاي تأیید قابلیت اعتماد در این پژوهش عنوان روشکیفی، به

 بودند. 
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 کنندگان در پژوهش. توصیف شرکت1جدول 

 شوندهمصاحبهشماره 
تعداد کدهاي 

 شدهاستخراج
 سابقه تدریس و پژوهش سن (سال) مرتبۀ علمی رشته تحصیلی

 1ه شمار
 2ه شمار
 3ه شمار
 4ه شمار
 5ه شمار
 6ه شمار
 7ه شمار
 8ه شمار
 9ه شمار
 10ه شمار
 11ه شمار
 12ه شمار
 13ه شمار

59 
41 
86 
48 
43 
16 
45 
35 
45 
8 
43 
31 
17 

 یشزور تیریمد
 یورزش تیریمد

 مدیریت و حقوق ورزشی
 یشناسجامعه

 یورزش تیریمد
 یورزش تیریمد
 یورزشی شناسجامعهمدیریت و 
 یورزش تیریمد
 یورزش تیریمد
 یورزش تیریمد
 یورزش تیریمد
 یورزش تیریمد

 یشناسجامعه

 استادیار
 استاد

 استادیار
 دانشیار
 استاد

 استادیار
 استادیار
 استاد

 دانشیار
 استاد

 دانشیار
 استادیار
 استادیار

36 
60 
36 
55 
59 
38 
38 
60 
70 
75 
60 
53 
35 

6 
28 
10 
25 
26 
9 
11 
31 
35 
35 
30 
24 
5 

 نتایج

واحد معنایی در خصوص  487در مرحله کدگذاري باز، 

 یفرهنگ هاياقدام ییپژوهش تحت عنوان شناسااصلی ال ؤس

استخراج شد که پس  فوتبال هاياستادیوم تیامن يثر بر ارتقاؤم

کد اولیه (زیرمقوله)  262از بررسی و تجمیع کدهاي تکراري، 

تم اصلی  7مقوله و  23و  1در مرحله کدگذاري محوري تحلیل

 ).2(جدول  از آن استخراج شد

 ها. کدگذاري باز و محوري داده2جدول 
 تم مقوله کد اولیه

 /ومیو بانوان در استاد هاخانواده حضور /در فوتبال  تیامنارتقاي  هدر حوز نیقوان نیتدودر خصوص بازنگري در  يریگمیتصم 
 ۀنیمدون در زم نیقوان نیتدو / ومیورود به استاد ياز موارد ممنوعه برا یفهرستتدوین  /میهر ت يورزشگاه برا اختصاص

ها در رسانه يهااستیس در رییتغ ی/فرهنگ يو مقررات در خصوص الگوها هانامهنییآ نیتدوی/ ورزش جرائمتخلفات و 
ي از باز پیش یورزش یونیزیتلو يهابرنامه يهااستیسو اصالح  رییتغ /تنش جادیو ا هامیتهواداران  قرار دادنهم  يارویرو
 پس از آن ای

  ياستگذاریس

انه
تو

پش
 يها

گی
هن

فر
 

به و مسابقات  دادهایرو برگزارکنندگاني/ ملزم کردن و اخالق در باز نیبه قوان يبندیو ورزشکاران به پا انیکردن مرب ملزم
ی، لیدرها و مربیان و تیو امن ینتظاما يروهاینی، ورزش سازانبرنامهو  انیمجرملزم کردن  /یالمللنیب يهاکارگاهدر شرکت 

مصوب در خصوص  نیقوان يبه اجرا گیساختن سازمان ل ملزم ی/آموزش يهادورهو  هاکارگاهدر  ورزشکاران به شرکت
 شانیهاتیساوبدر  یخالقا يبه قرار دادن کدها هاباشگاهکردن  ملزم /هاومیاستاد تیامن نیتأم يافزارسختموارد 

 ضمانت اجرایی

تماشاگران  براي حکمی/ صدور خاط و تماشاگران ورزشکاران ،انیبا مرب رانهیگسخت یهیبنت هايو اقدام یقانون برخورد
افراط  خصوص درانضباطی فدراسیون  هکمیتعمل کردن  یاز فراقانون اجتنابو نه براي باشگاه/ رعایت عدالت و  یخاط

 به تخلفات یدگیو رس نیقوان يدر اجرا تیحسن ن قیدر تماشاگران از طر یعدالتیببردن حس  نیبه از ب کمکخاطی/ 
 تدابیر قضایی

 انیمربمطبوعاتی  يهانشستگوها و وبر گفت نظارتی/ بر مطبوعات ورزش نظارتي فرهنگی/ بروشورها ينظارت بر محتوا
ایجاد از  يریجلوگ جهت هارسانهورزشی  هايي فرهنگی برنامهبر محتوا نظارت /زیآمکیتحرو برخورد با کالم  کنانیو باز
 هاي آموزشی فدراسیونو دوره هاکارگاه ي فرهنگینظارت بر محتوا ن/امخاطب کیو تحر هاتنش

 نظارت محتوایی

                                                           
هر مقوله علت محدودیت حجم مقاله تنها به بیان چند مفهوم اولیه در . به 1

 بسنده شده است.
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 یو فرهنگ يفتارر يالگوها نیتدو / یاخالق يکدها فرهنگی ومنشور  نیتدو / یو فرهنگ يرفتار يالگوها نیو تدو یطراح
کالن  ۀبرنام در یفرهنگ يریپذجامعهاز کارگزاران  کیهر فینقش و وظا نییتع / یو انتظام یتیامن يروهاین يبرا

کالن و بلندمدت دولت  يزیربرنامه /هر فصل مسابقات  يبرا یفرهنگ يزیربرنامهی/ کارگروه فرهنگ لیتشک /يسازفرهنگ
 مناسب در ورزشگاه  یفرهنگ يالگوها يسازادهیپ يبرا

 فرهنگی يزیربرنامه
 و 

ت
یری

مد
مه

رنا
ب

  يزیر

ناسب م یقیموس پخش /تماشاگران جاناتیه هیتخل يبرا يباز همیدو ن نیب یدانیمودو يهارشتهاز  یمسابقات برخ يبرگزار
 مثبت تماشاگران  جاناتیه هیتخل يبرا يانهیزم جادیا/  کنندهسرگرم يهابرنامه هطراحی و ارائ /ومیهنگام خروج از استاد

 بسترسازي فرهنگی

 يهاباشگاه يبرا ژهیو يهاازیامت اختصاص /تماشاگران با اخالق  قیتشوی/ هیتنب هايدر کنار اقدام یقیتشو هايبه اقدام توجه
 در باشگاه تیکد عضو ایکارت  يهواداران دارا يبرا ژهیو ازاتیامت اختصاص / یبه اصول اخالق بندیپا

 تدابیر حمایتی

 يهادستورالعملو  هااساسنامه یبررسو  هاومیاستادفرهنگ حضور در ة و بررسی کشورهاي موفق در حوز يکاونهیبه
 ر در میادین ورزشیدر ارتباط با فرهنگ حضو هاباکت ۀانجام مطالعات پژوهشی و تألیف و ترجم / رفتار هواداران تیریمد

مطالعات  ۀتوسع

 فرهنگی

سع
تو

 ۀ
هی

گا
نش

دا
 

مدارس/  یآموزش هايباکت يدر محتواو آداب حضور در اماکن و رویدادهاي ورزشی  یاخالق -یمباحث فرهنگ گنجاندن
  هادانشگاهدر  یورزش یشناسجامعهس ودر و سرفصل در محتوا یو فرهنگ یموضوعات اخالق گنجاندن

محتواي  يسازیغن

 آموزشی

در انتقال دنی تربیت ب نامعلمي توانمندساز ،آموزش /یبدن تیترب معلمان يبرا ضمن خدمت آموزش يهادوره يبرگزار
 آموزاندانشبه  یفرهنگ يو الگوها میمفاه

توانمندسازي 

 متخصصین

برگزاري همایش،  /هاورزشگاهدر  یاخالقیب يامدهایدر خصوص پ یغاتیتبل يهابرنامه ساختی/ کارتون يهابرنامه دیتول
 عیو توز هیته /هاومیاستادحضور در  يسازفرهنگدر خصوص  یآموزش یونیزیتلو يهابرنامه ساختگردهمایی و کارگاه/ 

 /يارسانهارشناسان کتوسط  یعلم يهانشستو  هابرنامه يبرگزار /تماشاگران نیدر ب یآموزش يهاکتابچهبروشورها و 
هواداران  يبرا مویدر خصوص آداب حضور در استاد یو اخالق یآموزش مطالب يارذرگابی/ فرهنگالگوهاي  ۀو ارائ يالگوساز

  باشگاه يهاتیساوبدر 

 محتواسازي

ساز
گو

ال
 ي

گی
هن

فر
ي 

وها
الگ

ل 
تقا

و ان
 

 یرساناطالعی/ راد خاطاف يفریو ک یعواقب حقوق و ومیممنوعه به استاد به تماشاگران در خصوص مورد موارد یرساناطالع
به  یآموزش يبروشورهاتوزیع  ای هاامکیپ ارسالرفتاري و فرهنگی/  تخلفات جرائمدر ارتباط با  انیو مرب کنانیبه بازجامع 

 ارسالی/ فرهنگ هاياقدام يسازادهیپبه جهت  يهر نهاد فینقش و وظا ابالغ /يهواداربراي شناخت الگوهاي  هواداران
 ناسب در استادیوم مبراي آگاهی از الگوهاي رفتاري  تلفن همراه به شهروندان ياپراتورها قیاز طری آموزش يهاامکیپ

آگاهی بخشی و 

 یرساناطالع

توسط  ومیر استاددحضور ه نحو برد/ الگوسازي فرهنگی از طریق طراحی سرود و شعار براي تیم/ ترویج –ردب تفکر جیترو
حضور در  یاخالق يکدها یرساناطالع /رسانه یورزش يهابرنامه قیاز طر یو فرهنگ یاخالق میمفاه انتقال / نایروحان

ی/ غاتیتبل يلبوردهایب قیاز طر يرفتار هوادار هدر حوز یزشو آمو یاخالق میمفاه انتقال /هااتوبوس هبدناستادیوم بر روي 
 یاخالق يهاامیپ شینما يبرا نیدور زم یغاتیتبل ياز فضاها استفاده

اشاعه و ترویج 

 الگوهاي رفتاري

انتقال  هنحو ها در خصوصخانواده آموزش/  هاومیاستادچگونگی حضور در  زمینۀآموزش الگوهاي رفتاري مناسب در 
 فرزندانبه  يریپذجامعه يالگوها

 آموزش خانواده

گ
هن

فر
 يریپذ

 آموزش / يهوادار يهاملدستورالعو مقررات و  نیموزش قوانآ / آموزاندانشمناسب به  يرفتارفرهنگی و  يالگوها آموزش
 آموزشه فرزندان/ آموزش مدیریت رفتار و هیجان ب /نیبه قوان يبندیو پا گرانیخشم و احترام به حقوق د جان،یکنترل ه

 آموزش /ندهیآ انمعلمان و مربیعنوان به تربیت بدنی انیبه دانشجو و آداب حضور در استادیوم مناسب يرفتار يالگوها
 به دانشجویان و دانش آموزان برد–رد ب تفکر

 آموزانآموزش دانش

 دانشجویان و

 به مسائل اعتجمعه و جم هائم توسط روحانیون/ اشاره ی به مردمورزش هايدر محیط مناسب يرفتار يالگوها آموزش
در آموزش مدیریت  هارسانهي به شهروندان/ تالش و رفتار یفرهنگ يو انتقال الگوها آموزشو هواداري ورزش/  فرهنگی

هر منطقه در  يهايارشهرد یاجتماع یفرهنگ يهابرنامهو  هاییگردهماخشم و هیجان و احترام به قوانین بازي/ برگزاري 
 يهوادار هايرفتارآموزش ارتباط با 

 يریپذجامعه

 شهروندان

کانون  ایباشگاه  يهاتیساوب قیاز طر ی به هوادارانو اخالق ینکات آموزش ارائهي/ مناسب هوادار يرفتار يالگوها آموزش
 هواداران يبراي و اختصاص کد عضویت هوادار ۀشناسنام هیته/  و ثبت مشخصات یهواداران واقع ییشناسان/ هوادارا

 ساماندهی هواداران

ان
ازم

س

ی 
ده   
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 هاتیصالحر گرفتن با در نظ درهایل انتخاب /سیپل يروهایتوسط ن درهایل هیتوجو  آموزشی/ آموزش يهاکارگاه يبرگزار
 آنها هنیشیو توجه به پ هایستگیشاو 

 توانمندسازي لیدرها

 يهاتیصالح و آموزش به توجه /یالمللنیب يارهایبا مع آنهادانش  یروزرسانبهمسابقات و  برگزارکننده نیبه مسئول آموزش
 دهنده به تماشاگرانرفتار افراد خدمات یو چگونگ صحیح برخورد هنحو آموزش /برگزارکنندگان مسابقات یو اخالق يرفتار

 ییافزادانش

 برگزارکنندگان 

در  آموزشها/ آن جاناتیمناسب در مقابل ه دبرخوررفتار مؤدبانه و محترمانه با تماشاگران و  ةدر خصوص نحوآموزش 
 يروهایگرش نن رییتغ / خاطی و برخورد با تماشاگران کنترلنظارت، ه نحو موزشآ /ومیاستاد طیبودن مح یخصوص فرهنگ

 یورزش يدادهایبودن رو یدر خصوص فرهنگ یتیامن

 يسازستهیشا

 نیروهاي پلیس

مناسب  يرفتار يالگوها آموزش و انتقال /داور يرأرفتار مناسب با داور و احترام به  زمینهو ورزشکاران در  انیآموزش مرب
 ورزشکاران یهیتوج يهاکالس يبرگزار / و داوران انیمرب ،ورزشکارانبه 

توانمندسازي 

 ورزشکار، مربی و داور

 جادیا /درهایبا ل انیتعامل مربالگوهاي مناسب هواداري/  هي و ارائسازفرهنگ نهیدر زم هاباشگاه ۀهم و همفکري مشارکت
 یخانوادگ يهاییگردهماو  هانشست يبرگزار /گریکدیمختلف با  يهامیت هوادارانو تعامل ارتباط  يبرقرار يالزم برا هنیزم

 يو کانون هوادار هاباشگاهبا هواداران توسط 
 درون بخشیتعامالت 

هم
و  یشیاند

که
شب

 يساز

 يهمکار/  با هواداران هارسانهو ارتباط  تعامل /در فوتبال صالحيذ يو نهادها گیسازمان ل نیب يهمکار هشبک جادیا
مجرب از افراد  ياشبکهو  میت لیتشکي/ تعامل نهاد دین با ورزش/ شهردار یبا معاونت فرهنگ هايشهردارسازمان ورزش 

 ی فرهنگ ياستگذاریس ،يزیربرنامه منظوربهمختلف  يهادر حوزه
 بخشیتعامالت بین

 
شده و هاي استخراج، تم2هاي جدول یافته براساس

 هاي زیرمجموعه آنها شامل موارد زیر است:مقوله

اجراي هر گونه سیاستی در  ي فرهنگی:هاپشتوانه. 1

و بسترهاي قانونی است که  هاپشتوانهجامعه نیازمند 

 مستثناهاي فرهنگی نیز از این امر ي فرهنگ و اقدامسازادهیپ

. در پژوهش جاري با توجه به اهمیت وجود بسترها و ستین

ي الزم براي دستیابی به اهداف فرهنگی در هاپشتوانه

ي هاومیاستادخصوص توسعه فرهنگ و آداب حضور در 

ي، استگذاریسي هامقوله نهاآفوتبال با هدف ارتقاي امنیت 

ضمانت اجرایی، تدابیر قضایی و نظارت محتوایی در تم 

ي شدند. منظور از بنددستهي فرهنگی هاپشتوانه

تدابیر سیاسی دولت  کنندگانمشارکتي از نگاه استگذاریس

در بخش مسائل کالن مربوط به فوتبال و فرهنگ آن در 

با اشاره  9ة شمارةشوند. در همین زمینه مصاحبهستجامعه ا

ي کالن دولت در زمینه فوتبال و مسائل هااستیسبه اهمیت 

امنیتی و فرهنگی ناشی از آن به این نکته اشاره کرد که 

دولت باید از دخالت در امور مربوط به فدراسیون فوتبال «

دست بردارد و اجازه دهد که اساسنامه فدراسیون فوتبال 

 کردن یقانوند. دولت باید بر مطابق با مقررات فیفا تنظیم شو

یکی دیگر از ». ي تمرکز نمایددارباشگاهنظام 

) نیز با اشاره به اهمیت 8(شمارة  شوندگانمصاحبه

ي کالن دولت در خصوص فوتبال و مسائل امنیتی هااستیس

و فرهنگی ناشی از آن به این نکته اشاره کرد که  

همراه ي دولت در خصوص اختصاص ورزشگاه بهریگمیتصم«

ي فوتبال، از جمله کارهایی است که هامیتمسئولیتش به 

و تأمین  هاورزشگاهی به رسانبیآسکاهش  منظوربه توانیم

شوندة همچنین مصاحبه». انجام داد آنهانسبی امنیت 

در استادیوم  هاخانوادهحضور بانوان و «معتقد بود  1شمارة

باعث جلوگیري از خشونت و پرخاشگري و تلطیف  تواندمی

در « 6شوندة شمارة به عقیده مصاحبه». شود هاومیاستادجو 

حوزه قضایی باید مقرراتی براي برخورد با تخلفات وجود 

 متأسفانهداشته باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد، که 

مقررات کنونی یا بسیار ضعیف وضع شدند یا  رسدیم نظربه

نتایج  الزمه دستیابی به». انت اجرایی الزم را ندارندضم

ي اجرایی و حقوقی هاپشتوانهي وجود قانونگذارحاصل از 

کرد. در  وفصلحلرا  روشیپاست تا با اطمینان بتوان مسائل 
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بر اهمیت و ضرورت  شوندگانمصاحبهمطالعۀ جاري بیشتر 

و  تأکید داشتند هادستورالعملضمانت اجرایی قوانین و 

ي و توجه به اجراي قوانین را الزمه دستیابی به ریگسخت

 1ة شمارة شوندمصاحبهاهداف فرهنگی فوتبال بیان نمودند. 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال «در همین زمینه بیان کرد: 

ي هاکارگاهآموزش و شرکت در  توانندیمي فوتبال، هاأتیهو 

کنترل هیجان و خشم را براي همه بازیکنان و کادر فنی 

ي هايریگسختمقوله تدابیر قضایی به ». الزامی نمایند

مجریان قانون در عمل به الزامات اجرایی اشاره دارد. در 

اگر قوانین «بیان کرد:  5ة شمارة شوندمصاحبههمین ارتباط 

ر مورد د فقطنهاجرا شوند، البته  رانهیگسختو مقررات 

تماشاگران بلکه در مورد مربیان، ورزشکاران و سایرین وضع 

در خصوص نظارت بر محتواي ». بهتر خواهد شد هاومیاستاد

بیان کرد:  12شوندة شمارة ي فرهنگی نیز مصاحبههابرنامه

ي در حوزه ارسانهي هابرنامهباید نظارت دقیقی بر محتواي «

نیز گفت:  7دة شمارة شونمصاحبه». ورزش وجود داشته باشد

ي هاکارگاهدر  شدهارائهالزم است بر محتواي مطالب «

آموزشی در خصوص فرهنگ و موارد فرهنگی توجه و کنترل 

 ». بیشتري صورت بگیرد

ریزي از وظایف برنامه:  1يزیربرنامه. مدیریت و 2

هایی است مدیریت و به معناي تعیین اهداف و اتخاذ روش

در پژوهش حاضر . رساندنتیجه مطلوب میکه مدیران را به 

در خصوص ضرورت  کنندگانمشارکتبا توجه به تأکید 

و بسترسازهاي فرهنگی و  هابرنامهي و مدیریت زیربرنامه

تمامی کدهاي مرتبط با این موضوع  هاومیاستادامنیتی در 

ي فرهنگی، بسترسازهاي فرهنگی و زیربرنامهدر سه مقوله 

در ي جاي گرفتند. زیربرنامهتمِ مدیریت و  تدابیر حمایتی در

مدیریت «بیان کرد:  4شوندة شمارة همین خصوص مصاحبه

فرهنگی در وزارت ورزش باید براي سطوح کالن با توجه به 

                                                           
1.  Management and planning 
2.  Cultural grounding 

ي مشترك ملی برنامه فرهنگی تنظیم کرده و در هامؤلفه

ي هر منطقه توجه کند و هافرهنگخردهسطح خرد نیز به 

به عقیده یکی ». نگی مناسب را تدوین نمایدي فرههابرنامه

ي فرهنگی هاباشگاه«)، 11شوندگان (شمارة دیگر از مصاحبه

اندازه که به تمرینات  به همان ستیبایمورزشی فوتبال 

 کنندیمتکنیکی و تاکتیکی بازیکنان و برگزاري اردوها توجه 

ي مربوط به آن را در هاآموزشي فرهنگی و هابرنامه مسئله

خصوص بازیکنان، مربیان و هواداران و لیدرها جدي بگیرند 

ي در سازنهیزم». ي اصولی داشته باشندزیربرنامهو برایش 

ي سازفرهنگ تسهیل روندمنظور بهفضاسازي الزم ارتباط با 

 2ی بسترسازي فرهنگینوعبهو انتقال الگوهاي فرهنگی 

و  4شونده شمارة ه مصاحبهدر همین زمین. شودیممحسوب 

ي جامعه هاارزشبا توجه به هنجارها و «بیان کردند  8

ي هابرنامهه بازي یا قبل از شروع بازي میدو ندر بین  توانیم

ي هاورزشمحلی و  -ي بومیهايبازمثل  زیآمجانیهمفرح و 

منظور از تدابیر ». برگزار کرد هاومیاستادنمایشی در 

ي متولی هاسازمانیی است که هابرنامهو  هامشوق 3حمایتی

عنوان محرکی مثبت به آنهااز  توانندیمدر حوزه فوتبال 

تداوم رفتارهاي مناسب افراد حاضر در ورزشگاه در  منظوربه

در  13 شونده شمارهدر همین زمینه مصاحبهپیش بگیرند. 

 توانندیم هارسانه«ي تشویقی معتقد بود هاتیحماارتباط با 

ي هابرنامهاقدام به انتخاب هوادار برتر هفته نماید و در یکی از 

ي با این افراد انجام امصاحبهورزشی قبل از بازي فوتبال 

 ». دهند

هاي به مجموعه اقدام :4. توسعه دانشگاهی3

ي در زمینه استگذاریسریزي و ي متولی برنامههاسازمان

ر در نیازسنجی پژوهشی در زمینه نحوه و آداب حضو

ورزشی،  -ی علمی مسائل فرهنگیشناسبیآس، هاومیاستاد

هاي درسی، سازي محتواي فرهنگی کتابتوسعه و غنی

3.  Support measures 
4.  Academic promotion 
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بررسی و مطالعه آکادمیک موضوعات اجتماعی و فرهنگی در 

ورزش، فرهنگ هواداري و همچنین تربیت متخصصان 

شود که در پژوهش آموزشی، توسعه دانشگاهی اطالق می

 يسازیغنی، مطالعات فرهنگ هتوسعي هاحاضر مقوله

آموزشی و تربیت متخصصان آکادمیک در  هايباکت يمحتوا

این تم قرار گرفتند. دانشگاه نهادي اثرگذار در فرهنگ جامعه 

است و داراي رسالت اساسی تولید دانش، تربیت متخصص و 

. نیازسنجی در خصوص بایدها و نبایدهاي ستانجام پژوهش ا

و بررسی  1، توسعه مطالعات فرهنگیهاومیاستادحضور در 

 تواندیم هاورزشگاهي رفتاري در هايناهنجارعلمی علل بروز 

باشد. در این زمینه  کنندهکمکهاي فرهنگی در برنامه

تصویب و اجراي «معتقد بود:  5 شونده شمارهمصاحبه

ي پژوهشی در حوزه الگوسازي فرهنگ حضور در هاطرح

با ایجاد  تواندیمشگران دانشگاهی استادیوم توسط پژوه

فرهنگی ورزش در بهبود شرایط  زانیربرنامهی با شیاندهم

هاي ي محتواي کتابسازیغن». باشد کنندهکمک هاورزشگاه

ي و بازبینی سازیغندیگر مقوله این تم بود.  2آموزشی

ها با توجه به اهمیت محتواي کتب درسی مدارس و دانشگاه

و دانشجویان  آموزاندانشفرهنگی مناسب به انتقال الگوهاي 

قرار گرفت.  شوندگانمصاحبهدر این پژوهش مورد تأکید 

بازبینی در محتواي کتب «بیان کرد:  3شوندة شمارة مصاحبه

هاي آموزشی کتاب باألخص هادانشگاهآموزشی مدارس و 

 ایفوظیکی از ». ی و علوم ورزشی ضرورت داردبدن تیترب

ها و هنجارها، کردن ارزش یها دروندانشگاهمدارس و اصلی 

و  آموزانبه دانش و غیره ، تکوین هویتيریپذفرهنگ

 هاست که بخش وسیعی از این وظیفه بر عهد دانشجویان

 يهاتیها و مسئولن ارزشاعنوان مبلغ، بهو استادان معلمان

. در خصوص تربیت متخصصان )22( ستااجتماعی 

                                                           
1.  Development of cultural studies 
2.  Enrichment and review of educational content 
3.  Specialists empowerment 

دانشگاه با «بیان کرد:  1شوندة شمارة نیز مصاحبه 3آکادمیک

عنوان مبلغین فرهنگ و اخالقیات در تربیت دانشجوها، به

در اشاعه  تواندیمجامعه (معلمان و استادان و مربیان) 

 .»فرهنگ ورزشی نقش ایفا نماید

ي، ریپذفرهنگالزمه آموزش و  :4. الگوسازي فرهنگی4

ها و سازوکارهاي فرهنگی در توجه نهادهاي تربیتی به اقدام

زمینه الگوسازي و انتقال و اشاعه این الگوهاي فرهنگی در 

هاي ها و الگوها، قالب. فرهنگ با انتقال تجربههستجامعه 

. فرایند حک کندیمرفتاري را در ذهن افراد جامعه حک 

ي و یادگیري ریپذفرهنگپذیري، شدن الگوها از طریق جامعه

 . با توجه به نتایج پژوهش حاضر تولید)23( ابدییمتحقق 

ی و رساناطالعو  آن و ترویج و شناساندن محتواي فرهنگی

و  هاارزش ،هاشهیهاي انتشار اندراه نیتراز مهم بخشیآگاهی

 الگوسازي امري مهم و اساسی عبارت دیگر،. بهستهنجارها

یکی از  .هست در ساخت فرهنگی یک جامعه

مشکل ما «صراحت بیان کرد ) به4(شمارة  شوندگانمصاحبه

در الگوسازي  ستیبایمدر ورزش الگوسازي فرهنگی است و 

 جدید و مدرن يهاطیفرهنگی براي رفتارهاي جمعی در مح

از وظایف و  یکی». ورزشی راهکار و تدبیري اندیشه شود

ي آموزشی و فرهنگی در کشور هاهاي مهم سازمانموریتأم

تولید و انتقال الگوهاي  منظوربهنگی تولید محتواي فره

توسعه رفتار  منظوربه. سترفتاري مناسب به مخاطبانشان ا

ي فرهنگ و آداب مناسب حضور در ریگشکلهواداري و 

ها و نهادهاي ي فوتبال الزم است همه سازمانهاومیاستاد

متولی فرهنگ و ورزش در جامعه مبادرت به تولید محتواي 

آموزش «بیان کرد:  2شوندة شمارة بهفرهنگی کنند. مصاح

و اصحاب رسانه  هستو مطبوعات  هارسانهعمومی در اختیار 

هاي توانند از طریق ساخت فیلم و سریال و برنامهمی

4.  Culture building and transmission of cultural 
models 
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ي در حوزة ترافیک سازفرهنگتبلیغاتی، نظیر آنچه براي 

را به شهروندان  هاومیاستادانجام شد، آداب و نحوه حضور در 

ي جامعه در سازآمادهبراي  رسدیم نظربه ».آموزش دهند

خصوص اهمیت پیروي از الگوهاي مناسب رفتاري در 

ي فوتبال و تماشاي بدون حاشیه مسابقات از هاومیاستاد

ی بخشیآگاهی عمومی و رساناطالعنزدیک، الزم است 

شوندة ي انجام پذیرد. در این خصوص مصاحبهاافتهیسازمان

ها اعم از تلویزیون، رادیو و رسانه« اعتقاد دارد: 1شمارة 

تیزرهاي آموزشی در مورد آداب و نحوه  توانندیممطبوعات 

حضور افراد و تماشاگران در استادیوم بسازند و همچنین در 

». ی نمایندرساناطالع هاومیاستادمورد ورود موارد ممنوعه به 

به مجموعه اقداماتی اطالق  1اشاعه و ترویج الگوهاي فرهنگی

که موجب انتقال الگوهاي مثبت رفتاري به مخاطبان  شودیم

را  هاورزشگاهرفتار در شایسته  يهاوهیها و شضرورتشده و 

، شوندگانمصاحبهه دیبه عقدهد. در بین مخاطبان توسعه می

، شهرداري، روحانیت و رسانهو نهادهایی مانند  هاسازمان

 عهدهبهي اارزندهمینه نقش بسیار مهم و مدارس در این ز

در این خصوص بیان کرد:  11ة شمارة شوندمصاحبهدارند. 

برد را ترویج دهند،  -بایست تفکر بردمی هارسانهمدارس و «

ي اخالقی و فرهنگی حضور در هاارزشبر مفاهیم و 

 4شوندة شمارة همچنین مصاحبه». تأکید کنند هاومیاستاد

 توانندیمروحانیون و کارگزاران دینی و فقهی « معتقد بود:

در الگوسازي و انتقال الگوهاي فرهنگی در بحث فرهنگ و 

 ». باشند کنندهکمکبسیار  هاومیاستادآداب حضور در 

از طریق آموزش  پذیريفرهنگ:  2پذیريفرهنگ. 5

هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی، در عین حفظ انسجام بین 

د. در این فرایند خانواده عامل پذیراعضاي جامعه صورت می

ي است و پس از آن مدرسه و گروه ریپذجامعهنخست 

شوندگان در . از منظر مصاحبه)24(همساالن قرار دارد 

                                                           
1.  Disseminate and promotion of behavioral 
patterns 

ترین فرایند در ترین و مهمپژوهش حاضر آموزش ابتدایی

 رونیازاپذیري افراد است. و فرهنگ شدن یاجتماعجریان 

، آموزاندانش، آموزش هاخانوادههاي آموزش مقوله

عنوان پذیري شهروندان بهدانشجویان و فرزندان و جامعه

پذیري قرار گرفتند. در این خصوص هاي تم فرهنگمقوله

ها در ارتباط با خانواده«رد: بیان ک 1شوندة شمارة مصاحبه

نیاز به آگاهی و آموزش  هاومیاستادفرهنگ و نحوه حضور در 

نهاد اجتماعی،  نیترمدرسه مهمبعد از خانواده،  ».دارند

 و نخستین رکن تعلیم و تربیت نیتریتربیتی و آموزشی و اصل

 کردن اجتماعی هدف با و جامعه سوي از که نهادي است

شوندة . در این زمینه، مصاحبهشودیم عمل وارد کودك

 نیتریعیبدکودکان و نوجوانان در «بیان کرد:  4شمارة 

ي از اعمدهي، بخش ریپذجامعهیا  شدن یاجتماعمرحله 

عمرشان را در اختیار آموزش و پرورش هستند و آموزش و 

تواند از این فرصت براي انتقال الگوهاي فرهنگی پرورش می

در خصوص نقش ». استفاده کند مطلوب در حوزه ورزش

ها ها در فرهنگ و آداب حضور در استادیومدانشگاه

در «به این نکته اشاره کرد که  5شوندة شمارة مصاحبه

ی ورزش، شناسجامعهاز مباحث واحد  توانیم هادانشگاه

ی و آموزش به دانشجویان دهیآگاهي یا سازفرهنگبراي 

 صورتبهگاه  در خانواده 3آموزش فرزندان». استفاده نمود

مستقیم، گاه غیرمستقیم و گاه با الگوبرداري کودك از رفتار 

شوندة . در این زمینه مصاحبهردیگیموالدینش صورت 

قبل از ورود به مدرسه باید  هابچه«بیان کرد:  9شمارة 

ي الزم در خصوص مسائل فرهنگی و حضور در هاآموزش

که  هاستخانوادهده اجتماع را فرا گیرند و این بر عه

صحیح به فرزندانشان انتقال  صورتبههاي الزم را آموزش

بر موارد اشاره شده، به عقیده متخصصان افزون». بدهند

در پژوهش حاضر همه افراد جامعه باید  کنندهمشارکت

2.  Acculturation 
3. Children education 
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آموزش ببینند و با الگوهاي فرهنگی و آداب حضور در 

وادث ناگوار در هاي ورزشی آشنا شوند تا کمتر حاستادیوم

 1ي شهروندانریپذجامعهها اتفاق بیفتد. بنابراین ورزشگاه

ي بود. به عقیده ریپذفرهنگعنوان آخرین مقوله انتخابی تم 

بسیاري از متخصصان، روحانیان از قدرت زیادي در انتقال و 

و الگوهاي فرهنگی برخوردارند. در  هاارزشآموزش هنجارها، 

نهاد دین «معتقد بود:  4ة شمارة شوندهمین زمینه مصاحبه

در خصوص رفتار  توانندیمو کارگزاران امور فقهی در دین 

نیز به  3ة شمارة شوندمصاحبه». مناسب آموزش دهند

ي و ریپذجامعهنهاد در زمینه ي مردمهاسازمانتأثیرگذاري 

افراد مشهور ورزشی و « آموزش شهروندان اشاره و بیان کرد 

در آموزش شهروندان و انتقال مثبت یا  ندتوانیمغیرورزشی 

 ». منفی رفتار نقش داشته باشند

سازماندهی شامل :  2. سازماندهی کارگزاران ورزشی6

وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که 

بندي وظایف و تعیین کسانی باید اجرا کنند، چگونگی گروه

. در پژوهش است که باید گزارش دهند یا گزارش بگیرند

حاضر منظور از تمِ سازماندهی کارگزاران ورزشی آموزش، 

یی و ساماندهی امور مربوط به افزادانشتوانمندسازي، 

هواداران، لیدرها، و نیروهاي انتظامی و امنیتی مسابقات 

فوتبال، برگزارکنندگان مسابقات و مربیان و ورزشکاران و 

آموزش هواداران،   3. در مقوله ساماندهی هوادارانستداوران ا

ي آنان و تالش در جهت ساماندهی هادغدغهشناخت نیازها و 

سیستم شناسایی هواداران و ثبت مشخصات و صدور کارت 

ي هواداري بیشتر مورد تأکید قرار هاکانوندر  آنهاعضویت 

بیان کرد:  4شوندة شمارة در همین زمینه مصاحبهگرفت. 

کد و کارت  آنهاسایی کنند، به را شنا هوادارانباید  هاباشگاه«

». عضویت بدهند و برایشان شناسنامه هواداري ایجاد کنند

                                                           
1. Citizens socialization  
2. Organizing sports agents 
3. Organizing the fans 
4. Empowering the leaders 

شوندة مصاحبه 4در خصوص مقوله توانمندسازي لیدرها

لیدرهاي تماشاگران باید داراي شرایط «بیان کرد   3شمارة

احراز خاصی باشند و از بین کسانی انتخاب بشوند که دغدغۀ 

اصالح داشته باشند. الزم است که لیدرها آموزش ببینند و از 

ي اخالقی و انضباطی آگاهی داشته باشند و این هانظامنامه

 ییافزادانشقوله م». اطالعات را به هواداران انتقال بدهند

به آموزش کارکنان  نیز 5برگزارکنندگان مسابقات

ي ورزشی مسئول برگزاري مسابقات، نیروهاي هاسازمان

ی و همه کارکنان روز مسابقه اعم از راهنماها، تیامننظامی و 

شونده مصاحبه، متصدیان بلیت و غیره اشاره دارد. هافروشنده

همه افراد درگیر در « در این زمینه معتقد بود که 1شمارة 

گرفته تا نیروهاي امنیتی،  زانیربرنامهبرگزاري یک رویداد از 

ی، افراد خدماتی، عکاسان و خبرنگاران فروشتیبلمتصدیان 

نحوه رفتار با  در خصوصو همه افراد حاضر در استادیوم باید 

(مستعد خشونت و درگیري)  زاتنشافراد  باألخصهواداران و 

مقوله  6ي نیروهاي انتظامیسازستهیشا». آموزش ببینند

ي هايهمکارو ارتباطات و  آموزشدیگر این تم بود که به 

هاي مختلف حاضر در گروه و گروه هاسازمانمؤثر میان 

و پلیس ورزشی اشاره دارد. در همین زمینه  تیامنفرماندهی 

یک سري  ستیبایم«داشت  اذعان 10شوندة شمارةمصاحبه

ي فرهنگی براي نیروهاي انتظامی تصویب شود تا هاشاخصه

». یک مسابقه را در سایه سنگین حفظ امنیت اداره نکنند

نیز به  7مقوله توانمندسازي مربیان، ورزشکاران و داوران

به مسائل  آنهاآموزش نحوه رفتار این افراد و میزان توجه 

شوندة شمارة ین خصوص مصاحبهدر همفرهنگی اشاره دارد. 

 هاباشگاهي باید از حوزه ورزش و سازفرهنگ«بیان کرد   11

ي هاکالسشروع شود. الزم است براي مربیان و ورزشکاران 

5.  Enhancing the knowledge of the tournament 
organizers 
6.  To qualify police forces 
7. Empowering the coaches, athletes and referees 
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توجیهی و آموزش کنترل خشم و عمل به قوانین بازي و 

 ». داور برگزار شود نظربهاحترام 

دستیابی به  منظوربه:  1يسازشبکهی و شیاندهم. 7

سازي فرهنگی و همبستگی اجتماعی اهداف تربیتی، همگن

ی و سازماننیبي، توجه به تعامل و همکاري انهیزمدر هر 

براي دستیابی به اهداف فرهنگی  هاسازماني از اشبکهایجاد 

ي و تعامل به معناي سازشبکهی، شیاندهم. ستضروري ا

بخش با در نظر گرفتن برقراري ارتباط تأثیرگذار و همکاري اثر

 2یبخشدرونه تعامالت مقول. هستضوابط و رعایت الزامات 

که برقراري  شودیمي اطالق اچندجانبهبه روابط دوجانبه یا 

ارتباط، ارائه کارکردي مطلوب، خالق و ثمربخش را دربر دارد. 

الزم است نظام  شوندگانمصاحبهبه عقیده تعدادي از 

فوتبال ایجاد شود و با تعامل و ی در درون بدنه شیاندهم

همفکري در جهت حل مسائل فرهنگی آن تالش کند. در 

ي هاکانون«معتقد بود:  5شوندة شمارة همین زمینه مصاحبه

، تماشاگران آگاه و هاخانوادهبا تعامل با  توانندیمهواداري 

 3یبخشنیبتعامالت ». بکنند هاورزشگاهي را وارد مدارقانون

ي است و به نقش سازشبکهی و شیاندهمتم  دیگر مقوله

و نهادهاي آموزشی و متولی فرهنگ، در تعامل با  هاسازمان

هاي فرهنگی سازي اقدامریزي و پیادهیکدیگر و با برنامه

 هاومیاستاددر بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد در  توانندیم

 شوندةاشاره دارد. همچنین مصاحبه آنهاو ارتقاي امنیت 

با  هارسانهالزم است «در همین زمینه بیان کرد:  7شمارة 

توجه  هابرنامهدر  شانیهادغدغهتعامل با هواداران به نیازها و 

 ». ي داشته باشنداژهیو

 

 گیريبحث و نتیجه

هاي فرهنگی مؤثر در پژوهش حاضر تالش شد تا اقدام

افزایش امنیت  منظوربهي فوتبال هاومیاستادبر ارتقاي امنیت 

                                                           
1. Co-thinking and networking 
2.  Intra-organizational interactions 

شناسایی شود. اولین قدم در جهت  هاومیاستادافراد حاضر در 

ي فرهنگی در فوتبال و کمک به ارتقاي هابرنامهپیشبرد 

ي آن توجه به هاومیاستادامنیت افراد حاضر در 

ه آن است. رندیدربرگي هامؤلفهفرهنگی و  يسازهاپشتوانه

ود در ساختار شوندگان به ضعف قانونی موجبیشتر مصاحبه

فوتبال کشور، ضعف بازدارندگی مقررات انضباطی فدراسیون 

و  خألهافوتبال در پیشگیري از رفتار نابهنجار تماشاگران، 

 هادستورالعمل، هانامهنییآي قانونی، ضعف شفافیت هاچالش

عنوان عوامل مسبب بروز رفتارهاي به هااساسنامهو 

اشاره کردند و  هاومیاستادتماشاگران در  زیآمخشونت

در  دادهرخي هايپرخاشگرمشکالت فرهنگی و خشونت و 

ي و گذارقانوناین حوزه را تا حدودي ناشی از ضعف 

ي نادرست در سطح کالن جامعه برشمردند. هااستیس

ي کالن خود در زمینه هااستیسبنابراین الزم است دولت 

ي را اصالح نموده و تالش نماید دارباشگاهقانونی کردن نظام 

ي با تفویض اختیار به اگونهبهاین سیستم  کردن یقانونبا 

و تصویب یکسري قوانین به پیشبرد فرهنگی فوتبال  هاباشگاه

در ایران کمک نماید. در همین زمینه طاهري و همکاران 

ي قانونی هااستیس) نیز معتقدند که تدابیر کیفري و 1399(

ابله با خشونت و پرخاشگري تماشاگران در دولت براي مق

 قانونگذارانروست و الزم است یی روبههاچالشفوتبال با 

 ژهیوبهي کیفري مبتنی بر تعامل و مسامحه با افراد هااستیس

نوجوانان و جوانان حاضر در استادیوم را بیشتر مورد توجه 

 هاي فرهنگی در جهتدستیابی به اقدام منظوربهقرار دهند. 

ي فوتبال الزم است در ابتدا مسائل هاومیاستادارتقاي امنیت 

قانونی حاکم بر ورزش مورد تجدیدنظر قرار گرفته و 

ي سیاسی و قانونی الزم در این خصوص مورد هاپشتوانه

ي هابرنامهاصالح و بازبینی قرار بگیرد تا در راستاي اجراي 

ال در هاي فوتبي حضور در استادیومسازفرهنگفرهنگی و 

3.  Inter-organizational interactions 
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در کشور ما در  متأسفانهوجود نداشته باشد.  خألاین زمینه 

این حوزه ضعف قانونی وجود دارد و شاید بتوان گفت 

نابسامانی در این بخش علت اصلی بسیاري از رفتارهاي ضد 

ی در فوتبال کشور است. نبود قوانین رفرهنگیغارزشی و 

نقدي  ائمجرروشن در برخورد با افراد خاطی، بسنده کردن به 

ی به تماشاگران در رساناطالع، عدم هامیتو محرومیت 

و همچنین عدم توجه کافی به استانداردسازي  جرائمخصوص 

در امر  ستیبایماز جمله مواردي است که  هاومیاستاد

ي مورد توجه قرار گیرد تا گذارقانوني و گذاراستیس

هاي فرهنگی در ي اقدامسازادهیپبسترهاي الزم براي 

در استادیوم نیز  هاخانوادهفراهم شود. حضور  هاومیاستاد

مؤثر واقع  هاومیاستاددر جهت فرهنگی ساختن جو  تواندیم

شود. با توجه به اینکه هیچ منع قانونی در خصوص حضور 

 جدي ورود به وجود ندارد، نیاز هاومیاستادبانوان در 

. شودیم ن خصوص احساسفرهنگی در ای استگذارانیس

ي دولت در خصوص تسهیل شرایط ریگمیتصمبنابراین، 

تا  تواندیمهاي فوتبال نیز در ورزشگاه هاخانوادهحضور 

منجر شود. از سوي دیگر،  هاومیاستادحدودي به بهبود فضاي 

در پژوهش حاضر به ضعف ساختاري و  کنندگانمشارکت

ورزش و  ي درسازفرهنگسیاستی رسانه در خصوص 

ي هارسانهفوتبال تأکید داشتند و معتقد بودند که  باألخص

ورزشی آنچنان که باید به رسالت خود در زمینه بهبود 

ي فوتبال، آموزش و هاومیاستادفرهنگ حضور در 

ی به مخاطبان در خصوص فرهنگ هواداري و رساناطالع

زدن و با دامن  انددهکرنبرد به درستی عمل  -ترویج تفکر برد

در آن، سوءگیري در  دادهرخبه حواشی فوتبال و اتفاقات 

و گاهاً تحریک تماشاگران و عدم استفاده از  هابرنامه

عمالً به بدتر شدن  شانیهابرنامهکارشناسان متخصص در 

. اندکردهي فوتبال کشور کمک هاومیاستادوضعیت فرهنگی 

ي زیربرنامه، ساختار ضعیف، ضعف در هارسانهضعف عملکرد 

ي فرهنگی و فقدان الگوهاي رفتاري در هابرنامهو اجراي 

پور و رهبري حوزه ورزش دستاوردهاي پژوهش جوادي

 نظربه. ست) بود که با نتایج پژوهش حاضر همسو1397(

ي ورزشی کشور با استفاده از ادبیاتی که هارسانه رسدیم

و خشونت بیشتر جنبه هیجانی دارد، به بازتولید پرخاشگري 

و توجه کمتري به ساخت و تولید  پردازندیمدر فضاي ورزش 

ي فرهنگی، آموزشی و تبلیغ و اشاعه الگوهاي هابرنامه

ي ارسانهي هاتیفعالشدن  مندضابطهفرهنگی مناسب دارند. 

، هاورزشگاهدر جهت آموزش فرهنگ حضور و نحوه رفتار در 

در  تواندیم آنهاآموزش مخاطبان و ایجاد نگرش مثبت در 

 ي فوتبال تأثیرگذار باشد.هاومیاستادارتقاي امنیت 

ي و انهیزمي آن در هر سازادهیپالزمه اجراي قوانین و 

ي فرهنگی، سازپشتوانهي و سازفرهنگدر حوزه  باألخص

یی در هااستیس. اتخاذ ستضمانت اجرایی و قضایی قوانین ا

و  هاکالسخصوص الزام مربیان، ورزشکاران و لیدرها در 

به  هاباشگاهي مدیریت خشم و هیجان، ملزم کردن هاکارگاه

خود، ملزم کردن  تیساوبقرار دادن کدهاي اخالقی در 

ورزشی و نیروهاي امنیتی به شرکت  سازانبرنامهمجریان و 

حکم در ي آموزشی، جدیت در صدور و اجراي هاکارگاهدر 

و  هااساسنامهبرخورد با خاطیان و الزام بر پیروي از 

کدهاي استخراجی  نیترمهمي فیفا از جمله هادستورالعمل

ضمانت  اگر رسدیم نظربهدر این بخش از پژوهش بودند. 

 در خشونت يهایژگیو به نسبت تأمل با توأم و دقیق اجرایی

 براي شدیدي درونی منع تواندیمشود،  ینیبشیپ ورزش

 قلمرو در خشونت يپروایب و آشکار تجلّی قبال در افراد

االجراي و الزم رانهیگسختبرخورد . باشد داشته ورزش

انضباطی با خاطیان بدون توجه به موقعیت خاطیان،  تهیکم

تغییر رویه کمیته انضباطی در برخورد با تماشاگران خاطی و 

از جمله مواردي صدور حکم براي فرد خاطی و نه باشگاه، 

ي هابرنامهي اجرایی قوانین و سازپشتوانهدر  تواندیماست که 

باشد. باید اذعان داشت که یک  راهگشافرهنگی مصوب 

راهبرد کارآمد و موفق براي مقابله با خشونت در فوتبال و 
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الزاماً نباید  هاومیاستادارتقاي فرهنگ حضور افراد در 

 توانیمي قانونی و کیفري داشته باشد، حال آنکه ریگسمت

ي کنترل و هاکالسبا تدابیر پیشگیرانه همچون استفاده از 

ي رفتاري را به هايناهنجارمدیریت هیجان بسیاري از 

حداقل ممکن رساند. غفلت از نظارت منسجم و هدفمند بر 

ي هابرنامهمحتواي تولیدات فرهنگی در ارتباط با فوتبال و 

ي در پی داشته باشد. ریناپذجبرانآثار  تواندیمتبط با آن مر

در خصوص فرهنگ  شدهچاپنظارت بر محتواي بروشورهاي 

هواداري و مسائل مرتبط با آن، نظارت بر محتواي فرهنگی 

و  هاکارگاهمطبوعات ورزشی، نظارت بر محتواي فرهنگی 

م ي آموزشی فدراسیون از جمله مواردي است که الزهادوره

متناوب صورت پذیرد. عدم نظارت بر محتویات  طوربهاست 

ي ورزشی در ارتباط با حواشی هارسانهفرهنگی مطبوعات و 

شدن شرایط فوتبال کشور  ترمیوخبه  تواندیمفوتبال 

 .نجامدیب

ي و مدیریت صحیح زیربرنامهاز سوي دیگر، وجود 

. ستن اي مدوهااستیس، الزمه دستیابی به اهداف و هابرنامه

در پژوهش حاضر الزمه ارتقاي  کنندگانمشارکتبه عقیده 

ریزي ي فوتبال با رویکرد فرهنگی، برنامههاومیاستادامنیت 

فرهنگی و توجه به بسترسازهاي فرهنگی است. در این 

خصوص الزم است وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال 

مدون ي هابرنامهو سازمان لیگ براي هر فصل مسابقات 

ي هواداري هاکانونو  هاباشگاهفرهنگی را تهیه و در اختیار 

قرار دهند و با تشکیل کارگروه فرهنگی با توجه به 

هاي خرد، میانی و کالن ورزش، محتواي مناسب سیاست

فرهنگی در جهت تربیت تماشاگر، مربی و ورزشکار شایسته 

 رسدیم نظربهابالغ کنند.  صالحيذي هاسازمانتنظیم و به 

ي فرهنگی یکپارچه، هابرنامهموجود در زمینه نبود  خأل

توجهی به الگوهاي رفتاري افراد حاضر در استادیوم و بی

ي متولی در این حوزه، فوتبال کشور هاسازمانتداخل نقش 

را با بحران فرهنگی مواجه کرده است، کما اینکه برخی از 

یک کار فرهنگی  ی اردوهاي زیارتی را نمونهبدن تیتربمدیران 

ي فرهنگی هاضعفدانسته و به آن مفتخرند. یکی از 

ي نامناسب زیربرنامهبرگزارکنندگان مسابقات در کشور ما 

براي تماشاگران پیش از شروع یک رویداد، در بین دو نیمه 

ي هاومیاستاد متأسفانهبازي و حتی پس از اتمام آن است. 

طب برخوردار نیستند فوتبال ایران از جذابیت الزم براي مخا

 نظربهو با وجود قدمت چندین ساله لیگ فوتبال ایران، 

رسد هنوز مسئوالن برگزارکننده مسابقات نیز تدابیر می

مناسب و منسجمی براي ایجاد بسترهاي فرهنگی مناسب 

. انددهیشیندینبراي تخلیه هیجانات تماشاگران 

اد در پژوهش به ضرورت توجه به ایج کنندگانمشارکت

ي الزم براي تخلیه هیجانات مثبت تماشاگران مانند هانهیزم

متناسب با  کنندهسرگرمي هابرنامهبرگزاري کنسرت، نمایش 

ی به هواداران در رساناطالععرف جامعه اشاره کردند. 

مانع از  تواندیم هاورزشگاههاي ورود به خصوص ممنوعیت

ري در سردرگمی تماشاگران شده و از خشونت و پرخاشگ

جلوگیري کند. از سوي دیگر، عملکرد کمیته  هاورزشگاه

 زیبرانگتأملانضباطی فدراسیون فوتبال نیز در این زمینه 

توجه بیش از حد این کمیته به بحث تنبیهات  چراکه؛ ستا

توجهی به تدابیر حمایتی و تشویق و حمایت از رفتارهاي و بی

ی به نوعبه فانهمتأسفرهنگی افراد مبادي آداب در ورزشگاه 

. انتخاب هوادار برتر هفته، دیافزایم اغتشاشاتدامن زدن به 

معرفی و تشویق بازیکن با اخالق در هر بازي لیگ، شناسایی 

و معرفی هواداران عضو در کانون هواداري و اختصاص 

در  شدهییشناسا، از تدابیر حمایتی آنهاامتیازهاي ویژه به 

 . ندپژوهش حاضر

 اصالح جامعه، یک اصالح راه در قدم اولین تردیدبی

 در خطیر نقشی دانشگاه میان این است و در آن فرهنگی

ي و بررسی کاونهیبهدارد.  عهده بر فرهنگ دهیشکل

کشورهاي موفق در حوزه کنترل خشونت و پرخاشگري 

ی و ابیشهیر منظوربهتماشاگران و انجام مطالعات آکادمیک 



 
 141                                            هاي فوتبال ایران: مطالعه کیفیر ارتقاي امنیت استادیومهاي فرهنگی مؤثر بشناسایی اقدام

 

 

 تواندیمنده خشونت در ورزشگاه وجودآورتفحص در علل به

و پیشبرد اهداف فرهنگی در حوزه  کیآکادم يارتقادر 

فوتبال ثمربخش باشد. تعامل و ارتباط دانشگاهیان با حوزه 

ي کشورهاي موفق هااساسنامهورزش و همفکري و مطالعه 

از دیگر نتایج  آنهادر حوزه مدیریت تماشاگران و الگوبرداري از 

پژوهش حاضر در این بخش بود. البته نیاز است با مشورت 

شوراي عالی انقالب فرهنگی و شوراي آموزش و پرورش در 

نیز تجدیدنظري  هادانشگاهمحتواي کتب آموزشی مدارس و 

یی در خصوص حقوق ورزشی، هاسرفصلصورت پذیرد و 

فه گردد اخالق و فرهنگ در ورزش و مواردي از این دست اضا

ها، تا با مطرح شدن این قبیل مسائل در مدارس و دانشگاه

 چراکهدانش درستی از موضوع به افراد انتقال داده شود، 

بیشترین رده سنی در تماشاگران فوتبال رده سنی نوجوان و 

. البته با توجه به نتایج پژوهش حاضر، الزم باشندیمجوان 

رزش و استادان ي و آموزش در معلمان وریپذفرهنگاست 

علوم ورزش دانشگاه نیز صورت پذیرد تا آنها نیز ضمن 

قرار آشنایی و آگاهی از الگوهاي فرهنگی مناسب، با اولویت 

ي درس در جهت هاکالسمباحث اخالقی در  دادن

سازي رفتارهاي مناسب در مخاطبان فوتبال تالش درونی

دانشگاه روزرسانی دانش معلمان و استادان کنند. آموزش و به

و  هادانشگاهعنوان الگوهاي فرهنگی در مدارس و به

در این  آنهاو دانشجویان از  آموزاندانشتأثیرپذیري زیاد 

 حوزه، از اهمیت زیادي برخوردار است. 

ی نیز از دیگر فرهنگ يالگوها انتقال و يسازفرهنگ

شده در پژوهش حاضر بود. الزمه ي مستخرجهاتم

الگوهاي رفتاري در فوتبال، تولید  ي و انتقالسازفرهنگ

، تهیه هاکارگاهو  هاشیهمامحتواي فرهنگی از طریق برپایی 

و توزیع بروشورهاي آموزشی از سوي نهادهاي آموزشی مانند 

هاي تبلیغاتی و همچنین ساخت برنامه هادانشگاهمدارس و 

همکاري و  رسدیم نظربه. هاسترسانهو آموزشی توسط 

یی با هابرنامهبا فدراسیون فوتبال و تولید  هارسانهتعامل 

شناسی رفتار هواداران و سایر افراد حاضر در مضمون آسیب

ها بتواند در انتقال و ترویج الگوهاي صحیح هواداري استادیوم

با تولید محتواي فرهنگی، الزم  راستاهممثمرثمر واقع شود. 

بخشی به تماشاگران و سایر ی و آگاهیرساناطالعاست 

فوتبال در خصوص عواقب حقوقی تخطی از قوانین  مخاطبان

در  چراکههاي فوتبال صورت گیرد؛ اجرایی در استادیوم

حقوقی مانع ارتکاب  جرائمبسیاري از موارد آگاهی و اطالع از 

 یرساناطالع آموزش، سازي،فرهنگشود. آن توسط افراد می

یی است که هانقشترین مهم اجتماعی رکتمشا ایجاد و

محققین براي رسانه در خصوص بهبود رفتارهاي هواداري 

 الگوي شایسته، ارائه رفتارهاي . آموزش)26 ،25(برشمردند 

 با ارانهوادآشنا کردن ورزش و  هواداران به مناسب رفتاري

هاي از جمله اقدام آنهای به رساناطالعورزشی و  قوانین

. ارسال )28 ،27 ،17( ستي اسازفرهنگضروري در زمینه 

ي آموزشی از طریق اپراتورهاي به تلفن همراه هاامکیپ

در خصوص  هاسازمانی به رسانیآگاهشهروندان، 

در انتقال مفاهیم اخالقی و  هاآني اجرایی هالیپتانس

حقوقی و  جرائمي لیدرها از سازآگاهی و رساناطالعفرهنگی، 

که  هستقضایی خاطیان از دیگر نتایج این بخش از پژوهش 

باشد. الزم  کنندهکمک هاومیاستاددر بهبود جو  تواندیم

ي مناسب، الگوهاي رفتاري استگذاریسي و زیربرنامهاست با 

و فرهنگی مناسب از طرق مختلف به افراد انتقال داده شود. 

ي، ارسانهي هابرنامهق از طری تواندیماین انتقال و ترویج 

هاي آموزشی، توزیع بروشورهاي گنجاندن مطالب در کتاب

، معرفی الگوهاي رفتاري مناسب در هاورزشگاهآموزشی در 

ي، استفاده از فضاي تبلیغاتی دور زمین ارسانهي هابرنامه

ي اخالقی، تبلیغات فرهنگی بر بدنه هاامیپبراي نمایش 

، ترویج الگوهاي رفتاري عمومی ونقلحملي هااتوبوس

توسط روحانیان و الگوسازي فرهنگی از طریق طراحی سرود 

 و شعار براي هر تیم باشد. 
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رفتار و آداب حضور در  الگوي صحیح هایجاد و اشاع

کردن  ریپذفرهنگاز طریق آموزش و  تواندیم ،استادیوم

مخاطبان فوتبال از طریق نهادهاي تربیتی، آموزشی و دیگر 

ي هاافتهي در جامعه صورت پذیرد. یسازفرهنگمتولیان 

پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اولین نهادي که فرد با 

نهاد  کندیمو هنجارهاي جامعه آشنا شده و رشد  هاارزش

 ،کارکردهاي تعلیمی واسطهبه خانوادهخانواده است. در واقع 

ادي که دارد قابل جایگزینی با هیچ نه اخالقی و تربیتی

از الگوهاي رفتاري مناسب،  هاخانواده. آگاهی به ستین

آموزش شیوه صحیح رفتار و کنترل خشم و اصالح برخی 

رفتارهاي ناشایست و غیراخالقی هنگام مشاهده بازي در 

ي رفتاري فرزندان در الگوهااصالح  منظوربه هاومیاستاد

 هاخانواده. بنابراین ستا تیبااهممیادین ورزشی بسیار 

از طریق آموزش رفتارهاي مناسب هواداري و آداب  توانندیم

حضور در استادیوم به فرزندانشان و همچنین ارتباط تنگاتنگ 

با مربیان و معلمان ورزشی آنان، در جهت تربیت تماشاگران، 

ورزشکاران و مربیان با اخالق در آینده کمک نمایند و 

سازند. معرفی  الگوهاي رفتاري مناسب را در کودکان نهادینه

و انجام  هاورزشگاهو ترویج و تبلیغ آداب و رسوم حضور در 

توان کیفیت هاي الزم و آموزش مناسب در مدارس میاقدام

رفتار تماشاگران را ارتقاء داد. فقط کنترل صرف فضاي داخلی 

ها در روز مسابقه براي جلوگیري از اغتشاشات و استادیوم

فی نیست و الزم است با وضع کا هاومیاستادتأمین امنیت 

، تغییر در نگرش هاومیاستادقوانین در ارتباط با مدرنیزاسیون 

هواداران با آموزش و تربیت نسل جدید از هواداران از وقوع 

. به عقیده )13(اتفاقاتی جلوگیري شود  نیهمچن

در آموزش الگوهاي  تواندیمنهاد دین نیز  شوندگانمصاحبه

آفرین بوده و موجبات صحیح و انتقال آن به شهروندان نقش

ي فوتبال هاومیاستادفرهنگ و آداب حضور در  شدن یدرون

کارگزاران اجتماعی  رسدیم نظربهدر جامعه را فراهم سازد. 

 اندشدهنهاد دین از نقش ایجابی و الگوسازي مثبت آن غافل 

ي دیگر در این هاسازمانیی با افزاهمکه الزم است با تعامل و 

زمینه وارد عمل شوند و با توجه به احترام و ارزش واالیی که 

هت الگوسازي فرهنگی مناسب در حوزه در جامعه دارند، در ج

ي فوتبال، افراد جامعه را هاومیاستادآداب و رسوم حضور در 

 هدایت کنند.

هاي تحقیق نشان داد آموزش، بخش دیگري از یافته

یی و سازماندهی کارگزاران ورزش در افزادانشي، توانمندساز

به ثمر رسیدن اهداف فرهنگی و ایجاد فرهنگ و آداب حضور 

ي فوتبال با هدف ارتقاي امنیت آن بسیار حائز هاومیاستاددر 

. در این بخش، شناسایی هواداران، صدور کارت هستاهمیت 

عضویت و شناسنامه هواداري براي هواداران، برگزاري 

ي آموزشی، آموزش نحوه درست رفتار و کنترل هاکارگاه

 ي هواداري ازهاکانونتوسط باشگاه و  هاورزشگاههیجان در 

در ارتقاي فرهنگ هواداري  تواندیمجمله مواردي است که 

ي احرفهباشد. در فوتبال  نیآفرنقشدر جامعه بسیار 

ي در اکنندهنییتعي هواداري و لیدرها نقش هاکانون

در ورزشگاه  هاآن هماهنگ کردنسازماندهی تماشاگران و 

ي ما لیدر هنوز جایگاه واقعی هاباشگاهدارند. متأسفانه در 

توجه زیادي به  هاباشگاهو  )29(خودش را پیدا نکرده است 

ي هواداري و ساماندهی به وضعیت هواداران و لیدرها هاکانون

 دتواننیمي هواداري هاکانونبا سازماندهی  هاباشگاهندارند. 

 هاورزشگاهاز پتانسیل هواداران خود در جهت تلطیف جو 

ی است که فقط عنوان فرهنگی در در حالاستفاده کنند، این 

ي هاباشگاهرسد می نظربهقرار دارد و  هاباشگاهکنار نام 

رسیدگی به امور  کنندینمفوتبال ایران به تنها چیزي که فکر 

اده از لیدرهاي استف رسدیم نظربهفرهنگی فوتبال است. 

 هاورزشگاهدیده در و نیروهاي داوطلب آموزش دهیدآموزش

در برقراري امنیت و جلوگیري از اغتشاشات  تواندیمنیز 

 ) نیز منابع2019فرجی و همکاران ( باشد. کنندهکمک

ه کنندنیتضمرا  شدهتیدصالحییتأ و دهیدآموزش انسانی
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 استادیوم در حاضر مسئوالن و ورزشکاران امنیت تماشاگران،

 . )30(هاي پژوهش حاضر است برشمردند که همراستا با یافته

دهندگان ه آموزش و لزوم شرکت مدیران، سازمانمسئل

ي هاکارگاهو  هاشیهماو برگزارکنندگان مسابقات در 

المللی و آشنایی با علوم مدیریتی و رفتاري در حوزه بین

در این  شدهییشناساهاي فرهنگی فوتبال از جمله اقدام

بخش از پژوهش حاضر بود. گاه برخورد پرشتاب و ناهماهنگ 

نیروهاي مسئول نظم استادیوم، با چند جوان هنجارشکن در 

بیرون ورزشگاه  ورزشگاه، باعث ایجاد مناقشات در درون و

عدم شناخت  رسدیم نظربه. زندیمو یا به آن دامن  شودیم

ه اصلی مسئلکافی جوانان حاضر در ورزشگاه و هیجانات آنان 

نیروهاي امنیتی باشد. بروز هیجان در ورزشگاه و تخلیه آن 

الزمه تماشاي بازي فوتبال است و مسئوالن نباید از 

ظار ایفاي نقش تماشاگر تماشاگران حاضر در استادیوم انت

منفعل را داشته باشند، بلکه باید در خصوص نحوه رفتار و 

برخورد با تماشاگران آموزش ببینند. بنابراین در خصوص 

نیروهاي برقرارکننده نظم در استادیوم و برگزارکنندگان 

هاي آموزشی با مضمون تغییر نگرش مسابقات الزم است دوره

و تغییر  هاومیاستادبودن جو این افراد در خصوص فرهنگی 

در برخورد با تماشاگران برگزار شود و به این افراد در  هاهیرو

ارتباط با هیجانات تماشاگران و نحوه بهینه برخورد با این 

یی داده شود. در همین زمینه، ویلیامز و هاآموزشهیجانات 

) نیز آموزش نیروهاي پلیس و لیدرهاي 2020( 1ونوکی

غییر در نگرش هواداران و تربیت نسل جدید از تماشاگران، ت

هواداران را از جمله راهکارهاي کاهش خشونت و پرخاشگري 

. از سوي دیگر، یکی از )13(بیان کردند  هاومیاستاددر 

تماشاگران، مربیان  بین در تنش ایجاد و درگیري يهاعامل

حرکات ناشایست و  انجام با که ،باشندیم بازیکنان و

به هم  سبب تماشاگران تحریک به داوري، با نابجااعتراضات 

 مسئوالن که الزم است شوندیم ورزشگاه جو خوردن
                                                           

1. Williams & Vannucci 

بازیکنان و  براي توجیهی يهاکالسبا برگزاري  هاباشگاه

مربیان درصدد اصالح این رفتارها و مدیریت هیجان و احترام 

به اخالقیات تالش کنند. آموزش رفتارهاي شایسته، ترویج 

سازي اخالقیات در مربیان و بازیکنان، برد، برجسته -تفکر برد

 شنا کردنآارائه الگوي رفتاري مناسب به هواداران ورزش و 

هاي الزم در زمینه هواداران با قوانین ورزشی از جمله اقدام

 .ستي اسازفرهنگ

ی و بخشدروني سازشبکه و تعامل ،یشیاندهم

و  هابرنامهترین فاکتورهاي اجراي ی از مهمبخشنیب

. در خصوص ستي اانهیزمدر هر  شدهنیتدوهاي سیاست

نیز  هاومیاستادي فرهنگ و آداب حضور افراد در سازنهینهاد

تعامل و همکاري متقابل نهادها با یکدیگر الزمه تحقق اهداف 

و  هانشستبا هواداران و برگزاري  هارسانه. تعامالت ستا

به مسئوالن  آنهامحوریت قرار دادن نیازهاي آنان و انعکاس 

ل برخی و جامعه و همچنین تعامل نهاد دین با ورزش و تعدی

در کاهش اغتشاشات و  تواندیمي ایجادشده هاتیمحدود

بسیار تأثیرگذار باشد.  هاورزشگاهي موجود در هایناآرام

دهی ذهنت عنوان یکی از منابع شکلها بهعملکرد رسانه

تماشاگران پیش از ورود به ورزشگاه در رفتار تماشاگران در 

ریزي با برنامه توانندیمها حین و بعد از بازي مؤثر است. رسانه

ي یا تشدید ریگشکلو پرداختن به عواملی که موجب 

 شوندیمدر بین تماشاگران  زیآمخشونتو رفتارهاي  هانگرش

ها، خط و نشان کشیدن و (عواملی مانند شایعات، حاشیه

) به پرخاشگري و خشونت در رفتار هاخواندنکرکري 

تماشاگران دامن بزنند. یا آنکه با دوري از موضوعات جنجالی 

ي رفتار مثبت در ریگشکلو پرداختن به مسائلی که موجب 

ي در این خصوص و سازفرهنگبه  شودیمهواداران 

 و همکاران 2. استوت)1(کمک کنند  هاورزشگاهي سازسالم

ه نظم در برقرارکنند) نیز به اهمیت تعامل نیروهاي 2020(

ي هواداري و لیدرها اشاره کرده و ایجاد هاکانونبا  هاورزشگاه

2. Stott  
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طات دوستانه با هواداران و اتخاذ رویکردهاي مناسب در ارتبا

برخورد با آنان را عامل مهمی در مدیریت رفتار هواداران 

توان گفت ارتقاي امنیت طور کلی می. به)14(عنوان کردند 

هاي فوتبال از منظر جلب تماشاگر بیشتر به استادیوم

استادیوم، دریافت مجوز میزبانی مسابقات فوتبال در سطوح 

فروشی، حضور المللی، درآمدزایی حاصل از بلیتبین

ات فراغت، لذت تماشاي یک بازي ها براي گذران اوقخانواده

تر تأمین جانی افراد خوب و بدون ترس و دلهره و از همه مهم

حاضر در آن حائز اهمیت است. تنها مجموعه پلیس و 

هاي فوتبال کننده امنیت استادیومنیروهاي انتظامی تأمین

صورت مستقیم و ها و نهادهاي دیگري بهنیستند و سازمان

با یکدیگر و با سیاستگذاري،  غیرمستقیم، در تعامل

توانند در هاي فرهنگی میسازي اقدامریزي و پیادهبرنامه

ها و ارتقاي بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد در استادیوم

امنیت آنها نقش مکمل ایفا نمایند. نهادهایی همچون 

ها و ها، مساجد، شهرداريخانواده، مدارس، دانشگاه

 تکتک مناسب بهبا توجه به دسترسی هاي جمعی رسانه

ترین بستر براي اصالح آمادهترین و ، مناسباقشار جامعه

با توجه به اینکه  هستند. هاي فوتبالرفتار در استادیومالگوي 

رسانی به افراد از بایدها و نبایدهاي یآگاهی و رساناطالع

رفتاري و قوانین موجود در ارتباط با موضوعات مختلف 

و رفتاري، در کنترل و مدیریت رفتار بسیار مؤثرند،  اخالقی

توانند یمهاي فوتبال یأتهفدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و 

از پتانسیل وزارت ارتباطات و اپراتورهاي تلفن همراه در زمینه 

رسانی به مخاطبان استفاده کنند. از سوي دیگر یآگاه

ثبت مشخصات توانند با سازماندهی هواداران، یم هاباشگاه

ها و ثبت کدهاي یتساوبی روزرسانبهي و اندازراههواداران، 

ی در رساناطالعهاي حضور در استادیوم، نامهیینآاخالقی و 

هاي یتممنوعبراي افراد خاطی و  شدهوضعخصوص قوانین 

موجود در استادیوم در ارتقاي فرهنگ حضور افراد در 

ین باشند. در زمینه آفرقشن آنهاها و ارتقاي امنیت یوماستاد

 هارسانهبخشی نباید از نقش تأثیرگذار یآگاهی و رساناطالع

ي فرهنگی در هاآموزهي و انتقال سازفرهنگدر  به خصوص

 به خصوص هارسانهفوتبال غافل شد.  باألخصحوزه ورزش و 

ي هاکارتنو  هانماهنگتوانند با تولید و پخش یمتلویزیون 

تی در حوزه آموزش فرهنگ حضور در نمایشی و تبلیغا

که در خصوص فرهنگ ترافیک انجام گونههمانها (یوماستاد

یري جوي سالم گشکلها و یوماستادگرفت) به ارتقاي امنیت 

 کمک شایانی کنند.  هاخانوادهو مناسب براي حضور 

هاي پژوهش حاضر باید اذعان کرد که یکی از محدودیت

حوزه اجرایی همچون مسئوالن عدم اخذ نظرهاي متخصصان 

فدراسیون فوتبال و کارگزاران زیرمجموعه آن (مسئوالن 

هاي فوتبال و غیره) و نیز کارشناسان باتجربه و لیگ، هیأت

هاي مختلف نیروي انتظامی بود. بنابراین متخصص یگان

شود در راستاي تکمیل نتایج پژوهش حاضر، در پیشنهاد می

افراد نیز اخذ و تحلیل شود.  هاي آتی نظرهاي اینپژوهش

هاي همچنین در این پژوهش فرهنگ حضور در استادیوم

فوتبال با رویکرد کاهش خشونت و پرخاشگري و ارتقاي 

حالی است که فرهنگ  امنیت مورد توجه قرار گرفت و این در

بخشی، تواند کارکردهاي متعددي همچون انسجاممی

بخشی را نیز در هویتریزي شخصیت، سازگاري و قالب

شود در تحقیقات آینده به سایر برگیرد که پیشنهاد می

ها نیز کارکردهاي فرهنگ در بهبود جو فرهنگی استادیوم

 پرداخته شود.
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Abstract 
The aim of the present study was to identify the  cultural actions affecting  security promotion 
at Iranian football stadiums. The research method was exploratory and qualitative in terms 
of the type of data used, which was performed with  conventional content analysis techniques. 
Thirteen deep semi-structured interviews were conducted with sports security  experts  and 
specialists in the field of sports management and sport sociology. The interviews were 
continued until reaching the theoretical data saturation. The collected data were analyzed 
using open and axial coding. The validity of coding was confirmed by two co-experts by 
reviewing and controlling the accuracy of the extracted codes and re-coding the interviews. 
Based on the results, cultural actions aimed at improving the security of football stadiums in 
the form of seven main themes, including cultural support, planning, and management, 
academic promotion, Cultural Modeling and transmission of cultural models, acculturation, 
organizing sports agents, and finally Co-thinking and networking and 23 corresponding 
categories were extracted and explained. It seems that improving the attendance of spectators 
in football stadiums and acquainting these people with the customs and culture of attending 
the stadium through the cultural actions identified in this study and the internalization of 
positive moral and behavioral characteristics of spectators and other people present in the 
stadium can be effective in improving the security levels of stadiums. 
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