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 (RFPسند انتظار پژوهش )

 :شناسه

 تاریخ:

 شماره:

 

 آسيب شناسی الگوهاي فرهنگی رايج در ميان تماشاگران ورزش فوتبال به فارسیطرح عنوان 

 Pathology of cultural models among soccer fans به انگليسی طرح عنوان

 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعريف پروژه .1

سازی یاد   ی فوتبال، که اغلب به اشتباه از آن با عنوان فرهنگ سخن از تولید الگوهای فرهنگی و یا به عبارتی الگوسازی فرهنگی در عرصه
شود این  یز اهمیتی که در اینجا مطرح میکنندگان و مخاطبان آن عملی غیرسودمند است. پرسش حا های مصرف شود، بدون شناخت ویژگی می

کنندگان ـ تماشاگران و طرفدران فوتبال ـ آگاهی و شناخت وجود دارد و چه اقداماتی برای شناخت  است که تاچه اندازه ازاین مصرف
 پرداخته شود؟ی های مختلف اجتماعی و  اقتصادی آنها انجام شده تا بنا برآن به امر تولید فرهنگی و الگوسازی فرهنگ ویژگی

ها،  ها، سازمان ورزش، باشگاه تولید فرهنگ ورزشی و الگوسازی توسط بخش رسمی ـ رسانه یهریزی و عملكرد نامناسب در حیط فقدان برنامه
های انجام شده در  ورزش وارد متن شود. مشاهدات تجربی و پژوهش یهو سایر کارگزاران ورزشی ـ سبب شده تا بخش غیر رسمی از حاشی

های فعالیت فرهنگی تماشاگران و هواداران تیم های باشگاهی فوتبال  یران حاکی از این است که حتا در یكی از مهمترین و آشكارترین جلوها
شعارها  یهبخش رسمی صورت نپذیرفته است و تقریباً کلیفرهنگی در ایران، یعنی شعار دادن، هیچگونه برنامه و تمهیدی از جانب کارگزاران 

کنند. این افراد اغلب فاقد توانمندی مناسب برای فعالیت در این عرصه  شود که خارج از بخش رسمی فعالیت می افرادی طراحی میتوسط 
همانگونه که تولید کاالهای  .یمارزش هست معموالً شاهد تولیدات فرهنگی کم مایه و بعضاً سخیف و بی در این حیطه هستند و به همین جهت

ای در برنخواهد داشت که  های اجتماعی بدون شناخت امكانات بازار و آگاهی از توانمندی مخاطبان احتماالً نه تنها فایده اقتصادی و فرآورده
ریزی برای افزایش و ارتقای ظرفیت فرهنگی تماشاگران  ثمرباشد، برنامه ها و انرژی فراوان اما بی حتی ممكن است متضمن صرف هزینه

های  توان انتظار کامیابی برنامه آگاهی از خصوصیات اجتماعی آنان است و بدون اطالع ازاین خصوصیات نمیهای فوتبال مستلزم  مسابقه
در ورزش نیز ابتدا ضرورت دارد به مطالعه و شناخت مخاطبان و  تولید یهفرهنگی در این مورد را داشت. به این ترتیب، در عرص

و ریزی برای تولید  توان مبادرت به برنامه های مختلف مخاطبان، آنگاه می گاهی از ویژگیکنندگان فرهنگ ورزشی پرداخته شود. پس از آ مصرف
 های مخاطبان کرد. ها و توانمندی و مدیریت رفتار متناسب با نیازمندی ،الگوسازی فرهنگی

 های فوتبال از دو جهت می تواند سودمند باشد: فرهنگ تماشاگران مسابقه یهپژوهش در حیط
ریزی مناسب برای هدایت و مدیریت رفتار فرهنگی  های مخاطبان امكان برنامه ها و توانمندی آشنایی با کاستی یهم ساختن زمینبا فراه -1

یابند  ها حضور می های فوتبال در ورزشگاه سازد. تردیدی نیست که خیل عظیم تماشاگرانی که برای تماشای مسابقه آنان را امكان پذیر می
گیری از آن در  ریزیِ صحیح از این پتانسیل امكان بهره مناسب و همراه با برنامه یهباشندکه در صورت استفاد باالیی می یهقودارای پتانسیل بال
 گردد. و در نهایت جامعه فراهم میهای فوتبال  جهت منافع تیم

های بیرونیِ کنترل و نظارت  ه از مكانیسمای است که امكان استفاد ویژه در مورد تماشاگران ورزش فوتبال، عرصه ورزش، به یهعرص -2
های فوتبال امكان تشخیص  ها است. آشنایی با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی تماشاگرانِ مسابقه اجتماعی در آن دشوارتر از سایر عرصه

ریزی برای کاهش یا محو این  توان به برنامه سازد و به این ترتیب می های فرهنگی و اجتماعی آنان را فراهم می ها و کاستی پذیری آسیب
 روهی اهتمام ورزید.های درونی کنترل اجتماعی و گ ها با تأکید بر مكانیسم آسیب

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه هاي اصلی و محوريواژه .2

 های ساخته شده در یک جامعهردهها و فرآو: هنجارها، ارزشفرهنگ

 باشد.کنند و شامل بایدها و نبایدها میمجموعه قواعدی که رفتار را تنظیم می :هنجارها

 باشد.آنچه که در یک جمع، جماعت، گروه و جامعه واجد اهمیت می :ارزش

 کنند.های فوتبال در ورزشگاه حضور پیدا میسابقهی افرادی است که برای تماشای مدر این پژوهش، منظور از تماشاگران، کلیه :تماشاگران

 : هر نوع رفتاری که ناقض معیار/معیارهای مرسوم باشد و انجام یا عدم انجام آن تخطی از معیارها محسوب شود.کجروي )انحراف(

سبب ایجاد اختالل در عملكرد شوند و هایی از رفتار که بر اساس معیارهای رایج فرهنگی نامناسب تعریف و تعیین میجنبه :سوءکارکرد

 شوند.ی سیستمی میمناسب یک مجموعه

 زای رفتار در قالب نگاهی ساختاری و سیستمیهای کجروانه و  آسیبشناخت جنبه :شناسیآسيب

 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

ی رفتار تماشاگران با تأکید بر خشونت و پرخاشگری آغاز شد و چند پروژه در قالب مطالعه 1331ی و اوایل دهه 1331ی در ایران، از اواخر دهه
 توان به مطالعات زیر اشاره نمود:های علمی و دانشگاهی انجام شد. از جمله میپژوهش

 تماشاگران مورد ی العهمط: فوتبال تماشاگران پرخاشگری و خشونت های عامل شناختی جامعه بررسی( ”1331) مهدی محمد رحمتی، -1

 .تهران دانشگاه اجتماعی، علوم دانشكده شناسی، جامعه دکترای ی نامه پایان ،“تهران شهر در فوتبال

 مسابقات حواشی های درگیری مورد در پژوهشی)  ،“خلجان فعال تزریق یا هیجان منفعل تخلیه(”1331)اهلل رحمت سروستانی، صدیق -2

 .11 مارهش اجتماعی، علوم نامه ،(فوتبال

 فوتبال ای حرفه لیگ مسابقات در تهران شهر پرطرفدار های باشگاه هواداران جمعی رفتارهای بررسی( ”1332) محسن صفابخش، -3

 .ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشكده. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ،“1331-32 سال

 معاونت. ناجا ارشاد و اجتماعی معاونت ،“فوتبال تماشاگران میان در گرایی خشونت علل بررسی” ،(1331) همكاران و موسی عنبری، -4

 .فرهنگی مطالعات پژوهشی گروه -تهران واحد دانشگاهی جهاد پژوهشی
، ایتالیا و برخی دیگر از کشورها، هلندبررسی اجمالی موضوع حاکی از این است که در کشورهای صاحب فوتبال مانند انگلستان، آلمان، 

ای هستند که در بسیاری از موارد به  یافته های منسجم و سازمان های فوتبال دارای تشكل های ورزشی و تیم شاگران باشگاهطرفداران و تما
ها، گاه در سایر امور  کند و افزون بر تحقق نیازهای طرفداران برای حضور در مسابقه ی رابط میان باشگاه و طرفداران عمل می عنوان حلقه

های مذکور و نقش  های عمل فرهنگی تشكل رسانند. یک از اهداف پژوهش حاضر شناسایی مكانیسم کمک و یاری می اجتماعی نیز به آنان
 پذیری ورزشی طرفداران فوتبال است. کردن و فرهنگ آنان در اجتماعی

 ئی پروژهزاهداف کلی و ج .4

، به است. ذیل این هدفهای باشگاهی فوتبال در ایران  تیم هدف اصلی از انجام این پژوهش افزایش توانمندی فرهنگی تماشاگران و هواداران
 توان پیگیری اهداف زیر را مورد توجه قرار داد. اجمال می

 های فوتبال و آگاهی از طیف مخاطبان این ورزش در ایران بررسی الگوهای رفتاری تماشاگران مسابقه -1

 ن پذیری ورزشی تماشاگران و طرفدارا مشخص کردن سازوکارهای فرهنگ -2

رفتار ورزشی میان تماشاگران و طرفداران فوتبال، به  یهسازی و الگوسازی در حیط های عمل عامالن فرهنگسازوکارآشكار ساختن  -3
 مسئول ورزش در کشور فرهنگی های فوتبال و سایر کارگزاران های فرهنگی باشگاه های ورزشی و بخش ویژه رسانه

بال در کشورهای دیگر ـ به ویژه کشورهای صاحب فوتبال ـ و تالش برای استخراج بررسی الگوهای رفتاری تماشاگران ورزش فوت -4
 های فرهنگی ایران عناصر مفید موجود در الگوهای مذکور و بومی ساختن آنها با توجه به ارزش

ریزی به  برنامه های باشگاهی فوتبال در ایران و تالش برای زای رفتار تماشاگران و هواداران تیم های آسیب مشخص نمودن جنبه -5
 منظور از میان بردن یا کاهش آنها

های فوتبال باشگاهیِ حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و افزایش  الگوهای عملیاتی مناسب در مورد رفتار تماشاگران تیم یهارائ -6
های  عالیتفوتبال و انجام فریزی برای آموزش طرفداران  های فوتبال و طرفداران و تماشاگران آنها و برنامه تعامل میان باشگاه

 ها فرهنگی توسط باشگاه



 آوری اطالعات(منابع جمع یه)اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مكانی، زمانی و دامن قلمروي سازمانی، مکانی و زمانی .5

گیرد. ی ملی المپیک را در برمیکمیتهقلمروی سازمانی این پروژه به طور مشخص وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
 گیرند.افزون براین، وزارت آموزش و پروش، نیروی انتظامی و شهرداری نیز ذیل قلمروی این پروژه قرار می

 یهدهد. نسبتِ جمعیتِ نمون تشكیل می فوتبال ایران های حاضر در لیگ برتر جمعیت آماری مورد مطالعه در این پژوهش را طرفداران تیم
شود و با  ( برگزاری لیگ برتر فوتبال تعیین می1314-1313ربوط به هر تیم با توجه به آمار حضور طرفداران تیم یادشده در فصل قبلی )م

 شود. متناظر با آن از کل جمعیت نمونه انتخاب می یت جمعیتِ طرفداران هر تیم، نمونهدرنظر گرفتن نسب
ها، جمعیت  گیری یا خوشه اولین واحد نمونه بندی است. در این شیوه،  ای همراه با طبقه گیری خوشه گیری در این پژوهش ، نمونه نمونه یهشیو

های هرتیم، از بین طرفداران آن پاسخگویانی به صورت تصادفی انتخاب و با آنها  طرفداران هر تیم است، سپس در هر نوبت برگزاری مسابقه
ی عمیق نیز برای گردآوری ی مشارکتی و میدانی و مصاحبههای مشاهدهر مصاحبه، از تكنیکضمن این که، افزون ب آید. مصاحبه به عمل می

 های مورد نیاز استفاده خواهد شد.داده
 

 ها و تجارب مورد نياز براي اجراي پروژهتخصص .6

 شناسی و تربیت بدنی نیاز است.شناسی ورزش، مدیریت ورزش، مردمهای جامعهدر این پژوهش، به تخصص
 

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امكانات، حمایت ابزارهاي پروژه .3

 حمایت مادی و تأمین نیازهای مالی انجام پروژه
 

 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهايیها، کاربستخروجی .3

های گوناگون ورزش فوتبال فعالیت دارند مورد ها و نهادهایی که به عنوان کارگزار در بخشی سازمانتایج این پژوهش برای کلیهها و نیافته
-نیروی انتظامی، شهرداری و هیئتتوان به وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، ها و نهادها میگیرد. از جمله این سازماناستفاده قرار می

 ها اشاره نمود.بال استانهای فوت
 

 هاي خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پيوند با سازمان .1

اندازی فرهنگی دارای دو وجه ایجابی و سلبی است که هر دو وجه در نهایت به  های فوتبال از چشم ی رفتار تماشاگران مسابقهپژوهش در باره
ها در اولویت کارگزاران امر ورزش فوتبال قرار  در ضمن، اگر انجام این قبیل پژوهش کنند. گیری هنجارهای رفتاری مناسب کمک می شكل

گردد تا افزون بر افزایش شناخت این کارگزاران نسبت به نسلهای مختلف تماشاگران و هواداران  گیرد، در درازمدت این امكان فراهم می
 فوتبال، روند تحوالت مربوطه نیز تبیین شود.

 

 ی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژهمالحظات اساس .11

 تأمین به موقع بودجه انجام پروژه و نظارت مناسب در هنگام اجرا.
 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازي و درآمدزايیتجاري .11

 ربط، مانند وزارت ورزش و غیره دارد.های ذیاین امر بستگی به توانایی مسئوالن پژوهشگاه در چانه زنی با دستگاه
 

 انجام پروژه يهپيش بينی زمان و هزين .12

  بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یكسال
 

 

 

 

 

 


