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Abstract 
Educational institutions play a key role in the individuals’ socialization, transmission, and 
institutionalization of cultural and social values and norms. The present study aims to the role of 
educational institutions in institutionalizing the culture and etiquette of attending in football stadiums.  It 
employed an exploratory qualitative research design and the conventional content analysis technique. 
Thirteen deep semi-structured interviews were conducted with sports security and spectators' violent and 
aggression experts. The interviews were continued up to the theoretical data saturation. The collected data 
were analyzed using open and axial coding. The validity of coding was confirmed by two co-experts who 
reviewed and controlled the accuracy of the extracted codes and re-coding the interviews . The findings 
showed that educational institutions such as family, media, education, and higher education as four main 
themes and thirteen categories including cultural acceptance (education of children, families, students, 
teachers, professors, and citizens), modeling, and transmission of cultural-fan models (production of 
cultural content, awareness, and information, dissemination, and promotion of cultural models), academic 
promotion of fandom culture (development of cultural studies and enrichment of textbook content) and 
cultural co-thinking and networking (interaction and cooperation, and paving the path for the realization 
of cultural goals) are involved in the formation and institutionalization of culture and etiquette in football 
stadiums. It seems that paying more attention of educational institutions to the training of sports audiences, 
trying to modeling and transfer of cultural patterns, and having these institutions’ co-thinking and 
cooperation can develop people's culture and etiquette in football stadiums, reduce the level of violence 
and aggression of spectators and other people present in the stadiums, and prevent security incidents. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 

The integrity of society necessitates its members to accept its sustainable values 

and general norms correctly and efficiently and play an effective role in the better 

functioning of society (1). Educational systems in any society play the most 

important role in the individuals’ socialization, reflecting their socio-cultural 

values and norms (2). Given the significance of socializing citizens through 

educational institutions in football and the spectators’ behaviors in stadiums, these 

institutions must create culture and education and transfer cultural patterns to 

reduce the violence of spectators and other individuals present in stadiums. It 

seems that the familiarity of educational institutions with their roles and 

responsibilities for creating a culture and raise public awareness about appropriate 

behaviors in sports fields, without any double standard, can promote a culture of 

spectatorship and pave the way for family presence in stadiums.  

 

Methodology 
The present study employed an exploratory qualitative research design and the 

conventional content analysis technique. The participants were expert professors 

with research records in the field of football stadiums and sports fans’ violence 

and aggression. Via a purposive sampling method, thirteen individuals were 

selected as participants. The inclusion criteria for specialists consisted of having 

research pieces or any writing in sports security, violence, and aggression, and 

fans’ behaviors in football, as well as supervising and counseling in master's 

theses and doctoral dissertations in these fields. To collect the required data, 30- 

to 90- minute in-depth semi-structured interviews were conducted with open-

ended questions. The sampling and interviewing process continued until the 

theoretical saturation of the data was reached. From the eleventh interview, the 

data reached theoretical saturation, and the interviews were continued solely to 

ensure the accuracy of the findings. At the end of each interview, their content 

was completely typed and open (initial) coding of the data was done for extracting 

the initial concepts (subcategories). After conducting all the interviews and 

extracting the initial codes, the axial coding was done and the concepts were 

extracted. Then the concepts were combined, categorized, and the themes were 

selected. Continuous participation of the researcher in the process of data 

collection and analysis, referring the transcribed text of the interviews to the 

participants and obtaining their approval, reviewing and controlling the accuracy 

of the extracted codes, and recoding the interviews by two collaborators 

concerning the research topic and qualitative research method were used as 

methods to confirm the research reliability. 
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Results  

In the open coding stage, 152 initial codes regarding the role of educational 

institutions in institutionalizing the culture and etiquette of attending football 

stadiums were extracted. After reviewing and collecting the repeated codes, the 

initial codes (subcategories) were analyzed in the axial coding stage, from which 

thirteen categories and four main themes were extracted (Table 1). 
 

Table 1- Results obtained from the content analysis of the data 

Subcategory Category Theme 
Training children the correct behavioral and moral patterns and managing behavior 

and emotion 

C
hi

ld
re

n 

ed
uc

at
io

n 

A
cc

ul
tu

ra
tio

n 

Socializing children through families  
Training appropriate behavioral patterns on how to attend stadiums to the family by 

the media 

F
am

ily
 

ed
uc

at
io

n 

Training supportive behavioral patterns to parents through cultural centers and think 

tanks  
Training appropriate cultural and behavioral patterns to students in the form of 

workshops 

S
tu

de
nt

 e
du

ca
tio

n Training win-win thinking as well as responsibility and protection of public property 

Training fandom rules and regulations and focusing on preventive education in 

schools before misbehavior occurs 

Modeling and presenting cultural models of how school students attend stadiums 

Institutionalizing and internalizing law enforcement and respecting the law for 

students in schools 

Creating a sense of belonging to public property and the ugliness of damaging public 

property in students by schools 

Training appropriate behavioral patterns and etiquette in stadiums to physical 

education students as future teachers and coaches 

U
ni

ve
rs

ity
 

st
ud

en
t 

ed
uc

at
io

n 

Training behavioral patterns and ethics of attending stadiums to students of general 

physical education courses 

Training win-win thinking for students 

Holding in-service training courses for physical education teachers and university 

professors with a focus on ethics in sports and adherence to the rules 

T
ea

ch
er

 a
nd

 

pr
of

es
so

r 

ed
uc

at
io

n 

Training, empowering, and making aware the physical education teachers 

in transmitting cultural concepts and patterns to students 

Training appropriate behavioral patterns in sports environments to people 

by mosque clerics 

C
it
iz

en
 e

du
ca

tio
n 

Training adolescents and young people a sense of religion towards the 

general facilities of the stadium in mosques and Basij bases 

Training cultural and behavioral patterns to citizens through media 

programs 

Efforts of the media and its affiliates in training anger and emotion 

management and respect for the rules of the game 
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Table 1- Results obtained from the content analysis of the data 

Subcategory Category Theme 

Informing the spectators about the cases of entering the stadium and the 

legal offenses of the offenders by the media 
C

u
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u
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l a
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 c
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Informing and informing the spectators about the legal and criminal 

consequences of the offenders by the media 

Informing students about the ethical and cultural aspects of attending 

sporting events and legal and judicial offenses 

Holding sports camps to the stadium to watch the game and train etiquette 

C
u
lt
u
ra

l c
on

te
n
t p

ro
d
u
ct

io
n 

Holding a conference, gathering, and workshop at the university on 

football and the customs and culture of attending the stadium and watching 

the game 

Preparing educational brochures on how to behave in stadiums and their 

distribution among students 

Producing cartoon programs with the aim of training appropriate 

behavioral patterns in stadiums and respect for the rules by the media 

Holding scientific programs and meetings by media experts 

Making advertising programs about the immoral consequences in 

stadiums 

Promoting win-win thinking in the media and conveying the moral and 

cultural concepts and values of being in the stadium through the media 

C
u
lt
u
ra

l m
od

el
s 

p
ro

m
o
tio

n 

Modeling through the preparation of biographies or biographies of athletes with 

domestic and foreign ethics and its distribution in schools 

Transmitting cultural and moral concepts in the field of sports by 

celebrities in the media 

Transmitting appropriate behavioral patterns of fandom to adolescents and 

young people through Imams of congregations 

Introducing appropriate cultural models (cultural modeling) and 

educational books and websites by the media 

Selecting the top fans of the week by the media 
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Findings show that educational institutions such as family, media, education, and 

higher education in the form of four main themes and thirteen categories including 

cultural acceptance (education of children, families, students, teachers, professors, 

and citizens), modeling, and transmission of cultural-fan models (production of 

cultural content, awareness, and information, dissemination, and promotion of 

Table 1- Results obtained from the content analysis of the data 

Subcategory Category Theme 

Approving and implementing research projects in the field of modeling 

the culture of presence in the stadium by researchers 
D

ev
el

op
m

en
t o
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cu
lt
ur

al
 s

tu
d
ie

s 

A
ca
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f 
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cu
lt
ur

e 

Conducting research studies and writing and translating books related to 

the culture of attending sports fields 

Reviewing statutes and guidelines of successful countries in managing 

fans’ behaviors 

Including cultural-ethical topics and etiquette in sports venues and events 

in the content of school textbooks 

T
ex

tb
o
ok

 

co
n
te

n
t 

en
ri

ch
m

en
t 

Including ethical and cultural issues in the content and subject of sports 

sociology course in universities 

Media interaction with fans and focusing on the needs and concerns of fans 

in the programs 

C
o
o
p
er

at
io

n 

C
u
lt
u
ra

l c
o-
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et
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g 

Interaction of the institution of religion with sports and modification of 

some religious rules regarding the issues facing sports according to the 

opinion of religious jurists 

Aligning media sports programs with the cultural policies of the 

community and especially the sports institution 

Eliminating negative words and corrections such as spectatorship from 

media programs and non-political use of media by football margins 

P
av

in
g 
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e 
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 f
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 th
e 
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f 
cu
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Paying attention to the role of provincial education councils in informing, 

planning and policy-making the culture of attending stadiums 

Lack of promotion of win-lose thinking and creating tension in the fans 

before the start of the game in the media 

Paying more attention to the cultural content of sports programs, media and 

sports press 

Paying more attention of the Ministry of Education and Higher Education 

to the culture of fandom and ethics and tolerance and holding related 

workshops 

Making sports presenters and programmers aware of participating in training 

workshops on not spying on the audience 

Making the clergy and imams feel responsible for modeling and 

promoting appropriate behavioral patterns to citizens 



Shabani: Investigating the Role of Educational Institutions...                               270 

cultural models), academic promotion of fandom culture (development of cultural 

studies and enrichment of textbook content) and cultural thinking and networking 

(interaction and cooperation, and paving the path for the realization of cultural 

goals) are involved in the formation and institutionalization of culture and 

etiquette in football stadiums. Regarding the role of universities in the culture and 

etiquette of attending stadiums, the interviewee No. 5 stated: "in universities, we 

have a sociology of sports unit, the topics of which can be used to create a culture 

or to inform and educate students. Conferences, gatherings, and workshops on 

football and ethics at universities can also provide training and awareness for 

students." Interviewee No. 8 believed that "media and education can be used to 

provide information about prohibited items entering stadiums and the legal and 

criminal consequences of offenders". Interviewer No. 3 also stressed the 

significance of the role of education: "school principals can, in coordination with 

the parents, plan sports camps to the stadium and introduce the children to the 

environment, training them how to observe the law, respect for the rights of others, 

and manage and control anger". Regarding the interaction of the religious 

institution with other institutions regarding cultural affairs, the interviewee No. 12 

stated that “establishing communication between sports directors and presenters 

and religious experts and discussing them with them can be a solution to many 

cultural issues of football sports. Having a series of interactions and 

communication and creating constructive cooperation between these two 

institutions can help to promote cultural issues in the field of football”. 

Interviewee No. 6 emphasized the role of the media in shaping violence among 

fans: “sports media get better if they eliminate abuses and marginalization. The 

media should seek to build trust so that the audience can trust it". 

 

 Conclusion  
Many people like to watch football up close and personal in stadiums, but it seems 

that accidents at football stadiums have made them unsafe environments (3). 

Therefore, it is necessary to rely on educational institutions and their functions in 

society to train a new generation of football spectators to minimize the occurrence 

of accidents in stadiums and to improve security in stadiums. Improving the 

atmosphere of football stadiums requires preventive measures. Educational 

institutions such as families, schools, universities, and mass media are the most 

appropriate and ready platform to pursue the correction of the behavior pattern in 

watching football due to their appropriate access to each stratum of the society. 

So their functions should be considered as much as possible. According to the 

results, it is necessary to educate children and adolescents at the top of the program 

to change and correct fandom behaviors. Besides, educational texts should be 

prepared based on attention to the culture of collectivism, observance of laws, 

respect for the rights of others, and win-win thinking. 
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 مقالة پژوهشی

های  ی فرهنگ و آداب حضور در استادیومسازقش نهادهای تربیتی در نهادینهن

 فوتبال 
 

 5  ، بهبود یاریقلی4، رسول فرجی3، شهرام شفیعی 2 نژاد، مهرعلی همتی1سپیده شبانی
 

 ، رشت، ایران دانشگاه گیالن  ،دکتری مدیریت ورزشی  دانش آموخته.  1

 مسئول( ، رشت، ایران )نویسندۀ  دانشگاه گیالن  ،استاد مدیریت ورزشی.  2

 مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران دانشیار  .  3

 ر مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران دانشیا .  4

 . دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 5
 

  29/70/1398تاريخ پذيرش:                            1398/ 03/04تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

اجتماعی  فرهنگی و  ها و هنجارهای  سازی ارزش و نهادينه   ، انتقال افراد   ذيری پ نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه 

اين  از  سازی فرهنگ و آداب حضور در  بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادينه   حاضر   رو هدف پژوهش   دارند. 

و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود.   اکتشافی   پژوهش حاضر از نوع  . بود های فوتبال ايران  استاديوم 

  ی ر ی گ نمونه که بر اساس    شناسی مديريت ورزشی و جامعه ساختاريافته عمیق با متخصصان حوزه  نیمه   ة مصاحب   13

دست آمده با استفاده  به های انجام شد. داده   ، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انتخاب شده بودند  مدار هدفمند مالک 

استخراج    ی و کنترل صحت کدها   ی ن ی بازب نیز با   ها کدگذاری   اعتبار شدند.   تجزيه و تحلیل از کدگذاری باز و محوری  

  ها نشان داد نهادهای يافته  . گرفت   قرار   تأيید   توسط دو نفر متخصص همکار مورد ها  مجدد مصاحبه   ی شده و کدگذار 

-مقوله شامل فرهنگ   13تم اصلی و    چهار قالب  در  خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی  همچون    تربیتی 

آموزان، دانشجويان، معلمان و اساتید، شهروندان(، الگوسازی و انتقال  ها، دانش )آموزش فرزندان، خانواده   يری ذ پ 

فرهنگی،  )   هواداری - فرهنگی   الگوهای  محتوای  اطالع آگاهی تولید  و  الگوهای    ، رسانی بخشی  ترويج  و  اشاعه 

 ( هواداری  فرهنگ  آکادمیک  ارتقا  فرهنگ فرهنگی(،  مطالعات  و  توسعه  درس   ی محتوا   ی ساز ی غن ی  و  کتب  ی( 

و    گیری در شکل ی(  تحقق اهداف فرهنگ   ی ساز نه ی زم و    متقابل   ی تعامل و همکار )   سازی فرهنگی انديشی و شبکه هم 

رسد توجه بیشتر نهادهای  نظر می ه  ب .  نقش دارند   فوتبال   ی ها وم ي فرهنگ و آداب حضور در استاد   سازی نهادينه 

انديشی  هم   چنین هم و    لگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی تالش در جهت ا ،  تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی 
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                                                            ...فرهنگ و آداب یسازنهيدر نهاد یتیترب ی: نقش نهادهاشبانی

های فوتبال،  توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استاديوم   واسطه ه  ب ند  بتوا با يکديگر    نهادها اين  سازی  شبکه و  

و از وقوع حوادث امنیتی    هد ها را کاهش د سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و ساير افراد حاضر در استاديوم 

   پیشگیری نمايد. 

 

   فرهنگ هواداری. امنیت ورزشگاه، خشونت هواداران،  الگوسازی فرهنگی،  :  واژگان کلیدی 

 

 قدمه م 
 های بتوانند ارزش  مؤثر  و  درست  ای گونه به  جامعه  افراد  که  است  آن  مستلزم  جامعه  یک  انسجام  و  همنوایی 

 مختلف  زمانی  و  مکانی  شرایط  در  که  یابند  طوری پرورش  و  پذیرفته  را  جامعه  آن  عام  هنجارهای  و  پایدار 

و دریوش،    )عباسی نمایند   ایفا  جامعه  بهتر  کارکرد  در  مؤثر  نیز نقشی  و نند  ک رفتار   مناسب   طور ه ب  بتوانند 

 های ارزش  و  هنجارها  با  را  خود  اعضای  پذیری تا در طی فرایندی به نام جامعه  کوشد می  هر جامعه   . ( 3  ، 2017

کنند. در   زندگی  خود   ۀ جامع  هنجارهای  با  متناسب  بتوانند  بیاموزد تا  مطالبی  آنها  به  و  کند  آشنا  اجتماعی 

های رفتاری حضور در جامعه است که  یری فرایند آموزش هنجارهای اجتماعی و مهارت ذ پ جامعه واقع،  

های جمعی در آن ایفای نقش  نهادهایی همچون خانواده، گروه دوستان، مدرسه، کارگزاران دولتی و رسانه 

خانواده اولین نهادی است که فرزندان  بر این اساس،    (. 3  ، 2019،  1، لئو، چانگ، هسیه و لوو نگ ا کنند )ه می 

،  اسماعیلی و یقینی آرا و  شوند )کیوان و وارد زندگی اجتماعی می   کنند می در آن به تدریج کسب هویت  

ارزش 120  ، 2014 با درونی کردن  فرزندان می (. خانواده  باشد ها در  انتقال فرهنگ  از    . تواند عامل  پس 

 یا  شود، مدرسه می  عمل  وارد  کودك  کردن  اجتماعی  هدف  با  و  جامعه  سوی  از  که  نهادی  خانواده، نخستین 

  2سازی نهادینه  و  برای آموزش  مکان  بهترین  را  مدرسه  ظران، صاحبن  . ت اس  پرورش  و  آموزش  رسمی  نهاد 

 های مهارت  و  دانش  انتقال و   شخصیت  رشد  در  مهمی  نقش  مدرسه  معتقدند   و   دانند می  اجتماعی  هنجارهای 

  نظام مهم    وظایف   از   اجتماعی   هنجارهای   سازی نهادینه   ، بنابراین   (؛ 5  ، 2017دارد )عباسی،   به افراد  زندگی 

آموزش،    ها عالوه بر کارکرد آشکار  ام آموزشی مانند مدارس و دانشگاه نظ و    است   مدرسه   باالخص   و   آموزشی 

انسجام اجتماعی و غیره    های فرهنگی، تقویت ارزش ،  دربرگیرنده انتقال فرهنگ د که  ن دار   نیز   کارکرد پنهانی 

  ی جمع  های خانواده، گروه همساالن، مدرسه، دانشگاه و رسانه  ی کل   طور ه ب  (. 60  ، 2003زاده، )حسن   هست 

برخوردار   ای ژه ی و  ت اهمی  از   ها آن  ی ت ی و ترب   ی آموزش  ی که کارکردها   ند هست مؤثر در جامعه    ی ت ی ترب  ی نهادها 

  ی فرهنگ همگان   سازی نه ی در نهاد   ها خانواده، گروه همساالن، مدارس و رسانه   همچون   ی ت ی ترب   ی است. نهادها 

ورزش   نقش نمودن  از دیگر    جمعی   های رسانه   . ( 2016،  و همکاران   نژاد ی منوچهر ) ند  هست آفرین  بسیار 
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  ها رسانه کنند.  یری افراد ایفا می ذ الگوپ شدن و  نهادهای تربیتی هستند که نقش بسیار مهمی در اجتماعی 

 اجتماعی  های ارزش  گیری شکل   و  آموزش  رسانی، اطالع  اجتماعی،  مسائل  بررسی  جهت  اساسی  ابزارهای  از 

 ها نگرش  و  ها فرهنگ  نفوذ  وسایل  و کارآمدترین  ها اندیشه  رواج  و  طرح  برای  ابزار  ترین قوی  و   آیند می  شمار   به 

در همین راستا،    . ( 11،  2014  ، پور، کاشف، باقری و منگشتی پور، نیازی حسین شوند ) محسوب می  جوامع  در 

 رفتاری  الگوهای  وجود  به  مختلف،  سطوح  در  آمیز های خشونت رفتار  کنترل  برای   عقیده دارند   محققان برخی  

زاده، سعادتی،  )عباس   داد  آموزش  را  مطلوب های  رفتار  غیرمستقیم،  صورت  به  تا  است  نیاز   مناسب  و شخصیتی 

بر این محور استوارند که    و یادگیری اجتماعی   شناسی های روان نظریه (.  35  ، 2017 ، کبیری و عشایری 

شدن و  کودك در جریان اجتماعی   اکتسابی هستند و   های رفتاری نظیر خشونت و پرخاشگری ناهنجاری 

های آموزشی  همساالن، نظام   های خانواده، گروه ها متأثر از گیرد و این آموخته را فرا می  آنها یری، ذ پ جامعه 

ای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی،  ورزش پدیده   ، نظران به عقیده صاحب (.  109  ، 2010نیا،  )فتحی   است و رسانه  

و همچنین ساختارهای اجتماعی  ها  که پیوندی محکم با مجموعه نهادها و سازمان   است اقتصادی    سیاسی و 

طور کلی یک شاخص فرهنگی در  ه ای مربوط به آن ب ه دستاوردهای ورزش و فعالیت عنا که  به این م   ؛ دارد 

و عسگری،  )سعادت   د شو های مختلف محسوب می زمینه  ی  ها ورزشگاه  وضعیت حاضر (.  23،  2018مهر 

دهنده کارکرد الگوهای رفتاری نامناسب افراد حاضر در استادیوم اعم از  و جو نامساعد آن نشان فوتبال  

 عدم  و  ها تداوم رفتارهای ناهنجار در ورزشگاه  که متاسفانه   است و غیره    ، داوران تماشاگران، بازیکنان، مربیان 

ریزی  برنامه  و  فرهنگی حاضر  الگوهای  شناسی آسیب  منظور  به  حوزه  این  در  نظران صاحب  و  کارشناسان  حضور 

رفتاری نامناسب و دامن زدن به خشونت و  موجب ترویج الگوهای   آن،  بهبود  و  کنترل  جهت  در  مناسب 

جه به اهمیت ورزش و باالخص فوتبال در فرهنگ  با تو  . شده است   بال ت ی فو ها پرخاشگری در استادیوم 

ها، تأمین یک محیط امن و ایمن  جوامع مختلف و عالقمندی افراد به تماشای مسابقات آن در استادیوم 

،  1گی ، کوپر، مارکیانی و مک )هال   انکارناپذیر و حائز اهمیت مبدل شده است برای تماشاگران به یک ضرورت  

آرام و  ها، خشونت و پرخاشگری تماشاگران، هولیگانیسم و جو نا . عدم امنیت روانی در ورزشگاه ( 16  ، 2012

ها،  در ورزشگاه   افراد کاهش حضور  تواند موجب  می ها  های رفتاری برخی از افراد حاضر در استادیوم ناهنجاری 

المللی  در میادین بین   شای بازی و تخریب وجهه ورزشی ایران صدمه به اقتصاد ورزشی، کاهش لذت تما 

 .  ( 34  ، 2015،  زاده، تیلور و فرجی ، قلی نژاد همتی )   شود 

هواداران فوتبال   رفتار شناسی  آسیب بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط با خشونت و پرخاشگری در ورزش و  

زیادی در زمینه    های پژوهش دهد که هر چند  نشان می  و متغیرهای    خشونت و پرخاشگری علل  نسبتاً 

اما مطالعات جامع و منسجمی  ،  های آن انجام شده است و استادیوم در ورزش و به ویژه فوتبال    مرتبط با آن 

و فرهنگ حضور افراد در استادیوم، با توجه به اهمیت آن در پیشگیری از خشونت    آداب، رسوم در خصوص  
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چرا که به    ام نشده است؛ انج   ایران های آموزشی و تربیتی در  همچنین تعیین نقش نظام و  و پرخاشگری  

مربوط به خشونت و پرخاشگری، که یکی از    پیشگیری از وقوع حوادث   یکی از راهکارهای رسد  نظر می 

های فوتبال است، اقدامات فرهنگی و آموزشی نهادهای تربیتی کشورها  عوامل تهدید کننده امنیت استادیوم 

به  .  ( 2016 زاده و فرجی، نژاد، تیلور، قلی )همتی  است سازی کنترل افراد حاضر در میادین ورزشی و درونی 

 و  انتظامی  نیروهای   تنها  فوتبال  مسابقه  یک  امنیت  تأمین  در (  2019)   همکاران و    نیارکی یی رضا   ده ی عق 

 افزایش  سبب  آنها سازی اجرا و پیاده  که  دارند  وجود  نیز  دیگر  عوامل  از  بسیاری  بلکه  ندارند،  نقش  امنیتی 

بیداری  لعل      است در افراد  حضور  شدن فرهنگ  یکی از آن عوامل درونی د و  شو می  ها ورزشگاه   امنیت سطح  

های خود، به نقش اقدامات فرهنگی و  ( نیز در پژوهش 2016کارگر و همکاران ) و    ( 2019و همکاران ) 

(  1201)   1ملنیک و وان   . ال اشاره کردند های فوتب آموزشی در پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی در استادیوم 

ش  اجتماعی  فرایند  در  دوستان  و  مدرسه  والدین،  مؤثر  نقش  به  نمودند؛ دن  نیز  اشاره  فوتبال    هواداران 

این   هماهنگی   و  همکاری  زمینه،  این  در  گروهی  های رسانه  انکارناپذیر  و  گیر چشم   ثیر أ ت   به  توجه  با  همچنین 

سازی از طریق مدارس،  در بخشی از پژوهش خود به فرهنگ (  2008زارع )   . د ن دان می  ضروری  بسیار را   نهادها 

ثر و مناسب  ؤ با آموزش م معتقد است  نمود و  ها اشاره  خشونت در استادیوم ها و نشریات در کاهش  رسانه 

با نقد  این محقق  .  کرد تقویت  ها  در آن تحمل را  آستانه  توان  می به مربیان، ورزشکاران و نوجوانان    فرهنگ 

رفتار خشن تماشاگران    دهند و به ها با مطالب خود خشونت را آموزش می رسانه   ، بر عملکرد رسانه افزود 

کاهش خشونت و پرخاشگری در بستر خانواده و    . بایست اصالح شود که این امر می   بخشند مشروعیت می 

رسمی نقشی اساسی در جلوگیری و کاهش پدیده  افزایش کنترل اجتماعی رسمی و غیر و از طرفی،  ها  رسانه 

بیرامی و همکاران    . ( 36  ، 2017ه و همکاران،  زاد )عباس   نماید در بین تماشاگران فوتبال ایفا می پرخاشگری  

ن ایجاد  ا گیری رفتار شهروندی هوادار های ورزشی نقش مهمی در شکل رسانه نیز گزارش کردند که  (  2015) 

ی هوادارن به نفع خود استفاده  از مزایای ایجاد رفتارهای شهروند   تواند می جامعه  د که در نهایت  ن کن می 

ها افزایش یابد،  چه تحریک تماشاگران از طریق رسانه   هر (  2014همکاران ) حسین پور و  به عقیده    . کند 

ها  های ورزشی رسانه رفتارهای اوباشگرایانه نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین الزم است در محتوای برنامه 

( معتقدند  2020شجیع و همکاران )   در جهت پیشگیری از اوباشگری و خشونت تجدیدنظر صورت گیرد. 

های اخالقی فاصله زیادی دارد که منجر به کاهش حضور  های فوتبال ایران از هنجارها و نورم تادیوم جو اس 

در جهت    ی ورزش   های رسانه   ت فعالی   شدن   مند ضابطه در برخی تحقیقات به  همچنین  شود.  تماشاگران می 

آموزش    ( و 2015نژاد و همکاران،  )همتی   ی ورزش   های وم ی فرهنگ حضور و نحوه رفتار در استاد   موزش آ 

تماشاگران و اقدامات فرهنگی به عنوان راهکاری برای کنترل پدیده خشونت تماشاگران و ایجاد محیطی  

(.  101،  2007،  و راسخ شیخ، شهبازی    ، اشاره شده است )محمدکاظمی   امن برای حاضران در استادیوم 
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ره نمودند و برنامه  دیگر از محققین بر نقش نهادهایی مانند خانواده، آموزش و پرورش و رسانه اشا   برخی 

و سیاست  ای گذ ریزی  مناسب  ورزشگاه اری  بهبود جو  در  را  نهادها  ناهنجاری ن  و کنترل  رفتاری  ها  های 

دانستند  مؤثر  و همکاران،  همتی )   تماشاگران  که    نیز   ( 2016)   شانواز   و   ور آ ی خاقان   . ( 2015نژاد  معتقدند 

-ها صورت می سازی در حوزه هواداران فوتبال توسط خانواده فرهنگ  ر پیشگیری، آموزش و ترین ابزا اصلی 

   . ترین پل ارتباطی، آموزش و اصالح رفتارهای خشونت آمیز هستند ها در این میان اصلی گیرد و رسانه 

پژوهش  پیشینه  مرور  کلی،  طور  می به  نشان  شده  انجام  در  دهد  های  تماشاگران  حضور  نحوه  اصالح 

نهادینه های فوتبال و آشنایی این افراد با آداب و رسوم و فرهنگ حضور در استادیوم از طریق  استادیوم 

بهبود فرهنگ و آداب حضور و به    در   تواند می   مثبت   اخالقی و رفتاری   الگوهای   ازی و آموزش و انتقال س 

  مؤثر باشد   ها استادیوم و در    ها ارتقای سطوح امنیت استادیوم کاهش سطوح خشونت و پرخاشگری و    تبع آن 

سازی فرهنگ و آداب حضور  نهادهای تربیتی در جهت نهادینه است که   ن ی ا   شود ی که مطرح م   ی ال ئو س  اما 

 انجام دهند؟   توانند می   اقداماتی چه    های فوتبال چه نقشی دارند و در استادیوم 

های فوتبال ایران  اشگری تماشاگران در استادیوم اتفاقات و حوادث گزارش شده از خشونت و پرخ با توجه به  

ی  دادها ی رو  برگزارکنندگان  های چالش  از  ی ک ی   ( 2018خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی،  )  های اخیر در سال 

ا حاکی از آن است که  ه گزارش   . است ها  امنیت و بهبود جو استادیوم توجه به عوامل ایجاد کننده  ورزشی  

های فوتبال در پی داشته و  باشگاه زیادی برای    پیامدهای منفی های فوتبال  اتفاقات رخ داده در ورزشگاه 

کاهش    اتفاقات   قوع این المللی شده است. از سوی دیگر و بین ه ورزشی کشور در میادین  ه موجب تخریب وج 

را در پی دارد که این امر نیز    آنها   برای تماشای بازی و عدم احساس امنیت   ها د در ورزشگاه ا افر حضور  

نماید. بنابراین به عقیده برخی از  یری بر پیکره فوتبال در کشور وارد  ذ صدمات اقتصادی جبران ناپ تواند  می 

  ی مهم برا   ی ارها ک از راه   ی ک ی   ( 2007و همکاران،   محمدکاظمی ؛  2016نژاد و همکاران،  همتی )   محققین 

فرهنگ   توسعه  و   ی اقدامات فرهنگ  انجام و    تماشاگران   آموزش   ها ورزشگاه در  ی کاهش خشونت و پرخاشگر 

ترین نقش را در  آموزشی در هر جامعه مهم   های تربیتی و نظام   . است ها  و آداب حضور تماشاگران در آن 

افراد  جامعه  ارزش پذیری  و منعکس کننده  دارند  عهده  فرهنگی بر  اجتماعی آن جامعه  - ها و هنجارهای 

شدن افراد از طریق  از سوی دیگر و با توجه به اهمیت اجتماعی   (. 52،  2003زاده، )حسن   شوند محسوب می 

ها الزم است نهادهای آموزشی و تربیتی با  در زمینه فوتبال و رفتار تماشاگران در استادیوم نهادهای تربیتی  

و    آمیز تماشاگران هنگی در جهت کاهش رفتارهای خشونت سازی و آموزش و انتقال الگوهای فر فرهنگ 

رسد آشنایی نهادهای تربیتی و آموزشی جامعه با  نظر می ه ب ها تالش نمایند. دیوم سایر افراد حاضر در استا 

سازی و ارتقای آگاهی عمومی در خصوص رفتار مناسب در میادین  راستای فرهنگ شان در  ها و وظایف نقش 

کردن و همکاری نهادهای متولی آموزش و تربیت بتواند به ارتقای  ن ورزشی و همچنین جزیره ای عمل  

ورزشی کشور در   - ها و ایجاد وجهه فرهنگی ها در ورزشگاه سازی حضور خانواده زمینه فرهنگ تماشاگری، 
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به استناد نتایج برخی مطالعات    نماید. هر   شایانی   المللی کمک سطوح بین  نژاد و همکاران،  همتی ) چند 

های فوتبال انجام اقدامات پیشگیرانه  الزمه بهبود جو استادیوم   ( 2007  و همکاران،  محمدکاظمی ؛  2016

ریزی درست مسابقات  ضرورت اصالح زیرساختارها و مدیریت و برنامه به    است و بسیاری از محققین نیز 

و محرومیت    تماشاگران   اما توجه به این نکته ضروری است که تنها با انجام اقدامات تنبیهی   ؛ اند اشاره نموده 

ارتقای امنیت    خشونت و پرخاشگری تماشاگران و توان موجبات کاهش  ها با بازی بدون تماشاگر نمی باشگاه 

فرهنگ و آداب حضور    به منظور تربیت نسلی نو از هواداران ها را فراهم ساخت بلکه الزم است  تادیوم اس 

اصالح   به افراد   با ارائه الگوهای رفتاری و فرهنگی مناسب و    افراد در استادیوم ها از طریق نهادهای تربیتی 

  و فرهنگ   آداب بهبود  رو، در این پژوهش تالش شده است که با بررسی نقش نهادهای تربیتی در  از این   . شود 

سازی  گامی مؤثر در جهت درونی   ، های فوتبال و همچنین تبیین کارکردهای این نهادها حضور در استادیوم 

رخاشگری  های رفتاری، خشونت و پ و توسعه آداب، فرهنگ و اخالق حضور تماشاگران و کاهش ناهنجاری 

   ها برداشته شود. و حتی حوادث امنیتی در استادیوم 

 

 پژوهش روش 
مشارکت کنندگان در    پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 

و   ، پژوهش  متخصص  استادیوم  زمینه  در  پژوهش  سابقه  دارای  اساتید  و  امنیت  خشونت  فوتبال،  های 

نفر از آنها در پژوهش    13مدار گیری هدفمند مالك بودند که بر اساس نمونه  هواداران ورزشی پرخاشگری  

داشتن تحقیق و تألیف در زمینه امنیت    ، حاضر شرکت نمودند. معیار ورود به پژوهش برای متخصصین 

  ۀ ارشد و رسال نامه  ورزشی، خشونت و پرخاشگری و رفتار هواداری در فوتبال و نیز راهنمایی و مشاوره پایان 

برای    گزارش شده است.   1  کننده در پژوهش در جدول مشخصات افراد شرکت   ها بود. دکتری در این زمینه 

  90تا    30 در بازه  باز  پرسش  طرح  و با  ساختاریافته های عمیق نیمه مصاحبه  ، های مورد نیاز آوری داده جمع 

ها ادامه یافت و از  نظری داده  اشباع  تا رسیدن به ها  شد. فرایند انتخاب نمونه و انجام مصاحبه  دقیقه انجام 

ها  ها صرفًا برای اطمینان از صحت یافته ها به اشباع نظری رسیدند و ادامه مصاحبه مصاحبه یازدهم، داده 

شد.   ضبط های پژوهش  کننده با کسب اجازه شرکت  ها مصاحبه  انجام شد. به منظور تحلیل و بررسی دقیق، 

ها به منظور استخراج  صورت کامل تایپ و کدگذاری باز )اولیه( داده   مصاحبه، محتوای آنها به بعد از پایان هر  

)زیرمقوله  اولیه  مصاحبه مفاهیم  همه  انجام  از  پس  انجام شد.  به  ها(  اقدام  اولیه،  استخراج کدهای  و  ها 

انتخاب تم ش کدگذاری محوری و استخراج مفاهیم و سپس ترکیب مفاهیم، مقوله  د. مشارکت  بندی و 

پژوهشگر در روند جمع  به  ها، ارجاع متن مکتوب مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل آن آوری داده پیوسته  ها 

و کدگذاری مجدد  کننده مشارکت  استخراج شده  کنترل صحت کدهای  و  بازبینی  آنها،  تأیید  اخذ  و  ها 
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تحقیق کیفی، به عنوان    موضوع پژوهش و نیز روش  با  ها توسط دو نفر متخصص همکار در رابطه مصاحبه 

 بودند.    های تأیید قابلیت اعتماد در این پژوهش روش 

 
 کنندگان در پژوهش توصیف شرکت   - 1جدول 

شماره  

مصاحبه  

 شونده 

تعداد کدهای  

استخراج  

 شده 

 رشته تحصیلی 
مرتبة  

 علمی 
 سن)سال( 

سابقه  

تدريس و  

 پژوهش 

 1شماره 

 2شماره 

 3شماره 

 4شماره 

 5شماره 

 6شماره 

 7شماره 

 8شماره 

 9شماره 

 10شماره 

 11شماره 

 12شماره 

 13شماره 

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

 ورشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 مدیریت و حقوق ورزشی 

 شناسی جامعه 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی شناسی مدیریت و جامعه 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 ورزشی مدیریت 

 شناسی جامعه 

 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 

سازی فرهنگ و آداب  نهادینه در خصوص نقش نهادهای تربیتی در    کد اولیه   152،  در مرحله کدگذاری باز 

  کد اولیه   76استخراج شد که پس از بررسی و تجمیع کدهای تکراری،  های فوتبال  حضور در استادیوم 

استخراج    از آن   تم اصلی   مقوله و چهار   13  لیل قرار گرفت و ح مورد ت اری محوری  ذ کدگ در مرحله  )زیرمقوله(  

 (. 2)جدول شد  
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 ها نتايج حاصل از تحلیل محتوای داده   - 2جدول 

 تم  مقوله  ها منبع کد  زير مقوله 

 P1, P4, P6, P9, P11 آموزش الگوهای رفتاری و اخالقی صحیح به فرزندان  
ان 
ند
رز
ش ف

وز
آم

 

گ 
هن
فر

پذ 
ی 
یر

 

 P13 آموزش رفتارهای فرهنگی و اجتماعی مناسب به فرزندان  

 P13 ها  در استادیوم   آموزش مدیریت رفتار و هیجان به فرزندان 

 P4, P13 ها خانواده   ق ی فرزندان از طر   اجتماعی کردن 

ها  آموزش الگوهای رفتاری مناسب در خصوص نحوه حضور در استادیوم 

 به خانواده توسط رسانه 
P1 

ده 
نوا
خا
ش 

وز
آم

 

به  رفتار   ی الگوها   آموزش  هواداری  طر   ن ی والد ی  و    ق ی از  فرهنگسراها 

 ی فکر   ی ها کانون 
P1 

خصوص خانواده   آموزش  در  الگوها   ها  انتقال  به    ی ر ی پذ جامعه   ی نحوه 

 فرزندان 
P1,P3, P6, P9, P13 

و    ی الگوها   آموزش  دانش   ی رفتار فرهنگی  به  قالب  مناسب  در  آموزان 

 ها کارگاه 
P1,P2,P3,P4,P5,P7,P9,P12,P13 

ان 
وز
 آم
ش
دان
ش 

وز
آم

 

 P2 رد ب    - رد آموزش تفکر ب  

 P6 پذیری و حفظ اموال عمومی آموزش مسئولیت 

 P9 ی هوادار   ی ها و مقررات و دستور العمل   ن ی موزش قوان آ 

به    ی بند ی و پا   گران ی خشم و احترام به حقوق د   جان، ی کنترل ه   آموزش 

 ن ی قوان 
P3,P4,P6 

 P3,P12 ی فلسفه ورزش، جوانمرد   و   ی اخالق هوادار   آموزش 

 P3 در مدارس قبل از بروز رفتار ناهنجار   رانه ی شگ ی بر آموزش پ   تمرکز 

 P3,P4,P13 مناسب در مدارس   ی رفتار   ی با الگوها   اجتماعی کردن 

توسط    استادیوم ها ی نحوه حضور در  فرهنگ و ارائه الگوهای    ی الگوساز 

 مدارس 
P4 

دانش  کردن عمل به قانون و احترام به قانون به  ی و درون   ی ساز نه ی نهاد 

 در مدارس آموزان  
P9 

  ی به اموال عموم   ی رسان ب ی و قبح آس   ی احساس تعلق به اموال عموم   جاد ی ا 

 مدارس   توسط دانش آموزان    در 

 
P1 
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 ها محتوای داده نتايج حاصل از تحلیل    - 2جدول ادامة  

 تم  مقوله  ها منبع کد  زير مقوله 

تربیت    ان ی به دانشجو   و آداب حضور در استادیوم   ی رفتار   ی الگوها   آموزش 

 نده ی آ   معلمان و مربیان به عنوان    بدنی 
P1,P3,P5 

ان 
جوی

نش
 دا
ش
وز
آم

 

 

  ها حضور در اماکن ورزشی و استادیوم  و اخالق  ی رفتار  ی الگوها  آموزش 

 ی عموم   ی بدن   ت ی دروس ترب   ان ی به دانشجو 
P1,P3,P5 

 P2 رد به دانشجویان ب  – رد ب    تفکر   آموزش 

خدمت   آموزش   ی ها دوره   ی برگزار  و  بدن ت ی ترب   معلمان   ی برا   ضمن  ی 

 ن ی به قوان   ی بند ی در ورزش و پا   ات ی اخالق   ت ی با محور   اساتید دانشگاهی 
P1,P3 

ن  
ما
معل
ش 

وز
آم

ید 
سات
و ا

و   م ی در انتقال مفاه تربیت بدنی  ن ا معلم   ی و توجیه توانمندساز  ، آموزش  

 آموزان به دانش   ی فرهنگ   ی الگوها 
P7 

توسط    ی به مردم ورزش   های در محیط   مناسب   ی رفتار   ی الگوها   آموزش 

 مساجد   روحانیون 
P1,P4 

ان 
ند
رو
شه
ش 

وز
آم

 

 P1 های بسیج  آموزش اخالق و آداب حضور در استادیوم به نوجونان در پایگاه 

د ین   احساس  ورزشگاه  در  آموزش  عمومی  امکانات  به  نسبت  به  افراد 

   نوجوانان و جوانان در مساجد 
P1 

 P4 جوانان و هواداری ورزش    فرهنگی   به مسائل   ائمه جمعه و جماعت   اشاره 

وجوانان در  رفتاری مناسب حضور در استادیوم ها به ن آموزش الگوهای  

 های بسیج مساجد  پایگاه 
P1 

رفتار   ی فرهنگ   ی الگوها   آموزش    ی ها برنامه   ق ی از طر به شهروندان    ی و 

   مستند   ، ال ی سر   لم، ی ف ی مختلف اعم از  ا رسانه 
P1,P2,P5,P11,P12 

مدیریت خشم  های زیرمجموعه آن در آموزش  ها و سازمان تالش رسانه 

 و هیجان و احترام به قوانین بازی 
P1,P2,P3,P5,P11,P12 

آگاه   رسانی اطالع  موارد بخش ی و  مورد  خصوص  در  تماشاگران  به    ی 

 ها رسانه توسط    وم ی ممنوعه ورود به استاد 
P1,P3,P4,P8 

خش 
ی ب

اه
آگ

  ی 
ی 
سان
ع ر

طال
و ا

 

ی 
نگ
ره
ف

 

گ  
هن
فر
ی 
ها
گو
ه ال
ارائ
 و 
ی
نگ
ره
ی ف

ساز
گو
ال

ی 
دار
هوا

 

در خصوص    ، دانشجویان و سایر شهروندان آموزان به دانش   ی رسان اطالع 

 ی خاط   تماشاگران   ی فر ی و ک   ی حقوق   م ی جرا 
P3 

  ی فر ی و ک   ی در مورد عواقب حقوق دهی به تماشاگران  ی و آگاه   رسانی اطالع 

 ها رسانه ی توسط  افراد خاط 
P1,P2,P8 

های اخالقی و فرهنگی حضور  جنبه در خصوص    سازی دانشجویان آگاه 

  توسط تخلفات    یی و قضا   ی حقوق   در اماکن و رویدادهای ورزشی و جرائم 

 دانشگاه   ی بدن   ت ی اداره ترب 
P2,P3 

و  آموزی به استادیوم برای مشاهده بازی اردوهای ورزشی دانش برگزاری 

 حضور در استادیوم آموزش آداب 
P1,P3,P4 

ی 
نگ
ره
ی ف

توا
مح
د 
ولی
ت

 

ها و هنجارها  المپیادهای ورزشی با تأکید بر نقش قوانین و ارزش برگزاری 

 در ورزش و ضرورت عمل به آنها 
P12 

همایش  و    و   برگزاری  آداب  و  فوتبال  خصوص  در  دانشگاه  در  کارگاه 

 فرهنگ حضور در استادیوم و تماشای بازی 
P5 
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ها و توزیع  آموزشی با مضمون نحوه رفتار در ورزشگاه تهیه بروشورهای 

 آموزان آنها در بین دانش 
P3 

 P1 ها ساخت تیزرهای آموزشی توسط رسانه 

برنامه  با هدف  تولید  آموزش الگوهای رفتاری مناسب در  های کارتونی 

 ها ها و احترام به قوانین توسط رسانه ورزشگاه 
P2,P3 

برنامه  بی ساخت  پیامدهای  خصوص  در  تبلیغاتی  در  های  اخالقی 

 ها ورزشگاه 
P3 

 P1 ای های علمی توسط کارشناسان رسانه ها و نشست برگزاری برنامه 

-خصوص مقابله با احساس بی در    ای های فرهنگی رسانه ساخت برنامه 

 عدالتی تماشاگران 
P7 

برنامه  در  تولید  حضور  آداب  و  فرهنگسازی  خصوص  در  ورزشی  های 

 ها در رسانه ها با حضور تماشاگران استادیوم 
P7 

-های تلویزیونی آموزشی و تبلیغاتی در خصوص فرهنگ ساخت برنامه 

 سازی حضور در استادیوم 
P5,P8 

 P1,p2,p11 ها رد در رسانه ب  – رد ب    تفکر   ج ی ترو 

ی 
نگ
ره
ی ف

ها
گو
ج ال

روی
و ت
ه 
شاع

ا
 

طریق   از  اخالق    نامه ی زندگ   ا ی حال  شرح   ه ی ته الگوسازی  با  ورزشکاران 

 آن در مدارس   ع ی و توز   ی خارج   ، ی داخل 
P2 

 P1 در مساجد به نوجوانان   ون ی توسط روحان   وم ی نحوه حضور در استاد   ترویج 

  ق ی از طر حضور در استادیوم    ی و فرهنگ   ی اخالق   ی ها ارزش و    م ی مفاه   انتقال 

 رسانه   ی ورزش   ی ها برنامه 
P3,P11,P13 

  در ها  ی ت ی ر ی سلب توسط    در حوزه ورزش   ی و اخالق   ی فرهنگ   م ی انتقال مفاه 

 ها رسانه 
P3 

  ق ی به نوجوانان و جوانان از طر هواداری  مناسب    ی رفتار   ی الگوها   انتقال 

 ائمه مساجد 
P4 

 P4 ( ی فرهنگ   ی )الگوساز   ها توسط رسانه   گی مناسب فرهن   ی الگوها   ی معرف 

برنامه  به جامعه توسط  به صورت فرهنگ  رفتاری  الگوهای  های  انتقال 

 ای رسانه 
P4 

  در   حضور   آداب   خصوص   در   ی آموزش   ی ها ت ی سا وب   و   ها کتاب   ی معرف 

 ها توسط رسانه   وم ی استاد 
P2,P13 

در ورزش    ن ی نهاد د  ی مثبت کارگزاران اجتماع   ی و الگوساز   ی جاب ی ا  نقش 

 ها وم ی و آداب حضور در استاد 
P4 

 P2,P11,P12   ها رسانه   ی سو   از   هفته   برتر   هواداران   انتخاب   

های پژوهشی در حوزه الگوسازی فرهنگ حضور  تصویب و اجرای طرح 

 در استادیوم توسط پژوهشگران دانشگاهی 
P5 

ی 
نگ
ره
ت ف

لعا
طا
ه م
سع
تو

گ   
هن
فر
ک 

می
کاد
ا آ
رتق
ا

ی 
دار
هوا

 

انجام مطالعات پژوهشی و تألیف و ترجمه کتب در ارتباط با فرهنگ  

 حضور در میادین ورزشی 
P1 

دستورالعمل نامه اساس   ی بررس  و  مد   ی ها کشور   ی ها ها  در    ت ی ر ی موفق 

 رفتار هواداران 
P9 
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در  و آداب حضور در اماکن ورزشی    ی اخالق - ی مباحث فرهنگ   گنجاندن 

 مدارس   ی آموزش   ی ها کتاب   ی محتوا 
P1,P2,P3,P12 

ی 
غن

ی  
ساز

ب  
کت
ی 
توا
مح

ی 
رس
د

درس جامعه    و سرفصل   در محتوا   ی و فرهنگ   ی موضوعات اخالق   گنجاندن  

 ها در دانشگاه   ی ورزش   ی شناس 
P3,P5 

های هواداران  دغدغه محوریت قرار دادن نیازها و    تعامل رسانه با هواداران و 

 ها در برنامه 
P7 

ل 
قاب
مت
ی 
کار
هم
 و 
ل
عام
ت

 

ی 
نگ
ره
ی ف

ساز
ه 
بک
 ش
ی و

یش
ند
م ا
ه

 

-مسائل پیش از احکام در خصوص   ی برخ  ل ی تعد ورزش و  و تعامل دین 

   ی ن ی د   ی ورزش با توجه به نظر فقها روی  
P4,P12 

برنامه سیاست همسویی  با سیاست های  ورزشی رسانه  فرهنگی  های های 

 ورزش نهاد  جامعه و باالخص  
P1,P3 

  ی و ا رسانه   ی ها مانند تماشاگرنما از برنامه   ی ها و اصالحات منف واژه   حذف 

 شناسان و کار   ان ی مجر توسط    ز ی آم ک ی عدم استفاده از کلمات تحر 
P1,P3,P6,P7 

ی 
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ها از  رسانه   ی اس ی استفاده س   عدم و    رسانه   ی ها محور بودن برنامه   هوادار 

 فوتبال   ی حواش 
P7,P12 

 P7,P13 ها رسانه   ق ی تماشاگران و هواداران از طر   ی ها و بازتاب خواسته   انعکاس 

-برنامه   ، ی بخش ی آگاه   در   ها استان   پرورش و آموزش   ی شورا   نقش   به   توجه 

   ی گذار است ی س   و   ی ز ی ر 
P3,P10 

در هواداران قبل از شروع بازی  تنش    جاد ی ا   و   باخت   - برد تفکر    ج ی ترو   عدم 

 در رسانه 
P3,P9,P11 

در    ی ورزش درکنارکارشناسان ی ورزش شناس وجامعه شناس از روان   استفاده 

 ی ورزش   ی ها برنامه 
P12 

 P2,P5,P11 ها و محتوای تولید شده ها و برنامه عدم تحریک مخاطبان از سوی رسانه 

از    ی ر ی جلوگ   جهت   ها رسانه ورزشی    های برنامه ی فرهنگی  محتوا   به توجه  

 مخاطبین   ک ی ها وتحر تنش ایجاد  
P2,P3,P4,P5,P7,P9,P11,P12 

مداری  توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش به فرهنگ هواداری و اخالق 

 در مدارس 
P1,P3,P6 

مرتبط با اخالق   ی ها ش ی ها و هما به شرکت درکارگاه  ان ی دانشجو  توجیه 

 ی مناسب در باز   ی رفتار   ی و الگوها   ی ورزش 
P5 

  ی آموزش  ی ها در کارگاه   ی به شرکت سازان ورزش و برنامه   ان ی مجر توجیه 

 مخاطب   ی در خصوص عدم جوساز 
P2 

روحانیون  ترویج    توجیه  و  الگوسازی  قبال  در  مسئولیت  احساس  به 

 الگوهای رفتاری مناسب به شهروندان 
P1,P4,P12 

 
-در جریان اجتماعی   ترین فرایند ترین و مهم در پژوهش حاضر آموزش ابتدایی شوندگان  مصاحبه از منظر  

-دانش آموزش    ها، خانواده آموزش  فرزندان،  آموزش  های  رو مقوله است. از این   افراد   یری پذ شدن و فرهنگ 

اساتید آموزش  دانشجویان،  آموزش  آموزان،   و  آموزش   معلمان  مقوله   شهروندان   و  عنوان  ت م    های به 

و اشاعه و ترویج الگوهای  رسانی، تولید محتوای فرهنگی  بخشی و اطالع آگاهی های  مقوله   ، پذیری فرهنگ 
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توسعه مطالعات  های  مقوله ،  هواداری   فرهنگ   و انتقال الگوهای   فرهنگی  م الگوسازی زیرمجموعه ت  فرهنگی 

تم ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری و مقوله های    زیر مجموعه ی  درس   کتب   ی محتوا   ی ساز ی غن ی و  فرهنگ 

بندی  دسته سازی فرهنگی  اندیشی و شبکه سازی تحقق اهداف فرهنگی در تم هم و زمینه تعامل و همکاری  

ارائه شده   1های استخراج شده در شکل های پژوهش با توجه به مقوالت و تم مدل حاصل از یافته  شدند. 

   است. 

 
 های ورزشی  سازی فرهنگ و آداب حضور در استاديوم نهادينه الگوی عوامل تأثیرگذار در    - 1شکل  

 

 گیری بحث و نتیجه 
وقوع    رسد ی تماشا کنند اما به نظر م   وم ی و با حضور در استاد   ک ی از مردم دوست دارند فوتبال را از نزد   ی ار ی بس 

  ل ی و ورزشکاران تبد   ان ی تماشاگران، مرب   ی ناامن برا   هایی آنها را به مکان   ، فوتبال   های وم ی استاد   ر حوادث ناگوار د 

بنابراین الزم است با اتکا به نهادهای تربیتی و کارکردهای آن  .  ( 34  ، 2015نژاد و همکاران،  همتی کرده است ) 

ها به حداقل  استادیوم در جامعه در جهت تربیت نسلی نو از تماشاگران فوتبال تالش شود تا وقوع حوادث در  

  سازی هدف پژوهش حاضر شناسایی نهادهای تربیتی در نهادینه ارتقا یابد.  ها  و امنیت در ورزشگاه   برسد ممکن  

یری افراد از طریق  ذ پ حاکی از آن بود که فرهنگ   ها های فوتبال بود. یافته فرهنگ حضور افراد در استادیوم 
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آکادمیک فرهنگ هواداری از    ء و انتقال الگوهای رفتاری مناسب به هواداران، ارتقا   الگوسازی فرهنگی آموزش،  

ها و  اندیشی سازمان سازی و هم سازی محتوای کتب درسی و شبکه طریق توسعه مطالعات پژوهشی و غنی 

متصدی فوتبال  های سازمان ریزی فرهنگی و اجرای آن در توجه بیشتر به برنامه  همچنین  و   نهادهای تربیتی 

کمک  ها  های رفتاری در ورزشگاه حل مسائل مربوط به ناهنجاری تواند در زمینه  در جامعه در کنار یکدیگر می 

  مسئله ، نیازمند توجه جدی به  رفتار و آداب حضور در استادیوم   ایجاد و اشاعه الگوی صحیح کننده باشد.  

چرا    ؛ کار گرفته شود، آموزش است ه رای این منظور ب تواند ب که می   هایی ترین راه فرهنگ است. یکی از مطمئن 

(  2008)   1لینگ هیو و هان جی   فرهنگ دارد.   ۀ اشاع و    خود سهم بسزایی در جریان تولید   که آموزش به نوبه 

ها را بخش مهمی از آداب و رسوم ورزش برشمرده و معتقدند آداب و  آداب و فرهنگ تماشاگری در ورزشگاه 

های  یافته رسوم تماشاگری یک رویکرد رفتاری بسیار مهمی است که باید به مخاطبان آموزش داده شود.  

تواند از طریق نهادهای  یر کردن مخاطبان فوتبال می ذ پ آموزش و فرهنگ پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  

کند  می ها و هنجارهای جامعه آشنا شده و رشد  اولین نهادی که فرد با ارزش   یرد. ذ جامعه صورت پ تربیتی در  

که دارد قابل جایگزینی با هیچ نهادی   اخالقی   و  تربیتی  ، کارکردهای تعلیمی  واسطه ه ب که  ت نهاد خانواده اس 

ای است و نیز یکی از  الگوهای رفتاری، یادگیری مشاهده   های حصول که یکی از راه ا توجه به این . ب یست ن 

ای برخوردار است  های مهم نوجوانان الگوجویی است، الگوهای ارائه شده توسط خانواده از اهمیت ویژه ویژگی 

صورت مستقیم، گاه غیرمستقیم و گاه  ه آموزش فرزندان درخانواده گاه ب  (. 120  ، 2014آرا و همکاران،  )کیوان 

این چنین    9شوندۀ شمارۀ مصاحبه   همین خصوص   گیرد. در الگوبرداری کودك از رفتار والدینش صورت می با  

های الزم در خصوص مسائل فرهنگی و حضور در اجتماع  ها قبل از ورود به مدرسه باید آموزش بچه » بیان کرد  

.  « صحیح به فرزندانشون انتقال ب دن صورت  ه های الزم را ب هاست که آموزش را فرا گیرند و این بر عهده خانواده 

پذیری خانواده است و اگر بخواهیم پیامی را  اولین نهاد جامعه "نیز اعتقاد داشت که    4مصاحبه شوندۀ شمارۀ  

کودکان اجتماعی شدن را در خانواده و با  از سوی دیگر  .  "وارد جامعه کنیم اول باید از خانواده آغاز کنیم 

ها از الگوهای رفتاری مناسب، آموزش و  گیرند، بنابراین آگاهی خانواده خود یاد می   الگوبرداری از رفتار والدین 

تواند در این زمینه  ها نیز می اصالح برخی رفتارهای ناشایست و غیراخالقی در هنگام مشاهده بازی در استادیوم 

باشد.   عقیده راهگشا  شمارۀ مصاحبه   به  خانواده "  1شوندۀ  فرهنگ خود  با  ارتباط  در  در    ها  حضور  نحوه  و 

رسانی به  دهی و اطالع ها باید متولی آموزش ها نیاز به آگاهی و آموزش دارند و یکسری از سازمان استادیوم 

ها و عدم آموزش صحیح  ( ضعف تربیتی خانواده 2016آور و شانواز ) خاقانی راستا،  در همین .  "ها باشند خانواده 

برشمردند.   فوتبال  تماشاگران  پرخاشگری  در  مؤثر  عوامل  عنوان  به  را  مدارس  و  در  دیموسکی  عقیده  به 

های آموزشی برای افراد  افزایش ایمنی و امنیت در میادین ورزشی، توسعه برنامه   برای (  2017)   2همکاران 

 
1. Zhi-Hui & Yan-Ling 

2. Dimovski et al 
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والدین و مربیان( به منظور دستیابی به شناخت رفتار و آگاهی نوجوانان و جوانان از عواقب خشونت    )مخصوصاً 

شان در  ( نیز در تحقیق خود به الگوبرداری فرزندان از رفتارهای والدین 2017)   1در ورزش اهمیت دارد. روود 

هواداری و آداب  مناسب  توانند از طریق آموزش رفتارهای  ها می خانواده بنابراین  ها اشاره نموده است.  استادیوم 

شان و همچنین ارتباط تنگاتنگ با مربیان و معلمان ورزشی آنان، در جهت  دان ن حضور در استادیوم به فرز 

تربیت تماشاگران، ورزشکاران و مربیان با اخالق در آینده کمک نمایند و الگوهای رفتاری مناسب را در کودکان  

 زند. نهادینه سا 

تحقیقات  علوم،  وزارت  نیز    و   وزارت آموزش و پرورش توان اظهار داشت که  های پژوهش می با توجه به یافته 

القای فرهنگ و    د ن ن توا آموزش و پرورش رسمی در کشور، می   ان به عنوان متولی   و فناوری  به آموزش و 

عبارت دیگر آموزش و پرورش در تثبیت  . به  کمک نماید   در بین اقشار مختلف مردم   رفتاری ی صحیح  ها الگو 

تغییر    و   و هم در حیطه مسایل عینی (  نقش آموزش ) ل ذهنی  ئ ار یا عمل فرهنگی هم در حیطه مسا یک رفت 

کودکان و نوجوانان ساعات زیادی از زندگی خود    کند. )نقش پرورش( عمل می   آموزان رفتاری در بین دانش 

گیری رفتار فردی و اجتماعی آنان بسیار  محتوای دروس در شکل گذرانند و جو مدرسه و را در مدرسه می 

نقش و رسالت  در ایفای  آموزش و پرورش  نهاد  (.  90  ، 2016،  نژاد و رحمتی همتی   ، نژاد مؤثر است )منوچهری 

های اجتماعی فاقد آن هستند. از  هایی برخوردار است که سایر نهادها و دستگاه فرهنگی خود از خصیصه 

و  جمله   پذیرش  برای  بیشتری  ذهنی  آمادگی  از  که  است  کودکان  سنی  مقتضیات  و  شرایط  آنها، 

شوندۀ  در همین راستا، مصاحبه   (. 109،  2011کندرود،  زاده و خلیلی فیع ش ) اطالعات برخوردارند   دریافت 

آموزش درست  پذیری و اند و با جامعه کودکان امروز، هواداران و ورزشکاران آینده "معتقد است    13 شمارۀ 

آوری بیشتر و حمایت  ها علیه تیم رقیب، با تاب گیرند که به جای پرخاشگری در ورزشگاه در مدرسه، یاد می 

گوید:  چنین می نیز این  3  شوندۀ شمارۀ . مصاحبه "های بعدی باشند از تیم خود، الگوی مناسبی برای نسل 

است که متأسفانه امروزه از اثرگذاری آن    سازی، آموزش و پرورش یکی از نهادهای تأثیرگذار در فرهنگ "

ها  ها، میشه گفت بیشترین نفراتی که به تماشای بازی کم شده. با توجه به رده سنی تماشاگران استادیوم 

ترین کاری که سیستم  پذیری قرار دارن و مهم آموزان هستن که در سنین مناسب آموزش َرن دانش می 

 . "آموزانه قوانین ورزشی به دانش   ش الگوهای رفتاری درست و احترام به تونه انجام ب ده، آموز آموزشی ما می 

را به عنوان تأثیرگذارترین عوامل   ( در تحقیق خود، والدین، گروه دوستان و مدرسه 1201)   2ملنیک و وان 

پذیری  فرهنگ الزم است    حاضر،   وهش ژ البته با توجه به نتایج پ   شدن هواداران فوتبال برشمردند. اجتماعی 

پ  نیز صورت  آن ذ و آموزش در معلمان و اساتید دانشگاه  الگوهای  یرد تا  از  نیز ضمن آشنایی و آگاهی  ها 

سازی رفتارهای  های درس در جهت درونی فرهنگی مناسب، با اولویت قراردادن مباحث اخالقی در کالس 

 
1. Rud 

2. Melnick   & Wann 
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های متولی  سازمان  ( در پژوهش خود به تعامل 2014)  1اسپایج  مناسب در مخاطبان فوتبال تالش نمایند. 

های دانشگاهی در کنترل خشونت در هواداران اشاره نموده  ها و نقش رشته با دانشگاه   فرهنگ و ورزش 

عهده دارند و در تعلیم و تربیت    و اشاعه و انتقال آن بر   فرهنگ   دهی شکل   در   خطیری   نقش   ها دانشگاه است.  

لگوسازی و آموزش الگوهای رفتاری مناسب در جهت توسعه فرهنگی افراد جامعه  ند با ا ف افراد جامعه موظ 

شناسی ورزش رو  ها واحد جامعه در دانشگاه "گوید  می   5شوندۀ شمارۀ مصاحبه این خصوص  گام بردارند. در  

  . "آموزش به دانشجویان استفاده کرد دهی و  سازی یا آگاهی داریم که میشه از مباحث اون برای فرهنگ 

ها و مباحث تدریس شده  به نظر من اساتید دانشگاه "گونه بیان نمود  این   1  شوندۀ شمارۀ همچنین مصاحبه 

تونه نقش کلیدی در اشاعه فرهنگ ایفا بکنه، یعنی با تربیت دانشجوها، به عنوان مبلغین  به دانشجویان می 

ا معرفی و ترویج و تبلیغ آداب و  ب .  "اشاعه فرهنگ ورزشی نقش ایفا بکنه فرهنگ و اخالقیات در جامعه در  

ورزشگاه  در  حضور  اقدامات رسوم  انجام  و  می   ها  مدارس  در  مناسب  آموزش  و  رفتار  الزم  کیفیت  توان 

پوشیده    کس   هیچ   بر   آموزان دانش  الگوبخشی  و   تربیت   معلم در   نقش از سوی دیگر  تماشاگران را ارتقا داد. 

-کند )لطف می   پذیری آنها ایفا در جامعه   مهمی   نقش   دارد   آموز دانش   بر   که   نفوذی واسطه  ه ب   معلم   نیست، 

بنابراین، آموزش و به 40،   2006  آبادی،  الگوهای  روز (،  عنوان  به  اساتید دانشگاه  و  معلمان  دانش  رسانی 

آموزان و دانشجویان از آنها در این حوزه، از اهمیت  ها و تأثیرپذیری زیاد دانش فرهنگی در مدارس و دانشگاه 

های ضمن خدمت  الزم است دوره "بیان کرد  زمینه    همین   در   3  شوندۀ شمارۀ زیادی برخوردار است. مصاحبه 

با مضمون چگونگی انتقال الگوهای هواداری مناسب، ترویج بازی جوانمردانه، کنترل هیجان و خشم، رعایت  

بدنی تأکید بشه که به  تربیت قوانین و احترام به حقوق دیگران در مدارس برپا شود و به معلمان و دبیران 

نیز  (  2018حامدی و همکاران )   . "آموزانشون آموزش و انتقال ب دن این اصول پایبند باشند و آن را به دانش 

-های تربیت ار بر بهبود رفتار فراشناختی در کالس ذ های تأثیرگ راه ای به عنوان یکی از  بر یادگیری مشاهده 

د از  ن توان می ایران    و آموزش عالی   آموزش و پرورش حاضر،    نتایج پژوهش با توجه به  بدنی تأکید داشتند.  

، تجدیدنظر در  آموزان و دانشجویان برای دانش   طریق برگزاری اردوهای علمی و آموزشی بازدید از استادیوم 

  آموزان حضور در استادیوم برای دانش و گنجاندن مباحث اخالقی و الگوهای فرهنگی    محتوای کتب آموزشی 

 د. ن آفرین باش در جهت بهبود فرهنگ و آداب حضور در استادیوم نقش   ب رد - ب رد   تفکر آموزش    و   و دانشجویان 

الگوهای  آموزش  در    تواند که می   ت اس دین، نهاد تربیتی دیگری  نهاد    نشان داد   پژوهش حاضر   سایر نتایج 

شهروندا  به  آن  انتقال  و  درونی   اشد ب آفرین  نقش ن  صحیح  موجبات  در  و  حضور  آداب  و  فرهنگ  شدن 

به عقیده بسیاری از متخصصین، روحانیون از قدرت باالیی   های فوتبال در جامعه را فراهم سازد. استادیوم 

پذیری  توانند با آموزش مسئولیت برخوردارند و می ها و الگوهای فرهنگی  در انتقال و آموزش هنجارها، ارزش 

به شهروندان و احساس تعلق به اموال عمومی در آنها در جهت بهبود رفتار هواداری در شهروندان کمک  

 
1. Spaaij 



                                                            ...فرهنگ و آداب یسازنهيدر نهاد یتیترب ی: نقش نهادهاشبانی

نهاد دین و کارگزاران امور فقهی در دین  "معتقد بود    4  شوندۀ شمارۀ در همین زمینه مصاحبه   نمایند. 

لگوهای رفتاری مناسب را تعریف و ارائه بکنند و به آنها در خصوص رفتار  تونن برای تماشاگران ما ا می 

فرهنگی  توسعه   نقش مساجد،    مختلف   کارکردهای  و  ها نقش  بین  در  ( 2017شایگان )   . "مناسب آموزش دهند 

رسد کارگزاران  نظر می ه  ب .  برشمرده است  اهمیت  بیشترین  دارای  آموزشی  و  عبادی  نقش  از  پس   را   آنها 

نگاهی کاهش  با  بیشتر  دین  نهاد  نگاه  اجتماعی  ورزش  به  و سلبی  و  کنند  می گرایانه  ایجابی  نقش  از  و 

های دیگر در این زمینه وارد  افزایی با سازمان اند که الزم است با تعامل و هم الگوسازی مثبت آن غافل شده 

دارند، در جهت الگوسازی فرهنگی مناسب در  ش واالیی که در جامعه  ز با توجه به احترام و ار   وند و ش عمل  

 جامعه را هدایت نمایند.   افراد   ، های فوتبال حوزه آداب و رسوم حضور در استادیوم 

های مستخرج شده در پژوهش حاضر  یری، الگوسازی فرهنگی و انتقال آن نیز از دیگر تم ذ پ عالوه بر فرهنگ 

هواداری در فوتبال، تولید محتوای فرهنگی از طریق برپایی  بود. الزمه الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگ 

-ها، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی از سوی نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه ها و کارگاه همایش 

ها در  که سیاست رسانه . کما این است ها  های تبلیغاتی و آموزشی توسط رسانه ها و همچنین ساخت برنامه 

های آموزشی در خصوص فرهنگ ترافیک کمک شایانی به نهادینه  وی انتظامی و ساخت فیلم تعامل با نیر 

شهروندان   در  ترافیک  فرهنگ  است شدن  رسانه .  نموده  پ ررنگ  نقش  مباحث  در خصوص  ترویج  در  ها 

ها اعم از تلویزیون، رادیو و مطبوعات،  رسانه "اعتقاد دارد    1شوندۀ شمارۀ اجتماعی ورزش مصاحبه - فرهنگی 

افراد و تماشاگران در  نهاد تأثیرگذاری است و می  تونن تیزرهای آموزشی در مورد آداب و نحوه حضور 

رسانی و آگاهی بخشی  ها اطالع تونن در مورد موارد ممنوعه برای ورود به استادیوم استادیوم بسازن. می 

ها با خودشون  حضور در استادیوم تونن هنگام  بکنن، که افراد اطالع داشته باشن که چه چیزهایی را می 

باشند  باشند یا نداشته  با فدراسیون فوتبال و تولید  رسد همکاری و تعامل رسانه نظر می ه  ب   . "داشته  ها 

شناسی رفتار هواداران و سایر افراد حاضر در استادیوم بتواند در انتقال و ترویج  هایی با مضمون آسیب برنامه 

ها و تیزرهای  تهیه و پخش نماهنگ به ( نیز 2010نیا ) فتحی واقع شود. الگوهای صحیح هواداری مثمرثمر 

های اخیر از سوی نیروی  هایی که در سال اب )نظیر انیمیشن ذ آموزشی با ساختار و محتوایی مناسب و ج 

دادن   نشان  برای  گرفت(  قرار  مردم  استقبال  و مورد  ساخته شد  رانندگی  فرهنگ  ترویج  برای  انتظامی 

و  آسیب  نامناسب  رفتارهای  اجتماعی  زمینه خشونت های  و  تماشاگران  اصال آمیز  برای  فرهنگ  سازی  ح 

 و  ورزش  انعکاس  در  پررنگی  نقش  ها به عبارت دیگر، رسانه .  ه است ها اشاره نمود تماشای بازی در ورزشگاه 

 شوند؛  می  شناخته  فرهنگ  دهنده  انتقال  عوامل  عنوان  به  و  دارند  مخاطبان  آن برای  به  مربوط  های پدیده 

بسیار   سازی و انتقال الگوهای فرهنگی فرهنگ  حوزه  در  ورزشی  های برنامه  عملکرد  تشخیص  و  شناخت  لذا 

جا که الگوسازی رسانه برای والدین و فرزندان امری بدیهی است و تجربیات فراوانی  از آن   حائز اهمیت است. 

فق، ضمن تقویت باورهای  ه در قالب طرح الگوهای مو کرد رسان این موضوع را به اثبات رسانده است، عمل 
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  فراهانی)   های نادرست، منجر به تغییر رفتار به عنوان هدف غایی آموزش خواهد شد درست و تصحیح نگرش 

های ورزشی باید به شکل صحیح مدیریت  رسانه   معتقدند   ( 2016)   شانواز   و   آور خاقانی  (. 56،  2014و سعید،  

در    2  شمارۀ   شوندۀ مصاحبه   . یند شوند تا در جهت کنترل و هدایت صحیح رفتارهای تماشاگران عمل نما 

ها و  آموزش عمومی در اختیار رسانه "کند  بیان می گونه  ای این سازان رسانه خصوص اهمیت توجه برنامه 

چه برای  های تبلیغاتی، نظیر آن تونن از طریق ساخت فیلم و سریال و برنامه می مطبوعاته و اهالی رسانه  

  . "ها را به شهروندان آموزش دهند سازی در حوزه ترافیک انجام شد، آداب و نحوه حضور در استادیوم فرهنگ 

رد  و بیان ک  نمود  به اهمیت نقش آموزش و پرورش در این زمینه اشاره   3 شوندۀ شمارۀ همچنین مصاحبه 

ها را از  ریزی کنند و بچه تونن با هماهنگی اولیاء اردوهای ورزشی به استادیوم را برنامه مدیران مدارس می "

ها رعایت قوانین، احترام به حقوق دیگران و مدیریت و کنترل خشم  نزدیک با اون فضا آشنا کنند و به اون 

به رغم ویژگی بارز فرهنگی    در دنیای معاصر   ( 2019)   همکاران   و   عقیده قمیشی به    . "را آموزش بدهند 

تر  سازی و یا به اصطالحی دقیق سفانه رویکرد فرهنگی به ورزش و در فرایند فرهنگ أ ورزش و تربیت بدنی مت 

الگوسازی فرهنگی، تعالی ادب، تربیت و ارتقای شخصیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است  که می بایست  

راستا با تولید محتوای  رسد هم نظر می ه ب پرطرفدار فوتبال بیشتر توجه شود.  ویژه در ورزش  ه به این مهم ب 

تماشاگران و سایر مخاطبن فوتبال در خصوص عواقب  بخشی به رسانی و آگاهی فرهنگی، الزم است اطالع 

؛ چرا که در بسیاری از موارد آگاهی  صورت گیرد های فوتبال حقوقی تخطی از قوانین اجرایی در استادیوم 

ها در این راستا بسیار تعیین  برنامه رسانه گردد.  قی مانع ارتکاب آن توسط افراد می جرایم حقو و اطالع از  

ب رد  - بایست تفکر ب رد ها می مدارس و رسانه "در این راستا بیان کرد   11 شوندۀ شمارۀ مصاحبه کننده است.  

ها تأکید کنند و با انتخاب  های اخالقی و فرهنگی حضور در استادیوم مفاهیم و ارزش را ترویج دهند، بر  

باشند  هواداران  در  مثبت  رفتارهای  توسعه  برای  مشوقی  هفته،  برتر   آموزش،   سازی، فرهنگ .  "هوادار 

نقش مهم   اجتماعی  مشارکت  ایجاد  و  رسانی اطالع  است  ترین  برشمرده شده  رسانه  برای  که  است  هایی 

رسانی به مخاطبان ورزشی استفاده  توان از آن در حوزه اطالع ( و می 129  ، 2012،  ، احمدی و مرادی ی هنر ) 

-برنامه  پخش   ساعات  افزایش  با  ورزشی  های رسانه  است  الزم ( معتقدند که  1395بیرامی و همکاران )   نمود. 

 چه )  ها ورزشگاه  در   آسیب  کاهش  سمت  به  مشابه،  عناوین  یا  و  ها ورزشگاه  در  شناسی آسیب  موضوع  با  ایی ه 

  رفتاری   الگوی   شایسته، ارائۀ   رفتارهای   آموزش (  2016اندام و سلیمی ) د.  کنن  حرکت  ( معنوی  چه  و  فیزیکی 

را از جمله اقدامات    رسانی به آنها و اطالع   ورزشی   قوانین   با   هواداران   ورزش و آشناکردن   هواداران   به   مناسب 

ریزی و  الزم است با برنامه   حاضر نیز   با توجه به نتایج پژوهش سازی بیان نمودند.  در زمینه فرهنگ   ضروری 

انتقال داده شود. این انتقال و    به افراد از طرق مختلف  الگوهای رفتاری مناسب    ، اری مناسب گذ سیاست 

  ی فرهنگی ها گنجاندن مطالب در کتب آموزشی و سایر برنامه ای،  های رسانه تواند از طریق برنامه ترویج می 

تلویزیونی ورزش در ایران نیز فرصت خوبی برای انتقال مفاهیم  طور  همین وجود شبکه رادیویی و  باشد.  
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توان از این  است و می   برای افراد جامعه   ها فرهنگی و به ویژه آداب حضور در اماکن ورزشی و استادیوم 

 مند شد.  بهره   برای کاهش خشونت و پرخاشگری و افزایش امنیت میادین ورزشی   ها به بهترین نحو ظرفیت 

تواند با توسعه  ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری در فوتبال عامل دیگری است که می   ، با توجه به نتایج پژوهش 

  سازی و تجدید نظر در و همچنین غنی   مطالعات فرهنگی و مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در این حوزه 

ای اخالقی در ارتباط با رفتار مناسب هواداری در جهت  ه تب درسی و گنجاندن مطالب و آموزه محتوای ک 

در این راستا    ها، ارتقای امنیت آن و بروز کمتر رفتارهای پرخاشگرانه کمک کننده باشد. بهبود جو استادیوم 

های پژوهشی در حوزه الگوسازی فرهنگ حضور  تصویب و اجرای طرح "معتقد بود    5  ء شماره   ء شونده مصاحبه 

ریزان فرهنگی ورزش در بهبود  اندیشی با برنامه تواند با ایجاد هم در استادیوم توسط پژوهشگران دانشگاهی می 

حتوای کتب  بازبینی در م "بیان کرد    3شوندۀ شمارۀ  . همچنین مصاحبه "کننده باشد ها کمک شرایط ورزشگاه 

بدنی و علوم ورزشی ضرورت دارد و الزم  مطالبی  ها باالخص کتب آموزشی تربیت آموزشی مدارس و دانشگاه 

-در خصوص فرهنگ هواداری، اخالق و منش جوانمردی ورزشی و همچنین مباحث حقوقی مرتبط با بی 

اندیشی، تعامل و شبکه سازی  ه هم توجه به این نکته ضروری است ک .  "ها در رفتار در آنها گنجانده بشه قانونی 

ای  های تدوین شده در هر زمینه ها و سیاست ترین فاکتورهای اجرای برنامه از مهم   نیز   یربط ذ بین نهادهای  

های ورزشی نیز تعامل و همکاری  سازی فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم . در خصوص نهادینه است 

ها و محوریت  ت س ها با هواداران و برگزاری نش . تعامالت رسانه است متقابل نهادها با یکدیگر الزمه تحقق اهداف  

دادن نیازهای آنان و انعکاس آنها به مسئولین و جامعه و همچنین تعامل نهاد دین با ورزش و تعدیل    قرار 

ها بسیار  های موجود در ورزشگاه تواند در کاهش اغتشاشات و ناآرامی های ایجاد شده می برخی محدودیت 

تماشاگران پیش از ورود به ورزشگاه    ت ی دهی ذهن ها به عنوان یکی از منابع شکل عملکرد رسانه ار باشد.  ثیرگذ تأ 

پرداختن به عواملی  ریزی و  توانند با برنامه می ها  رسانه در رفتار تماشاگران در حین و بعد از بازی مؤثر است. 

شوند )عواملی نظیر  آمیز در بین تماشاگران می ها و رفتارهای خشونت گیری یا تشدید نگرش که موجب شکل 

ها( به پرخاشگری و خشونت در رفتار تماشاگران  ها، خط و نشان کشیدن و کرکری خواندن شایعات، حاشیه 

مثبت    رفتار   گیری اختن به مسائلی که موجب شکل که با دوری از موضوعات جنجالی و پرد دامن بزنند. یا آن 

  ، 2010نیا،  )فتحی   کنند   ها کمک سازی ورزشگاه سازی در این خصوص و سالم شود به فرهنگ در هواداران می 

های ورزشی رسانه با سیاست های برنامه همسویی سیاست "  3و    1  ء های شماره به عقیده مصاحبه شونده .  ( 108

های فوتبال بسیار  در پیشبرد فرهنگ و آداب حضور در استادیوم   "ورزش نهاد  فرهنگی جامعه و باالخص  ای ه 

ها با تعامل با  الزم است رسانه "در همین راستا بیان کرد    7شوندۀ شمارۀ  . همچنین مصاحبه است حائز اهمیت  

های  شته باشند و از سوی دیگر سیاست ای دا هایشان توجه ویژه های آنان در برنامه هواداران به نیازها و دغدغه 

های  بایست زمینه به این نکته ضروری است که می   توجه   . "فرهنگی مصوب در حوزه ورزش را دنبال نمایند 

های  الزم برای تحقق و دستیابی به اهداف فرهنگی در فوتبال نیز فراهم باشد. بنابراین الزم است در سیاست 
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های ورزشی قبل از  ها به محتوای برنامه عدم توجه رسانه   یرد. ذ اصالحاتی صورت پ ها  برخی نهادها مانند رسانه 

دادن  ن های تحریک آمیز توسط مجریان و کارشناسان و همچنین محوریت قرار  ها، استفاده از واژه شروع بازی 

  مصاحبه شوندگان رخ داده در مطبوعات از جمله مواردی است که    نمایی اتفاقات ها و بزرگ واداران در برنامه ه 

کرده  اشاره  آن  به  پژوهش حاضر  رسانه   2  شوندۀ شمارۀ مصاحبه   اند. در  این در خصوص  کرد  ها  بیان  گونه 

های آموزشی شرکت کنند تا با حرکات و رفتارشون به تحریک  سازان ورزشی باید در کارگاه مجریان و برنامه "

. همچنین  "ها و مطبوعات نظارت شود برنامه   مخاطبان دامن نزنند و همچنین الزم است بیشتر بر محتوای 

-ریزی و سیاست بخشی، برنامه ها در آگاهی بر نقش شورای آموزش و پرورش استان   10  شوندۀ شمارۀ مصاحبه 

ها به عنوان بسترسازی فرهنگی در این زمینه اشاره نموده است. مصاحبه  ذاری فرهنگ حضور در استادیوم گ 

های ورزشی  رسانه "گیری خشونت در هواداران بیان کرد که  ها در شکل رسانه با تأکید بر نقش    6شوندۀ شمارۀ 

بهتر میشه سازی ها و حواشی گیری اگر سوء  از محققین معتقدند رسانه   . "ها را حذف کنن اوضاع  ها  برخی 

؛  2020کنند و بر یادگیری خشونت تأثیرگذارند )شجیع و همکاران،  خشونت هواداران را به دیگران القا می 

  توجه   کشور،   فرهنگی ورزش   توسعۀ   در   تأثیر   وجود   با   جمعی،   های رسانه   رسد نظر می ه ب   (. 2016  اندام و سلیمی، 

بنابراین رسانه باید از رسالت خود در جهت توسعه فرهنگ ورزشی و  ندارند.  مسئله  این   به   مطلوبی   و  مناسب 

های تماشاگران  انعکاس و بازتاب خواسته اشاعه الگوهای فرهنگی هواداری در بین مخاطبانش استفاده نماید و با  

اخالقی  پیامدهای بی های تبلیغاتی در خصوص  و ساخت برنامه گیری  سوء عدم  ب رد،  - ب رد   تفکر و هواداران، ترویج  

ها  در استادیوم  امن و ایمن  ی محیط  ها تالش نماید تا رسانی در خصوص عواقب حقوقی و کیفری آن و اطالع 

راستا با نتایج پژوهش  ( در پژوهش خود هم 2015بیرامی و همکاران )  شود. ها فراهم  خانواده   به منظور حضور  

 شناسی آسیب  موضوع  با  هایی برنامه  پخش   ساعات  افزایش  با  ورزشی  های رسانه  است  الزم بیان نمودند که    حاضر 

 حرکت (  معنوی  چه  و  فیزیکی  چه )   ها ورزشگاه  در   آسیب  کاهش  سمت  به  مشابه،  عناوین  یا  و  ها ورزشگاه  در 

  تمرکز   آن   بر   و   باشند   داشته   تأکید   باخت   و   برد   بر   که این   جای به   ها ( معتقدند رسانه 2016. اندام و سلیمی ) کنند 

  1اورا و همکاران پی پی دهند.    سوق   خود   محبوب   تیم   تالش   سمت   به   را   هواداران   ذهنیت   توانند می   ، کنند 

  ند و بیان نمود کردند  های فوتبال اشاره  ها در تأمین امنیت استادیوم ( نیز در تحقیق خود به نقش رسانه 2019) 

آگاهی رسانه  بر  بیشتر  تمرکز  با  باید  به  ها  فوتبال خودداری کنند. رسانی  پرداختن به حواشی  از    هواداران، 

تماشاگران را با ذهنیت    ها، پرداختن به حاشیه   با ها  های ورزشی قبل از دربی دهد که برنامه ها نشان می بررسی 

نیا،  زنند )فتحی فرستند و حساسیت آنان را هنگام تماشای بازی و بعد از آن دامن می منفی به ورزشگاه می 

سازی  ها هیچ فرهنگ های تلویزیونی قبل از شروع بازی (. در برنامه 46  ، 2016،  شانواز   خاقانی و   ؛ 120،  2010

حالی است که    شود و این در رد و باخت به تشنجات دامن زده می گیرد و بیشتر با ترویج تفکرات ب صورت نمی 

های ویژه قبل  مخاطبان اثر بگذارد بهترین زمان برنامه اگر رسانه بخواهد از این فرصت استفاده کند و بر نگرش  

 
1. Piepiora et al 
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پور و همکاران،  حسین )   هاست آن از بازی در ارتباط با تماشاگران فوتبال و آموزش نکات و مفاهیم اخالقی به  

  ( 2017زاده و همکاران،  ؛ عباس 2019بیداری و همکاران،  با توجه به نتایج مطالعات گذشته )لعل .  ( 14،  2014

های ورزشی کشور با استفاده از ادبیاتی که  رسانه رسد  های انجام شده در این پژوهش به نظر می و مصاحبه 

پردازند و توجه کمتری به  بیشتر جنبه هیجانی دارد، به بازتولید پرخاشگری و خشونت در فضای ورزش می 

بنابراین الزم    . تبلیغ و اشاعه الگوهای فرهنگی مناسب دارند های فرهنگی، آموزشی و  ساخت و تولید برنامه 

 های آنها باالخص در فوتبال مورد بازبینی قرار گیرد. است که محتوای برنامه 

و مسئولین نباید از تماشاگران    است ها و تخلیه آن الزمه تماشای بازی فوتبال  بروز هیجان در ورزشگاه 

را    نشیند( ر سینما به تماشای فیلم می گونه که د آن )   تماشاگر منفعل انتظار ایفای نقش  حاضر در استادیوم،  

مناسب به نوجوانان و جوانان به  بایست با ارائه الگوهای فرهنگی مناسب، آموزش  داشته باشند، بلکه می 

و تأمین حداقل زیرساختارهای    ها های آموزشی توسط رسانه آینده تماشاگر فوتبال، ساخت برنامه عنوان نسل  

ها با ایجاد یک جو سالم زمینه تخلیه هیجانات تماشاگران و تماشای امن و  نظارتی و کنترلی در ورزشگاه 

.  است انجام اقدامات پیشگیرانه  های فوتبال  بخش یک بازی را فراهم سازند. الزمه بهبود جو استادیوم ت ذ ل 

  مناسب به با توجه به دسترسی  های جمعی ها و رسانه دانشگاه   و   نهادهای تربیتی همچون خانواده، مدارس 

  فوتبال تماشای  رفتار در ترین بستر برای پیگیری اصالح الگوی  آماده ترین و  ، مناسب تک تک اقشار جامعه 

الزم است آموزش کودکان و   ، با توجه به نتایج   بایست بیشتر به کارکردهای آنها توجه شود. که می د  هستن 

پایه توجه به    یرند نوجوانان در رأس برنامه تغییر و اصالح رفتارهای هواداری قرار گ  و متون آموزشی بر 

های تربیتی  نهاد   رد تدوین شود. ب - رد گرایی، رعایت قوانین، احترام به حقوق دیگران و تفکر ب فرهنگ جمع 

ترویج الگوی صحیح رفتار هواداری در  د با  ن توان یک طرف می ، از همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی 

سازی  و از طرف دیگر با اشاعه و نهادینه   ها و دانشگاه   مدارس در    مسابقات و المپیادهای ورزشی موجود 

های  فرهنگ .  د ن در بین اقشار جامعه، گام مهمی را در این زمینه بردار   رفتار هواداری فرهنگ الگوی صحیح  

باید از مهدهای کودك آغاز و    ای ر بازی و ورزش و احترام به قانون و مقررات در هر زمینه رفتاری مناسب د 

صحیح، کودکان، نوجوانان  رفتارهای  های درسی و معلمان در کنار آموزش  در کودکان نهادینه شود و برنامه 

  ، د ن دست نزن   ، د ن ین که بنش   از تماشاگران انتظار داشت شود  نمی   د. آشنا کنن   مسائل فرهنگی و جوانان را با  

توان با الگوسازی فرهنگی مناسب، این انرژی و هیجان را در مجرای  ولی می   ، د ن د و فریاد نزن ن شعار نده 

تا  قبولی هدایت کر   فرهنگی  قابل  امکان و  نهادینه   د. حد  و  رفتار  سازی فرهنگ حضور در  الزمه اصالح 

ریزی،  نهادهای متولی فرهنگ و ورزش در زمینه برنامه ها همکاری و تعامل نهادهای تربیتی با  استادیوم 

ها و  ای سازمان تعامل و اتحاد استراتژیک و ارتباطات شبکه .  است ها و نظارت بر صحت آنها  اجرای برنامه 

تواند ضمن کاهش خشونت و پرخاشگری تماشاگران و جلوگیری از  نهادهای متولی فرهنگ و ورزش می 

 فراهم نماید.  نیز  های فوتبال را  ها در استادیوم ضور خانواده وقوع حوادث امنیتی، زمینه ح 
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های نیز در فرایند انجام پژوهش وجود داشت که از آن  رغم نتایج کاربردی تحقیق حاضر محدودیت علی 

اشاره نمود. با  به دالیل شخصی  به شرکت در مصاحبه  توان به عدم تمایل برخی از متخصصان  جمله می 

شود در تحقیقات آتی از نظرات کارشناسان حوزه خانواده، آموزش و  محدودیت پیشنهاد می توجه به این  

ها استفاده  های جمعی به منظور ارتقای فرهنگ و آداب حضور در استادیوم پرورش، آموزش عالی و رسانه 

استادیوم   شود.  در  حضور  فرهنگ  پژوهش  این  در  و  همچنین  خشونت  کاهش  رویکرد  با  فوتبال  های 

  تواند کارکردهای فرهنگ می که  حالی است    و این در   مورد توجه قرار گرفت اشگری و ارتقای امنیت  پرخ 

برگیرد که پیشنهاد    در   بخشی را نیز ریزی شخصیت، سازگاری و هویت بخشی، قالب انسجام متعددی همچون  

آینده  می  نهاد شود در تحقیقات  نقش  در به  تربیتی  نیز  سایر کارکردهای فرهنگ در حوزه ورزش    های 

 پرداخته شود. 
 

 تقدیر و تشکر 
ثمر رسیدن این مطالعه  پژوهش که در به   کنندگان در همه شرکت   و مشارکت    بدین وسیله از همراهی 

 همکاری داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم. 
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