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Abstract 
The fan is one of the characteristics of popular culture in industrial societies; In order to 

develop the desired culture of advocacy by adopting policies and determining the 

appropriate structures and desirable contexts, bedrocks are necessary. The purpose of this 

study is to identify the drivers of institutionalizing the desired culture of support in Iranian 

football. The present study is applied in terms of purpose and in terms of nature-based on 

future research, analytical and exploratory methods. The required information was 

obtained through semi-structured in-depth qualitative interviews with 23 professors of 

physical education at the university, scientific (academic) and practical (organizational) 

managers of sports, coaches, referees and members of the media as experts, including 5 

drivers and 36 main indicators. Based on these variables, the Delphi questionnaire was 

designed and provided to 13 experts in sports management, marketing and events across 

the country to confirm the final items. To analyze the collected data, a matrix of 36 in 36 

cross-effects was used by Mick Mac software. Based on the study’s findings, 5 general 

categories of propellants (effective to affective) including moral propulsion, incentive, and 

legal propulsion, nurture and educational propulsion, infrastructure and basic propulsion, 

and media propulsion were identified. Institutionalizing a culture of advocacy is time-

consuming and requires planning for its future based on key effective indicators in order 

to make the desired culture of Iranian support equal to that of developed countries. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
The empty spectators, who are always the most important football capital, are very 

visible next to their favorite teams. The future cannot be said with certainty, but 

man can influence the fate of the future. In the meantime, knowledge emerges to 

seek to control change and prepare society for these changes by predicting the 

factors influencing future changes in a dual way. Considering the importance of 

fans for clubs and the importance of institutionalizing culture in advocating 

Iranian football, as well as developing organizational learning capabilities in the 

future of organizations, it is necessary to conduct a comprehensive study to 

identify the drivers of institutionalizing Iranian football culture. The present study 

will be conducted with the aim of identifying the drivers of institutionalizing the 

desired culture of support in football. 
 

Materials and Methods: 
The present study is an applied research in terms of purpose and an analytical-

exploratory study in terms of nature.The method of work is mixed, i.e., qualitative 

and quantitative models are used in combination; which is a method of collecting 

information in the form of libraries and documents. First, in order to collect 

indicators and drivers affecting the institutionalization of the desired culture of 

Iranian football fans, the existing documents and in-depth interviews were 

conducted in the form of open and semi-structured questions. After reviewing the 

in-depth interviews, the factors affecting the institutionalization of the desired 

culture of advocacy were provided to the interviewee and after confirming their 

approval, they were added to the code set; The number of these indicators and 

initial factors was 59. Based on these variables, the Delphi questionnaire was 

designed and provided to 13 experts in sports management, marketing and events 

across the country to confirm the final items. The final factors affecting the 

institutionalization of the desired culture of football fans were obtained after three 

stages of rejection or approval of the statements by experts by the Delphi method. 

With the consensus of experts, 36 variables were identified as the main variables, 

then the data were prepared numerically and by weighting the Delphi 

questionnaire. Finally, the interaction matrix (impact and effectiveness) in two 

stages after collecting variables and indicators was designed and a 36-by-36 

matrix was provided to experts (first phase) specializing in sports management, 
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marketing, and events, who completed the questionnaires. The questionnaire was 

such that the factors were placed in rows and columns in front of each other and 

the experts were asked to weigh each factor from zero (least impact) to three (most 

effective) based on the impact. Finally, MIC MAC software was used to analyze 

the indicators and variables in the final questionnaire by futures research method. 
 

Findings: 
To identify the most important indicators affecting the institutionalization of the 

desired culture of advocacy, 59 indicators, through research in research and in-

depth interviews with academic experts and organizational managers in sports, 

coaches, referees, and the members of the media were identified and provided to 

the experts. 23 out of 59 indicators eventually fell and 36 indicators were given to 

experts for re-examination. Finally, the key factors were set in 5 sections and 36 

key indicators with a matrix width of 36 36 36 based on cross-effects. 
 

Table 1- Characteristics of factors affecting the institutionalization of the desired 

culture of advocacy  

code Propulsion Indicator 

E1 

 

(Ethical 

drivers ) 

Adherence of club officials to club ethics and philosophy in 

specific situations as a pattern of behavior 

E2 Laying the moral atmosphere of the fans by the media 

E3 Creating a moral atmosphere by the Football Federation and 

the Ministry of Sports 

E4 Encouragement of ethics by popular figures, sports stars and 

leaders 

E5 
Promoting and disseminating moral values and respect for 

others through schools and textbooks, universities and the 

media 

E6 

Designing a moral charter and determining the desired 

supportive behaviors in line with the philosophy and 

economic and cultural goals of the club by experts, 

psychologists, sociologists and club officials 

M1 

(Incentive and 

legal drivers) 

Develop incentive and punishment rules for advocacy in 

sports 

M2 Encourage adherence to ethical principles with the help of 

various awards 

M3 
Selection of the best club and the best fan in terms of support 

by the federation and the league organization and the 

Ministry of Sports 

M4 Compilation of curricula in the field of advocacy and 

education in schools and universities 
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M5 Legislate for existing legal loopholes 

M6 Depriving abnormal people from entering the gym until the 

behavior is corrected 

M7 Adherence to the moral charter and encouragement and 

punishment in line with it continuously 

B1 

(Breeding and 

training 

propellants) 

Spreading cultural pluralism 

B2 Creating legalism in society, especially in childhood by the 

family, schools and the media 

B3 Training in emotion control skills in community members, 

players and leaders 

B4 Learning to distinguish the concepts of competition (rival) 

and war (enemy) 

B5 Defining the category of failure and helping it to be accepted 

by family, schools and movies 

B6 Teaching technical and cultural issues to the fans in the 

support center by the club 

B7 Hold online meetings with players and fans and talk about 

fan culture 

B8 Advocacy training with the help of teaching social and 

collective behavior in society 

B9 Educational and cultural activities of clubs in less privileged 

areas 

I1 

(Infrastructure 

and base 

propellants) 

Provide programs for the presence of family members 

together in the stadium 

I2 
Establishing a strong relationship between clubs with the 

teacher and the university for education and research in the 

field of institutionalizing desirable supportive behaviors 

I3 Establishment of the council of fan centers of the country 

and management and supervision of fan centers 

I4 

Operational and comprehensive plans for culture building, 

promotion and development of fan culture by various 

institutions such as federation, league organization, Ministry 

of Sports, clubs and schools 

I5 Designing sports dolls to communicate and impress fans 

I6 Modeling the programs of successful countries and using 

their experiences 

S1 

 

(Social media 

drivers) 

Installation of billboards in the city by municipalities in 

order to create a culture in the fans 

S2 
Making an educational video starring popular actors by the 

federation and broadcasting it in the media and on the 

scoreboard before the competition 

S3 Broadcast scenes of international referees' mistakes on 

television to increase fans' acceptance of referees' mistakes 
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S4 Broadcast peaceful protest scenes on TV and educate fans 

S5 Broadcasting the social relationships of the players of rival 

teams on TV 

S6 Using the capacity of the media to promote socio-cultural 

symbols, slogans and songs 

S7 Organizing the media in order to spread constructive ideas 

in the country 

S8 Teaching technical issues to fans using the media 
 

Conclusion: 

The culture of support in Iranian football has declined strangely in recent years, 

and mutual respect has given way to disrespectful and disgusting people, and the 

strange thing is that managers, veterans, coaches, and players have joined this 

wave instead of correcting it. 

 Culture and culture-making are some of the most important social issues that can 

determine the fate of Iranian sports. However, institutionalizing the culture of 

advocacy is a time-consuming task as the necessary planning must be done for its 

future. The present study showed that some drivers are effective in 

institutionalizing the desired culture of support in the popular field of football; 

Accordingly, the research experts obtained moral propulsion, incentive and legal 

propulsion, upbringing and educational propulsion, infrastructure and basic 

propulsion, and social media propulsion, which are related to their importance and 

degree of effectiveness. Although they are different from each other, they are 

definitely important for institutionalizing this issue. It is possible to take a big step 

in this field by laying the groundwork for the moral atmosphere of the fans, 

formulating incentive and punishment laws for the fans, teaching technical and 

cultural issues to the fans, organizing the fans, and modeling the programs of 

successful countries in the present study. 
 

Keywords: Institutionalization, Optimal Culture, Fans, Futurology, Propulsion, 

Football. 
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 مقالة پژوهشی 

 1  در فوتبال یفرهنگ مطلوب هوادار یسازنهینهاد  یهاشران یپ ییشناسا
 

 4ی ندر ریام، 3ایزهرا هژبرن،  *2یبیخط نیام، 1یفرزانه هاشم

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، شوشتر، ایران گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر،   .1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(  .2

 ران ی شوشتر، ا   ، ی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسالم   ، ی و علوم ورزش   ی بدن   ت ی گروه ترب استادیار   .3

 ران ی ، ا ایذه   ، ی دانشگاه آزاد اسالم ،  ایذه واحد    ، ی و علوم ورزش   ی بدن   ت ی گروه ترب  .4
 

 15/12/1400تاریخ پذیرش:                         22/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  يتوسعة فرهنگ مطلوب هوادار  يکه برا  رودیپسند در جوامع صنعتی به شمار مهاي فرهنگ عامههواداراي یكی از ویژگی

الزم است. پژوهش حاضر با    ییهايمطلوب، بسترساز  يمناسب و بسترها  يساختارها  نییو تع  هااستیاتخاذ س  قی از طر

ا   ي هوادارفرهنگ مطلوب    يساز نهینهاد   ي هاشرانیپ  یی هدف شناسا فوتبال کشور  انجام شد. پژوهش حاضر از    ران یدر 

  يهابود. اطالعات الزم توسط مصاحبه  یو اکتشاف   یلیتحل  ،یپژوهندهیبراساس روش آ  ت یو از نظر ماه  ي لحاظ هدف کاربرد

  ران ی)مد   یعمل( و  کی)آکادم  یعلم  رانیدانشگاه، مد   ی بدن تیرشته ترب   دینفر از اسات  23با    افته ی ساختارمهین   قیعم  یفیک

شاخص    36و    شران یعنوان خبرگان به دست آمد که شامل پنج پداوران و اصحاب رسانه به  ان، یمرب   ، ی( ورزشی سازمان 

و    یاب ی بازار  ، یورزش  ت یر ینفر از خبرگان مد  13  اریشد و در اخت  یطراح  یپرسشنامه دلف  ها،ریمتغ  نیراساس ا بود. ب   یاصل

اثرات    36در    36  س یها از ماتر داده  لیو تحل   ه یتجز   ي قرار گرفت. برا  یینها   يهاهیو گ  د ییتأ  يدر سطح کشور برا  دادهایرو

  رگذار ی)تأث  هاشرانیاز پ یحاصل از پژوهش، پنج دسته کل يهاافتهی  ه یاستفاده شد. بر پا  مک کیافزار ممتقاطع توسط نرم

تأث پریرپذیتا  شامل  قانون   یقی تشو  يهاشرانیپ  ، یاخالق  يهاشرانی(  آموزش  یپرورش  يهاشرانیپ  ،یو    ي هاشرانیپ  ،یو 

  يبرا  د یبر است و با زمان  ، يفرهنگ هوادار  يسازنهیشدند. نهاد  ییشناسا   یاجتماع  يهارسانه  يهاشرانیو پ  هی و پا  یی ربنایز

  يورهارا با کش  یران یا   ي کرد تا بتوان فرهنگ مطلوب هوادار  یی هايزی رمؤثر برنامه  يدی کل  ي هاآن با توجه به شاخص  ندهیآ

 تراز کرد.هم شرفتهیپ
 

 فوتبال. شران، یپ ،یپژوهندهیفرهنگ مطلوب، هوادار، آ   ،يسازنهینهاد کلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
طور مداوم در حال ه ب  جوامعطورکه  جامعه دارد. همان  کیدر    يادی ، نقش زیفرهنگ   دگاهاز دی  ورزش

  مردمبر    یو فرهنگ   ی، اجتماع ياز نظر اقتصاد  وستهیهم پ هجوامع باین    نكهیتكامل هستند، درک ا

مشكالت موجود   لیدل(، افراد جامعه مدرن به 233،  2000)  1گفته پوتنام  به.  گذارند، مهم استیم  ریتأث

 ي جابه  افرادکنند.  کمتر مانند قبل روابط صمیمی گذشته را تجربه می،  2هاي مختلف زندگی در بخش

مانند  یسنت  ي هامكان مذهبیتر  کنار  ،  مراکز  در  ،  بودنخانوادهدر  به    يهاسازمانحضور  داوطلبانه، 

جامعه    یوقت  .کنندهاي ورزش حضور پیدا میتیممانند    تريهاي دوستانهجمع در درون    ادیاحتمال ز

طور ، بهیورزش  هوادارانجوامع    مانند  یررسمیغ   يها، درک سازمانکند پیدا میسمت سوق    نیبه ا

و بالقوه  کنونی  کنندگان  بتوانند با مصرفشود تا  یم جذاب  ها  اب یو بازار  یورزش  رانیمد  يبرا  ياندهیفزا

.  کنند  دایپ   میت   هوادار  کی عنوان  خود را به  تیتوانند هویم  یکنندگان ورزشمصرف   ارتباط برقرار کنند.

  ها در تعامل باشندو با آن  کنند  دا یپ   میکنندگان آن تمصرف  ریبا سا  يتوانند ارتباط قویم  نیهمچن

درستی بیان  توان بهها نمیهوادارانی که شاید آمار دقیقی از آن  (. 177،  2018،  3ییرو ه، وارد  )کاتز

جام  همچون  رویدادها  از  برخی  در  ولی  میلیونکرد،  تعدادشان  المپیک  و  از جهانی  بیشتر  برابر  ها 

رسد پیشامد یا پدیدۀ دیگري وجود ندارد  بازیكنان و تماشاگران حاضر در میدان بازي است. به نظر می

،  2009مند باشند )پارسامهر و ترکان،  جهان تا به این اندازه براي دیدن و دانستن آن عالقهکه مردم  

(؛ البته این تعداد زیاد هوادار نكات منفی نیز داشته است که رفتارهاي نامطلوبی را از هواداران به  87

ان، بازیكنان و  توان به فحاشی و تهدید مربیهمراه داشته است. از جملة این رفتارهاي نامطلوب می

داوران و همة اعضاي تیم خودي و تیم حریف، پرتاب اشیاء به داخل زمین، بحث و دعوا با بازیكنان و  

،  یورزش  يهاروزنامه  يسازه یحاشاند که  هواداران تیم حریف و غیره اشاره کرد. پژوهشگران بیان کرده

از عواملی هستند که باعث این    ، حساسیت بازي و اشتباهات داوري برخیسكوها  ي رو  درهایل  کیتحر

 اند. رفتارهاي نامطلوب شده

 
1. Putnam 

 شدن زندگی، تورم، کاهش جمعیت، تغییر در سبک زندگی و غیره. مشكالت مالی، ماشینی 2

3. Katz, Ward & Heere 
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 ي تريقو  یورزش هنگام مشاهده ورزش از تعهد و پاسخ عاطف  هوادارانشود  یطور معمول تصور مبه

 (. پژوهشگران3، 2021، 1)الیسون و نوئستربرخوردار هستند ي که هوادار نیستند، افراد در مقایسه با 

 ف یتعر ی«ورزشمسابقات از  یبرخدر فداکار مشتاق  ک»یعنوان ورزش را به هوادار کی یطور رسمبه

؛ مثالً در زمانی  شده است  ی تلق  یموارد منف  ی در فرهنگ عامه در برخ  «طرفداربودن»کنند. مفهوم  یم

  سایان )کنند  احترامی میها بینوعی به آنکه هوادارن تیمی بازیكنان تیم حریف را مسخره کرده یا به

بیان    دانند و یمثبت م  اریبس  اي دیگراز جنبه آن را    سایر پژوهشگراناما    ، (359،  2020،  2و اکسان 

که می م  کنند  عملیطرفداربودن  کمکدرمان  ی تواند  و  آکسان،  باشد    کننده ی  و  (.  2020)سایان 

  داد یرو  کی  ان یپا  پس از  کههستند    ياناظران سادهغیرفعال،  که تماشاگران    کنندبیان می  پژوهشگران

عالقه خود به تیم ورزشی را تا حدي ادامه    ،که هوادار متعهدتریدرحال  ؛کنندیفراموش م  را  آن   یورزش

دهد یا در قلمروي  هاي هر روز خود را به تیم مورد عالقه اختصاص میدهد که بخشی از فعالیتمی

فعالیت می »تماشاگر«   اصطالحاتکند.  گسترده ورزش  و  اما    ،دارند   یپوشانهمیكدیگر    با  »هوادار« 

اما از نظر    ،ندرهوادا  نیز  تماشاگران  شتریو بهستند  تماشاگر    ،هواداران  شتری. درعمل بستندین  كسانی

فراغت خود یک علت گذراندن اوقات. تماشاگران ممكن است تنها بهدننباش  یك یممكن است    یمنطق

رند تا نتیجه آن، ولی هواداران افرادي هستند مسابقه ورزشی را تماشا کنند و بیشتر از بازي لذت بب

ها به برد و باخت تیم محبوب ها مهم است و خوشحالی و ناراحتی آنکه برد و باخت تیم براي آن

 . (426، 2017، 3ها وابسته است )وان، وادیل، بونو و روگا آن 

فرهنگ را رفتارهاي هواداران نیز در گرو برخی مسائل است که یكی از این مسائل، فرهنگ است.  

که از نسلی به نسل دیگر دانند  میشده براي تفكر، احساس و عمل  اي از رفتارهاي آموخته مجموعه 

است براي واضح    .(2020،  4)ویسیر   بخش مادي است  و متضمن تجسم ایـن الگوها در  یابدمیانتقال  

التزام به نهادینهمقوله   اینكه هر موضوع یـا سطح جامعه دارد.   شدن دراي به چنین سطحی برسد، 

  دانند؛ میهاي جدید  کردن عملرا اجرا و درونی  سازي( نهادینه2010)  5روس، بچر و مارکویتز کوستوا و

 
1. Allison & Knoester  

2. Sayan & Aksan 

3. Wann, Waddill, Bono, Scheuchner & Ruga 

4. Veissière 

5. Kostova, Ross, Blecher & Markowitz 
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پذیرفته می جدید  اعمال  که  دیگر،    شوند.جایی  سوي  عبانهادینهاز  فراهمشدن  از  است  آوردن  رت 

مطلوب  زمینه  رفتارهاى  فراگیرشدن  و  استمرار  پایدارى،  ثبات،  موجب  که  جامعه  در  شرایطى  و  ها 

گنجعلی،  )مختاریان  شودمی و  زاهدي  119،  2012پور  و  مستحفظیان  رضوي،  راستا،  همین  در   .)

پرداختند.   رانیبال ابرتر فوت  گیدر ل   يتوسعة فرهنگ هوادار  يالگو  یطراح( در پژوهشی به  2020)

مرتبط با توسعة فرهنگ فوتبال به تبعات راهبردها و   يراهبردها  نی در تدوها پیشنهاد کردند که  آن 

  ق ی از طر يتوسعة فرهنگ هوادار  يبراپیشنهاد شد  از سوییشود.  ژه یو یها توجهآوردن فرصتفراهم

  مطلوب،  يو بسترها  ها ط یآوردن محفراهم  نیمناسب و همچن  يساختارها  نییو تع  هااستیاتخاذ س

اجرا  ییشناسا  يتوسعة فرهنگ هوادار   يهانه یزم پژوهشی دیگر حسن  شود.  ییو  و شریف در  زاده 

ها بیان کردند  نام بردند. آن  ورزش  راثیمثابة مبه  يفرهنگ هوادار( در پژوهش خود از  2020کمالی )

پس از گسترش و    ژهیواست که به  يفرهنگ هوادار  فوتبال در جوامع مدرن،  ي دیاز ابعاد کل  ی كکه ی

( در پژوهشی بیان کردند که  2020نیا، موسوي و محمدي )فرختوسعة این ورزش مشاهده شده است.  

 ياجرا ند، ایو فر تیفیمحصول، ک  ع،یتوز يهاکانال الت،یمكان و تسه ،یروابط عمومعواملی همچون 

قدرت  مشوق   ،يگذارمتیق  ن،یقوان برنامهها،  مد  يزیربازار،  و    کارکنان  تعامل   هوادار،  تیریجذب، 

 ج ینتاهستند.    رانیبرتر فوتبال ا  گ یدر ل  يمدل توسعه هوادارازجمله عوامل مهم در    جیهواداران و ترو

  ی فرهنگ   ،ی فن  ،ياقتصاد  ،یرساختیز  ،ینشان داد عوامل اجتماع   (2017)پور  يریو نص  یشیمطالعة درو

هستند.    سیتماشاگران باشگاه پرسپول  شیبر حفظ و افزا  رگذاریعوامل تأث  نیترمهم  بیترتبه  ی،و ارزش

اولو  لیمربوط به تحل  يهاپژوهش ارتباط ب  يبندت یمحتوا،  ها و عوامل مؤثر در زهیانگ  نیو شناخت 

 زان یبا م  يباز  جانیفوتبال و ه  ییبایقه به فوتبال، زالع   م،یاز ت  تی حما  يهازه یحضور هواداران، انگ

 . دانندیم  ها زانندهیانگ نیترحضور را مهم

هاي الزم انجام شود.  ریزي بر است و باید براي آینده آن برنامهسازي فرهنگ هواداري زماننهادینه

را    ورزش ایرانسرنوشت    تواندیاست که م   ی مسائل اجتماع   نیتراز مهم  ی كی  يسازفرهنگ و فرهنگ

ارزش بزند.  هنجارهارقم  و  مهم  کی   يها  تشك  ک ی  هیسرما  نیترجامعه  را  که    دهندیم   لیجامعه 

تأخر    نیو همچن  ی اجتماع   يهابحران  سازنهیزم  تواند یو رهاکردن فرهنگ به حال خود م  یتوجهبی

طرفدار ندارد،    یمیت  ی وقتاي است که  اندازهاهمیت هواداران به  شود.در ورزش    ی فرهنگ  یماندگ عقب  ای
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  نیزطرفدار    پر  ي هامیت  ياتفاق برا  نی. اشودیوارد بحران م  ،ردیدور از انتظار بگ  جهیچنانچه چند نت

  یوالن آن باشگاه، مربئتا مس شودیکه طرفدار دارد سبب م ی میاما انتظار تماشاگر از ت دهد، یم وير

 ( در پژوهش خود بیان2016فالح کاظمی، قلی پور و عیدي )  .فتندیزودتر به فكر چاره ب  كنیو باز

 زانیدربارۀ می  منف  يروند  ،ریچند سال اخهاي سازمان لیگ حاکی از آن است که در  کردند گزارش 

  يسو . ازوجود دارد رانیمسابقات فوتبال در ا  يها و تماشاومیحضور در استاد ياستقبال هواداران برا

  يهامیدر کنار ت شوند،میفوتبال محسوب  ةیسرما نیترکه همواره مهم انیتماشاچ یخال يجا گر،ید

  تواندیاما انسان م  ،اظهارنظر کرد  تیبا قطع  توانینم   ندهیآبارۀ  در.  دی آیچشم م   به  اریها بسمحبوب آن 

  ی نیبشیبا پ   کندیکه کوشش م  شودیزاده م ی  دانش  ان،یم  نیا  باشد. در  رگذاریتأث  ندهیبر سرنوشت آ

  ي و جامعه را برا   ردیگبرا در دست    راتییدوگانه، مهار تغ  یصورتبه  ندهیآ  راتییر تغبعوامل اثرگذار  

  ياست و ادعا  ینیبشیاست، فراتر از پ   ندهیدادن به آهنر شكل  یپژوه ندهیآماده کند. آ  راتییتغ  نیا

 ي سازي فرهنگ در هوادارنهادینه  تیاهم  وها  باشگاه  يهواداران برا  تیندارد. با توجه به اهم  ییشگویپ 

ا فوتبال  همچن  رانیورزش  قابل  نیو  آ  ی سازمان   يریادگی  تیتوسعه  است    ، هاسازمان  ندهیدر  الزم 

 ران یا  ي فوتبالفرهنگ مطلوب هوادار  سازينهادینه  يهاشران یپ   ییشناسا  منظوربهجامع    یپژوهش

سازي نهادینه   سؤال است که چه عواملی بر  دنبال پاسخگویی به اینرو این پژوهش بهازاین   ؛انجام شود

 ي فوتبال ایران در آینده مؤثر هستند؟ فرهنگ مطلوب هوادار
 

 روش پژوهش

از نظر ماهیت، تحلیلیپژوهش پیش از لحاظ هدف، کاربردي و  براساس روش -رو  بود که  اکتشافی 

صورت هاي کیفی و کمی بهمدلپژوهی انجام گرفته است. روش پژوهش، آمیخته بود؛ یعنی از  آینده

به اطالعات  است. شیوه گردآوري  استفاده شده  کتابخانهترکیبی  این  صورت  به  است؛  اسنادي  و  اي 

ابتدا به سازي فرهنگ مطلوب ثر بر نهادینهؤم  يهاشران یپ ها و  آوري شاخصمنظور جمع صورت که 

تا رسیدن به مرحله اشباع نظري   هاي عمیقي فوتبال ایران، بررسی اسناد موجود و مصاحبههوادار

  ی )آکادمیک(علم  رانیمد    از  نفر  23ساختاریافته انجام شد که درنهایت،   هاي باز و نیمهصورت سؤال به

عنوان نمونه بخش کیفی انتخاب  اصحاب رسانه به  داوران و   مربیان،   ، یورزش  ی )مدیران سازمانی( و عمل

 شدند.  
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شده در  ي سازي فرهنگ مطلوب هوادارنهادینههاي عمیق، عوامل مؤثر بر  پس از بررسی مصاحبه

که تعداد    ها به مجموعه کدها اضافه شدآن  دأییاز ت  نانیو پس از اطم  گرفتشونده قرار  مصاحبه   اریاخت

شد و در اختیار ها، پرسشنامه دلفی طراحی  تا بود. براساس این متغیر  59ها و عوامل اولیه  این شاخص

هاي نهایی  در سطح کشور براي تأیید گویه  بازاریابی و رویدادها  ،ورزشی  تیریمدنفر از خبرگان    13

ي فوتبال، پس از سه مرحله رد  سازي فرهنگ مطلوب هوادارثر بر نهادینهؤمنهایی  عوامل  قرار گرفت. 

عنوان متغیر به  36ظر خبرگان،  نها توسط خبرگان به روش دلفی، حاصل شد. با اجماعیا تأیید گویه

دهی پرسشنامه دلفی تهیه شد.  صورت عددي و از وزنها بهمتغیر اصلی شناسایی شدند. سپس داده

از گردآوري متغیرها و   اثر متقابل )تأثیرگذاري و تأثیرپذیري( در دو مرحله پس  درنهایت، ماتریس 

اختیار خبرگان )مرحله اول( متخصص در    36در    36که یک ماتریس  طوري ها، تشكیل شد؛ بهشاخص

  ها را تكمیل کردند. پرسشنامهها پرسشنامهقرار گرفت و آن   دادهایو رو   یابیبازار  ،یورزش  تیریمددر  

صورت سطر و ستون در مقابل یكدیگر قرار داده شدند و از خبرگان ها بهبه این صورت بود که عامل

عوامل از عدد صفر )کمترین تأثیر( تا عدد سه )بیشترین خواسته شد براساس تأثیرگذاري به هرکدام از  

ها و متغیرهاي موجود در پرسشنامه نهایی، به روش تأثیر( وزن دهند. درنهایت، براي تحلیل شاخص 

شمارۀ پژوهش در شكل    ند یکه فرا  استفاده شد و تجزیه و تحلیل شد  مکمیک   افزارپژوهی از نرمآینده

 . نشان داده شده است یک
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 ی سازی فرهنگ مطلوب هواداربر نهادینهعوامل مؤثر  ینگر ندهیپژوهش در آ ندایفر -1 شکل

Figure1- Research Process in Foresight of the Factors Affecting the Institutionalization of 

the Desired Culture of  Advocacy 
 

 نتایج 

 شوندگان در جدول شمارۀ یک ذکر شده است.شناختی مصاحبه مشخصات جمعیت 

 شوندگان  شناختی مصاحبهمشخصات جمعیت -1جدول 
Table 1- Demographic Characteristics of the Experts Under Review 

 ردیف 
Row 

 جنسیت 
Gender 

 سن
Age 

 تحصیالت
Education 

 تخصص 
Specialty 

1 
 مرد

Man 
60 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 Aمربی درجه  
Grade Coach A 

2 
 مرد

Man 
70 

 کاردانی 
Associate Degree 

 Aمربی درجه  
Grade Coach A 

3 
 مرد

Man 
67 

 دیپلم

Diploma 

 Aمربی درجه  

Grade Coach A 

4 
 مرد

Man 
50 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 Aمربی درجه  
Grade Coach A 

5 
 زن 

Female 
50 

 کارشناسی 
Masters 

 Aمربی درجه  
Grade Coach A 
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6 
 زن 

Female 
55 

 کارشناسی 
Masters 

 Aمربی درجه  
Grade Coach A 

7 
 مرد

Man 
40 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 المللی داور بین
International Arbitrator 

8 
 مرد

Man 
50 

 دکتري

Ph.D . 
 المللی داور بین

International Arbitrator 

9 
 مرد

Man 
43 

 ارشد کارشناسی

Masters 

 المللی داور بین

International Arbitrator 

10 
 مرد

Man 
52 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

 فرهنگی باشگاه مدیر 
Cultural Director of the Club 

11 
 مرد

Man 
63 

 کارشناسی 
Masters 

 مدیر فرهنگی ورزشگاه 
Cultural director of the Club 

12 
 مرد

Man 
57 

 ارشد کارشناسی
Masters 

 مدیر و مسئول ورزشی 
Manager and  Sports Officer 

13 
 مرد

Man 
40 

 دکتري

Ph.D . 
 اصحاب رسانه 

Media Owners 

14 
 زن 

Female 
38 

 ارشد کارشناسی

Masters 

 اصحاب رسانه 

Media Owners 

15 
 مرد

Man 
42 

 دکتري مدیریت ورزشی 

Ph.D. Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئت
University Faculty 

16 
 مرد

Man 
41 

 دکتري مدیریت ورزشی 

Ph.D. Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئت

University Faculty 

17 
 مرد

Man 
40 

 دکتري مدیریت ورزشی 

Ph.D. Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئت
University Faculty 

18 
 زن 

Female 
40 

 دکتري مدیریت ورزشی 

Ph.D. Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئت
University Faculty 

19 
 مرد

Man 
46 

 دکتري مدیریت ورزشی 

Ph.D. Sports 

Management 

 علمی دانشگاه هیئت
University Faculty 

20 
 زن 

Female 
45 

 شناسی دکتري روان

Ph.D. Psychology 
 علمی دانشگاه هیئت

University Faculty 

 علمی دانشگاه هیئت شناسی دکتري جامعه 46 مرد 21
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شاخص   59ي، سازي فرهنگ مطلوب هوادارنهادینه بر  هاي مؤثرترین شاخصبراي شناسایی مهم

ی  و عمل   ی )آکادمیک(علم رانیمدهاي عمیق با مصاحبهشده و هاي انجاماز طریق تفحص در پژوهش

قرار   شناسایی شد و در اختیار خبرگانداوران و اصحاب رسانه    ان،یمرب  ،یورزش  )مدیران سازمانی(

شاخص براي بررسی دوباره در اختیار  36ش کرد و شاخص ریز 59شاخص از میان   23گرفت. تعداد 

   شاخص کلیدي با پهناي ماتریس  36خبرگان قرار گرفت. درنهایت، عوامل کلیدي در پنج بخش و  

 بر اثرات متقاطع تنظیم شد. مبتنی  36×  36
 

 یسازی فرهنگ مطلوب هوادار ثر بر نهادینهؤممشخصات عوامل  -2جدول  
Table 2- Characteristics of Factors Affecting the Institutionalization of the Desired Culture 

of Advocacy 

 کد 
Code 

 ها پیشران
Propulsion 

 شاخص 
Indicator 

E1 

 هاي پیشران

 ی اخالق

(Ethical 

Drivers) 

عنوان  خاص به  طیو فلسفه باشگاه در شرا   ات یباشگاه به اخالق  نمسئوال   يبندیپا

 ي رفتار يالگو  کی

Adherence of Club Officials to Club Ethics and Philosophy 

in Specific Situations as a Pattern of Behavior 

E2 
 ها هواداران توسط رسانه ی جو اخالق يبسترساز

Laying the Moral Atmosphere of the Fans by the Media 

E3 
 فوتبال و وزارت ورزش   ون یتوسط فدراس ی جو اخالق يبسترساز

Creating a moral atmosphere by the Football Federation and 

the Ministry of Sports 

E4 

رعا  بیترغ اخالق  تی به  چهره  یاصول  ورزش  ، محبوب  ي هاتوسط    و   یستارگان 

 درها یل

Encouragement of Ethics by Popular Figures, Sports Stars 

and Leaders 

E5 
  ي هاتوسط مدارس و کتاب  دیگران و احترام به    یاخالق  ي هاو اشاعه ارزش  جیترو

 دانشگاه و رسانه  ،یدرس

Man Ph.D. Sociology University Faculty 

22 
 مرد

Man 
45 

 شناسی جامعهدکتري 

Ph.D. Sociology 
 علمی دانشگاه هیئت

University Faculty 

23 
 مرد

Man 
45 

 شناسی دکتري روان

Ph.D. Psychology 

علمی دانشگاه، فوتبالیست لیگ دسته  هیئت

 یک 
University Faculty - 1st 

Division Football Player 
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Promoting and Disseminating Moral Values and Respect for 

Others Through Schools and Textbooks, Universities and 

the Media 

E6 

فلسفه و    يدر راستا  ي مطلوب هوادار  يرفتارها   ن ییو تع  ی منشور اخالق  یطراح

شناسان  جامعه  ، شناسانباشگاه توسط متخصصان، روان  ی و فرهنگ  ياهداف اقتصاد

 باشگاه   نو مسئوال
Designing a Moral Charter and Determining the Desired 

Supportive Behaviors in Line with the Philosophy and 

Economic and Cultural Goals of the Club by Experts, 

Psychologists, Sociologists and Club Officials 

M1 

تشویقی   هايپیشران

و قانونی  
(Incentive and 

Legal Drivers) 

 در ورزش  ي رهوادا یهیو تنب یقی تشو نیقوان   نیتدو
Develop Incentive and Punishment Rules for Advocacy in 

Sports 

M2 
 مختلف  زی جوااهداي به کمک   یاصول اخالق ت یبه رعا  بیترغ

Encourage Adherence to Ethical Principles with the Help of 

Various Awards 

M3 

سازمان    ،ونیتوسط فدراس  يهوادارز نظر  و بهترین هوادار ا باشگاه    ن یبهتر  انتخاب

 و وزارت ورزش  گیل
Selection of the Best Club and the Best Fan in Terms of 

Support by the Federation and the League Organization and 

the Ministry of Sports 

M4 
 ها موزش در مدارس و دانشگاهآو  يهوادار نهیدر زم یمطالب درس نیتدو

Compilation of Curricula in the Field of Advocacy and 

Education in Schools and Universities 

M5 
 موجود  ی قانون  يهاخأل ي وضع قانون برا

Legislate for Existing Legal Loopholes 

M6 
 تا زمان اصالح رفتار  ورزشگاه هنجار از ورود به ب افراد نا کردن محروم

Depriving Abnormal People From Entering the Gym Until 

the Behavior is Corrected 

M7 

تنب  ق یو تشو  یبه منشور اخالق  يبندیپا به صورت مداوم و    ي در راستا  هیو  آن 

 مستمر
Adherence to the Moral Charter and Encouragement and 

Punishment in Line with it Continuously 

B1 پرورشی   هايپیشران

 و آموزشی 
(Breeding and 

Training 

Propellants) 

 ی فرهنگ یی تكثرگرا اشاعه 
Spreading Cultural Pluralism 

B2 

  مدارس  ، خانواده  خصوص در کودکی توسطجامعه و بهدر افراد   ییگرا قانون جادیا

 و رسانه 
Creating Legalism in Society, Especially in Childhood by 

the Family, Schools and the Media 
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B3 
 درها یو ل كنان یدر افراد جامعه، باز  جاناتیمهارت کنترل ه موزشآ

Training in Emotion Control Skills in Community 

Members, Players and Leaders 

B4 
 )دشمن(  جنگ( و  ب ی)رق  رقابت میمفاه زیتما  موزشآ

Learning to Distinguish the Concepts of Competition 

(Rival) and War (Enemy) 

B5 

  ي هالمیمدارس و ف  ، خانواده  توسط آن    رش یمقوله شكست و کمک به پذ   ف یتعر

 یی نمایس

Defining the Category of Failure and Helping it to be 

Accepted by Family, Schools and Movies 

B6 
 توسط باشگاه  ي واداره به هواداران در کانون و فرهنگی   یآموزش مسائل فن

Teaching Technical and Cultural Issues to the Fans in the 

Support Center by the Club 

B7 
 ي و هواداران و صحبت درمورد فرهنگ هوادار  كنان یبا باز   نی جلسات آنال  يبرگزار

Hold Online Meetings with Players and Fans and Talk about 

Fan Culture 

B8 
 در جامعه  یو جمع یرفتار اجتماع  موزشآبه کمک  يهوادار موزشآ

Advocacy Training with the Help of Teaching Social and 

Collective Behavior in Society 

B9 
 ها در مناطق کمتربرخوردار باشگاه  یو فرهنگ موزش آ ت یفعال

Educational and Cultural Activities of Clubs in Less 

Privileged Areas 

I1 

زیربنایی  هاي پیشران

 و پایه 
(Infrastructure 

and Base 

Propellants) 

 وم یخانواده در کنار هم در استادمنظور حضور افراد به  ییها ارائه برنامه
Provide Programs for the Presence of Family Members 

Together in the Stadium 

I2 

منظور آموزش و پژوهش دانشگاه بهو    با مدارس  ها باشگاه  ن یب   ي ارتباط قو  جادیا

 ي مطلوب هوادار يسازي رفتارهانهادینه  نهیدر زم
Establishing a Strong Relationship Between Clubs with the 

Teacher and the University for Education and Research in 

the Field of Institutionalizing Desirable Supportive 

Behaviors 

I3 

مد  يهوادار  يهاکانون  يشورا  لیتشك و  کانون  تی ری کشور  بر  نظارت    ي هاو 

 ي هوادار
Establishment of the Council of Fan Centers of the Country 

and Management and Supervision of Fan Centers 

I4 

جامع    یاتی عمل  يهايزی ربرنامه فرهنگ    جی ترو  ،يسازفرهنگ  برايو  توسعه  و 

نهادها  يهوادار ل  ون،یمختلف مانند فدراس  ي توسط  وزارت ورزش،    گ،یسازمان 

 ها و مدارس باشگاه
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Operational and Comprehensive Plans for Culture Building, 

Promotion and Development of Fan Culture by Various 

Institutions Such as Federation, League Organization, 

Ministry of Sports, Clubs and Schools 

I5 
 بر هواداران   يرگذاریثأارتباط و ت يبرقرار   يبرا ی ورزش هايمسكات یطراح

Designing Sports dolls to Communicate and Impress Fans 

I6 
 ها آن اتیموفق و استفاده از تجرب  يکشورها يهااز برنامه ي الگوبردار

Modeling the Programs of Successful Countries and Using 

their Experiences 

S1 

 

  هايپیشران

 هاي اجتماعی رسانه

(Social Media 

Drivers) 

 در هواداران   يها بمنظور فرهنگ سازيدر سطح شهر توسط شهردار   لبوردینصب ب 

Installation of Billboards in the City by Municipalities in 

Order to Create a Culture in the Fans 

S2 

و پخش    ونیمحبوب توسط فدراس  يهاشهیهنرپ  ي گری با باز  یآموزش  پی ساخت کل

 اسكوربورد قبل از مسابقه  ها و در رسانه آن در
Making an Educational Video Starring Popular Actors by 

the Federation and Broadcasting it in the Media and on the 

Scoreboard Before the Competition 

S3 

منظور  به  ونیز یتلو   قی از طر  یالمللنی اشتباهات داوران مطرح ب   ي هاپخش صحنه

 اشتباهات داوران توسط هواداران  رشی پذ شیافزا 

Broadcast Cenes of International Referees' Mistakes on 

Television to Increase Fans' Acceptance of Referees' 

Mistakes 

S4 
 ن به هواداران آموزش آو  ونیز یاز تلو زیمآاعتراض مسالمت يهاپخش صحنه

Broadcast Peaceful Protest Scenes on TV and Educate Fans 

S5 
 ون یزی از تلو هاي رقیبمیت كنان یباز  یروابط اجتماع  پخش

Broadcasting the Social Relationships of the Players of 

Rival Teams on TV 

S6 

رسانه ظرفیت  از  فرهنگی  استفاده  سرودهاي  و  شعارها  نمادها،  ترویج  در  ها 

 اجتماعی 

Using the Capacity of the Media to Promote Socio-Cultural 

Symbols, Slogans and Songs 

S7 
 هاي سازنده در کشور منظور رواج اندیشهها بهسازماندهی رسانه

Organizing the Media in Order to Spread Constructive Ideas 

in the Country 

S8 
 ها به هواداران با استفاده از رسانه  یمسائل فن آموزش

Teaching Technical Issues to Fans Using the Media 
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افزار با نرم  36×    36هاي مورد نیاز، ابعاد ماتریس  هاي کلیدي و دادهبا تجزیه و تحلیل شاخص

  963مجموع  درصد بود. از    30/74و روش تحلیل اثرات متقاطع، درجه پرشدگی ماتریس    مکمیک

  ههر شاخص نسبت ب  یعنرابطه داراي اثرات متقاطع سه بودند؛ ی  256رابطه ماتریسی قابل ارزیابی،  

رابطه داراي اثرات متقاطع دو بودند؛ یعنی    404بود. تعداد    ریپذریثأ گذار و هم ت ریثأ هم ت   گر، یشاخص د

ها دند؛ یعنی بر دیگر شاخصرابطه داراي اثرات متقاطع یک بو  303کننده داشتند. تعداد نقش تقویت

رابطه از اثرات متقاطع نه بر هم تأثیر گذاشتند و نه از هم    333تأثیر بیشتري گذاشتند. همچنین  

 تأثیر پذیرفتند )جدول شمارۀ سه(.

 MDIماتریس  -3جدول 

Table 3- MDI Matrix 

ابعاد 

 ماتریس 
Matrix 

dimensio

ns 

 تکرار
Repetiti

on 

بدون  

 تأثیر
Effectle

ss 

 تأثیرگذار 
Effecti

ve 

کنتقویت

 نده
Amplifi

er 

 توانمندساز 
Empoweri

ng 

درجه  

پرشد

 گی 
Degr

ee of 

filling 

 جمع
Tot

al 

36*36 2 333 303 404 256 74/30 963 
 

دهد که بسیاري از روابط نشان می  MIIو    MDIاثرات متقاطع مبتنی بر ماتریس    نتایج تحلیل

و    گیو سازمان ل  ونیتوسط فدراس  ياز نظر هوادار   هوادار  نیباشگاه و بهتر  نیانتخاب بهترازجمله  

  یی گراقانون  جاد یا،  درها یو ل  كنانی در افراد جامعه، باز  هاجانیمهارت کنترل ه  موزش، آوزارت ورزش

به کمک    يهوادار  موزش، آخانواده، مدارس و رسانه  توسط  یخصوص در کودکهدر افراد جامعه و ب

  جیترو  ،يسازفرهنگ  برايو جامع    ی اتیعمل  يهايزیربرنامه،  در جامعه  یو جمع  یموزش رفتار اجتماع آ

هوادار فرهنگ  توسعه  نهادها  يو  مانند   يتوسط  ل  ون،یفدراس  مختلف  ورزش،   گ،یسازمان  وزارت 

منظور هها برسانه  ی سازمانده،  در ورزش  يهوادار  ی هیو تنب  یقیتشو  نیقوان  ن یتدو،  ها و مدارسباشگاه

قانون    وضع،  هابه هواداران با استفاده از رسانه  ی مسائل فن  آموزش،  سازنده در کشور  يهاشهیرواج اند

مهمموجود  یقانون  يهاخأل  يبرا عوامل  این  دارند.  سیستم  روابط  بهبود  در  مهمی  نقش  و ،  ترین 

بر  تأثیرگذارترین شاخص مؤثر  آینده فرهنگ سازي فرهنگ مطلوب هوادار نهادینههاي  و  ي هستند 

 ها )شمال شرقی شكل شمارۀ دو( وابسته است.   به توسعه این پیشران  مطلوب هواداري
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ها مشخص است، هشت عامل از این عوامل  دگی متغیرطورکه از شكل پراکناز سوي دیگر، همان

اند که از میزان تأثیرگذاري زیاد و از کمترین در ناحیه دوم )شمال غربی شكل شمارۀ دو( قرار گرفته

آ شامل  عوامل  این  برخوردارند.  تماتأثیرپذیري  )رق  م یمفاه  ز یموزش  )دشمن(بیرقابت  جنگ  و   )  ،

از تجربم  يکشورها  يهااز برنامه  يالگوبردار در سطح شهر   لبوردیب  نصب،  هاآن  اتیوفق و استفاده 

بي توسط شهردار  ي برقرار  يبرا  ی ورزش  يهاعروسک  یطراح،  در هواداران  يسازمنظور فرهنگهها 

،  تا زمان اصالح رفتار ورزشگاههنجار از ورود به بافراد نا کردنمحروم، بر هواداران يرگذاریثأ ارتباط و ت

 آموزشیی،  نمایس  يهالمیآن توسط خانواده، مدارس و ف  رشیمقوله شكست و کمک به پذ  فیتعر

 يهوادار  ي هاکانون   يشورا  لیتشك،  توسط باشگاه  يبه هواداران در کانون هوادار  ی و فرهنگ   ی مسائل فن

ي هستند. با توجه به شرایط توجه به این عوامل نیز هوادار  يهانظارت بر کانون  و    تیریکشور و مد

 ضروري است.  

اصول   تیبه رعا  بیترغ هایی )جنوب شرقی شكل شمارۀ دو( مانند  ها و متغیرهمچنین شاخص

و    كنانیبا باز  نیجلسات آنال  يبرگزار،  درها یل  و  یمحبوب و ستارگان ورزش  يهاتوسط چهره   یاخالق

نمادها، شعارها و    جیها در ترورسانه  تیاز ظرف  استفادهي،  هوادار  فرهنگبارۀ  هواداران و صحبت در

 ون یزیتلو  قیاز طر  یالمللنیاشتباهات داوران مطرح ب  يهاصحنه   پخشی،  اجتماع   یفرهنگ   يسرودها

  ي هامی ت  كنانیباز  یروابط اجتماع   پخش،  اشتباهات داوران توسط هواداران  رشیپذ  شیمنظور افزابه

فلسفه و    يدر راستا  يمطلوب هوادار  ي رفتارها  نییو تع  یمنشور اخالق  یطراح،  ونیزیاز تلو  بیرق

،  باشگاه  نیشناسان و مسئولشناسان و جامعهباشگاه توسط متخصصان، روان  ی و فرهنگ  ياهداف اقتصاد

 ي در راستا  هیو تنب  قیو تشو  یبه منشور اخالق  يبندیپا،  ها هواداران توسط رسانه   یجو اخالق  يبسترساز

و    جیترو،  مختلف  زیجوا  يبه کمک اهدا  یاصول اخالق  تیبه رعا  بی ترغ ،  صورت مداوم و مستمرآن به 

ارزش  به    یاخالق  يهااشاعه  احترام  و کتاب  دیگرانو  رسانه  ،یدرس  يهاتوسط مدارس  و  ،  دانشگاه 

فرهنگ   یموزشآ  تیفعال کمتربرخوردارباشگاه  یو  مناطق  در  بیشتر  ها  تأثیرگذار  ،  کمتر  و  تأثیرپذیر 

 پذیرند. ها تأثیر میهاي کلیدي و شاخصنوعی از روابط بین دیگر پیشران هستند و به

 نه یدر زم  یمطالب درس  نیتدو،  یفرهنگ   ییاشاعه تكثرگراهایی مانند  ها و متغیردرنهایت، شاخص

و دانشگاه به    مدارسها با  هباشگا  نیب  يارتباط قو  جادیا،  هاموزش در مدارس و دانشگاهآو    يهوادار
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به منظور    یی هابرنامه  ارائه،  يمطلوب هوادار  ي سازي  رفتارهانهادینه  نهیمنظور آموزش و پژوهش در زم

و فلسفه باشگاه    اتیباشگاه به اخالق  نیمسئول  يبندیپا ،  ومیحضور افراد خانواده در کنار هم در استاد

فوتبال و وزارت    ونیتوسط فدراس  یجو اخالق  يساز  بستري،  رفتار  يالگو   کیعنوان  خاص به  طیدر شرا

باز  یآموزش  پیکل  ساخت،  ورزش فدراس  يهاشه یهنرپ   يگریبا  توسط  در   ونیمحبوب  آن  پخش    و 

موزش  آو    ونیزیاز تلو  زیمآاعتراض مسالمت    يهاصحنه  پخش،  ها و در اسكوربورد قبل از مسابقهرسانه

سازي  فرهنگ مطلوب هواداري هستند  هستند که فاقد نقش کلیدي و مهم در نهادینهبه هواداران    آن

 وابستگی  /اثرگذاري  نقشه در ادامهها را فراموش کرد )جنوب غربی شكل شمارۀ دو(.  ولی نباید کامال آن

 ر یتأث  نمودار  ،میرمستقیغ وابستگی    /اثرگذارينقشه    بالقوه،  میرمستقی غ   ریتأث  نمودار  بالقوه،  میرمستقیغ 

  هاي شكل  در ،  بالقوه  میمستق  ریو نمودار تأث   بالقوه  میمستق  ی/ وابستگ  اثرگذاري  نقشه  ،میرمستقیغ 

 نشان داده شده است.  شمارۀ دو تا شمارۀ پنج
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 بالقوه میمستق تأثیرپذیری/تأثیرگذارینقشه  -2شکل 

Figure 2- Impact Map/Potential Direct Impact 
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 م یمستقریغ رینمودار تأث -3شکل 

Figure 3 - Indirect Impact Diagram 

 
 بالقوه  میمستق رینمودار تأث -4شکل 

Figure 4- Direct Impact Diagram 
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 گیریبحث و نتیجه 

هاي الزم انجام شود؛  ریزي بر است و باید براي آینده آن برنامهسازي فرهنگ هواداري زماننهادینه

انجام    فوتبال  يسازي فرهنگ مطلوب هوادارنهادینه  يهاشرانیپ   ییشناسا   پژوهش با هدفرو این  ازاین 

  یی ربنایزی،  و آموزش  یپرورشی،  و قانون  یقیتشوی،  اخالقها در پنج دستة  شد که در همین راستا پیشران 

، هرکدام  های با توجه با نظرهاي خبرگان شناسایی شدند. با توجه به تحلیلاجتماع   يهارسانهو    هیو پا

 شود.ها توضیح داده میبندي شدند که در ادامه دربارۀ آن ها از نظر اهمیت دسته از این شاخص

سازي فرهنگ مطلوب هواداري  هایی هستند که از نظر خبرگان براي نهادینه دسته اول شاخص

در افراد جامعه    ییگراقانون  جادیاها توجه کرد. این عوامل شامل  اند و در آینده نیز باید به آنبسیار مهم

ب رسانه  توسط  یخصوص در کودکهو  و  مدارس  آخانواده،  افراد   جاناتیمهارت کنترل ه  موزش،  در 

که   در جامعه  یو جمع  یموزش رفتار اجتماع آبه کمک    يهوادار  موزشو آ درهایو ل  كنانیجامعه، باز

پیشران  از  آموزش  یپرورشهاي  بخشی  بهتری هستند؛  و  بهتر  نیانتخاب  و  نظر    زا  هوادار  نیباشگاه 

در   يهوادار  یهیو تنب  یقیتشو  نیقوان  نیتدو ،  و وزارت ورزش  گیسازمان ل  ،ونیتوسط فدراس  يهوادار

ی هستند؛  و قانون   یقیتشو  هايکه بخشی از پیشران  موجود  یقانون  ي هاخأل  يقانون برا  وضعو  ورزش  

به    یمسائل فن  آموزشو  سازنده در کشور    يهاشه یمنظور رواج اندهها ب رسانه  یسازمانده هاي  شاخص

ی هستند؛ درنهایت، شاخص  اجتماع   يهارسانههاي  که ازجمله پیشران   هواداران با استفاده از رسانه

  يتوسط نهادها  يو توسعه فرهنگ هوادار  ج یترو  ،يسازفرهنگ   برايو جامع    یات یعمل  يهايزیربرنامه

فدراس مانند  ل  ون،یمختلف  باشگاهوزار  گ،یسازمان  ورزش،  مدارست  و  از   ها  شاخص  تنها  که 

ها اشاره شده است. نتایج  هاي مهم به آن است که در دستة اول شاخص   هیو پا  ییربنایز  هايپیشران 

کالوپژوهش مک  و  فال  کاسپر،  )2014)  1هاي  نژاد  کاظم  و  اندام  پور،  طالب  منتظري،   ،)2019  ،)

 همسو ( با این قسمت از پژوهش  2020)  2( و بهرنز و یورچ2020دستگردي، ناصري پور و دوستی )

سازي فرهنگ نقش دارند؛  بود. مسائل آموزشی و پرورشی ازجمله عوامل کلیدي هستند که در نهادینه

به   بخش هواداريدار است و باید براي ارتقاي کیفیت آموزش در  توسعه انسانی رکن اصلی توسعه پای

 
1. Casper, Pfahl & McCullough         

2. Behrens & Uhrich  
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خانواده،    توسط  کودکانخصوص در  ه در افراد جامعه و ب  ییگراقانون  باید تالش شود تا.  آن توجه کرد

هاي  ها آموزش داده شود تا هیجان ها از همان ابتدا در دستور کار قرار گیرد؛ به آن مدارس و رسانه 

هایی براي هوادران در  د و رفتار درست اجتماعی و جمعی را یاد بگیرند؛ باید مشوق خود را کنترل کنن

ها دخالت داد و با  گیري در انتخاب بهترین باشگاهتوان هوادران را در تصمیمنظر گرفته شود؛ مثالً می

ها  انهرس  یسازماندهسازي متمایل کرد. با  سوي فرهنگ ها را بهمهم تلقی کردن نظرهاي هواداران آن

ها انكارناپذیر  سازي نهادینه خواهد شد؛ چراکه نقش رسانهنیز فرهنگ   سازنده  يهاشه یمنظور رواج اندهب

ها آموزش داده شود. براي اینكه عوامل در به هواداران با استفاده از رسانه است؛ البته باید مسائل فنی  

و توسعه   جیترو  ،يسازفرهنگ  برايو جامع    یات یعمل  يهاي زیربرنامهدسته اول عملیاتی شوند، باید  

 ها و مدارسوزارت ورزش، باشگاه  گ،یسازمان ل  ون،یفدراسي انجام شود. نهادهایی مثل  فرهنگ هوادار

 ها را عملیاتی کنند. توانند این برنامهمی

سازي فرهنگ مطلوب هواداري نقش تأثیرگذار دارند  هایی هستند که در نهادینهدستة دوم شاخص

کشور    يهوادار  يهاکانون  يشورا   لیتشكتوان به  ها میپذیرند. از جملة این شاخصکمتر تأثیر میو  

مد کانون  تیریو  بر  نظارت  ورزشیمسكات  یطراحي،  هوادار  يها و  و    يبرقرار  يبرا  هاي  ارتباط 

از تجرب  يکشورها  يهااز برنامه  يالگوبردارو    بر هواداران  يرگذاریثأ ت در    هاآن  اتیموفق و استفاده 

پا  ییربنایز  ي هاشران یپ بخش   آهی و  تما،  )رق  م یمفاه  زیموزش    ف یتعر،  ( و جنگ )دشمن(بیرقابت 

مسائل    آموزشو    یینمایس  يهالمیآن توسط خانواده، مدارس و ف  رش یمقوله شكست و کمک به پذ

ی،  و آموزش  یپرورشي  هاشرانیپ در بخش    توسط باشگاه   يبه هواداران در کانون هوادار  ی و فرهنگ  یفن

از ورود به  بافراد نا  يسازمحروم در سطح شهر    لبوردینصب ب  و  تا زمان اصالح رفتار  ورزشگاه هنجار 

هاي  ترتیب در بخش پیشران اشاره کرد که بهدر هواداران    يسازمنظور فرهنگهها بي توسط شهردار 

ها در درجه ی هستند. با توجه به اینكه این شاخص اجتماع  يهارسانههاي ی و پیشران و قانون یقیتشو

آن  به  توجه  آینده شوند،  در  عوامل مهم  از  و ظرفیت دارند که جزئی  دارند  قرار  اهمیت  ها در  دوم 

معصومی، شیرخدایی و احمدي    ي هاپژوهشسازي فرهنگ مطلوب هواداري اهمیت دارد. نتایج  نهادینه

(2020( رغبتی  و  اسماعیلی  زارعیان،  رسولی،  و  2020(،  ا(  2021)  1واستاوایسر(  از    نیبا  قسمت 

 
1. Srivastava 
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 به هاي هواداري  ریاست کانونحدي است که  اهمیت کانون هواداري به   .بود  پژوهش همسوهاي  یافته

؛  ها خواهد شد و این موضوع باعث نظارت بیشتر باشگاهاست    ها سپرده شدهمعاونت فرهنگی باشگاه

خواهد    هایاخالقیو ب  يناهنجاردرنتیجه تشكیل شوراي کانون هواداري کمک بیشتري به جلوگیري از  

و   کانون  ت یریمدکرد  بر  نظارت  پیشنهاد میهوادار  يهاو  البته  بود؛  خواهد  مؤثر  این ي  براي  شود 

  تا زمان اصالح رفتار  ورزشگاه به  این افراد  از ورود  ي در دستور کار قرار گیرد و  سازمحروم  ها ناهنجاري

می پیشنهاد  شود.  از  جلوگیري  تجرب  يکشورها  يهابرنامه  شود  و  شود؛    ها  آن  اتیموفق  استفاده 

حرفهعنوان به دنیاي  در  ورزشی  باشگاه  هر  است.  مثال،  مسكات  داراي  کنار  اي  در  مسكات  حضور 

عالقه  يتجار  يزیربرنامه و  بزرگ  کودکانمندکردن  مناسب  به  و  موجب   نیاترها  مسكات 

  یی هادر تجارت  شتریها بمسكات  شود.یم  شتریبشدن هرچهشرکت و شناخته   ة به نشان  دنیبخشوسعت

  ؛ باشد  افتهیرشد    داتیباشد و بازار آن محصول پر از تول  نیسنگ  اریها بسموفق هستند که رقابت در آن 

 پس چه صنعتی بهتر از ورزش؟

سازي فرهنگ مطلوب هواداري نقش تأثیرپذیري  ینههایی هستند که در نهاددسته سوم شاخص 

این شاخص از جملة  تأثیرگذارند.  به  ها میدارند و کمتر  اشاره کرد:  این موارد  منشور   یطراحتوان 

باشگاه   ی و فرهنگ  يفلسفه و اهداف اقتصاد  يدر راستا  يمطلوب هوادار  يرفتارها  نییو تع  یاخالق

هواداران    ی جو اخالق  يبسترساز،  باشگاه   نشناسان و مسئوالجامعه  ،شناسانتوسط متخصصان، روان

  يهاتوسط مدارس و کتاب  دیگرانو احترام به    ی اخالق  يهاو اشاعه ارزش   ج یتروو  ها  رسانه توسط  

آن   رشیذ مقوله شكست و کمک به پ   فیتعراخالقی؛    يهاشران یپ در بخش    دانشگاه و رسانه  ،یدرس

و هواداران و صحبت    كنانیبا باز  ن یجلسات آنال  يبرگزاریی،  نمایس  ي هالمیتوسط خانواده، مدارس و ف

هوادار  بارۀدر فرهنگ  یموزشآ  تیفعالو    يفرهنگ  کمتربرخوردارباشگاه  ی و  مناطق  در بخش   ها در 

از ظرفپرورشی و آموزشی؛    يهاشران یپ  ترو رسانه  تیاستفاده    ي نمادها، شعارها و سرودها  جیها در 

اجتماع   پخشی،  اجتماع   ی فرهنگ تلو  ب یرق  يهامیت  كنانیباز  یروابط    يهاصحنه  پخش و    ونیزیاز 

اشتباهات داوران توسط   رشیپذ  شیمنظور افزابه   ونی زیتلو  قیاز طر  یالمللن یاشتباهات داوران مطرح ب

  يبه کمک اهدا  یاصول اخالق  تی به رعا   بیترغ ی؛  اجتماع   يهارسانه  يهاشرانیپ در بخش    هواداران

در بخش  صورت مداوم  آن به  يدر راستا  هیو تنب  قیو تشو  یبه منشور اخالق  يبندیپاو    مختلف  زیجوا
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قانون  یقیتشو  يهاشران یپ  اساس  . یو  نقش  ز  ی اخالق  در مدل ورزش   ژهیوبه  ؛ کندیم  فا یا  ییربنایو 

 دهد. یم لیرا تشك تیو ترب میاساس کار تعل ،یاخالق يا یتوجه و تمسک به سجا یپرورش

کبیري،    (،2018(، حاتمی و همكاران )2016زاده، سجادي و گودرزي )ي رحیمیهاپژوهشنتایج 

قسمت از    نیبا ا(  2020( و نوروزي و تابش )2019(، سیفی، بنار و هنري )2019صابونچی و آقایی )

همسو جا  تیریمد  .بود  پژوهش  از  اهم  گاه یاخالق  است  یی واال  تیو  براسازمان.  برخوردار   يها 

 متوسل   یمتعدد و متنوع   يو ابزارها  هاکیبه تكنباید  خود    یسازمان  يدر اعضا  اتیکردن اخالقنهینهاد

شود ی براي هواداران اشاره کرد و پیشنهاد میمنشور اخالق  یطراحتوان به  ها میشوند؛ از جملة آن 

مثال،  عنوان کننده باشند؛ بهتوانند کمکسترسازي این جو اخالقی میهاي ملی و اجتماعی در برسانه

توان در هواداران این می  ونیزیتلو  قیاز طر  یالمللن یاشتباهات داوران مطرح ب  يهاپخش صحنهبا  

 ت یظرفرو استفاده از  دهد؛ ازاینالملل نیز روي میسازي را انجام داد که اشتباه در سطح بینفرهنگ

تروها درسانه به   کننده هواداربیترغ کننده است و  کمک  یفرهنگ  ينمادها، شعارها و سرودها  جیر 

 ی است. اصول اخالق تیرعا

رنگی  سازي فرهنگ مطلوب هواداري نقش کمهایی هستند که در نهادینهدسته چهارم شاخص

آن نباید  ولی  این شاخص داشتند،  از جملة  نادیده گرفت.  را  اشاره کرد: ها میها  موارد  این  به  توان 

و   يرفتار ي الگو کیعنوان خاص به طیو فلسفه باشگاه در شرا اتیباشگاه به اخالق  نمسئوال ي بندیپا

ساخت  ی؛  اخالق  يهاشرانیپ ش در بخش  فوتبال و وزارت ورز  ونیتوسط فدراس  یجو اخالق  يسازبستر

باز  یآموزش  پیکل فدراس  ي هاشه یهنرپ   يگریبا  توسط  در  ونیمحبوب  آن  پخش  دررسانه  و  و   ها 

مسابقه از  قبل  صحنه و    اسكوربورد  مسالمت  ي هاپخش  تلو  زیمآاعتراض  به آ موزش  آو    ونیزیاز  ن 

منظور حضور افراد خانواده در به  یی هاارائه برنامههاي اجتماعی؛  ي رسانههاشران یپ در بخش    هواداران

منظور آموزش و پژوهش  و دانشگاه به  مدارسها با  باشگاه  ن یب  يارتباط قو  جادیاو    ومیکنار هم در استاد

مطالب    ن یتدو؛  هیو پا  یی ربنایز  يها شران یپ ي در بخش  مطلوب هوادار  ي سازي رفتارهانهادینه  نهیدر زم

ترتیب در به  ی فرهنگ  ییتكثرگرا  اشاعهو    ها مدارس و دانشگاهموزش در  آو    يهوادار  نهیدر زم  یدرس

 . یو آموزش یپرورش  يهاشران یپ و   یو قانون  یقیتشو  يهاشران یپ بخش 
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)  يدیع ي  هاپژوهشنتایج   همكاران  گارلین(2014و  و  اسپانجارد  اشی،  ریچارد،  و 2020)  1،   )

و المبرتی  ا(  2020)  2وارنكه، کرک  پژوهش همسو  نیبا  از  باشگاه  .بود  قسمت  به  مسئوالن  باید  ها 

و   باشند  پایبند  اخالقی  در    يرفتار  يالگو  کی  عنوانبهمسائل  وقتی یک مدیر ورزشی  عمل کنند. 

گذارد و باعث  باشگاهی رفتارهاي غیراخالقی داشته باشد، به همان اندازه تأثیر منفی بر هواداران می

هاي آموزشی مرتبط با اخالق  شود کلیپرو پیشنهاد میشود؛ ازهمینهواداران میهاي شدید  واکنش

اندرکاران  ها، بازیكنان، داوران و سایر دستگذاري مسئوالن باشگاهاي و رفتار مطلوب با صحهحرفه 

ها پخش شود و در اختیار  برگزاري مسابقات طراحی و ساخته شود و در فضاي مجازي و سایر رسانه

حضور  توان به  شود و میسازي فرهنگ مطلوب هواداري میران قرار گیرد. این کار باعث نهادینههوادا

 شود، امید داشت.  ها احساس میهاي ورزشی که جاي خالی آنومیدر استادها  خانواده

و احترام متقابل  است  کرده    چشمگیري  تنزل  ریاخ  يهادر سال  رانیدر فوتبال ا  يفرهنگ هوادار

 ران،یشدن مدهمراه  ،بینكته عج  .داده است  یپراکنو نفرت  رمحترمانهیغ   ي هايا به کرخود ر  يجا

از   ی ك ی  يسازفرهنگ و فرهنگ  اصالح آن است.   يجاموج به  نیبا ا  كنانیو باز  انیمرب  شكسوتان،یپ 

ایرانسرنوشت    تواندیاست که م  یمسائل اجتماع   نیترمهم البته نهادینهرا رقم بزند  ورزش  سازي ؛ 

هاي الزم انجام شود. پژوهش حاضر  ریزي فرهنگ هواداري زمانبر است و باید براي آینده آن برنامه

مؤثر    فوتبالرشته پرطرفدار  در    يسازي فرهنگ مطلوب هوادارنهادینه ها در  نشان داد برخی پیشران

پیشران  به  پژوهش  خبرگان  اساس،  بر همین  اخالقی،  هستند؛  قانون  یقیتشو  يهاشران یپ هاي  ی،  و 

ی دست  اجتماع   ي هارسانه  يهاشرانیپ و    هیو پا  یی ربنایز  يهاشران ی پ ی،  و آموزش  یپرورش  يهاشران یپ 

طور قطع براي  هرچند متفاوت از یكدیگر است، بهها  پیدا کردند که درجة اهمیت و تأثیرگذاري آن 

مینهادینه دارد.  اهمیت  مسئله  این  با  سازي  اخالق  يسازبسترتوان    ن یقوان  ن یتدو،  هواداران  یجو 

تنب  یقیتشو فن  آموزشي،  هوادار  ی هیو  فرهنگ   ی مسائل  هواداران  یو  هوادارن، سازمانده ،  به  ی 

برنامه  يلگوبردارا تجرب  يکشورها  ي هااز  از  استفاده  و  اشاره  هاآن  اتیموفق  موارد  سایر  در  و  شده 

 برداشت. پژوهش حاضر، گامی بلند در این زمینه 

 
1. Richards, O’Shea, Spanjaard & Garlin 

2. Warneke, Krecek & Lamberty 
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