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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 semistructured 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
Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines: In this article
, an effort was made to keep the names and details of the participants in trust with the researchers.
Funding: No financial support was used in this article.

Authors’ contribution: All authors contributed to the present article.
Conflict of interest: There was no conflict of financial or non-financial
interests among the authors of the article.
Acknowledgments: All the participants in this research are appreciated and
thanked.

شناخت و اولویتبندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیومها
1

رسول فرجی

 ،مهرعلی همتی نژاد

2

 ،سپیده شبانی

3

 .1نويسنده مسؤول ،گروه علوم ورزشي ،دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید مدني آذربايجان ،تبريز ،ايران .رايانامهfaraji@azaruniv.ac.ir :
 .2گروه مديريت ورزشي ،دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران .رايانامهma_hemmati@yahoo.com:
 .3گروه مديريت ورزشي ،دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران .رايانامهs.shabani66@yahoo.com :

اطالعات مقاله
نوع مقاله :مقاله پژوهشي

چکیده
مقدمه :هدف اين پژوهش شناخت و اولويتبندی اقدامهای فرهنگي مؤثر در ارتقای آداب حضور در استاديومهای
فوتبال ايران با هدف ارتقای امنیت آنها بود.

تاریخ دریافت1399/12/21:
تاریخ بازنگری1400/03/01:
تاریخ پذیرش1400/03/04 :
تاریخ انتشار1401/06/25 :

کلیدواژهها:

آداب حضور،
احساس امنیت،
استاديوم فوتبال،
الگوسازی فرهنگي،
خشونت

روش پژوهش :اين پژوهش از نوع ترکیبي است که در بخش کیفي ،اقدامات فرهنگي مؤثر در ارتقای آداب حضور
استاديومهای فوتبال ايران طي سیزده مصاحبۀ نیمهساختاريافته با متخصصان و تحلیل محتوای عرفي دادهها شناسايي
شد .در بخش کمي پژوهش نیز دوازده نفر از شرکتکنندگان بخش کیفي ،اقدامات شناساييشده را بهمنظور اولويتبندی،
در ماتريس مقايسههای زوجي از نظر اهمیت بهصورت دوبهدو مقايسه کردند و دادههای جمعآوریشده بهوسیلۀ نرمافزار
 Expert choiceتحلیل شد.
یافته ها :نتايج نشان داد الگوسازی فرهنگي با وزن نسبي  0/177مهمترين اقدام در توسعۀ آداب حضور افراد در
استاديومهای فوتبال ايران است .فرهنگپذيری ،پشتوانهسازی قانوني ،نظارت و کنترل ،مديريت و برنامهريزی،
پشتوانهسازی اجرايي ،سازماندهي کارگزاران ورزشي ،همانديشي و شبکهسازی ،و ارتقای آکادمیک بهترتیب با وزنهای
 0/119 ،0/121 ،0/122 ،0/167و  0/068 ،0/071 ،0/107و  0/048در اولويتهای بعدی قرار گرفتند ( =0/01نرخ
ناسازگاری).
نتیجه گیری :بهنظر مي رسد شناسايي الگوهای رفتاری مناسب و معرفي آنها به جوامع هدف اعم از تماشاگران،
ورزشکاران ،مربیان و غیره توسط سازماندهندگان مسابقات فوتبال و همچنین سیاستگذاران حوزۀ فرهنگي-ورزشي و
نیز تخصیص و هزينهکرد درست بودجههای فرهنگي در اين مسیر ،بتواند در تربیت نسلي نو از هواداران فوتبال و ارتقای
امنیت استاديومهای فوتبال در آينده کمک شاياني کند .با اين حال ،آن دسته از اقداماتي که در اولويتبندی صورتگرفته
در ردههای پايین قرار گرفتهاند ،همچنان حائز اهمیتاند و نبايد مورد غفلت قرار گیرند.

استناد :فرجي ،رسول؛ همتي نژاد ،مهرعلي؛ و شباني ،سپیده ( .)1401شناخت و اولويتبندی اقدامات فرهنگي مؤثر در ارتقای آداب حضور در استاديومها .نشريه مديريت
ورزشيDOI: http//doi.org/ 10.22059/JSM.2021.320251.2693.177-189 ،)4( 2 ،

ناشر :دانشگاه تهران ،دانشکده علوم ورزشي و تندرستي.
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رفتارهای خشونتآمیز در فوتبال عالوهبر زيانهای اقتصادی ،به لحاظ فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي نیز واجد آسیبهايي است که
اخالل در نظم و امنیت جامعه نمونهای از آن است (فتحي نیا .)1389 ،از اين رو ،بررسي حوادث خشونتبار مربوط به مسابقات
ورزشي با هدف ارتقای امنیت رويدادهای ورزشي آينده از مسائل مهمي است که بهويژه در دو دهۀ اخیر مورد توجه انديشمندان
اجتماعي و جامعهشناسان قرار گرفته است .با توجه به اهمیت ورزش و بهويژه فوتبال در فرهنگ جوامع مختلف و عالقهمندی افراد
به تماشای مسابقات آن در استاديومها ،تأمین محیطي امن و ايمن برای تماشاگران ضرورتي حائز اهمیت است .ازاينرو هدف
اساسي مديران و برگزارکنندگان مسابقات و رويدادهای ورزشي حفظ تعادل بین تجربۀ مفرح و شاد تماشاگران از يکسو و تأمین
امنیت حاضران در میادين ورزشي از سوی ديگر است (هال و همکاران .)2011 ،با اين حال بهنظر ميرسد وقوع حوادث ناگوار در
استاديومهای فوتبال ،آنها را به مکانهايي ناامن برای تماشاگران ،مربیان و ورزشکاران تبديل کرده است (همتي نژاد و همکاران،
 .)1395مسئلۀ خشونت و پرخاشگری تماشاگران در رويدادهای ورزشي مشکل جدی در انواع رشتههای ورزشي و در تمام سطوح
و کشورهاست (رود )2017 ،و پلیس ،سازمانهای امنیتي و دولتها را با چالشهای تأملبرانگیزی روبهرو ساخته است (همتي نژاد
و همکاران.)1395 ،
به عقیدۀ محققان ،برای کنترل رفتارهای خشونتآمیز در سطوح مختلف ،نیاز به وجود الگوهای رفتاری و شخصیتي مناسب
است تا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،رفتار مطلوب را آموزش داد (کارگر و همکاران .)1398 ،در همین زمینه به عقیدۀ ويلیامز و
نوکي )2020(1برای حل مسئلۀ خشونت و هولیگانیسم 2نميتوان تنها با زور و جبر به نتیجه رسید ،بلکه الزم است در ديدگاه و
نگرش افراد تغییراتي را بهوجود آورد .هرچند در ايران ،پژوهشهای نسبتاً زيادی در زمینۀ خشونت و پرخاشگری در ورزش و بهويژه
فوتبال انجام گرفته است و محققان بسیاری به بررسي علل خشونت و پرخاشگری3و متغیرهای مرتبط با آن پرداختهاند (لعلبیداری
و همکاران2019 ،؛ مصلحي و همکاران2020 ،؛ عباسزاده و همکاران2018 ،؛ شفیعي و همکاران ،)2017 ،بهنظر ميرسد افزونبر
بررسي علل و عوامل وقوع حوادث ناهنجار در استاديومها ،بايد به شناسايي اقدامات مؤثر در پیشگیری و کنترل اين حوادث مثل
اصالح و بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد در استاديومها و اولويتبندی اقدامات نیز پرداخته شود تا ضمن جهتدهي مناسب به
اقدامات و توزيع منابع و تخصیص بودجه و امکانات ،از وقوع حوادث ناگوار در اينگونه محیطهای ورزشي جلوگیری شود .در همین
زمینه شهابي و همکاران ( )1395اظهار کردهاند که الزمۀ مبارزه با هولیگانیسم و خشونت در فوتبال ،انجام تحقیقات ريشهای و
مطالعات اجتماعي در آن و پیشبرد راهکارهای آموزشي در مدارس و دانشگاههاست .چن و لي )2007(4نیز معتقدند آداب و رسوم
تماشاگری رويکرد رفتاری بسیار مهمي است که بايد به مخاطبان آموزش داده شود .به عقیدۀ شجیع و همکاران ( )2020اخالقیات
از مهمترين عوامل مؤثر در حضور تماشاگران در استاديومها بوده و الزمۀ آن ايجاد نگرش مثبت در مخاطبان و توجه به مسائل
فرهنگي در ورزش است .کارگر و همکاران ( ،)1395فرجي و همکاران ( )2018و پيپياورا5و همکاران ( )2019نیز در تحقیقات
خود ،بر لزوم فرهنگسازی و انجام اقدامات آموزشي و فرهنگي برای کنترل خشونت و پرخاشگری در ورزش اشاره کردهاند.
محرومیتها و جرائم تحمیلشده به تیمهای فوتبال باشگاهي ايران بهدلیل تخلفات تماشاگران آنها در مسابقات بینالمللي نیز
دلیل ديگری بر ضرورت ا صالح و بهبود آداب ح ضور تما شاگران در ا ستاديومها ست که بهتر ا ست مورد توجه قرار گیرد .با اينکه
برخي محققان در مورد تأثیر فرهنگ و فعالیتهای فرهنگي در بهبود سطح امنیتي اماکن و میادين ورزشي و بهويژه استاديومهای
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فوتبال تأکید کردهاند ،اما مسئلۀ اصلي اين است که چه نوع اقدامات و فعالیتهای فرهنگي بر توسعۀ آداب و فرهنگ حضور افراد
در استاديومهای فوتبال تأثیرگذار است و اينکه کدام دسته از اين اقدامات اهمیت بیشتری دارند و بايد در اولويت توجه مسئوالن و
سازماندهندگان مسابقات فوتبال ايران قرار گیرند؟
با بررسي پیشینۀ تحقیقات حوزۀ خشونت و پرخاشگری و همچنین امنیت در ورزش ،بهنظر ميرسد با وجود اشارۀ جزئي و گذرا
به برخي اقدامات محدود در تحقیقات گذشته ،آن دسته از اقدامات فرهنگي که ميتوانند بر بهبود آداب و فرهنگ حضور افراد در
استاديومها و ارتقای سطح امنیتي آنها تأثیر مثبت داشته باشند ،هنوز بهطور جامع و کامل شناخته نشدهاند و برگزارکنندگان مسابقات
فوتبال همچنان بر استفاده از روشهای خشن برخورد با افراد خاطي و نیز بهرهگیری از نیروی قهريه در کنترل فعالیتهای
پرخاشگرانه و تروريستي در ورزشگاهها تأکید دارند .اين در حالي است که بهنظر ميرسد اصالح نحوۀ حضور تماشاگران در
استاديومهای فوتبال و آشنايي افراد با آداب ،رسوم و فرهنگ حضور در استاديوم از طريق اقدامات فرهنگي سازمانها و نهادهای
مختلف و درونيسازی ويژگيهای مثبت اخالقي و رفتاری تماشاگران و ساير افراد حاضر در استاديوم از جمله موارد مؤثر بر ارتقای
سطوح امنیت استاديومهاست ،اما کمتر مورد توجه محققان و دستاندرکاران مسابقات فوتبال ايران قرار گرفته است .با توجه به
روند رو به افزايش خشونت و پرخاشگری در استاديومهای فوتبال ايران و ضرورت ارتقای فرهنگ ،آداب و رسوم حضور در استاديوم
و پراکندگي و اقدامات موازی سازمانها در راستای الگوسازی فرهنگي و اقدامات آموزشي و با توجه به ضرورت بهبود جو استاديوم
ها برای افزايش حضور تماشاگران و ارتقای امنیت آنها ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين پرسش است که کدام اقدامات
فرهنگي بر بهبود نحوۀ حضور افراد در استاديومهای فوتبال و ارتقای سطح امنیت آنها مؤثرند و مهمترين اين اقدامات کداماند؟
روششناسی پژوهش

برای د ستیابي به اهداف پژوهش از رويکرد ترکیبي (کیفي و کمي) ا ستفاده شد .م شارکتکنندگان بخش کیفي پژوهش ،اع ضای
هیأت علمي دان شگاههای ايران و متخ صص در حوزۀ مديريت و جامعه شنا سي ورز شي بودند که برا ساس نمونهگیری هدفمند
مالکمدار سییییزده نفر از آنها در پژوهش شیییرکت کردند (جدول  .)1برای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،با طرح پرسیییش باز
م صاحبههای نیمه ساختاريافته در بازۀ زماني  30تا  90دقیقه انجام گرفت .فرايند انتخاب نمونه و انجام م صاحبهها تا ر سیدن به
ا شباع نظری دادهها ادامه يافت و از م صاحبۀ يازدهم ،دادهها به ا شباع نظری ر سیدند و ادامۀ م صاحبهها صرفاً برای اطمینان از
صحت يافتهها انجام گرفت .م صاحبهها بهمنظور تحلیل و برر سي دقیق ،با ک سب اجازه از شرکتکنندههای پژوهش ضبط شد.
پس از پايان هر مصیییاحبه ،محتوای آنها بهصیییورت کامل تايد شییید و کدگذاری باز دادهها بهمنظور اسیییتخراج مفاهیم اولیه
(زيرمقولهها) انجام گرفت .پس از انجام همۀ مصییاحبهها و اسییتخراج زيرمقولهها ،اقدام به کدگذاری محوری و اسییتخراج کدهای
ثانويه (مقولهها) و سپس ترکیب مقولهها (مقولهبندی) و انتخاب تم شد.
در فاز کمي پژوهش نیز ،شییرکتکنندگان بخش کیفي پژوهش بهعنوان افراد آگاه و متخصییص در موضییوع پژوهش شییرکت
داشتند و از اي شان خواسته شد اقدامات فرهنگي شنا سايي شده در بخش کیفي را براساس میزان اهمیت به صورت دوبهدو (طیف
السییاعتي) مقايسییه کنند و امتیاز دهند .از سیییزده متخصییص مشییارکتکننده در بخش کیفي پژوهش ،دوازده نفر1در بخش کمي
پژوهش نیز شییرکت کردند .دادههای جمعآوریشییده در اين مرحله در قالب ماتريس مقايسییههای زوجي تحلیل سییلسییلهمراتبي
( )AHP2و با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceنسخۀ  11تحلیل شد.
 .1مصاحبهکنندۀ شمارۀ  10در بخش کمي پژوهش شرکت نکرد.
Analytic hierarchy process
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش در بخش کیفی
شمارۀ

تعداد کدهای

مصاحبهشونده

استخراجشده

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

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

رشتۀ تحصیلی
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
مديريت و حقوق ورزشي
جامعهشناسي
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
مديريت و جامعهشناسيورزشي
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
مديريت ورزشي
جامعهشناسي

مرتبۀ
علمی
استاديار
استاد
استاديار
دانشیار
استاد
استاديار
استاديار
استاد
دانشیار
استاد
دانشیار
استاديار
استاديار

سن(سال)
36
60
36
55
59
38
38
60
70
75
60
53
35

سابقۀ تدریس و
پژوهش
6
28
10
25
26
9
11
31
35
35
30
24
5

* :شایان ذکر است شرکتکنندگان مذکور در دانشگاه های تهران ،گیالن ،ارومیه ،شهید مدنی آذربایجان ،اصفهان ،تربیت مدرس تهران ،مشغول به تدریس و پژوهش
هستند.

یافتههای پژوهش

در بخش کیفي پژوهش ،در مرحلۀ کدگذاری باز 487 ،واحد معنايي در خصوص سؤال اصلي پژوهش تحت عنوان اقدامات فرهنگي
مؤثر بر آداب حضور در استاديوم و ارتقای امنیت آنها استخراج شد که پس از بررسي و تجمیع کدهای تکراری 262 ،کد اولیه
(زيرمقوله) بهدست آمد که در مرحلۀ کدگذاری محوری تحلیل شد .در مرحلۀ کدگذاری محوری 262 ،کد اولیۀ حاصل از مرحلۀ
کدگذاری باز در قالبِ  30کد ثانويه (مقوله) و  9تِم ،استخراج و تحت عناوين مندرج در جدول  2نامگذاری شدند.
جدول  .2کدگذاری باز و محوری دادهها

قانونگذاری
سیاستهای

پشتوانهسازی قانونی

سیاستگذاری

رسانهای
برنامهریزی
فرهنگی
پشتیبانی
تسهیالت و
تجهیزات

مدیریت و برنامهریزی

کد اولیه (زیرمقوله)
تصمیمگیری دولت در خصوص تدوين قوانین ،حضور خانوادهها و بانوان در استاديوم ،اختصاص ورزشگاه بههمراه واگذاری مسئولیتش برای هر تیم،
قانوني کردن نظام باشگاهداری در کشور
تدوين قوانین مدون در زمینۀ تخلفات ورزشي ،همسويي قوانین حاضر در فوتبال کشور با قوانین فیفا ،تدوين آيیننامهها و مقررات در خصوص
الگوهای فرهنگي ،تصويب قوانین ويژه در خصوص وجود حداقلهای سختافزاری ممکن در استاديومها
عدم سوگیری رسانهها در برنامههای ورزشي ،ترويج تفکر بُرد -بُرد در برنامههای ورزشي  ،تالش رسانهها در اطالعرساني به مخاطبان ،انعکاس و
بازتاب خواستههای تماشاگران ،استفاده از روانشناس و جامعهشناس ورزشي در کنار کارشناسان ورزشي در برنامههای ورزشي ،تغییر و اصالح
سیاستهای برنامههای تلويزيوني ورزشي پیش از بازی يا پس از آن
تدوين منشور فرهنگي و کدهای اخالقي در فوتبال ،تدوين طرح مديريت جامع هواداران ،تعیین نقش هريک از کارگزاران جامعهپذيری فرهنگي در
برنامۀ کالن فرهنگسازی ،تنظیم و تدوين اقدامات فرهنگي پیش از مسابقه ،حین مسابقه و پس از مسابقه ،توجه به خردهفرهنگهای موجود در
زمینۀ فرهنگ حضور در استاديومها ،تعیین مؤلفههای فرهنگي حضور در استاديوم
توجه به نیازهای رفاهي و خدماتي تماشاگران در استاديومها ،توجه به استانداردهای بینالمللي در ساخت استاديومهای فوتبال ،مديريت و برنامهريزی
صحیح مسابقات بهمنظور جلوگیری از سردرگمي تماشاگران ،سازماندهي سیستم بلیتفروشي الکترونیکي

کد ثانویه (مقوله)

تم
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برگزاری مسابقات برخي از رشتههای دوومیداني بین دو نیمۀ بازی فوتبال ،طراحي برنامههای سرگرمکننده مانند موسیقي ،برنامههای موزون ورزشي
متناسب با عرف جامعه و نمايش بازیهای بومي و محلي هر استان پیش از شروع بازی يا بین دو نیمۀ در استاديومها
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بسترسازی
فرهنگی

توجه به اقدامات تشويقي در کنار اقدامات تنبیهي ،تشويق تماشاگران با اخالق اختصاص امتیازات ويژه برای باشگاههای پايبند به اصول اخالقي و
مديريت و برنامهريزی فرهنگي در بخش هواداری ،اختصاص امتیازات ويژه برای هواداران دارای کارت يا کد عضويت در باشگاه
بهینهکاوی و بررسي کشورهای موفق در حوزۀ فرهنگ حضور در استاديومها ،تصويب و اجرای طرحهای پژوهشي در حوزه الگوسازی فرهنگ توسعۀ مطالعات
حضور در استاديوم ،انجام تحقیقات پژوهشي و تألیف و ترجمۀ کتاب در زمینۀ فرهنگ حضور در میادين ورزشي
فرهنگی
گنجاندن مباحث فرهنگي -اخالقي و آداب حضور در اماکن و رويدادهای ورزشي در محتوای کتابهای آموزشي مدارس ،گنجاندن موضوعات بازبینی محتوای
اخالقي و فرهنگي در محتوا و سرفصل درس جامعهشناسي ورزشي در دانشگاهها
آموزشی
تدابیر حمایتی

ارتقای آکادمیک

برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای معلمان تربیت بدني با محوريت اخالقیات در ورزش و پايبندی به قوانین ،آموزش ،توانمندسازی و
توجیه معلمان تربیت بدني در انتقال مفاهیم و الگوهای فرهنگي به دانشآموزان

توانمندسازی
متخصصان

الگوسازی فرهنگی

ساخت تیزرهای آموزشي و برنامههای تبلیغاتي در خصوص پیامدهای بياخالقي در ورزشگاهها ،برگزاری همايش ،گردهمايي و کارگاه در دانشگاه
در خصوص فوتبال و آداب و فرهنگ حضور در استاديوم ،تهیه و توزيع بروشورها و کتابچههای آموزشي در بین تماشاگران با محتوای بايدها و محتواسازی
نبايدهای رفتاری ،الگوسازی و ارائۀ الگوهای فرهنگي نحوۀ حضور در استاديومها
اطالعرساني به تماشاگران در خصوص مورد موارد ممنوعۀ ورودی به استاديوم ،آگاهسازی لیدرها ،تماشاگران ،مربیان ،ورزشکاران از جرائم رفتارهای آگاهیبخشی و
ناهنجار در استاديوم ،ارسال پیامکها يا توزيع بروشورهای آموزشي به هواداران  ،اطالعرساني به هواداران در خصوص کدهای اخالقي استاديوم
اطالعرسانی
ترويج تفکر بُرد– بُرد ،الگوسازی فرهنگي از طريق طراحي سرود و شعار برای هر تیم ،نصب بنرها يا پیامهايي با محتوای اخالق و فرهنگ در
مسیرهای منتهي به استاديومها ،استفاده از فضاهای تبلیغاتي دور زمین برای نمايش پیامهای اخالقي به مخاطبان ،قرار دادن کتابچهها و بروشورهای
الگوهای رفتاری
آموزشي در اتوبوسها برای اطالعرساني به شهروندان
آموزش الگوهای رفتاری و اخالقي صحیح ،آموزش رفتارهای فرهنگي و اجتماعي ،آموزش مديريت رفتار و هیجان به فرزندان
آموزش فرزندان
اشاعه و ترویج

آموزش الگوهای رفتاری مناسب در زمینۀ چگونگي حضور در استاديومها ،آموزش الگوهای رفتاری هواداری و فرهنگ حضور در استاديومها

آموزش الگوهای رفتاری مناسب و آداب حضور در استاديوم به دانشجويان بهعنوان معلمان و مربیان آينده ،آموزش الگوهای رفتاری و اخالق حضور
در اماکن ورزشي و استاديومها به دانشجويان دروس تربیت بدني عمومي
آموزش الگوهای رفتاری مناسب در محیطهای ورزشي به مردم ،اشاره ائمه جمعه و جماعت به مسائل فرهنگي و هواداری ورزش جوانان ،استفاده
از سازمانهای مردمنهاد در آموزش و ارائۀ الگوهای رفتاری مناسب

بهروزرساني دانش مسئوالن برگزارکنندۀ مسابقات با معیارهای بینالمللي ،برگزاری دورههای آموزشي برای برگزارکنندگان و کارکنان رويداد در
خصوص نحوۀ رفتار و موارد امنیتي ،آموزش نحوۀ برخورد صحیح و چگونگي رفتار افراد خدمات دهنده به تماشاگران

دانشآموزان
آموزش
دانشجویان
جامعهپذیری
شهروندان
ساماندهی
هواداران
توانمندسازی

سازماندهی کارگزاران ورزش

ارائۀ نکات آموزشي و اخالقي به هواداران از طريق وبسايتهای باشگاه يا کانون هواداران ،شناسايي هواداران واقعي و ثبت مشخصات آنها ،تهیۀ
شناسنامۀ هواداری و اختصاص کد عضويت برای هواداران ،شناخت نیازهای هواداران،مشارکت دادن هواداران در تصمیمگیریهای رفتاری و فرهنگي
کانونهای هواداری
برگزاری کارگاههای آموزشي با محتوای مديريت و کنترل رفتار و هیجان ،آموزش قوانین و مقررات و مسائل حقوقي حوادث و رفتارهای ناهنجار،
انتخاب لیدرها با در نظر گرفتن صالحیتها و شايستگيهای آنها ،جلسۀ مسئوالن باشگاهها با لیدرها و جهتدهي فرهنگي آنها

آموزش

فرهنگپذیری

آموزش الگوهای فرهنگي و رفتاری مناسب به دانشآموزان ،برگزاری اردوهای ورزشي دانشآموزی به استاديوم برای مشاهده بازی و آموزش آداب
حضور در استاديوم

آموزش خانواده

لیدرها
دانشافزایی
برگزارکنندگان

مسابقات
آموزش در خصوص نحوۀ رفتار مؤدبانه و محترمانه به تماشاگران ،آموزش نحوۀ نظارت ،کنترل و برخورد با تماشاگران خاطي ،ايجابي رفتار کردن شایستهسازی
نیروهای انتظامي و امنیتي با هواداران ،تغییر نگرش نیروهای امنیتي در خصوص فرهنگي بودن رويدادهای ورزشي
نیروهای پلیس

آموزش و انتقال الگوهای رفتاری مناسب به ورزشکاران ،مربیان و داوران ،برگزاری کالسهای توجیهي با مضمون اخالقیات قبل از هر جلسه تمرين
ورزشي برای ورزشکاران ،آموزش نحوۀ مديريت رفتار و هیجان به مربیان و ورزشکاران

توانمندسازی
ورزشکاران،
مربیان و داوران

سازی

شبکه

و

یشی

بخشی

هماند

مشارکت و همفکری همه باشگاهها در زمینۀ فرهنگسازی و ارائۀ الگوهای مناسب هواداری ،تعامل مربیان با لیدرها در جهت مديريت رفتار
تماشاگران ،ايجاد زمینۀ الزم برای برقراری ارتباط و تعامل هواداران تیمهای مختلف با يکديگر

تعامالت درون
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ارتباط خانوادهها با مربیان و باشگاه ورزشي فرزندان بهمنظور اطالع از جو فرهنگي باشگاه ،ايجاد شبکۀ همکاری بین سازمان لیگ و نهادهای
ذیصالح در فوتبال با محوريت آموزش و ترويج فرهنگ هواداری ،تعامل و ارتباط رسانهها با هواداران با محوريت توجه به دغدغههای هواداران

تعامالت
بینبخشی

پشتوانهسازی اجرایی

ملزم کردن مربیان و ورزشکاران به پايبندی به قوانین و اخالق در بازی و نمايش رفتارهای مناسب در ورزشگاه و شرکت در دورههای آموزشي
مديريت رفتار و هیجان ،وجود پشتوانههای قانوني برای اجرای اقدامات فرهنگي ،ملزم ساختن سازمان لیگ به اجرای قوانین مصوب در خصوص ضمانت اجرایی
موارد سختافزاری تأمین امنیت استاديومها
برخورد قانوني و اقدامات تنبیهي سختگیرانه با مربیان ،ورزشکاران و تماشاگران خاطي ،صدور حکم برای تماشاگران خاطي برای متنبه شدن و نه
برای باشگاه ،اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه تنبیهي برای درونيسازی فرهنگ و آداب حضور در استاديوم ،رعايت عدالت و اجتناب از فراقانوني تدابیر قضایی
عمل کردن کمیتۀ انضباطي فدراسیون
ای
و
محت
بر
نظارت
ورزشي،
مطبوعات
فرهنگي
ای
و
محت
بر
نظارت
مختلف،
نهادهای
توسط
شده
چاپ
فرهنگي
نظارت بر محتوای بروشورهای
نظارت بر
فرهنگي برنامههای ورزشي رسانهها و گفتوگوها و نشستهای مطبوعاتي مربیان و بازيکنان
محتوای فرهنگی
تفکیک و جداسازی جايگاه تماشاگران و نظارت بیشتر بر جايگاه هواداران دوآتیشه ،استفاده و بهکارگیری پلیس ورزش در استاديوم ،حضور نیروهای تدابیر نظارتی
پلیس در استاديوم با پوشش غیرنظامي
پلیس

نظارت و کنترل

نظارت بر حسن اجرای قوانین فرهنگي مصوب نهادهای قانونگذار ،کنترل و نظارت بر امکانات سختافزاری مربوط به تأمین امنیت استاديومها ،نظارت بر اجرای
نظارت فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان بر حسن اجرای قوانین و برنامهها
قوانین

براساس يافتههای جدول  ،2پشتوانهسازی قانوني (سیاستگذاری ،قانونگذاری و سیاستهای رسانهای) ،برنامهريزی و مديريت
(برنامهريزی فرهنگي ،پشتیباني تسهیالت و تجهیزات ،بسترسازی فرهنگي و تدابیر حمايتي) ،ارتقای آکادمیک (توسعۀ مطالعات
فرهنگي ،غنيسازی محتوای کتابهای آموزشي و تربیت متخصصان) ،الگوسازی فرهنگي (محتواسازی ،آگاهيبخشي و اشاعه و
ترويج الگوهای رفتاری) ،فرهنگپذيری (آموزش فرزندان ،آموزش خانوادهها ،اجتماعي کردن و آموزش دانشآموزان ،آموزش
دانشجويان و جامعهپذيری شهروندان) ،سازماندهي کارگزاران ورزشي (ساماندهي هواداران ،توانمندسازی لیدرها ،دانشافزايي
برگزارکنندگان ،شايستهسازی نیروهای پلیس و توانمندسازی مربیان ،ورزشکاران و داوران) ،همانديشي و شبکهسازی (تعامالت
درونبخشي و تعامالت بینبخشي) ،پشتوانهسازی اجرايي (ضمانت اجرا و تدابیر قضايي) و کنترل و نظارت (نظارت بر محتوای
فرهنگي ،تدابیر نظارتي پلیس و نظارت بر اجرای قوانین) اقدامات فرهنگي شناساييشده در شکلگیری و نهادينهسازی فرهنگ و
آداب حضور در استاديومهای فوتبال با هدف ارتقای امنیت آنها هستند.
در بخش کمي ،هريک از شرکتکنندهها ،براساس میزان اهمیت ،نُه گروه از اقدامات شناساييشده در بخش کیفي را با کمک
ماتريس مقايسههای زوجي  ،AHPبهصورت دوبهدو و در طیف ال ساعتي ( 1تا  )9مقايسه کردند و میانگین هندسي هريک از
اقدامات در نرمافزار محاسبه و براساس وزن نسبي اختصاصيافته به هر گروه از اقدامات براساس تکنیک  ،AHPاولويتها مشخص
شدند.
هدف :اقدامات فرهنگی مؤثر بر توسعه آداب حضور
در استادیوم

معیار :اهمیت

نظارت و کنترل

پشتوانهسازی
اجرایی

هماندیشی و شبکه
سازی

سازماندهی
کارگزاران ورزشی

فرهنگ پذیری

الگوسازی فرهنگی

ارتقای آکادمیک

مدیریت و
برنامهریزی

پشتوانه سازی
قانونی

شکل  .1درخت سلسلهمراتبی اقدامات فرهنگی مؤثر بر توسعۀ آداب حضور در استادیوم با هدف ارتقای امنیت
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با توجه به اينکه تحلیل سلسلهمراتبي اين پژوهش از نوع تکمعیاره است ،بنابراين درخت سلسلهمراتب ارائهشده در شکل ،1
شامل بخش هدف (تصمیم در خصوص اولويت اقدامات فرهنگي در توسعۀ آداب و فرهنگ حضور در استاديوم) و گزينهها که همان
نُه مقولۀ اصلي شناساييشده در بخش کیفي پژوهش است (پشتوانهسازی قانوني ،مديريت و برنامهريزی ،ارتقای آکادمیک ،الگوسازی
فرهنگي ،فرهنگپذيری ،سازماندهي کارگزاران ورزشي ،پشتوانهسازی اجرايي ،همانديشي و شبکهسازی و در نهايت نظارت و
کنترل) که براساس شاخص اهمیت تجزيهوتحلیل شدند.

شکل  .2نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در اولویتبندی اقدامات فرهنگی مؤثر بر ارتقای امنیت استادیومها براساس وزن
نسبی آنها

در فرايند تحلیل سلسلهمراتبي ،نرخ ناسازگاری برابر با  0/01بهدست آمد و چون اين مقدار کمتر از  0/1است ،قابل قبول بوده
و نیازی به رفع ناسازگاری نیست .همچنین يکي از مراحل تحلیل سلسلهمراتبي تحلیل حساسیت است که برای سنجش حساسیت
گزينهها نسبت به تغییر اولويت و وزن معیارها استفاده ميشود .با توجه به اينکه تحلیل حساسیت در خصوص روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره موضوعیت پیدا ميکند و در پژوهش حاضر تنها يک معیار (اهمیت) برای تصمیمگیری دربارۀ اولويتبندی
گزينهها وجود داشته و تصمیمگیری از نوع تکمعیاره است ،بنابراين در اين تحقیق مرحلۀ تحلیل حساسیت انجام نگرفت.
بحث و نتیجهگیری

بهمنظور توسعۀ آداب حضور افراد در استاديومها و ارتقای امنیت آنها اقدامات فرهنگي متعددی را ميتوان بهکار گرفت که براساس
يافتههای پژوهش حاضر الگوسازی فرهنگی مهمترين عامل است و بیشترين نقش را در توسعۀ فرهنگ حضور در استاديومهای
فوتبال دارد .فرهنگسازی در هر جامعهای مراحل و گامهايي دارد که بهتدريج و بهآرامي رخ ميدهد .برای ايجاد فرهنگ و
فرهنگسازی نیاز به مراحلي مانند آگاهيبخشي ،مديريت فکر ،مديريت تغییر ،اجتماعيسازی ،نهادينهسازی و عموميسازی است
(شباني . )1399 ،الزمۀ الگوسازی فرهنگي و انتقال الگوهای رفتاری مناسب به تماشاگران نیز ،تولید محتوای فرهنگي مناسب و
انتقال آن از طريق اقداماتي همچون برپايي همايشها و کارگاهها ،تهیه و توزيع بروشورهای آموزشي از سوی نهادهای آموزشي
مانند مدارس و دانشگاهها و همچنین ساخت برنامههای تبلیغاتي و آموزشي توسط رسانههاست .همراستا با نتايج پژوهش حاضر،
فتحينیا ( )1389در پژوهش خود به اهمیت تولید محتوای فرهنگي بهمنظور نمايش آسیبهای اجتماعي و رفتارهای نامناسب و
خشونتآمیز تماشاگران و زمینهسازی برای اصالح فرهنگ تماشای بازی در ورزشگاهها اشاره کرده است .اندام و سلیمي ( )1395و
شاهمنصوری و مظفری ( )1385نیز آموزش رفتارهای شايسته ،ارائۀ الگوی رفتاری مناسب به هواداران ورزش و اطالعرساني به آنها
را از جمله اقدامات ضروری در زمینۀ فرهنگسازی و کاهش خشونت و پرخاشگری در استاديومها بیان کردند .همچنین آقايي و
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صفاری ( )1397بر ضرورت فرهنگسازی و آموزش در خانواده و مدارس بهعنوان راهکاری درازمدت در پیشگیری از خشونت و
پرخاشگری تماشاگران اشاره کردند .به عقیدۀ پيپياورا1و همکاران ( )2019رسانهها نیز بايد با تمرکز بیشتر بر آگاهيرساني به
هواداران ،از پرداختن به حواشي فوتبال خودداری کنند .با توجه به اهمیت الگوسازی و انتقال الگوها به مخاطبان الزم است با
برنامه ريزی و سیاستگذاری مناسب ،الگوهای رفتاری و فرهنگي مناسب از طريق همکاری و تعامل سازمانها و نهادهای مختلف
تهیه و به افراد انتقال داده شود؛ اين انتقال و ترويج ميتواند از طريق برنامههای رسانهای ،گنجاندن مطالب در کتابهای آموزشي،
استفاده از فضای تبلیغاتي دور زمین برای نمايش پیامهای اخالقي و الگوسازی فرهنگي از طريق طراحي سرود و شعار برای هر
تیم باشد .نهاد آموزش و پرورش ميتواند از طريق برگزاری اردوهای علمي و آموزشي بازديد از استاديوم و گنجاندن مباحث اخالقي
و الگوهای فرهنگي در آن و آموزش نحوۀ حضور در آن برای دانشآموزان و آموزش فرهنگ بُرد  -بُرد در مدارس در جهت بهبود
فرهنگ و آداب حضور در استاديوم نقشآفرين باشد .رسانههای کشور نیز ميتوانند با نمايش و اشاعۀ الگوهای هواداری مناسب در
بین مخاطبان ،انعکاس درست خواستههای تماشاگران و هواداران ،ترويج فرهنگ بُرد-بُرد ،ساخت برنامههايي در خصوص پیامدهای
بياخالقيها و فعالیتهای ناامنکننده در استاديومها و اطالعرساني در خصوص عواقب حقوقي و کیفری اينگونه اقدامات برای
خاطیان در بهبود آداب حضور افراد در استاديومها ايفای نقش کند.
ساير يافتهها نشان داد که آموزش و فرهنگپذیر کردن (فرهنگپذیری) مخاطبان فوتبال که از طريق نهادهای تربیتي،
آموزشي و ديگر متولیان فرهنگسازی در جامعه صورت ميپذيرد ،در اولويت دوم اهمیت قرار دارد .آموزش ابتداييترين و مهمترين
فرايند در جريان اجتماعي شدن و فرهنگپذيری افراد است که توجه به آن ميتواند در تربیت نسلي نو از هوادار ،تماشاگر ،ورزشکار
و شهروند قانونمدار نقش بسزايي داشته باشد .فرهنگپذيری از طريق آموزش هنجارهای اجتماعي و فرهنگي ،در عین حفظ
انسجام بین اعضای جامعه صورت ميپذيرد (دهشیری .)1388 ،چن و لي ( )2007آداب و فرهنگ تماشاگری در ورزشگاهها را
بخش مهمي از آداب و رسوم ورزش برشمردند و معتقدند رويکرد رفتاری بايد به مخاطبان آموزش داده شود .اعضای خانواده و
بهخصوص والدين ،گروههای دوستان و مدرسه بهعنوان تأثیرگذارترين گروهها و محیطها در فرهنگپذيری افراد و حضور مناسب
در اماکن ورزشي و استاديومها شناخته شده است (رحمتي و محسني تبريزی1382 ،؛ روود2017 ،؛ ملنیک و وان،)2011 2،
بهطوریکه بهکارگیری شیوههای آموزش مستقیم و غیرمستقیم و تشويق و ترغیب افراد به رفتار مناسب در استاديومها توسط اعضا
و گروههای مذکور ميتواند در کاهش خشونت افراد راهگشا باشد (شهابي و همکاران.)1395 ،
الزمۀ دستیابي به اهداف تعیینشده در هر کاری وجود پشتوانههای قانوني است؛ بر همین اساس پشتوانهسازی قانونی
سومین گروه از اقدامات بااهمیت شناساييشده در پژوهش حاضر بود .پیمانفر و همکاران ( )1391در پژوهش خود به ناکارامدی
قوانین حوزۀ فوتبال در برخورد با افراد خاطي ،کمبود اسناد باالدستي و الزامات قانوني برای اجرای برنامههای راهبردی در ورزش
اشاره کردهاند که با نتايج اين بخش از پژوهش همسوست .در همین زمینه طاهری و همکاران ( )1399به ضعف قانون مجازات
اسالمي و مقررات انضباطي فدراسیون فوتبال در پیشگیری از رفتار نابهنجار تماشاگران ،خألها و چالشهای قانوني ،ضعف در
شفافیت آيیننامهها ،دستورالعملها و اساسنامهها بهعنوان عوامل مسبب بروز رفتارهای خشونتآمیز تماشاگران در استاديومها اشاره
کردهاند .استرانگ و ديسلي ( ) 2018نیز به لزوم قوانین سختگیرانه در خصوص تماشاگران خاطي و جلوگیری از ورود هواداران با
سابقه اغتشاش به ورزشگاه و مجازات آنها تأکید دارند تا ساير شهروندان با مشاهدۀ اجرای قانون مرتکب اشتباه نشوند .ويلیامز و
ونوکي ( )2020بر بهروزرساني قوانین تماشاگری در فوتبال و دويج 3و همکاران ( )2019نیز به وضع قوانین جديد در زمینۀ
مدرنیزاسیون استاديومها ،ساخت استاديومهای جديد منطبق با استانداردهای طراحيشده يا بازسازی و تجهیز استاديومهای قديمي
1.
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به امکانات کنترلي و نظارتي تأکید دارند که با يافتههای پژوهش حاضر همراستاست .شايد بتوان گفت نابساماني در بخش قوانین
و مقررات و ضعف در اين حوزه ،علت اصلي بسیاری از رفتارهای ضدارزشي و غیرفرهنگي در فوتبال ايران است و برای بهبود آداب
حضور در استاديوم و ارتقای امنیت آن الزم است در ابتدا مسائل قانوني حاکم بر ورزش مورد تجديدنظر قرار گیرد و پشتوانههای
قانوني الزم فراهم شود تا اجرای برنامههای فرهنگي حضور افراد در استاديومهای فوتبال به ثمر نشیند.
چهارمین دسته از اقدامات مؤثر در ارتقای فرهنگ حضور افراد در استاديومهای فوتبال نظارت و کنترل است .غفلت از نظارت
منسجم و هدفمند بر محتوای تولیدات فرهنگي ،نظارت بر جايگاه تماشاگران و اعمال و رفتارهای آنان در ارتباط با فوتبال و
برنامههای مرتبط با آن ميتواند آثار جبرانناپذيری در پي داشته باشد .به عقیدۀ استرانگ و ديسلي ( )2018يکي از راهبردهای
کنترل تماشاگراني که قبالً تذکر دريافت کردهاند و مستعد ايجاد اغتشاش در استاديوم هستند ،تعیین جايگاههای ويژه با تدابیر
نظارتي و کنترلي ويژه مانند حضور نیروهای امنیتي بهوفور در آن جايگاهها و نیروهای داوطلب امنیتي در بین آنها با لباس شخصي
است .به عقیدۀ برخي محققان کمبود دوربینهای کنترلي و يا جايابي نامناسب آنها در ورزشگاهها و بعض ًا خراب بودن آنها اين حس
را در تماشاگر تداعي ميکند که ورزشگاه مکان بيقانون و بدون نظارتي است که وی ميتواند بدون اينکه شناسايي شود ،دست به
هر اقدامي بزند .اين در حالي است که اگر دستاندرکاران نظارت بیشتری در بحث زيرساختارهای کنترلي مانند دوربینهای
مداربسته ،فروش بلیت با ثبت مشخصات فرد و جايگاه تماشاگران داشته باشند ،ميتوانند مسابقات را با امنیت باالتری برگزار کنند
و بهنوعي بهطور غیرمستقیم تماشاگراني قانونمدار و مبادی آداب تربیت کنند.
با توجه به نتايج تحلیل سلسلهمراتبي ،مدیریت و برنامهریزی در اولويت پنجم اقدامات فرهنگي قرار گرفت .بهنظر ميرسد
توجه بیشتر مسئوالن به برنامهريزی فرهنگي و توجه به بسترسازهای فرهنگي بتواند در اين زمینه راهگشا باشد .محمدکاظمي و
همکاران ( )1386قصور در عوامل مديريتي رويدادهای ورزشي را عامل ايجاد بينظمي تماشاگران و ايجاد ناامني در ورزشگاه و
دامن زدن به پرخاشگری تماشاگران برشمردند .يکي از ضعفهای برگزارکنندگان مسابقات در کشور ما عدم برنامهريزی فرهنگي
مناسب برای تماشاگران پیش از شروع يک رو يداد ،در بین دو نیمۀ بازی و حتي پس از اتمام آن است .متأسفانه با وجود قدمت
چندين سالۀ لیگ فوتبال ايران ،هنوز مسئوالن برگزارکنندۀ مسابقات تدابیر مناسب و عامهپسند برای تخلیۀ هیجانات تماشاگران
ندارند .بنابراين ،محدود بودن فضای اوقات فراغت در استاديومهای فوتبال مسئلهای است که نیازمند برنامهريزی برای آن است
(آقايي و صفری .)1397 ،انتخاب تماشاگران نمونه از طريق قرعهکشي و ساير سازوکارهای پاداشدهي به هواداران در جهت ايجاد
انگیزه در هواداران و تشويق آنان اقداماتي است که توسط درويشي و همکاران ( )1396برای گنجاندن در برنامهريزیهای فرهنگي
پیشنهاد شده است.
ششمین اقدام مؤثر در ارتقای فرهنگ حضور در استاديومهای فوتبال ،توجه به پشتوانهسازی اجرایی (ضمانت اجرايي و
قضايي) است .ابرقويينژاد ( )1391در تحقیق خود به ناهمسويي بخشي از آيیننامههای فدراسیون فوتبال با اساسنامۀ فیفا و همچنین
تبصرهها و راههای فرار از اصل قانون و همچنین مبنا قرار دادن جرائم نقدی بهجای محرومیتهای اصولي اشاره کرده و بیان
ميکند وقتيکه نها دهای باالدستي فوتبال با وجود مصوب کردن اقدامات فرهنگي و تنبیهي ،خود به آن عمل نميکنند و ضمانت
اجرايي برای آن وجود ندارد ،نميتوان انتظار فرهنگسازی در مردم و هواداران و تماشاگران را داشت .اتخاذ سیاستهايي در
خصوص الزام مربیان ،ورزشکاران و لیدرها برای رعايت کدهای اخالقي ،ملزم کردن باشگاهها به توسعه و ترويج کدهای اخالقي
تماشاگران و هواداران ،ملزم کردن مجريان و برنامهسازان ورزشي و نیروهای امنیتي به رعايت اصول حرفهای و اخالقي ،جديت در
صدور و اجرای حکم در برخورد با خاطیان و الزام بر پیروی از اساسنامهها و دستورالعملهای فیفا از جمله راهکارهای مهم در اين
زمینه است .بايد اذعان داشت برخورد سختگیرانه و الزماالجرای کمیتۀ انضباطي با خاطیان بدون توجه به موقعیت آنها ،تغییر رويۀ
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کمیتۀ انضباطي در برخورد با تماشاگران خاطي و صدور حکم برای فرد خاطي و نه باشگاه ،از جمله مواردی است که احتماالً
ميتواند در اجرای قانونها و برنامههای فرهنگي مصوب راهگشا باشد.
آموزش ،توانمندسازی و دانشافزایی کارگزاران ورزش در به ثمر رسیدن اهداف فرهنگي و ايجاد فرهنگ و آداب
حضور در استاديوم های فوتبال با هدف ارتقای امنیت آن حائز اهمیت است که با توجه به نتايج تحلیل سلسلهمراتبي در رتبۀ هفتم
اهمیت قرار گرفت .حساسیت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی رويدادهای ورزشي و گستردگي و کثرت آنها بیانگر لزوم برخورداری
مديران و برگزارکنندگان اين رويدادها از مهارت و تجربۀ الزم در برنامهريزی ،سازماندهي و هدايت رويدادهای ورزشي است (شباني،
 )1399و ازاينرو توانمندسازی لیدرها ،برگزارکنندگان مسابقات ،نیروهای پلیس و سازماندهي امور تماشاگران از جمله مواردی است
که بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،چراکه بيتوجهي به آنها ،با توجه به نتايج تحقیقات پیشین موجب دامن زدن به رفتارهای
ناهنجار در استاديومهای فوتبال شده است .فرجي و همکاران ( )1398منابع انساني آموزشديده و تأيیدصالحیتشده را تضمینکنندۀ
امنیت تماشاگران ،ورزشکاران و مسئوالن حاضر در استاديوم برشمردند که با يافتههای پژوهش حاضر همراستاست .اندام و سلیمي
( )1395و استرانگ و ديسلي )2018( 1نیز استفاده از مأموران انتظامي آموزشديده و مناسب را جزء اقدامات امنیتي مؤثر بر جو
ورزشگاه برشمردند .همتينژاد و همکاران ( )1394برخورد مناسب کارکنان برگزاری رويداد و نیروهای امنیتي با تماشاگران را از
جمله عوامل کاهش خشونت و پرخاشگری عنوان کردند .همۀ پژوهشهای مذکور بر لزوم توجه به توانمندسازی تمامي عوامل
انساني مرتبط با برگزاری رويدادهای ورزشي تأکید دارند که با يافتههای پژوهش حاضر همراستاست.
هماندیشی ،تعامل و شبکهسازی درونبخشي و بینبخشي از مهمترين عوامل اجرای برنامهها و سیاستهای تدوينشده
در هر زمینهای است .در خصوص نهادينهسازی فرهنگ و آداب حضور افراد در استاديومها نیز تعامل و همکاری متقابل نهادها با
يکديگر الزمۀ تحقق اهداف است .تعامالت رسانهها با هواداران و برگزاری نشستها و محوريت قرار دادن نیازهای آنان و انعکاس
آنها به مسئوالن و همچنین تعامل نهاد دين با ورزش و تعديل برخي محدوديتهای ايجادشده ميتواند در کاهش اغتشاشات و
ناآراميهای موجود در ورزشگاهها بسیار تأثیرگذار باشد .استوت2و همکاران ( )2020به اهمیت تعامل نیروهای برقرارکنندۀ نظم در
ورزشگاهها با کانونهای هواداری و لیدرها اشاره کرده و ايجاد ارتباطات دوستانه با هواداران و اتخاذ رويکردهای مناسب در برخورد
با آنان را عامل مهمي در مديريت رفتار هواداران عنوان کردند .استرانگ3و همکاران ( )2018و استرانگ و ديسلي ( )2018نیز تغییر
رويکرد پلیس ،ارتباطات بیشتر با هواداران و همکاری آنان با کانونهای هواداری و استفاده از سیستم مديريت و کنترل رفتار
هواداران را بهعنوان راهکاری برای کاهش تنش و رفتارهای ضداجتماعي بیان کردند.
براساس يافتههای پژوهش حاضر ،ارتقای آکادمیک در اولويت آخر اقدامات شناساييشده برای بهبود آداب حضور تماشاگران
در استاديومها قرار گرفت .بهینهکاوی و بررسي کشورهای موفق در حوزۀ کنترل خشونت و پرخاشگری تماشاگران و انجام مطالعات
آکادمیک بهمنظور ريشهيابي و تفحص در علل بهوجودآورندۀ خشونت در ورزشگاه و نیز بهینهکاوی اقدامات فرهنگي کشورهای
پیشرو در آداب تماشاگری ميتواند در پیشبرد اهداف فرهنگي حوزۀ فوتبال ثمربخش باشد .بهنظر ميرسد تعامل بیشتر دانشگاهیان
با کارگزاران حوزۀ فوتبال و استفادۀ مسئوالن از نتايج پژوهشهای انجامگرفته توسط محققان بتواند در حل مسئلۀ خشونت در
فوتبال و بهبود آداب حضور در استاديوم تا حدود زيادی کمککننده باشد.
ميتوان گفت تنها با اقدامات تنبیهي و محرومیت باشگاهها برای بازی بدون تماشاگر نميتوان به ارتقای امنیت و جو مطلوب
در استاديومها دست يافت و به استناد نتايج اين پژوهش ،الگوسازی فرهنگي برای تماشاگران و پس آن نیز فرهنگپذيری و آموزش
افراد جامعه و بهخصوص هواداران ورزش مهمترين نقش را در ارتقای فرهنگ و آداب حضور افراد در استاديومهای فوتبال دارد،
1.
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شايان ذکر است که هرچند خأل قانوني در بحث فوتبال و قوانین مربوط به آن در کشور وجود دارد ،در عین حال الزم است در
نگرش شهروندان از حضور در استاديوم با هر نقشي (تماشاگر ،مربي ،ورزشکار ،عکاس ،نیروی پلیس و غیره) که دارند ،تغییر حاصل
شود و کارگزاران ورزشي نیز همراستا با بازبیني در قوانین و سیاستها ،تالش خود را معطوف به اين بخش کنند .ويلیامز و نوکي
( )2020گزارش کردند که انگلیسيها در گذر زمان دريافتند که حل مسئلۀ هولیگانیسم در فوتبال تنها با زور و اجبار حلشدني
نیست و الزم است در فرهنگ و نگرش هواداران و ساير افراد حاضر در استاديوم تغییر صورت پذيرد .بنابراين ،الزمۀ ارتقای امنیت
استاديومهای فوتبال توجه به مسئلۀ فرهنگسازی ،الگوسازی فرهنگي و انتقال الگوهای فرهنگي و همچنین آموزش تمام افراد
جامعه و دستاندرکاران مسابقات لیگ و همۀ افراد حاضر در استاديوم است .بهنظر ميرسد با توجه به اولويتبندی انجامگرفته
تخصیص بودجۀ بیشتر به امر آموزش ،الگوسازی فرهنگي و انتقال الگوهای فرهنگي مناسب به افراد حاضر در استاديوم بتواند در
تربیت نسلي نو از افراد در ورزش بهخصوص فوتبال کمک شاياني کند .البته همراستا با الگوسازی و آموزش مخاطبان ورزشي ،الزم
است در قوانین مربوط به تخلفات ورزشي ،استاندارهای نظارتي و تسهیالتي ورزشگاههای فوتبال و همچنین مديريت و برنامهريزی
مسابقات نیز بازبیني صورت پذيرد ،تا با پشتوانهسازیهای اجرايي مناسب از افزايش خشونت و پرخاشگری در ورزشگاهها که
صدمات جبرانناپذيری بر بدنه فوتبال ايران در سطح ملي و بینالمللي وارد ميکند ،جلوگیری شود.
براساس يافتههای پژوهش حاضر ،اطالعرساني و آگاهي رساني به افراد از بايدها و نبايدهای رفتاری و قوانین موجود در زمینۀ
موضوعات مختلف اخالقي و رفتاری ،در کنترل و مديريت رفتار بسیار مؤثر است .بنابراين به فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ و
هیأتهای فوتبال پیشنهاد ميشود از پتانسیل وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه در زمینۀ آگاهيرساني به مخاطبان استفاده
کنند .ارسال پیامکهای آموزشي و اخالقي در زمینۀ فرهنگ حضور در استاديومها و آيیننامههای انضباطي ميتواند در اين خصوص
بسیار مؤثر باشد .در همۀ کشورهای دنیا باشگاهها نقش مهمي در سازماندهي هواداران دارند و ملزم به سازماندهي کانونهای
هواداری ثبت مشخصات هواداران ،راهاندازی و بهروزرساني وبسايتها و ثبت کدهای اخالقي و آيیننامههای حضور در استاديوم،
اطالعرساني در خصوص قوانین وضعشده برای افراد خاطي و ممنوعیتهای موجود در استاديوم هستند که متأسفانه در کشور ما
توجه زيادی به اين موارد نميشود و بهتر است برای ارتقای فرهنگ حضور در استاديومها به اين موضوع توجه بیشتری شود .از
سوی ديگر با توجه به اينکه علت برخي از درگیری های درون ورزشگاه به رفتارها و حرکات نامناسب ورزشکاران و مربیان در
برخورد با تیم رقیب يا داور مسابقه مربوط ميشود ،به باشگاههای فرهنگي -ورزشي پیشنهاد ميشود کارگاهها و کالسهای آموزشي
و توجیهي در خصوص نحوۀ مديريت هیجان و خشم برای مربیان ،ورزشکاران و هواداران و لیدرها پیش از شروع فصل و حتي
پیش از شروع مسابقات برگزار کنند و سطح دانش افراد از اخالقیات و مديريت رفتار را افزايش دهند .با توجه به اينکه بیشتر افراد
حاضر در ورزشگاهها نوجوان و جوانان دانش آموز يا دانشجو هستند ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ميتوانند با کمک
معلمان و استادان تربیت بدني در کالسهای ورزش و تربیت بدني محتوای آموزشي در خصوص فرهنگ حضور در استاديومهای
فوتبال و ايجاد دانش و تغییر در نگرش و رفتار آنان تدوين و تدريس و تالش کنند با ترويج تفکر بُرد -بُرد و اهمیت تماشای
لذتبخش بازی در جهت تربیت نسلي نو از هواداران گام بردارند .همچنین با توجه به اهمیت و نقش رسانهها بهخصوص تلويزيون
در انتقال مفاهیم به مخاطبان ،الزم است نماهنگها و برنامههای نمايشي و تبلیغاتي در حوزۀ آموزش فرهنگ حضور در استاديومها
ساخته و پخش شود (همانگونهکه در خصوص فرهنگ ترافیک انجام گرفت) تا به دانشافزايي و تغییر نگرش هواداران برای حضور
مناسب و شهروندمدار در ورزشگاه ها کمک کند و با ايجاد جوی سالم و مناسب مقدمات حضور خانوادهها در ورزشگاه فراهم شود.
همچنین رسانه ميتواند در برنامههای ورزشي پیش از برگزاری مسابقات فوتبال ،با بحثهای کارشناسانه تفکر بُرد -بُرد را در بین
مخاطبان ترويج دهد.
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 البته بیشتر آنها تجربۀ ايفای نقش و،در پايان ميتوان گفت شرکت کنندگان پژوهش حاضر متخصصان دانشگاهي بودند
 اما بايد اذعان کرد که از،مسئولیت در بدنۀ اجرايي رويدادهای ورزشي و بهويژه مسابقات فوتبال ايران را نیز در رزومۀ خود داشتند
محدوديتهای پژوهش عدم اخ ذ نظرهای متخصصان حوزۀ اجرايي همچون مسئوالن فدراسیون فوتبال و کارگزاران زيرمجموعۀ
 هیأتهای فوتبال و غیره) و نیز کارشناسان باتجربه و متخصص يگانهای مختلف نیروی انتظامي بود که،آن (مسئوالن لیگ
 بنابراين پیشنهاد ميشود بهمنظور تکمیل نتايج.وظیفۀ سنگین امنیتبخشي به استاديومهای فوتبال به عهدۀ اين بزرگواران است
. در پژوهشهای آتي نظرهای اين افراد نیز اخذ و تحلیل شود،پژوهش حاضر
تقدیر و تشكر

.از همۀ مشارکتکنندگان در اين پژوهش صمیمانه تقدير و تشکر ميشود
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