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Introduction: The purpose of this study was to identify and prioritize effective 
cultural measures in promoting attendance etiquette in Iranian football stadiums 
using a hierarchical analysis method with the aim of improving their security. 

Methods: This research is of mixed type and in the qualitative phase, cultural 
measures effective on enhancing etiquette at Iranian football stadiums were identified 
during thirteen semi-structured interviews with experts by conventional content 
analysis. In the quantitative phase, twelve participants of the qualitative phase 
completed the AHP pairwise comparison matrix and compared the measures 
identified in the qualitative phase in pairs in terms of importance and the data were 
analyzed by analytical hierarchy process and using the Expert Choice software. 

Results: The findings showed that culture building with relative weighting 0.177 is 
the most important action in the development of culture and etiquette of the presence 
of people in football stadiums. Acculturation, legal support, monitoring and control, 
planning and management, executive support, organizing sports agents, Co-thinking 
and networking, and academic promotion with weights of 0.167, 0.122, 0.121, 0.119, 
0.107, 0.071, 0.068, and 0.048 were placed in the next priorities, respectively 
(incompatibility rate = 0.01). 

Conclusion: It seems that identifying appropriate behavioral patterns and 
introducing them to the target communities, including spectators, athletes, and 
coaches, etc., by football organizers, as well as cultural and sports policy makers, and 
also, the proper allocation and spending of cultural budgets in this path can help in 
educating a new generation of football fans and improving the security of football 
stadiums in the future. However, those measures that have been prioritized in the 
lower ranks are still important and should not be neglected. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
Violent behaviors in football, in addition to economic losses, 
also have cultural, social and political damages, of which 
disturbance in the order and security of society is an example 
(Fathinia, 2009). Therefore, the investigation of violent 
incidents related to sports competitions with the aim of 
improving the security of future sports events is one of the 
important issues that has received the attention of social 
thinkers and sociologists, especially in the last two decades. 
According to the researchers, in order to control violent 
behaviors at different levels, there is a need for the existence 
of appropriate behavioral and personality models to teach the 
desired behavior directly and indirectly (Karger et al., 2018). 
In this regard, according to Williams and Noki (2020), in order 
to solve the problem of violence and hooliganism, it is not 
possible to reach a conclusion only by force and coercion, but 
it is necessary to bring about changes in people's views and 
attitudes. Although in Iran, relatively many researches have 
been conducted in the field of violence and aggression in 
sports, especially football, and many researchers have 
investigated the causes of violence and aggression and 
variables related to it. But it seems that in addition to 
investigating the causes and factors of the occurrence of 
abnormal incidents in stadiums, it is necessary to identify 
effective measures to prevent and control these incidents, such 
as reforming and improving the manners and culture of people 
attending stadiums and prioritizing measures, in order to 
properly direct the measures. And the distribution of resources 
and the allocation of funds and facilities to prevent the 
occurrence of accidents in such sports environments. 
Considering the necessity of improving the atmosphere of the 
stadiums to increase the attendance of spectators and improve 
their security, the present research tries to answer the question 
of which cultural measures are effective in improving the way 
people attend football stadiums and improving their security 
level, and which are the most important of these measures? 
 
Methods 
This research is of mixed type and in the qualitative phase, 
cultural measures effective in enhancing etiquette at Iranian 
football stadiums were identified during thirteen semi-
structured interviews with experts through conventional 
content analysis. In the quantitative phase, twelve participants 
of the qualitative phase completed the AHP pairwise 
comparison matrix and compared the measures identified in 
the qualitative phase in pairs in terms of importance and the 
data were analyzed through an analytical hierarchy process 
and using the Expert Choice software. 
 
Results  
In the qualitative part of the research, in the open coding stage, 
after reviewing and aggregating the repeated codes, 262 
primary codes (subcategories) were obtained, which were 
categorized in the form of 30 secondary codes (categories) and 
9 themes in the axial coding stage (legal support, academic 
promotion, cultural modeling, acculturation, organizing sports 
agents, planning and management, Co-thinking and 
networking, executive support and monitoring and control. 

The Quantitative section findings showed that culture building 
with cultural weighting of 0.177 is the most important action 
in the development of culture and etiquette of the presence of 
people in football stadiums. Acculturation, legal support, 
monitoring and control, planning and management, executive 
support, organizing sports agents, Co-thinking and 
networking, and academic promotion with weights of 0.167, 
0.122, 0.121, 0.119, 0.107, 0.071, 0.068, and 0.048 were 
placed in the next priorities, respectively (incompatibility rate 
= 0.01). 
 
Conclusion 
It is not possible to improve security and the favorable 
atmosphere in stadiums only by punitive measures and 
banning clubs from playing without spectators. Education of 
people in society and especially sports fans plays the most 
important role in promoting the culture and manners of people 
attending football stadiums. Williams and Noki (2020) 
reported that the British realized over time that solving the 
problem of hooliganism in football cannot be solved by force 
and coercion alone, and it is necessary to change the culture 
and attitude of fans and other people present in the stadium. It 
seems that according to the prioritization, allocating more 
funds to education, cultural modeling, and transferring suitable 
cultural models to the people present in the stadium can help 
in training a new generation of people in sports, especially 
football. Of course, in line with modeling and training of sports 
audiences, it is necessary to review the laws related to sports 
violations, the supervisory and facility standards of football 
stadiums, as well as the management and planning of 
competitions, in order to prevent the increase of violence and 
aggression in stadiums with appropriate executive support. 
Irreparable damage to Iran's football body at the national and 
international level should be avoided 
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 ،آداب حضور
 احساس امنیت،  

 ،استادیوم فوتبال
 فرهنگی، الگوسازي 
 خشونت 
  
 
 

 يهاومیضور در استادآداب ح يمؤثر در ارتقا یفرهنگ يهااقدام يبندتیپژوهش شناخت و اولو نیهدف ا: مقدمه
 آنها بود. تیامن يبا هدف ارتقا رانیفوتبال ا

آداب حضور  يمؤثر در ارتقا یاقدامات فرهنگ ،یفیاست که در بخش ک یبیپژوهش از نوع ترک نیا روش پژوهش:
 ییها شناساداده یعرف يمحتوا لیبا متخصصان و تحل افتهیساختارمهین ۀمصاحب زدهیس یط رانیفوتبال ا يهاومیاستاد

 ،يبندتیمنظور اولورا به شدهییاساشن ماتاقدا ،یفیکنندگان بخش کدوازده نفر از شرکت زیپژوهش ن یشد. در بخش کم
افزار نرم ۀلیوسبه شدهيآورجمع يهاکردند و داده سهیدو مقاصورت دوبهبه تیاز نظر اهم یزوج يهاسهیمقا سیدر ماتر

Expert choice شد. لیتحل  
آداب حضور افراد در  ۀاقدام در توسع نیترمهم 177/0 یبا وزن نسب یفرهنگ ينشان داد الگوساز جینتاها:  یافته
 ،يزیرو برنامه تیریل، مدنظارت و کنتر ،یقانون يسازپشتوانه ،يریپذاست. فرهنگ رانیفوتبال ا يهاومیاستاد

 يهابا وزن بیترتبه کیآکادم يو ارتقا ،يسازکهو شب یشیاندهم ،یکارگزاران ورزش یسازمانده ،ییاجرا يسازپشتوانه
= نرخ 01/0فتند (قرار گر يبعد يهاتیدر اولو 048/0و  068/0، 071/0، 107/0و  119/0، 121/0، 122/0، 167/0

 ).يناسازگار

م از تماشاگران، گوهاي رفتاري مناسب و معرفی آنها به جوامع هدف اعرسد شناسایی النظر میبه گیري: نتیجه
ورزشی و -دهندگان مسابقات فوتبال و همچنین سیاستگذاران حوزة فرهنگیورزشکاران، مربیان و غیره توسط سازمان

هاي فرهنگی در این مسیر، بتواند در تربیت نسلی نو از هواداران فوتبال و ارتقاي کرد درست بودجهنیز تخصیص و هزینه
گرفته بندي صورته از اقداماتی که در اولویتینده کمک شایانی کند. با این حال، آن دستهاي فوتبال در آامنیت استادیوم

 اند و نباید مورد غفلت قرار گیرند.ائز اهمیتحاند، همچنان هاي پایین قرار گرفتهدر رده
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 مقدمه 

است که اخالل  ییهابیواجد آس زین یاسیو س یاجتماع ،یبه لحاظ فرهنگ ،ياقتصاد يهاانیبر زدر فوتبال عالوه زیآمخشونت يرفتارها
با هدف  یبار مربوط به مسابقات ورزشحوادث خشونت یبررس رو،از این ). 1389 ا،ی نیاز آن است (فتح ياجامعه نمونه تیدر نظم و امن

شناسان و جامعه یاجتماع ندانشمیمورد توجه اند ریاخ ۀدر دو ده ژهیواست که به یاز مسائل مهم ندهیآ یورزش يدادهایرو تیامن يارتقا
مسابقات آن در  يافراد به تماشا يمندفوتبال در فرهنگ جوامع مختلف و عالقه ژهیوورزش و به تیقرار گرفته است. با توجه به اهم

و برگزارکنندگان مسابقات  رانیمد یهدف اساس رونیاست. ازا تیحائز اهم یتماشاگران ضرورت يبرا منیا وامن  یطیمح نیتأم ها،ومیاستاد
 گرید ياز سو یورزش نیادیحاضران در م تیامن نیو تأم سوکیمفرح و شاد تماشاگران از  ۀتجرب نیحفظ تعادل ب یورزش يدادهایو رو

 يناامن برا ییهافوتبال، آنها را به مکان يهاومیوقوع حوادث ناگوار در استاد رسدیم رنظحال به نی). با ا2011است (هال  و همکاران، 
 يدادهایتماشاگران در رو يخشونت و پرخاشگر ۀ). مسئل1395و همکاران،  ی نژادکرده است (همت لیو ورزشکاران تبد انیتماشاگران، مرب

ها را با و دولت یتیامن يهاسازمان س،ی) و پل2017و در تمام سطوح و کشورهاست (رود،  یورزش يهادر انواع رشته يمشکل جد یورزش
 ).1395و همکاران،  ی نژادرو ساخته است (همتروبه يزیبرانگتأمل يهاچالش

آمیز در سطوح مختلف، نیاز به وجود الگوهاي رفتاري و شخصیتی مناسب است تا به عقیدة محققان، براي کنترل رفتارهاي خشونت
) 2020( 1. در همین زمینه به عقیدة ویلیامز و نوکی)1398رگر و همکاران، کا(صورت مستقیم و غیرمستقیم، رفتار مطلوب را آموزش داد به

توان تنها با زور و جبر به نتیجه رسید، بلکه الزم است در دیدگاه و نگرش افراد تغییراتی را نمی 2براي حل مسئلۀ خشونت و هولیگانیسم
ویژه فوتبال انجام گرفته است و زمینۀ خشونت و پرخاشگري در ورزش و بههاي نسبتاً زیادي در هرچند در ایران، پژوهشوجود آورد. به

؛ مصلحی و 2019بیداري و همکاران، لعل(اند و متغیرهاي مرتبط با آن پرداخته 3محققان بسیاري به بررسی علل خشونت و پرخاشگري
بر بررسی علل و عوامل وقوع حوادث رسد افزوننظر می، به)2017؛ شفیعی و همکاران، 2018زاده و همکاران، ؛ عباس2020همکاران، 

ها، باید به شناسایی اقدامات مؤثر در پیشگیري و کنترل این حوادث مثل اصالح و بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد ناهنجار در استادیوم
دهی مناسب به اقدامات و توزیع منابع و تخصیص بودجه و امکانات، بندي اقدامات نیز پرداخته شود تا ضمن جهتها و اولویتدر استادیوم

اند که الزمۀ ) اظهار کرده1395( هاي ورزشی جلوگیري شود. در همین زمینه شهابی و همکارانگونه محیطاز وقوع حوادث ناگوار در این
اي و مطالعات اجتماعی در آن و پیشبرد راهکارهاي آموزشی در مدارس و مبارزه با هولیگانیسم و خشونت در فوتبال، انجام تحقیقات ریشه

) نیز معتقدند آداب و رسوم تماشاگري رویکرد رفتاري بسیار مهمی است که باید به مخاطبان آموزش داده 2007( 4هاست. چن و لیدانشگاه
ها بوده و الزمۀ آن ایجاد ترین عوامل مؤثر در حضور تماشاگران در استادیوم) اخالقیات از مهم2020ان (شود. به عقیدة شجیع و همکار

و  5اوراپیپی) و 2018)، فرجی و همکاران (1395( نگرش مثبت در مخاطبان و توجه به مسائل فرهنگی در ورزش است. کارگر و همکاران
سازي و انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی براي کنترل خشونت و پرخاشگري در نیز در تحقیقات خود، بر لزوم فرهنگ )2019همکاران (

 اند.ورزش اشاره کرده

شگاهی ایران به شده به تیم ها و جرائم تحمیلومیتمحر سابقات بین   هاي فوتبال با شاگران آنها در م المللی نیز دلیل دلیل تخلفات تما
هاست که بهتر است مورد توجه قرار گیرد. با اینکه برخی محققان   دیگري بر ضرورت اصالح و بهبود آداب حضور تماشاگران در استادیوم      

شی و به  نگ و فعالیتدر مورد تأثیر فره سطح امنیتی اماکن و میادین ورز ستادیوم هاي فرهنگی در بهبود  اند، هاي فوتبال تأکید کردهویژه ا
ست که چه نوع اقدامات و فعالیت      صلی این ا سئلۀ ا ستادیوم     اما م ضور افراد در ا سعۀ آداب و فرهنگ ح هاي فوتبال هاي فرهنگی  بر تو

ست و اینکه کدام د  سازمان       تأثیرگذار ا سئوالن و  شتري دارند و باید در اولویت توجه م سابقات  سته از این اقدامات اهمیت بی دهندگان م

                                                 
1. Williams & Vannucci 
2. Hooliganism 
3. Aggression 
4. Chen & Li 
5. Piepiora  



ستادیومشناخت و اولویت  آداب حضور در ا ر در ارتقاي   243        ها                                                                            بندي اقدامات فرهنگی مؤث

 

 فوتبال ایران قرار گیرند؟ 

رسد با وجود اشارة جزئی و گذرا به برخی نظر میبا بررسی پیشینۀ تحقیقات حوزة خشونت و پرخاشگري و همچنین امنیت در ورزش، به
ها و ارتقاي توانند بر بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد در استادیومقیقات گذشته، آن دسته از اقدامات فرهنگی که میاقدامات محدود در تح

اند و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال همچنان بر استفاده طور جامع و کامل شناخته نشدهسطح امنیتی آنها تأثیر مثبت داشته باشند، هنوز به
ها هاي پرخاشگرانه و تروریستی در ورزشگاهگیري از نیروي قهریه در کنترل فعالیتورد با افراد خاطی و نیز بهرههاي خشن برخاز روش

هاي فوتبال و آشنایی افراد با آداب، رسوم و رسد اصالح نحوة حضور تماشاگران در استادیومنظر میتأکید دارند. این در حالی است که به
هاي مثبت اخالقی و رفتاري سازي ویژگیها و نهادهاي مختلف و درونیطریق اقدامات فرهنگی سازمان فرهنگ حضور در استادیوم از

هاست، اما کمتر مورد توجه محققان و تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم از جمله موارد مؤثر بر ارتقاي سطوح امنیت استادیوم
هاي فوتبال ایران فته است. با توجه به روند رو به افزایش خشونت و پرخاشگري در استادیوماندرکاران مسابقات فوتبال ایران قرار گردست

ها در راستاي الگوسازي فرهنگی و و ضرورت ارتقاي فرهنگ، آداب و رسوم حضور در استادیوم و پراکندگی و اقدامات موازي سازمان
راي افزایش حضور تماشاگران و ارتقاي امنیت آنها، پژوهش حاضر درصدد ها باقدامات آموزشی و با توجه به ضرورت بهبود جو استادیوم

هاي فوتبال و ارتقاي سطح امنیت آنها پاسخگویی به این پرسش است که کدام اقدامات فرهنگی بر بهبود نحوة حضور افراد در استادیوم
 اند؟ ترین این اقدامات کداممؤثرند و مهم

 

 شناسی پژوهش روش
ستیابی   شارکت     براي د شد. م ستفاده  ضاي هیأت  به اهداف پژوهش از رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) ا کنندگان بخش کیفی پژوهش، اع
شگاه  ساس نمونه     هاي ایران و متخصص در حوزة مدیریت و جامعه علمی دان شی بودند که برا سی ورز سیزده  گیري هدفمند مالكشنا مدار 

شرکت کردند (جدول   سش  طرح هاي مورد نیاز، باآوري دادهبراي جمع ).1نفر از آنها در پژوهش  صاحبه  باز پر ساختاریافته در  هاي نیمهم
ها ادامه یافت و از مصاحبۀ  نظري داده اشباع  ها تا رسیدن به گرفت. فرایند انتخاب نمونه و انجام مصاحبه  دقیقه انجام 90تا  30 بازة زمانی

منظور تحلیل و به هاها انجام گرفت. مصاحبه ها صرفاً براي اطمینان از صحت یافته  مصاحبه  ها به اشباع نظري رسیدند و ادامۀ  یازدهم، داده
سی دقیق،  شرکت   برر سب اجازه از  ضبط کنندهبا ک صاحبه، محتواي آنها به   هاي پژوهش  شد و   شد. پس از پایان هر م صورت کامل تایپ 

ستخراج مفاهیم اولیه (زیرمق ها بهکدگذاري باز داده صاحبه ولهمنظور ا ستخراج زیرمقوله ها) انجام گرفت. پس از انجام همۀ م ها، اقدام ها و ا
 بندي) و انتخاب تم شد. ها (مقولهها) و سپس ترکیب مقولهبه کدگذاري محوري و استخراج کدهاي ثانویه (مقوله

ر موضوع پژوهش شرکت داشتند و از    عنوان افراد آگاه و متخصص د کنندگان بخش کیفی پژوهش بهدر فاز کمی پژوهش نیز، شرکت 
سایی        شنا شد اقدامات فرهنگی  سته  شان خوا ساس میزان اهمیت به  ای سه   دو (طیف الصورت دوبه شده در بخش کیفی را برا ساعتی) مقای

. در بخش کمی پژوهش نیز شــرکت کردند 1کننده در بخش کیفی پژوهش، دوازده نفرکنند و امتیاز دهند. از ســیزده متخصــص مشــارکت
 Expertافزار ) و با استفاده از نرم 2AHPمراتبی (هاي زوجی تحلیل سلسله  شده در این مرحله در قالب ماتریس مقایسه  آوريهاي جمعداده

Choice  تحلیل شد. 11نسخۀ 
 

 
 
 
 

                                                 
 .نکرد شرکت پژوهش کمی بخش در 10ة شمارکنندة مصاحبه. ١

2. Analytic hierarchy process 
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 کنندگان پژوهش در بخش کیفیشناختی شرکتهاي جمعیت. ویژگی1جدول 

شمارة 
 شوندهمصاحبه

تعداد کدهاي 
 شدهاستخراج

 رشتۀ تحصیلی
مرتبۀ 
 علمی

 سن(سال)
سابقۀ تدریس و 

 پژوهش

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

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

 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی

 مدیریت و حقوق ورزشی
 شناسیجامعه

 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی

 ورزشیشناسیمدیریت و جامعه
 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی
 مدیریت ورزشی

 شناسیجامعه

 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 

 تهران، مشغول به تدریس و پژوهش هستند.  یت مدرساصفهان، ترب هاي تهران، گیالن، ارومیه، شهید مدنی آذربایجان،شگاهکنندگان مذکور در دان*: شایان ذکر است شرکت

 

  هاي پژوهشیافته
مؤثر  یمات فرهنگپژوهش تحت عنوان اقدا یدر خصوص سؤال اصل ییواحد معنا 487باز،  يکدگذار ۀپژوهش، در مرحل یفیدر بخش ک

دست ) بهرمقولهی(ز هیکد اول 262 ،يتکرار يکدها عیو تجم یآنها استخراج شد که پس از بررس تیامن يو ارتقا ومیبر آداب حضور در استاد
کد  30باز در قالبِ  يارکدگذ ۀحاصل از مرحل یۀکد اول 262 ،يمحور يکدگذار ۀشد.  در مرحل لیلتح يمحور يرکدگذا ۀآمد که در مرحل

 شدند. ينامگذار 2مندرج در جدول  نیتم، استخراج و تحت عناو 9(مقوله) و  هیثانو

 هاداده يباز و محور ي. کدگذار2جدول 

 تم کد ثانویه (مقوله) کد اولیه (زیرمقوله)
همراه واگذاري مسئولیتش براي هر تیم، قانونی ها و بانوان در استادیوم، اختصاص ورزشگاه بهگیري دولت در خصوص تدوین قوانین، حضور خانوادهتصمیم 

 سیاستگذاري  داري در کشور کردن نظام باشگاه

انه
شتو

پ
نی

انو
ي ق

ساز
 

ها و مقررات در خصوص الگوهاي نامهنحاضر در فوتبال کشور با قوانین فیفا، تدوین آییتدوین قوانین مدون در زمینۀ تخلفات ورزشی، همسویی قوانین 
 قانونگذاري هاافزاري ممکن در استادیومهاي سختفرهنگی، تصویب قوانین ویژه در خصوص وجود حداقل

رسانی به مخاطبان، انعکاس و بازتاب ها در اطالع، تالش رسانههاي ورزشی رد در برنامهب -هاي ورزشی، ترویج تفکر بردها در برنامهعدم سوگیري رسانه
هاي هاي برنامههاي ورزشی، تغییر و اصالح سیاستشناس ورزشی در کنار کارشناسان ورزشی در برنامههاي تماشاگران، استفاده از روانشناس و جامعهخواسته

 تلویزیونی ورزشی پیش از بازي یا پس از آن

هاي سیاست
 ايرسانه

پذیري فرهنگی در برنامۀ اران جامعهتدوین منشور فرهنگی و کدهاي اخالقی در فوتبال، تدوین طرح مدیریت جامع هواداران، تعیین نقش هریک از کارگز
در زمینۀ فرهنگ هاي موجود فرهنگسازي، تنظیم و تدوین اقدامات فرهنگی پیش از مسابقه، حین مسابقه و پس از مسابقه، توجه به خردهکالن فرهنگ

 هاي فرهنگی حضور در استادیومها، تعیین مؤلفهحضور در استادیوم

ریزي برنامه
 فرهنگی

مه
رنا

و ب
ت 

یری
مد

ي 
ریز

 

صحیح  ریزيهاي فوتبال، مدیریت و برنامهالمللی در ساخت استادیومها، توجه به استانداردهاي بینتوجه به نیازهاي رفاهی و خدماتی تماشاگران در استادیوم
 فروشی الکترونیکیسردرگمی تماشاگران، سازماندهی سیستم بلیت منظور جلوگیري ازمسابقات به

پشتیبانی 
تسهیالت و 

 تجهیزات
هاي موزون ورزشی متناسب کننده مانند موسیقی، برنامههاي سرگرمهاي دوومیدانی بین دو نیمۀ بازي فوتبال، طراحی برنامهبرگزاري مسابقات برخی از رشته

 ها هاي بومی و محلی هر استان پیش از شروع بازي یا بین دو نیمۀ در استادیومبا عرف جامعه و نمایش بازي
بسترسازي 

 فرهنگی
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هاي پایبند به اصول اخالقی و مدیریت و شگاهتوجه به اقدامات تشویقی در کنار اقدامات تنبیهی، تشویق تماشاگران با اخالق اختصاص امتیازات ویژه براي با
 حمایتیتدابیر  ریزي فرهنگی در بخش هواداري، اختصاص امتیازات ویژه براي هواداران داراي کارت یا کد عضویت در باشگاهبرنامه

هاي پژوهشی در حوزه الگوسازي فرهنگ حضور در ها، تصویب و اجراي طرحکاوي و بررسی کشورهاي موفق در حوزة فرهنگ حضور در استادیومبهینه
 استادیوم، انجام تحقیقات پژوهشی و تألیف و ترجمۀ کتاب در زمینۀ فرهنگ حضور در میادین ورزشی

توسعۀ مطالعات 
 فرهنگی

ک 
دمی

آکا
ي 

تقا
ار

 

هاي آموزشی مدارس، گنجاندن موضوعات اخالقی و در محتواي کتابر اماکن و رویدادهاي ورزشی و آداب حضور داخالقی  -گنجاندن مباحث فرهنگی
 ها شناسی ورزشی در دانشگاهفرهنگی در محتوا و سرفصل درس جامعه

بازبینی محتواي 
 آموزشی

آموزش، توانمندسازي و توجیه معلمان یت اخالقیات در ورزش و پایبندي به قوانین، بدنی با محورهاي آموزش ضمن خدمت براي معلمان تربیت برگزاري دوره
 آموزانتربیت بدنی در انتقال مفاهیم و الگوهاي فرهنگی به دانش

توانمندسازي 
 متخصصان

ها، برگزاري همایش، گردهمایی و کارگاه در دانشگاه در خصوص اخالقی در ورزشگاههاي تبلیغاتی در خصوص پیامدهاي بیساخت تیزرهاي آموزشی و برنامه
ي ایدهاي رفتاري، الگوسازهاي آموزشی در بین تماشاگران با محتواي بایدها و نبفوتبال و آداب و فرهنگ حضور در استادیوم، تهیه و توزیع بروشورها و کتابچه

 ها و ارائۀ الگوهاي فرهنگی نحوة حضور در استادیوم
 محتواسازي

گی
رهن

ي ف
ساز

گو
ال

 

سازي لیدرها، تماشاگران، مربیان، ورزشکاران از جرائم رفتارهاي ناهنجار رسانی به تماشاگران در خصوص مورد موارد ممنوعۀ ورودي به استادیوم، آگاهاطالع
 استادیوم رسانی به هواداران در خصوص کدهاي اخالقی ها یا توزیع بروشورهاي آموزشی به هواداران ، اطالعدر استادیوم، ارسال پیامک

بخشی و آگاهی
 رسانیاطالع

هایی با محتواي اخالق و فرهنگ در مسیرهاي برد، الگوسازي فرهنگی از طریق طراحی سرود و شعار براي هر تیم، نصب بنرها یا پیام –ترویج تفکر برد
در ها و بروشورهاي آموزشی هاي اخالقی به مخاطبان، قرار دادن کتابچهها، استفاده از فضاهاي تبلیغاتی دور زمین براي نمایش پیاممنتهی به استادیوم

 رسانی به شهروندانها براي اطالعاتوبوس

اشاعه و ترویج 
 الگوهاي رفتاري

 آموزش فرزندان  رزندانآموزش الگوهاي رفتاري و اخالقی صحیح، آموزش رفتارهاي فرهنگی و اجتماعی، آموزش مدیریت رفتار و هیجان به ف

گ
رهن

ف
ري

ذی
پ

 

 آموزش خانواده  هارهنگ حضور در استادیومآموزش الگوهاي رفتاري هواداري و فها، آموزش الگوهاي رفتاري مناسب در زمینۀ چگونگی حضور در استادیوم
آموزش آداب حضور آموزي به استادیوم براي مشاهده بازي و آموزان، برگزاري اردوهاي ورزشی دانشآموزش الگوهاي فرهنگی و رفتاري مناسب به دانش

 در استادیوم
آموزش 

 آموزاندانش
 عنوان معلمان و مربیان آینده، آموزش الگوهاي رفتاري و اخالق حضور در اماکنآموزش الگوهاي رفتاري مناسب و آداب حضور در استادیوم به دانشجویان به

 ها به دانشجویان دروس تربیت بدنی عمومیورزشی و استادیوم
آموزش 

 دانشجویان
از  استفادههاي ورزشی به مردم، اشاره ائمه جمعه و جماعت به مسائل فرهنگی و هواداري ورزش جوانان، آموزش الگوهاي رفتاري مناسب در محیط

 نهاد در آموزش و ارائۀ الگوهاي رفتاري مناسبهاي مردمسازمان
پذیري جامعه

 شهروندان
هاي باشگاه یا کانون هواداران، شناسایی هواداران واقعی و ثبت مشخصات آنها، تهیۀ شناسنامۀ سایتارائۀ نکات آموزشی و اخالقی به هواداران از طریق وب

هاي نگی کانونهاي رفتاري و فرهگیريهواداري و اختصاص کد عضویت براي هواداران، شناخت نیازهاي هواداران،مشارکت دادن هواداران در تصمیم
 هواداري 

ساماندهی 
 هواداران

ش
ورز

ن 
زارا

ارگ
ی ک

ده
مان

ساز
 

ي ناهنجار، انتخاب هاي آموزشی با محتواي مدیریت و کنترل رفتار و هیجان، آموزش قوانین و مقررات و مسائل حقوقی حوادث و رفتارهابرگزاري کارگاه
 نها دهی فرهنگی آها با لیدرها و جهتسئوالن باشگاهمهاي آنها، جلسۀ ها و شایستگیلیدرها با در نظر گرفتن صالحیت

توانمندسازي 
 لیدرها

هاي آموزشی براي برگزارکنندگان و کارکنان رویداد در خصوص نحوة المللی، برگزاري دورهروزرسانی دانش مسئوالن برگزارکنندة مسابقات با معیارهاي بینبه
 رفتار و موارد امنیتی، آموزش نحوة برخورد صحیح و چگونگی رفتار افراد خدمات دهنده به تماشاگران 

افزایی دانش
 برگزارکنندگان

 مسابقات
ران خاطی، ایجابی رفتار کردن نیروهاي آموزش در خصوص نحوة رفتار مؤدبانه و محترمانه به تماشاگران، آموزش نحوة نظارت، کنترل و برخورد با تماشاگ

 فرهنگی بودن رویدادهاي ورزشی انتظامی و امنیتی با هواداران، تغییر نگرش نیروهاي امنیتی در خصوص
سازي شایسته

 نیروهاي پلیس
هاي توجیهی با مضمون اخالقیات قبل از هر جلسه تمرین ورزشی آموزش و انتقال الگوهاي رفتاري مناسب به ورزشکاران، مربیان و داوران، برگزاري کالس

 براي ورزشکاران، آموزش نحوة مدیریت رفتار و هیجان به مربیان و ورزشکاران
توانمندسازي 
ورزشکاران، 

 مربیان و داوران
سازي و ارائۀ الگوهاي مناسب هواداري، تعامل مربیان با لیدرها در جهت مدیریت رفتار تماشاگران، ایجاد ها در زمینۀ فرهنگمشارکت و همفکري همه باشگاه

 هاي مختلف با یکدیگر زمینۀ الزم براي برقراري ارتباط و تعامل هواداران تیم
تعامالت درون 

هم بخشی
ی و 

یش
اند که

شب
زي

سا
 

صالح در ایجاد شبکۀ همکاري بین سازمان لیگ و نهادهاي ذيمنظور اطالع از جو فرهنگی باشگاه، به ها با مربیان و باشگاه ورزشی فرزندانارتباط خانواده
 هاي هواداران ها با هواداران با محوریت توجه به دغدغهفوتبال با محوریت آموزش و ترویج فرهنگ هواداري، تعامل و ارتباط رسانه

تعامالت 
 بخشیبین
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هاي آموزشی مدیریت رفتار شرکت در دوره وبازي و نمایش رفتارهاي مناسب در ورزشگاه ملزم کردن مربیان و ورزشکاران به پایبندي به قوانین و اخالق در 
افزاري تأمین هاي قانونی براي اجراي اقدامات فرهنگی، ملزم ساختن سازمان لیگ به اجراي قوانین مصوب در خصوص موارد سختو هیجان، وجود پشتوانه

 هاامنیت استادیوم
 ضمانت اجرایی

انه
شتو

پ
ي 

ساز
یی

جرا
ا

 

ران خاطی براي متنبه شدن و نه براي باشگاه، برخورد قانونی و اقدامات تنبیهی سختگیرانه با مربیان، ورزشکاران و تماشاگران خاطی، صدور حکم براي تماشاگ
تۀ انونی عمل کردن کمیسازي فرهنگ و آداب حضور در استادیوم، رعایت عدالت و اجتناب از فراقاعمال قوانین و مقررات سختگیرانه تنبیهی براي درونی

 انضباطی فدراسیون 
 تدابیر قضایی

شده توسط نهادهاي مختلف، نظارت بر محتواي فرهنگی مطبوعات ورزشی، نظارت بر محتواي فرهنگی نظارت بر محتواي بروشورهاي فرهنگی چاپ
 هاي مطبوعاتی مربیان و بازیکنان وگوها و نشستها و گفتهاي ورزشی رسانهبرنامه

نظارت بر محتواي 
 فرهنگی

رل
کنت

 و 
ت

ظار
ن

 

کارگیري پلیس ورزش در استادیوم، حضور نیروهاي پلیس در تفکیک و جداسازي جایگاه تماشاگران و نظارت بیشتر بر جایگاه هواداران دوآتیشه، استفاده و به
 استادیوم با پوشش غیرنظامی 

تدابیر نظارتی 
 پلیس

ها، نظارت افزاري مربوط به تأمین امنیت استادیومنظارت بر حسن اجراي قوانین فرهنگی مصوب نهادهاي قانونگذار، کنترل و نظارت بر امکانات سخت
 ها فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان بر حسن اجراي قوانین و برنامه

نظارت بر اجراي 
 قوانین

 
 تیریو مد يزیر)، برنامهيارسانه يهااستیو س يقانونگذار ،ياستگذاری(س یقانون يساز، پشتوانه2جدول  يهاافتهیبراساس 

 ،یمطالعات فرهنگ ۀ(توسع کیآکادم ي)، ارتقایتیحما ریو تداب یفرهنگ يبسترساز زات،یو تجه التیتسه یبانیپشت ،یفرهنگ يزیر(برنامه
 يالگوها جیو اشاعه و ترو یبخشیآگاه ،ي(محتواساز یفرهنگ يمتخصصان)، الگوساز تیو ترب یآموزش ياهکتاب يمحتوا يسازیغن

 يریپذو جامعه انیآموزان، آموزش دانشجوکردن و آموزش دانش یها، اجتماع(آموزش فرزندان، آموزش خانواده يریپذ)، فرهنگيرفتار
 يروهاین يسازستهیبرگزارکنندگان، شا ییافزادانش درها،یل يندسازهواداران، توانم ی(سامانده یکارگزاران ورزش یشهروندان)، سازمانده

 يساز)، پشتوانهیبخشنیو تعامالت ب یبخش(تعامالت درون يسازو شبکه یشیاندورزشکاران و داوران)، هم ان،یمرب يو توانمندساز سیپل
) نیقوان ينظارت بر اجرا و سیپل ینظارت ریتداب ،یفرهنگ يبر محتوا رت) و کنترل و نظارت (نظاییقضا ری(ضمانت اجرا و تداب ییاجرا

آنها  تیامن يفوتبال با هدف ارتقا يهاومیفرهنگ و آداب حضور در استاد يسازنهیو نهاد يریگدر شکل شدهییشناسا یاقدامات فرهنگ
 هستند. 

 سیرا با کمک ماتر یفیدر بخش ک شدهییز اقدامات شناساانُه گروه  ت،یاهم زانیها، براساس مکنندهاز شرکت کیهر ،یبخش کم در
افزار از اقدامات در نرم کیهر یهندس نیانگیکردند و م سهیا) مق9تا  1( یال ساعت فیدو و در طصورت دوبه، بهAHP یزوج يهاسهیمقا

 مشخص شدند. هاتی، اولوAHP کیبه هر گروه از اقدامات براساس تکن افتهیاختصاص ینسب نمحاسبه و براساس وز

 
 تیامن يبا هدف ارتقا ومیآداب حضور در استاد ۀمؤثر بر توسع یاقدامات فرهنگ یمراتب. درخت سلسله1 شکل

، شامل 1شده در شکل مراتب ارائهدرخت سلسله نیاست، بنابرا ارهیمعپژوهش از نوع تک نیا یمراتبسلسله لیتحل نکهیتوجه به ا با
 ۀکه همان نُه مقول هانهی) و گزومیآداب و فرهنگ حضور در استاد ۀدر توسع یاقدامات فرهنگ تیدر خصوص اولو میبخش هدف (تصم

 ،یفرهنگ يالگوساز ک،یآکادم يارتقا ،يزیرو برنامه تیریمد ،یقانون يسازپژوهش است (پشتوانه یفیدر بخش ک شدهییشناسا یاصل

اقدامات فرهنگی مؤثر بر توسعه آداب حضور  : هدف
در استادیوم

اهمیت: معیار

پشتوانه سازي 
قانونی

مدیریت و 
برنامه ریزي ارتقاي آکادمیک الگوسازي فرهنگی فرهنگ  پذیري سازماندهی 

کارگزاران ورزشی
هم اندیشی و شبکه 

سازي
پشتوانه سازي 

اجرایی نظارت و کنترل
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نظارت و کنترل) که براساس  تیو در نها يسازو شبکه یشیاندهم ،ییاجرا يسازپشتوانه ،یکارگزاران ورزش یسازمانده ،يریپذفرهنگ
 شدند. لیوتحلهیتجز تیشاخص اهم

 
 

 
 آنها یبراساس وزن نسب هاومیاستاد تیامن يمؤثر بر ارتقا یاقدامات فرهنگ يبندتیدر اولو یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا یینها جی. نتا2 شکل

 

 يازیاست، قابل قبول بوده و ن 1/0مقدار کمتر از  نین ادست آمد و چوبه 01/0برابر با  ينرخ ناسازگار ،یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا در
نسبت   هانهیگز تیحساس سنجش ياست که برا تیحساس لیتحل یمراتبسلسله لیاز مراحل تحل یکی نی. همچنستین يبه رفع ناسازگار

 تیموضوع ارهیچندمع يریگمیتصم يهادر خصوص روش تیحساس لیتحل نکهی. با توجه به اشودیاستفاده م رهاایو وزن مع تیاولو رییبه تغ
از نوع  يریگمیوجود داشته و تصم هانهیگز يبندتیاولو ةدربار يریگمیتصم ي) براتی(اهم اریمع کیو در پژوهش حاضر تنها  کندیم دایپ

 انجام نگرفت. تیحساس لیتحل ۀمرحل قیتحق نیادر  نیاست، بنابرا ارهیمعتک

 

  يریگجهینتبحث و 
هاي کار گرفت که براساس یافتهتوان بهها و ارتقاي امنیت آنها اقدامات فرهنگی متعددي را میمنظور توسعۀ آداب حضور افراد در استادیومبه

هاي فوتبال دارد. ترین عامل است و بیشترین نقش را در توسعۀ فرهنگ حضور در استادیوممهم الگوسازي فرهنگیپژوهش حاضر 
سازي نیاز به مراحلی دهد. براي ایجاد فرهنگ و فرهنگآرامی رخ میتدریج و بههایی دارد که بهاي مراحل و گامسازي در هر جامعهفرهنگ

. الزمۀ الگوسازي )1399(شبانی، سازي است سازي و عمومیسازي، نهادینهاجتماعیبخشی، مدیریت فکر، مدیریت تغییر، مانند آگاهی
فرهنگی و انتقال الگوهاي رفتاري مناسب به تماشاگران نیز، تولید محتواي فرهنگی مناسب و انتقال آن از طریق اقداماتی همچون برپایی 

هاي ها و همچنین ساخت برنامهآموزشی مانند مدارس و دانشگاهها، تهیه و توزیع بروشورهاي آموزشی از سوي نهادهاي ها و کارگاههمایش
) در پژوهش خود به اهمیت تولید محتواي فرهنگی 1389( نیاهاست. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، فتحیتبلیغاتی و آموزشی توسط رسانه

سازي براي اصالح فرهنگ تماشاي بازي در مینهآمیز تماشاگران و زهاي اجتماعی و رفتارهاي نامناسب و خشونتمنظور نمایش آسیببه
) نیز آموزش رفتارهاي شایسته، ارائۀ الگوي رفتاري 1385( منصوري و مظفري) و شاه1395( ها اشاره کرده است. اندام و سلیمیورزشگاه

سازي و کاهش خشونت و پرخاشگري در را از جمله اقدامات ضروري در زمینۀ فرهنگرسانی به آنها مناسب به هواداران ورزش و اطالع
عنوان راهکاري سازي و آموزش در خانواده و مدارس به) بر ضرورت فرهنگ1397( ها بیان کردند. همچنین آقایی و صفارياستادیوم

ها نیز باید با تمرکز ) رسانه2019و همکاران ( 1اوراپیپیاشاره کردند. به عقیدة  درازمدت در پیشگیري از خشونت و پرخاشگري تماشاگران
                                                 
1. Piepiora  
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با توجه به اهمیت الگوسازي و انتقال الگوها به مخاطبان رسانی به هواداران، از پرداختن به حواشی فوتبال خودداري کنند. بیشتر بر آگاهی
ها و نهادهاي اي رفتاري و فرهنگی مناسب از طریق همکاري و تعامل سازمانریزي و سیاستگذاري مناسب، الگوهالزم است با برنامه

هاي آموزشی، اي، گنجاندن مطالب در کتابهاي رسانهتواند از طریق برنامهمختلف تهیه و به افراد انتقال داده شود؛ این انتقال و ترویج می
قی و الگوسازي فرهنگی از طریق طراحی سرود و شعار براي هر تیم باشد. هاي اخالاستفاده از فضاي تبلیغاتی دور زمین براي نمایش پیام

گنجاندن مباحث اخالقی و الگوهاي  تواند از طریق برگزاري اردوهاي علمی و آموزشی بازدید از استادیوم ونهاد آموزش و پرورش می
برد در مدارس در جهت بهبود فرهنگ و آداب  -آموزان و آموزش فرهنگ برد فرهنگی در آن و آموزش نحوة حضور در آن براي دانش

توانند با نمایش و اشاعۀ الگوهاي هواداري مناسب در بین مخاطبان، انعکاس هاي کشور نیز میآفرین باشد. رسانهحضور در استادیوم نقش
هاي ها و فعالیتاخالقیدهاي بیهایی در خصوص پیامبرد، ساخت برنامه-هاي تماشاگران و هواداران، ترویج فرهنگ برددرست خواسته

گونه اقدامات براي خاطیان در بهبود آداب حضور افراد در رسانی در خصوص عواقب حقوقی و کیفري اینها و اطالعکننده در استادیومناامن
 ها ایفاي نقش کند. استادیوم

مخاطبان فوتبال که از طریق نهادهاي تربیتی،  پذیري)(فرهنگ پذیر کردنآموزش و فرهنگها نشان داد که سایر یافته
ترین فرایند ترین و مهمپذیرد، در اولویت دوم اهمیت قرار دارد. آموزش ابتداییسازي در جامعه صورت میآموزشی و دیگر متولیان فرهنگ

هوادار، تماشاگر، ورزشکار و شهروند تواند در تربیت نسلی نو از پذیري افراد است که توجه به آن میدر جریان اجتماعی شدن و فرهنگ
پذیري از طریق آموزش هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی، در عین حفظ انسجام بین اعضاي مدار نقش بسزایی داشته باشد. فرهنگقانون

ها را بخش مهمی از آداب و رسوم ) آداب و فرهنگ تماشاگري در ورزشگاه2007( . چن و لی)1388(دهشیري، پذیرد جامعه صورت می
هاي دوستان و خصوص والدین، گروهموزش داده شود. اعضاي خانواده و بهورزش برشمردند و معتقدند رویکرد رفتاري باید به مخاطبان آ

ها شناخته شده است پذیري افراد و حضور مناسب در اماکن ورزشی و استادیومها در فرهنگها و محیطعنوان تأثیرگذارترین گروهمدرسه به
هاي آموزش مستقیم و غیرمستقیم کارگیري شیوهکه بهطوري)، به2011 ،1؛ ملنیک و وان2017 ؛ روود،1382(رحمتی و محسنی تبریزي، 

گشا باشد (شهابی تواند در کاهش خشونت افراد راههاي مذکور میها توسط اعضا و گروهو تشویق و ترغیب افراد به رفتار مناسب در استادیوم
 ).1395 و همکاران،

سومین  سازي قانونیپشتوانههاي قانونی است؛ بر همین اساس شده در هر کاري وجود پشتوانهالزمۀ دستیابی به اهداف تعیین
) در پژوهش خود به ناکارامدي قوانین حوزة فوتبال 1391( فر و همکارانشده در پژوهش حاضر بود. پیمانگروه از اقدامات بااهمیت شناسایی

این  اند که با نتایجهاي راهبردي در ورزش اشاره کردهدر برخورد با افراد خاطی، کمبود اسناد باالدستی و الزامات قانونی براي اجراي برنامه
) به ضعف قانون مجازات اسالمی و مقررات انضباطی فدراسیون 1399( بخش از پژوهش همسوست. در همین زمینه طاهري و همکاران

ها ها و اساسنامهها، دستورالعملنامههاي قانونی، ضعف در شفافیت آیینشفوتبال در پیشگیري از رفتار نابهنجار تماشاگران، خألها و چال
) نیز به لزوم قوانین 2018اند. استرانگ و دیسلی (ها اشاره کردهآمیز تماشاگران در استادیومعنوان عوامل مسبب بروز رفتارهاي خشونتبه

ن با سابقه اغتشاش به ورزشگاه و مجازات آنها تأکید دارند تا سایر سختگیرانه در خصوص تماشاگران خاطی و جلوگیري از ورود هوادارا
و  2روزرسانی قوانین تماشاگري در فوتبال و دویج) بر به2020ویلیامز و ونوکی (شهروندان با مشاهدة اجراي قانون مرتکب اشتباه نشوند. 

شده هاي جدید منطبق با استانداردهاي طراحیساخت استادیومها، ) نیز به وضع قوانین جدید در زمینۀ مدرنیزاسیون استادیوم2019همکاران (
شاید بتوان  هاي پژوهش حاضر همراستاست.دارند که با یافتههاي قدیمی به امکانات کنترلی و نظارتی تأکید یا بازسازي و تجهیز استادیوم

از رفتارهاي ضدارزشی و غیرفرهنگی در فوتبال ایران  گفت نابسامانی در بخش قوانین و مقررات و ضعف در این حوزه، علت اصلی بسیاري
است و براي بهبود آداب حضور در استادیوم و ارتقاي امنیت آن الزم است در ابتدا مسائل قانونی حاکم بر ورزش مورد تجدیدنظر قرار گیرد 

 هاي فوتبال به ثمر نشیند. یومهاي فرهنگی حضور افراد در استادهاي قانونی الزم فراهم شود تا اجراي برنامهو پشتوانه

                                                 
1. Melnick & Wann 
2. Doidge  
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است. غفلت از نظارت منسجم  نظارت و کنترلهاي فوتبال چهارمین دسته از اقدامات مؤثر در ارتقاي فرهنگ حضور افراد در استادیوم
هاي مرتبط با رنامهو هدفمند بر محتواي تولیدات فرهنگی، نظارت بر جایگاه تماشاگران و اعمال و رفتارهاي آنان در ارتباط با فوتبال و ب

) یکی از راهبردهاي کنترل تماشاگرانی که قبالً تذکر 2018و دیسلی ( ناپذیري در پی داشته باشد. به عقیدة استرانگتواند آثار جبرانآن می
مانند حضور نیروهاي  هاي ویژه با تدابیر نظارتی و کنترلی ویژهاند و مستعد ایجاد اغتشاش در استادیوم هستند، تعیین جایگاهدریافت کرده

هاي ها و نیروهاي داوطلب امنیتی در بین آنها با لباس شخصی است. به عقیدة برخی محققان کمبود دوربینوفور در آن جایگاهامنیتی به
قانون مکان بی کند که ورزشگاهها و بعضاً خراب بودن آنها این حس را در تماشاگر تداعی میکنترلی و یا جایابی نامناسب آنها در ورزشگاه

اندرکاران نظارت تواند بدون اینکه شناسایی شود، دست به هر اقدامی بزند. این در حالی است که اگر دستو بدون نظارتی است که وي می
د، هاي مداربسته، فروش بلیت با ثبت مشخصات فرد و جایگاه تماشاگران داشته باشنبیشتري در بحث زیرساختارهاي کنترلی مانند دوربین

 مدار و مبادي آداب تربیت کنند.طور غیرمستقیم تماشاگرانی قانوننوعی بهتوانند مسابقات را با امنیت باالتري برگزار کنند و بهمی

رسد توجه نظر میدر اولویت پنجم اقدامات فرهنگی قرار گرفت. به ریزيمدیریت و برنامهمراتبی، با توجه به نتایج تحلیل سلسله
) 1386( گشا باشد. محمدکاظمی و همکارانریزي فرهنگی و توجه به بسترسازهاي فرهنگی بتواند در این زمینه راهن به برنامهبیشتر مسئوال

نظمی تماشاگران و ایجاد ناامنی در ورزشگاه و دامن زدن به پرخاشگري قصور در عوامل مدیریتی رویدادهاي ورزشی را عامل ایجاد بی
ریزي فرهنگی مناسب براي تماشاگران پیش از هاي برگزارکنندگان مسابقات در کشور ما عدم برنامهتماشاگران برشمردند. یکی از ضعف

یداد، در بین دو نیمۀ بازي و حتی پس از اتمام آن است. متأسفانه با وجود قدمت چندین سالۀ لیگ فوتبال ایران، هنوز مسئوالن شروع یک رو
پسند براي تخلیۀ هیجانات تماشاگران ندارند. بنابراین، محدود بودن فضاي اوقات فراغت در برگزارکنندة مسابقات تدابیر مناسب و عامه

 طریق از نمونه تماشاگران . انتخاب)1397(آقایی و صفري، ریزي براي آن است اي است که نیازمند برنامهال مسئلههاي فوتباستادیوم
وسط درویشی اقداماتی است که ت انگیزه در هواداران و تشویق آنان جهت ایجاد در دهی به هوادارانسازوکارهاي پاداش سایر و کشیقرعه

 هاي فرهنگی پیشنهاد شده است. ریزي) براي گنجاندن در برنامه1396( و همکاران

جرایی و قضایی) (ضمانت ا سازي اجراییانهپشتوهاي فوتبال، توجه به ششمین اقدام مؤثر در ارتقاي فرهنگ حضور در استادیوم
ها و هاي فدراسیون فوتبال با اساسنامۀ فیفا و همچنین تبصرهنامه) در تحقیق خود به ناهمسویی بخشی از آیین1391( نژاداست. ابرقویی

دهاي که نهاکند وقتییمهاي اصولی اشاره کرده و بیان جاي محرومیتهاي فرار از اصل قانون و همچنین مبنا قرار دادن جرائم نقدي بهراه
کنند و ضمانت اجرایی براي آن وجود ندارد، باالدستی فوتبال با وجود مصوب کردن اقدامات فرهنگی و تنبیهی، خود به آن عمل نمی

هایی در خصوص الزام مربیان، ورزشکاران و لیدرها اتخاذ سیاستسازي در مردم و هواداران و تماشاگران را داشت. توان انتظار فرهنگنمی
ها به توسعه و ترویج کدهاي اخالقی تماشاگران و هواداران، ملزم کردن مجریان و ت کدهاي اخالقی، ملزم کردن باشگاهبراي رعای

اي و اخالقی، جدیت در صدور و اجراي حکم در برخورد با خاطیان و الزام بر سازان ورزشی و نیروهاي امنیتی به رعایت اصول حرفهبرنامه
االجراي زمبرخورد سختگیرانه و الباید اذعان داشت هاي فیفا از جمله راهکارهاي مهم در این زمینه است. تورالعملها و دسپیروي از اساسنامه

ان خاطی و صدور حکم براي فرد کمیتۀ انضباطی با خاطیان بدون توجه به موقعیت آنها، تغییر رویۀ کمیتۀ انضباطی در برخورد با تماشاگر
 گشا باشد.هاي فرهنگی مصوب راهها و برنامهتواند در اجراي قانونمواردي است که احتماالً میخاطی و نه باشگاه، از جمله 

در به ثمر رسیدن اهداف فرهنگی و ایجاد فرهنگ و آداب حضور  افزایی کارگزاران ورزشآموزش، توانمندسازي و دانش
مراتبی در رتبۀ هفتم اهمیت قرار با توجه به نتایج تحلیل سلسلههاي فوتبال با هدف ارتقاي امنیت آن حائز اهمیت است که در استادیوم

گرفت. حساسیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي رویدادهاي ورزشی و گستردگی و کثرت آنها بیانگر لزوم برخورداري مدیران و برگزارکنندگان 
رو توانمندسازي و ازاین )1399(شبانی، دهاي ورزشی است ریزي، سازماندهی و هدایت رویدااین رویدادها از مهارت و تجربۀ الزم در برنامه

لیدرها، برگزارکنندگان مسابقات، نیروهاي پلیس و سازماندهی امور تماشاگران از جمله مواردي است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، 
هاي فوتبال شده است. فرجی ر در استادیومتوجهی به آنها، با توجه به نتایج تحقیقات پیشین موجب دامن زدن به رفتارهاي ناهنجاچراکه بی



ستان دوم ، ةشمار، چهاردهم  دورة ،مدیریت ورزشی                                                                                       250  1401 تاب

 

 در حاضر مسئوالن و ورزشکاران کنندة امنیت تماشاگران،شده را تضمینتأییدصالحیت و دیدهآموزش انسانی ) منابع1398( و همکاران
) نیز استفاده از مأموران 2018( 1) و استرانگ و دیسلی1395( هاي پژوهش حاضر همراستاست. اندام و سلیمیبرشمردند که با یافته استادیوم
) برخورد مناسب کارکنان 1394( نژاد و همکاراندیده و مناسب را جزء اقدامات امنیتی مؤثر بر جو ورزشگاه برشمردند. همتیآموزشانتظامی 

هاي مذکور بر ی با تماشاگران را از جمله عوامل کاهش خشونت و پرخاشگري عنوان کردند. همۀ پژوهشبرگزاري رویداد و نیروهاي امنیت
هاي پژوهش حاضر لزوم توجه به توانمندسازي تمامی عوامل انسانی مرتبط با برگزاري رویدادهاي ورزشی تأکید دارند که  با یافته

 همراستاست. 

شده در هر هاي تدوینها و سیاستترین عوامل اجراي برنامهبخشی از مهمی و بینبخشدرونسازي اندیشی، تعامل و شبکههم
ها نیز تعامل و همکاري متقابل نهادها با یکدیگر الزمۀ سازي فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوماي است. در خصوص نهادینهزمینه

ها و محوریت قرار دادن نیازهاي آنان و انعکاس آنها به مسئوالن و تها با هواداران و برگزاري نشستحقق اهداف است. تعامالت رسانه
ها هاي موجود در ورزشگاهتواند در کاهش اغتشاشات و ناآرامیهاي ایجادشده میهمچنین تعامل نهاد دین با ورزش و تعدیل برخی محدودیت

هاي هواداري و لیدرها ها با کانون) به اهمیت تعامل نیروهاي برقرارکنندة نظم در ورزشگاه2020(و همکاران  2بسیار تأثیرگذار باشد. استوت
آنان را عامل مهمی در مدیریت رفتار هواداران اشاره کرده و ایجاد ارتباطات دوستانه با هواداران و اتخاذ رویکردهاي مناسب در برخورد با 

) نیز تغییر رویکرد پلیس، ارتباطات بیشتر با هواداران و همکاري 2018( ) و استرانگ و دیسلی2018( و همکاران 3عنوان کردند. استرانگ
عنوان راهکاري براي کاهش تنش و رفتارهاي هاي هواداري و استفاده از سیستم مدیریت و کنترل رفتار هواداران را بهآنان با کانون
 بیان کردند.ضداجتماعی 

شده براي بهبود آداب حضور تماشاگران در در اولویت آخر اقدامات شناسایی ارتقاي آکادمیکهاي پژوهش حاضر، براساس یافته
کاوي و بررسی کشورهاي موفق در حوزة کنترل خشونت و پرخاشگري تماشاگران و انجام مطالعات آکادمیک ها قرار گرفت. بهینهاستادیوم

رو در آداب کاوي اقدامات فرهنگی کشورهاي پیشوجودآورندة خشونت در ورزشگاه و نیز بهینهیابی و تفحص در علل بههمنظور ریشبه
رسد تعامل بیشتر دانشگاهیان با کارگزاران حوزة نظر میتواند در پیشبرد اهداف فرهنگی حوزة فوتبال ثمربخش باشد. بهتماشاگري می

گرفته توسط محققان بتواند در حل مسئلۀ خشونت در فوتبال و بهبود آداب حضور در هاي انجامنتایج پژوهشفوتبال و استفادة مسئوالن از 
 کننده باشد.استادیوم تا حدود زیادي کمک

توان به ارتقاي امنیت و جو مطلوب در ها براي بازي بدون تماشاگر نمیتوان گفت تنها با اقدامات تنبیهی و محرومیت باشگاهمی
پذیري و آموزش افراد ها دست یافت و به استناد نتایج این پژوهش، الگوسازي فرهنگی براي تماشاگران و پس آن نیز فرهنگدیوماستا

هاي فوتبال دارد، شایان ذکر است ترین نقش را در ارتقاي فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیومخصوص هواداران ورزش مهمجامعه و به
ی در بحث فوتبال و قوانین مربوط به آن در کشور وجود دارد، در عین حال الزم است در نگرش شهروندان از حضور که هرچند خأل قانون

در استادیوم با هر نقشی (تماشاگر، مربی، ورزشکار، عکاس، نیروي پلیس و غیره) که دارند، تغییر حاصل شود و کارگزاران ورزشی نیز 
ها ) گزارش کردند که انگلیسی2020( ها، تالش خود را معطوف به این بخش کنند. ویلیامز و نوکیتهمراستا با بازبینی در قوانین و سیاس

شدنی نیست و الزم است در فرهنگ و نگرش هواداران در گذر زمان دریافتند که حل مسئلۀ هولیگانیسم در فوتبال تنها با زور و اجبار حل
سازي، جه به مسئلۀ فرهنگهاي فوتبال توو سایر افراد حاضر در استادیوم تغییر صورت پذیرد. بنابراین، الزمۀ ارتقاي امنیت استادیوم

اندرکاران مسابقات لیگ و همۀ افراد حاضر در الگوسازي فرهنگی و انتقال الگوهاي فرهنگی و همچنین آموزش تمام افراد جامعه و دست
انتقال  گرفته تخصیص بودجۀ بیشتر به امر آموزش، الگوسازي فرهنگی وبندي انجامرسد با توجه به اولویتنظر میاستادیوم است. به

خصوص فوتبال کمک شایانی کند. البته الگوهاي فرهنگی مناسب به افراد حاضر در استادیوم بتواند در تربیت نسلی نو از افراد در ورزش به

                                                 
1. Strang  & Disley 
2. Stott  
3. Strang  
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همراستا با الگوسازي و آموزش مخاطبان ورزشی، الزم است در قوانین مربوط به تخلفات ورزشی، استاندارهاي نظارتی و تسهیالتی 
هاي اجرایی مناسب از افزایش سازيریزي مسابقات نیز بازبینی صورت پذیرد، تا با پشتوانههاي فوتبال و همچنین مدیریت و برنامهورزشگاه

 کند، جلوگیري شود.المللی وارد میناپذیري بر بدنه فوتبال ایران در سطح ملی و بینها که صدمات جبرانخشونت و پرخاشگري در ورزشگاه

رسانی به افراد از بایدها و نبایدهاي رفتاري و قوانین موجود در زمینۀ موضوعات رسانی و آگاهیهاي پژوهش حاضر، اطالعبراساس یافته
هاي فوتبال مان لیگ و هیأتمختلف اخالقی و رفتاري، در کنترل و مدیریت رفتار بسیار مؤثر است. بنابراین به فدراسیون فوتبال، ساز

هاي رسانی به مخاطبان استفاده کنند. ارسال پیامکیل وزارت ارتباطات و اپراتورهاي تلفن همراه در زمینۀ آگاهیشود از پتانسپیشنهاد می
در همۀ تواند در این خصوص بسیار مؤثر باشد. هاي انضباطی مینامهها و آیینآموزشی و اخالقی در زمینۀ فرهنگ حضور در استادیوم

هاي هواداري ثبت مشخصات هواداران، وندر سازماندهی هواداران دارند و ملزم به سازماندهی کانها نقش مهمی کشورهاي دنیا باشگاه
شده رسانی در خصوص قوانین وضعهاي حضور در استادیوم، اطالعنامهها و ثبت کدهاي اخالقی و آیینسایتروزرسانی وباندازي و بهراه

شود و بهتر است براي توجه زیادي به این موارد نمی وم هستند که متأسفانه در کشور ماهاي موجود در استادیبراي افراد خاطی و ممنوعیت
هاي درون با توجه به اینکه علت برخی از درگیريبیشتري شود. از سوي دیگر  ها به این موضوع توجهارتقاي فرهنگ حضور در استادیوم

 -هاي فرهنگیشود، به باشگاهط میبرخورد با تیم رقیب یا داور مسابقه مربو ورزشگاه به رفتارها و حرکات نامناسب ورزشکاران و مربیان در
هاي آموزشی و توجیهی در خصوص نحوة مدیریت هیجان و خشم براي مربیان، ورزشکاران و ها و کالسشود کارگاهورزشی پیشنهاد می

قیات و مدیریت رفتار را افزایش د و سطح دانش افراد از اخالهواداران و لیدرها پیش از شروع فصل و حتی پیش از شروع مسابقات برگزار کنن
آموز یا دانشجو هستند، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ها نوجوان و جوانان دانشدهند. با توجه به اینکه بیشتر افراد حاضر در ورزشگاه

بدنی محتواي آموزشی در خصوص فرهنگ حضور  ربیتهاي ورزش و تبدنی در کالسو استادان تربیت  توانند با کمک معلمانعلوم می
ت برد و اهمی -هاي فوتبال و ایجاد دانش و تغییر در نگرش و رفتار آنان تدوین و تدریس و تالش کنند با ترویج تفکر برددر استادیوم

خصوص تلویزیون ها بهنقش رسانهبخش بازي در جهت تربیت نسلی نو از هواداران گام بردارند. همچنین با توجه به اهمیت و تماشاي لذت
ها ساخته هاي نمایشی و تبلیغاتی در حوزة آموزش فرهنگ حضور در استادیومها و برنامهدر انتقال مفاهیم به مخاطبان، الزم است نماهنگ

حضور مناسب و  رايبافزایی و تغییر نگرش هواداران که در خصوص فرهنگ ترافیک انجام گرفت) تا به دانشگونهو پخش شود (همان
ها در ورزشگاه فراهم شود. همچنین رسانه ها کمک کند و با ایجاد جوي سالم و مناسب مقدمات حضور خانوادهشهروندمدار در ورزشگاه

 هد. ر بین مخاطبان ترویج دبرد را د -هاي کارشناسانه تفکر بردهاي ورزشی پیش از برگزاري مسابقات فوتبال، با بحثتواند در برنامهمی

کنندگان پژوهش حاضر متخصصان دانشگاهی بودند، البته بیشتر آنها تجربۀ ایفاي نقش و مسئولیت در توان گفت شرکتدر پایان می
هاي پژوهش تویژه مسابقات فوتبال ایران را نیز در رزومۀ خود داشتند، اما باید اذعان کرد که از محدودیبدنۀ اجرایی رویدادهاي ورزشی و به

هاي الن لیگ، هیأتذ نظرهاي متخصصان حوزة اجرایی همچون مسئوالن فدراسیون فوتبال و کارگزاران زیرمجموعۀ آن (مسئوعدم اخ
هاي بخشی به استادیومهاي مختلف نیروي انتظامی بود که وظیفۀ سنگین امنیتفوتبال و غیره) و نیز کارشناسان باتجربه و متخصص یگان

هاي آتی نظرهاي این افراد منظور تکمیل نتایج پژوهش حاضر، در پژوهششود بهن است. بنابراین پیشنهاد میفوتبال به عهدة این بزرگوارا
 نیز اخذ و تحلیل شود.

 

 تقدیر و تشکر
 شود.تقدیر و تشکر میصمیمانه کنندگان در این پژوهش از همۀ مشارکت
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