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 چکیده

حقیق از فوتبال طراحی و اجرا شد. روش ت ورزش در هواداري فرهنگ توسعۀ بر مؤثر عوامل يبندتیاولو و این پژوهش با هدف شناسایی

ساختاریافته نوع آمیختۀ اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت. بخش کیفی از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبۀ نیمه

هاي افراد نامه نظرمراتبی و از طریق پرسشانجام گرفت. در بخش کمی در قالب روش تحلیل سلسله نظرانصاحبنفر از متخصصان و  15با 

یی، گراتخصصي هاعاملنسبت به اولویت عوامل مؤثر به روش هدفمند سنجیده شد. نتایج نشان داد عوامل مؤثر شامل  کنندهمشارکت

ي، بسترهاي زیرساختی، کیفیت، هویت مشترك، هویت برند و ارسانهوابستگی، بسترهاي فرهنگی، بسترهاي اجتماعی، بسترهاي 

ترتیب عامل بسترهاي داراي بیشترین اهمیت و بعد از آن به 130/0بین عامل بسترهاي فرهنگی با وزن نسبی بود. در این  ي فرديهاارزش

، وابستگی و 099/0، بسترهاي زیرساختی و کیفیت با وزن نسبی 111/0، هویت مشترك با وزن نسبی 128/0ي با وزن نسبی ارسانه

هواداري  فرهنگ رسدیمنظر ، قرار داشتند. با استناد به نتایج به090/0هاي اجتماعی با وزن نسبی ، بستر091/0یی با وزن نسبی گراتخصص

و توجه  کنندیمي در تبیین فرهنگ هواداري نقش متفاوتی بازي اجداگانه طوربهمبتنی بر عوامل مختلفی است و هر کدام از این عوامل 

ایران  برتر فوتبال لیگ پویایی و کیفیت ، ارتقايهواداري فرهنگ توسعۀبه  سابقات فوتبالاندرکاران برگزاري مدستبه این عوامل از سوي 

خواهد  منجر هاي فوتبالارتقاي امنیت ورزشگاهو آمیز آنها، جلوگیري از رفتارهاي خشونت و مندي تماشاگرانافزایش رضایتو به دنبال 

 .شد
 

  هاي کلیديواژه

 مراتبی، رسانه، فرهنگ هواداري، لیگ برتر فوتبال.تحقیق آمیخته، تحلیل سلسله
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 مقدمه

امروزه  نیست، مردم سرگرمی براي دیگر ورزشی وتبالف

یک ورزش جهانی  عنوانبهفوتبال مرزها را از بین برده و 

مطرح، که داراي طرفداران زیادي نسبت به سایر 

و جایگاه باالتري را کسب کرده است. تحقیق  هاستورزش

نشان داد که تعداد  2015در سال  1مؤسسۀ استاتیستا

میلیارد نفر  6/1طرفداران فوتبال در سراسر جهان برابر با 

میلیارد و فوتبال  2/1است، این در حالی است که بسکتبال 

 ).38میلیون نفر طرفدار دارد ( 15/0آمریکایی 

 ایرانی جامعۀ در فوتبال ورزش اخیر، قرننیم  از

 طوربه ورزش این يهاابترق و کرده پیدا وسیعی تشکیالت

 حضور گرید سوي از .است افزایش به رو و مستمر مداوم

 دیگر از بیش فوتبال مسابقات و مناسبات در تماشاگران

 ورزش .است بوده غیره و سیاسی، صنفی يهامشارکت

 تماعیاج نظام از جزئی خاص طوربه فوتبال و عام طوربه

 (معهجا دیگر اجزاي مثابهدرآمده است و به مرزوبوم این

 توسعه )مذهب حکومت، و پرورش،آموزش  اقتصاد، خانواده،

اجتماعی  دوام و ثبات تعادل، براي آن تعمیم و

 همپاي مروزا ایران در ). فوتبال12( دینمایم ناپذیراجتناب

 فرهنگی، اجتماعی، کارکرد دنیا بزرگ کشورهاي از بسیاري

 در ياژهیوجایگاه  استتوانسته  و یافته سیاسی و اقتصادي

 پیش قرن یک حدود از که ورزشی .آورد دست به جامعه

رزش و پرطرفدارترین و ترینجذاب اکنون و شد ایران وارد

 ).1( دیآیم شماربه کشور

ها از تماشاچیان در دیدارهاي لبریز بودن ورزشگاه

ها از و جهانی و برخورداري رقابت ياداخلی، ملی، قاره

فوتبال را به  ،پخش تلویزیونی یونیلیبینندگان چند صدم

ورزش جهان تبدیل کرده است. تماشاچیانی  نیتریمردم

ها حضور که براي تماشاي مسابقات ورزشی در ورزشگاه

اهمیت خاصی براي هر لیگ ورزشی دارند و  ،ابندییم

                                                           
1. Statista 

زیرا  ،روندیشمار مبه يافهحر يهاباشگاه ۀسرمای نیترمهم

، با خرید بخشندیورزشی هویت م يهاگیبر اینکه به لعالوه

در کسب درآمد براي  يامسابقات نقش برجسته تبلی

ورزشی دارند. از طرف دیگر، حضور بیشتر  يهاگیل

افزایش جذابیت در فضاي  سببتماشاچیان در مسابقات 

فوتبال در و حتی بخشی از جذابیت  شودیورزشگاه م

دلیل فضایی است که حضور تماشاچیان در ها بهرسانه

افزایش تمایل  موجبکه این مهم،  کندیها ایجاد مورزشگاه

 ).29( شودیها ماسپانسرها براي حمایت از باشگاه

ي سبب احرفهپرمخاطب بودن ورزش فوتبال در سطح 

 ياگونهبهبخورد،  گره هوادار مفهوم شده است، این ورزش با

 سیاسی، گوناگون مسائل و فوتبال هواداري امروزه که

 گفتمان در آن با مرتبط اخالقی حتی و اجتماعی فرهنگی،

 پدید ار مجادالت گوناگونی حتی و هالیتحل، هابحث ورزش،

ن در مورد هوادارا گرفتهانجام مطالعات). 39است ( آورده

معتبر  هايتیماز  يکه هوادار دهدمیفوتبال در جهان نشان 

آغاز  یکودک نیاست که از سن یدرازمدت ندیجهان فرا

 ي. هواداریابدمی انیعمر هوادار پا افتنی انیو با پاشود می

 یروزانه و هفتگ يفرد است. کارها یاز زندگ یفوتبال سبک

اش قرار موردعالقه میبا ت يارتباط و ریتأث حتهواداران ت

 تیاز هو یمهم ءجز ینقش نیاز همه، چن ترمهمو  گیردمی

ي هاسالیی که در هابحثیکی از  ).5شود (می يو يفرد

اخیر در زمینۀ هواداري ورزشی بیشتر مورد توجه 

ي مختلف قرار گرفته هاحوزه پژوهشگرانو  لگرانیتحل

از  ییک ).5است، بحث توسعۀ فرهنگ هواداري است (

پذیر فرهنگو  کردنی اجتماع ةویمهم فوتبال، ش يهاجنبه

 یاین مهم (اجتماع ارکان ازی ک. بنابراین یکردن آن است

به سمت  ،هاهیسرما تیهداکردن)  پذیرفرهنگ و کردن

ی و همچنین، ورزش يهاتیفعال توسعۀو  یزيربرنامه

 ).4( استشی ورز يهاباشگاه هواداران
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فرهنگ هواداري مفهومی مبتنی بر سه بعد تبعیض و 

تمایز، تولید و مشارکت و انباشت سرمایه است. در تبعیض 

ي هواداري هاحوزهبین آنچه درون  شدتبهو تمایز هواداران 

و آنچه خارج از آن است، مرزهاي  ردیگیمقرار  آنها

و این تبعیض در حوزة فرهنگی  کنندیممشخصی ترسیم 

و مرزهایی را بین  شودیمجتماعی گسترده در عرصۀ ا

. در بعد آوردیموجود جماعت هواداران و بقیه جهان به

ي و مشارکت، فرهنگ هواداري از منظر تولید فهم دگریتول

ي، تولیدگري بیانی است که وقتی دگریتول. از انواع شودیم

. ردیگیم، شکل عمومی به خود شودیمبه اشتراك گذاشته 

لیدگري به شکل متنی است که براي آن نوع دیگر تو

به نماآواهایی اشاره کرد که براي آهنگ خاص یک  توانیم

یا هواداران  شودیمخواننده از سوي هوادارانش خلق 

. کنندیمي به رنگ تیم محبوبشان به تن هالباسورزشی 

سرانجام بعد آخر انباشت سرمایه است؛ در بعد انباشت 

هواداري همانند فرهنگ رسمی سرمایه، سرمایۀ فرهنگی 

مبتنی بر تخصیص و آگاهی از متون، بازیگران و 

 ). 31رویدادهاست (

منظور از توسعۀ فرهنگ هواداري، گسترش هنجارها، 

دور از مسائل ، باورها، نمادها و غیره در هواداران، به هاارزش

ي رایج فعلی است؛ بنابراین، هايناهنجارغیراخالقی و 

واداري، تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و توسعۀ فرهنگ ه

اعتقاد حال  ). با این19( شودیمهویتی هواداران را شامل 

رویۀ واژة به ساخت فرهنگی جدید و استعمال بی

گرفته از شناخت ناکافی نسبت نشأت، خود »سازيفرهنگ«

به مقولۀ فرهنگ است. فرهنگ، به تعبیر گستردة آن، نظام 

، رفتارها و مصنوعاتی هارسم، هارزشامشترکی از باورها، 

است که اعضاي یک جامعه در تطبیق با جهان خود و در 

که از واژة رو، هنگامی. ازاینبرندیمکار با یکدیگر، بهرابطه 

معناست که قرار است ، بدینشودیمي استفاده سازفرهنگ

ساله را منحل و ارزش و رفتار جدیدي را در رسمی چندین

 ).14ریزي کرد (جامعه یا گروه خاص، پایهاعضاي یک 

 سودآور بودن ،هاومیاستاد جمعیت افزایش منظوربه

 حضور دولت، به وابستگی از آنها خارج شدن و هاباشگاه

است،  ضروري امري آنها تشویق و و حمایت تماشاگران

رو گسترش فرهنگ هواداري به آن کمک شایانی ازاین

و فهم  میهواداران ت يهادگاهیاز د یآگاههمچنین  ،کندیم

باشگاه چه  فیضع يهافصل ینکته که هواداران در ط نیا

 ةندیخواهد شد از کاهش فزا سببانتظاراتی دارند، 

ها باشگاه رانیبه مدو  دیعمل آممانعت به هامیطرفداران ت

اثرگذار  يهامؤلفهتا   کرد خواهد کمککانون هواداران و 

مناسب به  يکردیو با رو ییادر جذب هواداران را شناس

 ).7( آن کمک کنند. يارتقا

 شکل غلطبهي که در ورزش فوتبال هافرهنگیکی از 

است، رفتارهاي هنجارشکنی است که از جانب  گرفته

خاص در کشور  طوربهجهان  نقاط یاقصطرفداران آن در 

شواهد و قرائن موجود نشان . شودیمبه منصۀ ظهور گذاشته 

نسبت هواداران آشوبگر و هنجارشکن فوتبال در  دهدیم

ایران به نسبت سایر کشورها رو به فزونی است و همین 

مسئله سبب شده است که تبعات منفی براي ورزش کشور 

ی المللنیبورزش فوتبال در سطح ملی و  طور خاصبهو 

رو براي ترفیع آن باید سازوکار علمی ). ازاین10بار آید (به

ي این رفتار غلط در ریگشکلوین کرد تا از و اجرایی تد

مبتنی بر تاریخ و تمدن غنی  شتریپفرهنگ عامۀ مردم که 

 عمل آید.است، جلوگیري به

شدن ) معتقدند که جهانی 1392پارسامهر و همکاران (

ورزش فوتبال و سازوبرگ هواداران این ورزش (مانند شال 

و غیره)  هاروزنامه، مجالت و هانشانهو  هاآرمگردن، پیراهن، 

در نقاط گوناگون دنیا جملگی داللت بر این معنا دارند که 

ی بین جوامع و آسانبهفرهنگ هواداري از فوتبال 

ي گوناگون رواج پیدا کرده و گاهاً برخی از هافرهنگ

ي فرهنگی به غلط بین جامعه هواداران هابیآسمعضالت و 
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) 1390( دهقان و حسینی). 2آن ورزش باب شده است (

بسط چارچوب مفهومی فرهنگ در تحقیقی با هدف 

مجازي به این نتیجه  ورزشی هواداري تا نشریات هواداري

تولیدگري و «، »تمایزبخشی و تبعیض«مفاهیم  رسیدند که

از جانب نشریات هواداري » انباشت سرمایه« و »مشارکت

 در لیگ برتر فوتبال پیگیري نشده است و فرهنگ هواداري

 تلویزیون جمعی همچون رسانۀ به وابسته زیادي حد تا ایران

) گزارش 2017و همکاران ( 1ماسترومارتینو .)5است (

ي ریگشکلکردند که پیشینۀ فرهنگی و تاریخی کشورها در 

نقش اساسی داشته است. براي مثال  ورزشفرهنگ 

 به انگلیسی سنتی يهاورزش معرفی با هایسیانگل

آسیا و دیگر اراضی تحت  هند، آفریقا، در خود مستعمرات

کنترل خود فرهنگ غالب کشور خود را به ورزش موردنظر 

) در تحقیق 2020و همکاران ( 2). یان33( انددادهانتقال 

خود اعالم کردند، رضایت هواداران و برند تیمی تأثیر 

متقابلی بر هم دارند که هر دو بر وفاداري رفتاري و نگرشی 

) در پژوهش 2013( 3). ادنسور43ت (اس هواداران تأثیرگذار

منچسترسیتی  برتري باشگاه لیگ بر تمرکز با خود

به که با توجه  پردازداین موضوع می بررسی به انگلستان،

افتد، ساختار اتفاق می زمین که در داخل رویدادهایی

 مانند عوامل سایر و هواداران فرهنگ فضایی ورزشکار،

 از خارج در و داخل در، فصل و نور ورزشگاه؛ وهواآب

شود. همچنین در این مقاله می فوتبال جوي ایجاد استادیوم

 هواداران براي مدیریت و هابه بررسی اینکه چطور باشگاه

مختلفی را طراحی کنند  هاياستراتژي جو ورزشگاه

) به بررسی علل 2015( 4). دکاروال هو24پرداخته شد (

و به عواملی مانند هاي کشور پرتغال خالی بودن ورزشگاه

ها و میزان تعلق هواداران نسبت به قدیمی بودن ورزشگاه

                                                           
1. Mastromartino  
2. Yun  
3. Edensor 
4. De Carvalho 
5. Cleland 

 5). کالند22کند (تیم مورد عالقه و کیفیت آنها اشاره می

هاي ) در تحقیق خود به نقش اینترنت و شبکه2014(

اجتماعی در ابعاد جدید نژادپرستی در فوتبال انگلیس اشاره 

ی به شناسایی انواع ) در پژوهش2016( 6). ورنر20کرد (

هواداران پرداخت و سه دسته از آنها شامل طرفداران 

و  نیوفادارتر افراد نیامعمولی، اولتراهاي میزبان (

 زین هااستادیوم درهواداران  نیسازترمشکل حالدرعین

 میطرفداران ت رفتارو اولتراهاي تیم میهمان ( )هستند

تفاوت در  ترینبزرگاست.  زبانیم يمانند اولتراها همانیم

عنوان به میاز ت اینکهبر به مسابقه فوتبال است. عالوه کردیرو

 جادیا زین ی، مشکالتشودمی یبانیپشت یداخل ياولتراها

) در بررسی 2019( 7بورتون). 41کنند) را معرفی کرد (می

کانادا به شناسایی  المللی دربین فوتبال انهوادار يرفتارها

هاي جدید در رسانه ژهیوبهاجتماعی هاي فرهنگی زمینه

جذب هواداران داخلی و خارجی در این کشور اشاره کرد 

 ریتأث) در پژوهش خود به 2019و همکاران ( 8). دویج18(

، یهواداران محل فرهنگ فوتبال بر المللیبین يدادهایرو

فرهنگ  سازيبومی هايی و اینکه جنبهو فرامل یمل

و  هااشتراك گذاشتن ایدهبه از طریق  تواندمی يهوادار

 ۀصحنبه  اندکردهکه در سطح باشگاه اجرا  هاییایده

و  9). کولیپراس23، اشاره کردند (وارد شود المللیبین

تماشاگران  فقط هوادارانبیان کردند  )2019(همکاران 

 به فرهنگی يهازمینه در با ایجاد ارزش آنها ،ستندین صرف

). 27( .کنندیم مؤثرکمک بازاریابیدر  باشگاه مدیران

 یابیارز) در بررسی و 2018همچنین نعمتی و همکاران (

ایران به اهمیت  فوتبالتماشاگران حضور  هايانگیزه

و  هاي فرهنگیبرنامه، يباز تی، جذابیغاتیتبل هايمشوق

 10). کللند و کاشمور35ي اشاره کردند (مالحظات اقتصاد

6. Verner  
7. Burton 
8. Doidge  
8. Kolyperas  
1 0. Cleland & Cashmore 
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یس در ایجاد فرهنگ سالم در ) نیز به اقدامات پل2016(

 1ووگان ).21اشاره کردند ( بین هواداران فوتبال انگلستان

) نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که فرهنگ 2012(

ي است که توسط سازانیجرهواداران فوتبال متأثر از 

 2سایان و اکسان عالوهبه). 42( ردیگیمصورت  هارسانه

) دریافتند که فرهنگ هواداران فوتبال متأثر از 2020(

 3). همچنین مونرو37محیط و احساسات هواداران است (

) در تحقیقی به این نتیجه رسید که توسعۀ 2006(

 و و رسوماشتراکات فرهنگی در ورزش تحت تأثیر آداب 

 ). 34ي مشترك قرار دارد (هاسنت

روزه شکاف ام دهدیممرور مطالعات گذشته نشان 

ي هواداري ریگشکلوسیعی میان ادبیات حاصل از ایجاد و 

شناسی ي مختلف وجود دارد و ادبیات جامعههاورزشدر 

مطلوب فرهنگ هواداري ورزشی را بیان  طوربهورزشی 

وسیع بر چرایی و  طوربه، بلکه غالب تحقیقات کندینم

بر اینکه تحت تأثیر چه ي فرهنگ مبنیریگشکلچگونگی 

 طوربهعواملی است تمرکز دارند. از طرفی تحقیقی که 

هدفمند عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در ورزش و 

خاص لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی کرده باشد،  طوربه

وجود ندارد. کمااینکه این احتمال وجود دارد که اهمیت و 

ارجحیت این عوامل به یک اندازه نیست و تحقیقی به 

به اهمیت سی این مسئله نپرداخته است. از طرفی باتوجهبرر

توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران و اینکه، 

هر روز شاهد رفتارهاي نابهنجار تماشاگران و هواداران در 

ي کشور در مسابقات لیگ برتر فوتبال هستیم هاورزشگاه

ن که اوج چنین رفتارهایی در فوتبال کشور ما در جریا

هاي حساس و مهم مانند فینال جام حذفی فوتبال بازي

دربی استقالل  ژهیوبهو دربی  1398ماه کشور در اردیبهشت

به  با توجه هایدرببازي  چراکه، افتدیمو پرسپولیس اتفاق 

                                                           
1. Vogan 
2. Sayan & Aksan 

که به  آنهاي هریک از ریگشکلپیشینۀ تاریخی و اجتماعی 

ی خاص در بین هواداران منجر شده، همواره ابیتیهو

حساسیت بسیاري را برانگیخته و بیشترین صحنۀ رفتارهاي 

به زده است. با توجه آمیز تماشاگران فوتبال را رقم خشونت

این تحقیق درصدد آن است که به این  ذکرشدهموارد 

پرسش پاسخ دهد که چگونه فرهنگ هواداري شکل 

و چه عوامل و متغیرهایی در این  بداییمگیرد و توسعه می

عوامل مؤثر بر  توانیمحوزه بیشتر دخالت دارند و چگونه 

ي کرد. بندتیاولوتوسعۀ فرهنگ هواداري را شناسایی و 

 هاباشگاهحیث مهم است که ي این موضوع از آن ریگشکل

با حداقل مهارت و کمترین هزینه از مزایاي هواداري سود 

خود را  توانندیمکه  شوندیمتر بزرگ برده و وارد جامعۀ

متعلق به آن جامعه یا گروه بدانند و حس اجتماعی خود را 

توسعه دهند و از مزایاي همکاري و مساعدت اجتماعی 

 شوند. مندبهره

 

  هامواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر چگونگی 

 4»تشافیتحقیق آمیختۀ اک«، در گروه هادادهگردآوري 

ة رندیدربرگ. روش تحقیق آمیخته شودیمي بندطبقه

ي کیفی و کمی در یک هادادهگردآوري، تحلیل و تفسیر 

مطالعۀ واحد یا در مجموعه مطالعاتی است که یک پدیدة 

. دالیل انتخاب دهدیماساسی را مورد مطالعه و تحقیق قرار 

اند روش تحقیق آمیختۀ اکتشافی براي تحقیق حاضر عبارت

آوردن شواهد بیشتري براي درك بهتر عوامل  دستبه. 1از: 

. نبود الگوي جامع که 2مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري، 

ة عوامل مختلف مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري رندیدربرگ

استفاده از . لزوم 3در بافت ورزش کشور باشد)، و 

ي متخصصان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی هادگاهید

3. Munro 
4. Exploratory 
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منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري. به

در روش تحقیق آمیختۀ اکتشافی ابتدا از  نکهیابه  با توجه

ي تحقیق کمی هاروشي تحقیق کیفی و سپس هاروش

 ترتیب زیر، مراحل تحقیق حاضر نیز بهشودیماستفاده 

 گرفته است: انجام

روش تحقیق بخش کیفی: در این بخش با استفاده از 

ساختارمند با متخصصانی که داراي شناخت مصاحبۀ نیمه

ي کیفی هادادهکافی از موضوع مورد مطالعه بودند، 

گردآوري شد. فرایند مصاحبه تا هنگام شناسایی و توصیف 

دامه کامل عوامل اصلی مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري ا

اما براي  مصاحبه اشباع نظري حاصل شد، 11یافت و بعد از 

افزایش ضریب اطمینان، چهار مصاحبۀ دیگر نیز انجام 

ي کیفی هادادهتحلیل  منظوربه. شد لیوتحلهیتجزگرفت و 

از روش تحلیل محتوا در قالب مراحل کدگذاري باز و 

ي هادادهمحوري استفاده شد. در مرحلۀ اول از طریق مرور 

جزء کردن این اطالعات، و جزءبه هامصاحبهحاصل از 

مفاهیم (کدهاي) اولیه شناسایی شده و در مرحلۀ دوم از 

ي هامقولهي کردن مفاهیم، نسبت به تعیین بنددستهطریق 

رو محصول بخش کیفی اصلی (عوامل) اقدام شد. ازاین

تحقیق حاضر، شناسایی عوامل گوناگون مؤثر بر توسعۀ 

به شرایط و مقتضیات فرهنگ رهنگ هواداري باتوجهف

ورزش در کشور بود. جامعۀ تحقیق در بخش کیفی شامل 

خبرگان و متخصصان دانشگاهی بوده است. معیار انتخاب 

در  آنهاتخصص علمی یا تجربۀ کاري  شوندگانمصاحبه

 عبارتحوزة فرهنگ ورزش و فرهنگ هواداري بوده است. به

اند که داراي پژوهش شدهافرادي انتخاب دیگر آن دسته از 

و یا تجربۀ کاري مرتبط  اندبودهو تألیف علمی در این زمینه 

. براي انتخاب افراد نمونه، از اندداشتههواداري  با فرهنگ

 صورتبهي هدفمند استفاده شده است، زیرا ریگنمونهروش 

 که بیشترین میابودههدفدار به دنبال آن دسته از افرادي 

                                                           
1. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 منظوربه. اندداشتهاطالعات در مورد فرهنگ هواداري 

تعیین روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد که طی آن 

رسید.  نظرانصاحبسؤاالت مصاحبه به تأیید هفت نفر از 

، هاداده. مرور 1ي کیفی مراحل: هادادهرو براي تحلیل ازاین

. 4و  هادهدا. سازماندهی 3. تدوین راهنماي کدگذاري، 2

 طی شده است.  هادادهي و کدگذاري بندطبقه

به هدف و ماهیت روش تحقیق بخش کمی: با توجه 

روش در بخش کمی براي  نیترمناسبموضوع تحقیق، 

مراتبی تحلیل سلسله -تحقیق حاضر روش تحقیق توصیفی

بر اینکه از رویکرد است. جامعۀ تحقیق در بخش کمی مبنی

مراتبی (در تعیین جامعه و نمونۀ آماري براي تحلیل سلسله

الزم است از معیارهاي پنل  1مراتبیرویکرد تحلیل سلسله

لحاظ شود) براي  نظرانصاحبیا همان مطلعان و  هانیبرتر

رو همان افرادي بودند که استفاده شد، ازاین هادادهتحلیل 

ي ریگاندازهدر بخش کیفی تحقیق مشارکت داشتند. ابزار 

این بخش پرسشنامه بود که سازه و محتواي آن براساس  در

نتایج بخش کیفی پژوهش تعیین و طراحی شد. روایی این 

رسید و پایایی  نظرانصاحبپرسشنامه به تأیید هفت از نظر 

 88/0آن نیز با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ بر میزان 

ن در ای هادادهمحاسبه شد. شایان ذکر است براي تحلیل 

 استفاده شد.  11نسخۀ  سیچواکسپرت افزارنرمبخش از 

 
 هاافتهی

ي حاصل از گردآوري و تحلیل هاافتهدر این بخش ی

آمده به تفکیک هریک از اهداف دستو اطالعات به هاداده

 شود.تحقیق بررسی و تحلیل می

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري

و میزان فراوانی مفاهیم  هامصاحبهبه محتواي با توجه 

عوامل مؤثر  نیترمهم عنوانبهي زیر هامقوله، شدهییشناسا
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بر توسعۀ فرهنگ هواداري در ورزش فوتبال از دیدگاه 

  و خبرگان شناسایی شد. نظرانصاحب
نظرانصاحباز مصاحبه با  شدهییشناساکدها (مفاهیم)  .1جدول   

 کد اولیه کد مصاحبه

 1م
 . درگیرکردن4فرهنگی،  افراد به امور . سپردن3فرهنگ  متولیان . تخصص2متخصص،  افراد از . استفاده1

رفاهی،  . خدمات9ساختاري،  . امکانات8پیشین،  . فرهنگ7ي، سازفرهنگ. 6بودن،  مالک . هوادار5هوادار، 
 هواداران اجتماعی . حقوق11اجتماعی،  . سرمایۀ10

 2م
 هاي. وابستگی4ي اجتماعی، هاتیمسئول بر . تأکید3. زیرساخت، 2جمعی،  ارتباطات هاي. رسانه1

 برگزاري . مدیریت7. ورود بانوان، 6. سرمایۀ اجتماعی، 5ي دموگرافیک، هایژگیوناسیونالیستی، 

 3م
. 6ي، ارسانه. پوشش 5. خدمات رفاهی، 4. فرهنگ پیشین، 3ي، سازفرهنگ. 2ي، گرياحرفه فرهنگ . نبود1

 . حقوق اجتماعی8. مسائل کیفی، 7ایدئولوژیک، 

 4م
 . وضعیت6کیفی،  . مسائل5ارتباطی،  . امکانات4ساختاري،  . امکانات3ي، ارسانه . پوشش2پیشین،  . فرهنگ1

. 10جغرافیایی،  .  خاستگاه9ي، سبک باز. 8. داوري، 7برگزاري،  مدیریت. 6استادیوم،  بهداشتی وایمنی 
 مدیران فرهنگی ادراك توسعۀ

 5م
. فرهنگ 5ی، شناختتیجمع يهایژگیو. 4ناسیونالیستی،  يهایوابستگ. 3تیمی،  . وابستگی2بانوان،  . ورود1

 . مسائل کیفی6پیشین، 

 6م
، هارسانه يسازفرهنگ . نقش4جمعی،  ارتباطات يهارسانه. 3اجتماعی  شعور و . فرهنگ2پیشین،  . فرهنگ1
 قومی تیهو. 5

 7م
. حقوق 6برگزاري،  . مدیریت5قومی،  تیهو. 4بانوان،  . ورود3جغرافیایی،  . خاستگاه2، هارساختیز. 1

 اجتماعی

 8م
 تیهو. 5فرهنگ،  متولیان . تخصص4پیشین،  . فرهنگ3. ایدئولوژیک، 2سیاسی،  -اجتماعی يهاانیجر. 1

 قومی

   9م
ي، سبک باز. 6ي، ارسانه. پوشش 5. مسائل کیفی، 4جغرافیایی،  . خاستگاه3قومی،  تیهو. 2. زیرساخت، 1
 رفاهی . خدمات8تیمی،  . وابستگی7

 10م
ساختاري و  . امکانات4پیشین،  . فرهنگ3ی، شناختتیجمع يهایژگیو. 2تماشاگران، دخالت دادن . 1

 . مسائل ناسیونالیستی هواداران6بودن،  مالک . هوادار5ارتباطی، 

 11م
. زیرساخت، 5، هارسانه يسازفرهنگ . نقش4بانوان،  . ورود3هواداران،  شدندار سهام. 2فرهنگی،  . کارشناس1
 متولی . تحصیالت8هواداري،  فرهنگ در . سوگیري7فرهنگ،  مقوله به . توجه6

 
، در ارتباط با شودیممشاهده 1طورکه در جدول همان

توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران، طیف 

استخراج شده است.  هامصاحبهوسیعی از مفاهیم برگرفته از 

ي کردن بنددستهاز طریق  شودیمدر مرحلۀ بعد سعی 

، عوامل اصلی مؤثر بر توسعۀ فرهنگ شدهییشناسامفاهیم 

ي در لیگ برتر فوتبال ایران شناسایی  شود. جدول هوادار

 .دهدیم، نتایج مرحلۀ دوم کدگذاري را نشان 2
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 ة مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایرانشدییشناساعوامل  .2جدول 
ة مرتبطشدییشناسامفاهیم  ي اصلیهامقوله  نظرانصاحب   

 افراد به امور فرهنگ، سپردن متولیان متخصص، تخصص افراد از استفاده
فرهنگی فرهنگی، کارشناس  

ییگراتخصص 8، م11، م1م   

هوادار،  تماشاگران، درگیرکردندخالت دادن هواداران،  شدندار سهام
بودن مالک هوادار  

1، م10، م11م وابستگی  

 فرهنگ ي، نبودسازفرهنگاجتماعی،  شعور و پیشین، فرهنگ فرهنگ
هواداري فرهنگ در فرهنگ، سوگیري مقولۀ به ي، توجهگرياحرفه  

 بسترهاي فرهنگی
، 10، م3، م4، م6، م1م

11، م2، م5، م8م  
اجتماعی،  سیاسی، ایدئولوژیک، سرمایۀ -اجتماعی يهاانیجرورود بانوان، 

اجتماعی هايمسئولیت بر حقوق اجتماعی هواداران، تأکید  
 بسترهاي اجتماعی

، 8، م4، م7م، 5، م11م
1، م3م  

هارسانه يسازفرهنگ جمعی، نقش ارتباطات يهارسانهي، ارسانه پوشش يارسانه بسترهاي  ،9، م11، م2، م6، م4م   

ارتباطی، زیرساخت ، امکاناتامکانات ساختاري زیرساختی بسترهاي   
، 11، م10، م2، م1، م4م

، 7، م9م  
رفاهی،  استادیوم، خدمات ایمنی و بهداشتی کیفی، وضعیت مسائل

بازي برگزاري، داوري، سبک مدیریت  
2، م7 ، م9، م5، م4م کیفیت  

 قومی، خاستگاه تیهوناسیونالیستی،  هايتیمی، وابستگی وابستگی
 جغرافیایی

مشترك هویت  
، 6، م9، م10، م4، م5م

8، م7م  
جمعی تیمی، هویت هویت برند هویت  7، م11، م4م   

 يهایژگیومدیران،  فرهنگی ادراك متولی، توسعۀ تحصیالت
یشناختتیجمع  

فردي يهاارزش 10، م5، م4، م11م   

 
 شدهخالصهگرفته و نتایج ي انجامهالیتحلبه  با توجه

ي هامصاحبه، با استفاده از تحلیل نتایج 2در جدول 

شاخص  10ساختاریافته و فرایند کدگذاري در مجموع نیمه

عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر  عنوانبه

یی، گراتخصصاند از: فوتبال ایران شناسایی شد که عبارت

وابستگی، بسترهاي فرهنگی، بسترهاي اجتماعی، بسترهاي 

ي، کیفیت، هویت مشترك، ارسانهزیرساختی، بسترهاي 

 ي فردي. هاارزشهویت برند و 

از بخش کیفی  هشديگردآوري هادادهپس از تحلیل 

پژوهش، مرحلۀ دوم تحقیق (بخش کمی پژوهش) تحلیل 

نهایی  بروندادمدل مفهومی پژوهش و  1. شکل شودیم

ي حاصل از بخش کیفی پژوهش هادادهتحلیل 

 . دهدیم) را نشان افتهیساختارمهیني هامصاحبه(

 

 
 مراتبی. نمایۀ تحلیل سلسله1شکل 

عوامل  مؤثر برتوسعۀ فرهنگ هواداري

هویت 
مشترك

هویت 
برند

ارزش هاي 
فردي

بسترهاي 
رسانه اي

بسترهاي 
اجتماعی کیفیت بسترهاي 

فرهنگی
بسترهاي 
زیرساختی

تخصص  
گرایی

وابستگی
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ي عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ بندتیاولو

 هواداري

محاسبۀ میزان اهمیت هر کدام از عوامل مؤثر  منظوربه

بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران و 

تعیین وزن هریک از عوامل با استفاده از روش فرایند تحلیل 

) ابتدا میانگین هندسی امتیازهاي AHPمراتبی (سلسله

ي زوجی عوامل براساس دیدگاه هاسهیمقا

در تحقیق محاسبه و سپس اهمیت نسبی  کنندگانمشارکت

هریک از عوامل تعیین شد. براي این منظور، ابتدا میزان 

اهمیت نسبی هریک از عوامل محاسبه شد که نتایج آن در 

و به  1دد است. قطر ماتریس ع نشان داده شده 3جدول 

معنی ارجحیت مساوي یک مؤلفه نسبت به خودش بوده و 

است و با  008/0آمده دستبه 1بین نرخ ناسازگاريدر این 

مراتبی میزان ناسازگاري به اینکه در تحلیل سلسلهتوجه 

در نظر گرفته شده است، بنابراین  1/0تحمل کمتر از  قابل

  .شودیمتأیید  شوندگانپرسشاعتبار پاسخ 

 
 .  ماتریس مقایسۀ زوجی عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران3جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . وابستگی1
065/1 1 ییگراتخصص. 2  0/1  253/1  286/1  334/1  037/1  208/1  105/1  0/1  
286/1 1  . بسترهاي زیرساختی3  514/1  286/1  437/1  437/1  400/1  134/1  021/2  
782/1 1   . بسترهاي فرهنگی4  334/1  421/1  612/1  437/1  385/1  655/1  
105/1 1    . کیفیت5  208/1  334/1  286/1  554/1  208/1  
093/1 1     . بسترهاي اجتماعی6  105/1  065/1  3701 334/1  
208/1 1      يارسانه. بسترهاي 7  105/1  026/1  176/1  
208/1 1       ي فرديهاارزش. 8  286/1  286/1  
514/1 1        . هویت برند9  334/1  

134/1 1         . هویت مشترك10  
 

بعد از محاسبۀ میانگین هندسی نظرهاي 

 افزارنرمدر تحقیق، با استفاده از  کنندگانمشارکت

ي هاوزنو محاسبۀ  آنهانسبت به تلفیق  سیچواکسپرت

نشان  4اقدام شده و نتایج آن در جدول  هاشاخصنهایی 

ي عوامل موردنظر بندتیاولواست. نتایج نهایی  داده شده

حاکی از آن است که عامل بسترهاي فرهنگی با وزن نسبی 

ترتیب داراي بیشترین اهمیت بوده و بعد از آن به 130/0

ت ، هوی128/0ي با وزن نسبی ارسانهعامل بسترهاي 

،  بسترهاي زیرساختی و 111/0مشترك با وزن نسبی 

یی با گراتخصص، وابستگی و 099/0کیفیت با وزن نسبی 

، بسترهاي اجتماعی با وزن نسبی 091/0وزن نسبی 

ي فردي هاارزشو  082/0، هویت برند با وزن نسبی 090/0

 قرار دارد.  077/0با وزن نسبی 

  

                                                           
1. Inconsistency Ratio 
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 اولویت عوامل مؤثر بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران.  4جدول 
 اولویت اهمیت نسبی عوامل

 1 130/0 . بسترهاي فرهنگی1
 2 128/0 يارسانه. بسترهاي 2
 3 111/0 . هویت مشترك3
 4 099/0 .  بسترهاي زیرساختی4
 4 099/0 . کیفیت5
 5 091/0 گرایی. تخصصی6
 5 091/0 . وابستگی7
 6 090/0 . بسترهاي اجتماعی8
 7 082/0 . هویت برند9

 8 077/0 فردي يهاارزش. 10
 

 يریگجهینتبحث و 

ي عوامل مؤثر بندتیاولوهدف از این تحقیق شناسایی و 

بر توسعۀ فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران بود. 

ي بخش کیفی نشان داد که در توضیح توسعۀ هاافتهی

فرهنگ هواداري در لیگ برتر فوتبال ایران عوامل 

یی، وابستگی، بسترهاي فرهنگی، بسترهاي گراتخصص

ي، بسترهاي زیرساختی، ارسانهاجتماعی، بسترهاي 

ي فردي نقش هاارزشکیفیت، هویت مشترك، هویت برند و 

تایج مطالعات دهقان و نسبی با ن صورتبهدارند. این یافته 

)، 2020)، سایان و اکسان (2012)، وگان (1390حسینی (

بر اینکه در ) مبنی2019) و دویج و همکاران (2006مونرو (

نیز مشخص شد که فرهنگ هواداري متأثر از  هاقیتحقاین 

در این  شدهمشخصیک سري عوامل است و عوامل 

و  ترازهمضر در تحقیق حا شدهییشناساتحقیقات با عوامل 

 ). 42، 37، 34،  23، 5معنی بود، همسوست (هم

ي بخش کمی نشان داد عامل بسترهاي فرهنگی هاافتهی

داراي بیشترین اهمیت بوده و بعد از  130/0با وزن نسبی 

، 128/0ي با وزن نسبی ارسانهترتیب عامل بسترهاي آن به

،  بسترهاي زیرساختی 111/0هویت مشترك با وزن نسبی 

یی با گراتخصص، وابستگی و 099/0و کیفیت با وزن نسبی 

، بسترهاي اجتماعی با وزن نسبی 091/0وزن نسبی 

ي فردي هاارزشو  082/0، هویت برند با وزن نسبی 090/0

 قرار دارد.  077/0با وزن نسبی 

گفت  توانیمدر تبیین اولویت اول (بسترهاي فرهنگی) 

در جوامع  پسندامهعي فرهنگ هایژگیوکه هواداري از 

. در قالب این فرهنگ، از خزانۀ رودیمشمار صنعتی به

، اندشدهیی که به شکل انبوه تولید و توزیع هایسرگرم

و ژانرهایی معین، برگزیده و به درون  هاتیروابازیگران، 

، اندکردهي از مردم که آگاهانه خود را متمایز ادستهفرهنگ 

. از سوي دیگر، اگرچه عموم مخاطبان در شوندیمبرده 

 شوندیمی درگیر شناختنشانهدرجات مختلفی از تولیدگري 

که به موقعیت  پردازندیمیی هالذتو به تولید معنا و 

جداي از محصوالت صنایع فرهنگی  آنهااجتماعی مختص 

ی را شناختنشانهتعلق دارد، اغلب هواداران این تولیدگري 

 تواندیمکه  کنندیمل تولید متنی تبدیل به برخی از اشکا

در میان جماعت هواداران منتشر شود، بنابراین به تعریف و 

تعیین این جماعت کمک کند. در اینجا منظور از بسترهاي 

ما براي اینکه واقعاً بتوانیم فرهنگی الگوسازي فرهنگی است. 

عنوان برخورد کنیم باید فرهنگ را به ياشهیر ياگونهبه

دف اصلی تعریف کنیم و اگر به لحاظ فرهنگی مدیریتی ه
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که تجربه نشان داده، وقتی طورهمان ،مناسبی صورت بگیرد

 زعمبه. شودیسایر مقوالت هم اصالح م ،فرهنگ اصالح شود

 در فرهنگ و عدم سوگیري مقولۀ به توجه نظرانصاحب

ي بسترهاي فرهنگی گشاگره تواندیمهواداري  فرهنگ

الگوهاي ) نیز بیان کردند که ما 2018یل و جفري (باشد.  دن

فرهنگ ما به اینکه با توجه ، و گیریممیرفتاري خود را یاد 

با  توانیممیما دهد، میاین الگوهاي را در اختیار ما قرار 

که  هرکجا، در یالگوهاي فرهنگ آمیزخشونت ۀکاهش مؤلف

این مؤلفه پیدا شود، خشونت ناخواسته و رفتارهاي 

هاي این بخش ). یافته4( دیگر را کاهش دهیم آمیزخشونت

دویج و )، 2012)، ووگان (1390با مرادي و مرادي (

) همخوانی دارد 2020و سایان و اکسان ( )2019همکاران (

)11 ،21 ،34 ،37.( 

 1ي)، کارلسونارسانهدر تبیین اولویت دوم (بسترهاي 

از طریق آن ي است که ادروازه) معتقد است رسانه 2008(

؛ اگرچه محتواي رسانه شودیمفرهنگ به افراد منتقل 

ي سازفرهنگدر این میان  .دیآیمشمار عنصري فرهنگی به

ي فرهنگی و اجتماعی هايواکاوعرصۀ  هارسانهاز طریق 

). رویکرد مطالعات فرهنگی به رسانه، 19قرار گرفته است (

ل فرهنگ، پیام به جایگاه مستق بر این باور است که با توجه

ي از مباحث فرهنگی جاي ارمجموعهیزرسانه از یک سو در 

رو که به آشکارسازي معناي مستقر در ساختار . ازآنردیگیم

و از دیگر سو، پیام ارتباطی  ورزدیممبادرت  هاامیپمحتوایی 

. ورزدیمنیز به ایجاد دگرگونی فرهنگی در مخاطبان اهتمام 

ي از طریق سازفرهنگ) معتقد است 1993( 2آدورنو

یی مانند تبیین واقعی، جامع و هاروشۀ واسطبه هارسانه

ي معنابخش، فراهم آوردن هانهیزمهوشمندانۀ وقایع روز در 

امکان تبادل تفاسیر و انتقادات در جهت احقاق حقوق مردم، 

دهندة جامعه، ي تشکیلهاگروهارائۀ تصویري نمایانگر از 

                                                           
1. Carlsson 
2. Adorno 

 فراهم کردني اجتماعی، هاارزشو توضیح اهداف و  تبیین

آنان  قرار دادندسترسی کامل همگان به اطالعات روزامد و 

). 16( ردیپذیمدر معرض اطالعات و اخبار صحیح صورت 

ي از طریق سازفرهنگ) اما معتقد است 1998( 3الل

که  ردیپذیمي صورت اوهیشي به ارسانهي هايفناور

 عنوانبهي شاخص هاسبکو  هاسنت، اهدهیا، هاارزش

). در این 32بنیادي فرهنگ، تداوم، استمرار و تثبیت یابند (

بین وضع  ندنشان داد )1395زمینه ویسیا و همکاران (

ورزشی (رادیو، تلویزیون و مطبوعات) با  يهاموجود رسانه

 ياحرفه(وضع مطلوب در هر پنج عامل توسعۀ فوتبال 

کردن، فرهنگی و آموزشی، نظارت بر لیگ برتر، سرگرمی و 

. اختالف معناداري وجود داشت) افزایش آگاهی بینندگان

پژوهش، بین وضعیت آن  يهاافتهیبه  توجه با همچنین

ورزشی تفاوت معنادار وجود  يهاموجود و مطلوب رسانه

 ۀها به وظیفآن است که رسانه ةدهنددارد و این امر نشان

 اندعمل نکرده یخوبد در قبال توسعۀ ورزش فوتبال بهخو

)15(. 

اولویت بعدي هویت مشترك است که در رتبۀ سوم قرار 

 یا تیهوگفت هویت برند و هویت مشترك،  توانیمداشت 

 و فرد روحیات و هاویژگی ها،نگرش مجموعۀ به کیستی

 تی. هوشودمی گفته کند،می متمایز دیگران از را وي آنچه

 اساسیمشخصات  و خصوصیات مجموعۀ از است عبارت

 تاریخی و زیستی فلسفی، فرهنگی، روانی، اجتماعی،

 به گروه، ذات یا تیماه بر روایی و رسایی به که همسان

 کند دخالت یکدیگر با آن اعضاي همانندي یا یگانگی معناي

 وطور مشخص به معین زمانی و مکانی ظرف در را آنها و

 آنها به متعلق افراد و هاگروه سایر از آگاهانه و قبولقابل

 هواداران رفتار زمینۀ در گرفتهانجام سازد. مطالعات متمایز

باشگاه،  به نسبت هواداران تیمی هویت که است نشان داده

3. Lull 



 1400، تابستان 33 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          52

 

نظر  از بلکه میدان، در بازیکنان عملکرد با در رابطه تنهانه

به  مربوط کاالهاي و بلیت فروش افزایش در آنها مشارکت

 منابع اصلی از یکی اینکه بهاست. با توجه  حیاتی باشگاه

 فوتبال، هواداران ژهیوبه ي،احرفه هايباشگاه در درآمدزایی

 حمایت از هاي مختلفیجنبه تیمی هویت ارتقاي هستند،

 ارمغان بهها باشگاهبراي  را هواداران معنوي و اقتصادي

 يهاباشگاه) کشف کرد که اگر 2009( 1آورد. کوو خواهد

 تیمی هویت سطح هویت برندشان به توجه با ورزشی

 که شودیم سبب موضوع ببرند، این باال را هوادارانشان

 مزایاي از هزینه کمترین و سطح مهارت حداقل با هواداران

شوند، احساس  يتروارد جامعۀ بزرگببرند،  سود هواداري

ند و از مزایاي همکاري اجتماعی اجتماعی خود را توسعه ده

و شخصیت  نفساعتمادبهمند شوند، که این به افزایش بهره

). همراستا با نتایج این 28( کندیاجتماعی آنها کمک م

نشان داد  )1394غفرانی (پژوهش  نتایجبخش از تحقیق، 

با ایجاد هویت تیمی  داريمعناورزشی رابطۀ  هايرسانهکه 

 ).11( و وفاداري هواداران آنان دارد

مجموعه اولویت بعدي بسترهاي زیرساختی، که به 

شود که بدون گفته می افزارينرمو  افزاريسختالزامات 

محصول با  طورکلیبهتوان خدمات، کاال و یا وجود آنها نمی

راستا  د. در این راستا در اینکیفیتی را عرضه و یا ارائه نمو

نشان دادند امکانات و کیفیت  )1383(رحیمی و همکاران 

ها ممکن است از در ورزشگاه )زیرساختی(خدمات 

و حمایت از تیم  هايحضور براي تماشاي باز يهازهیانگ

به این نتیجه دست  )2014( 2ن و همکارانگ. هو)6( باشد

تأثیر معناداري بر  )ساختار(یافتند که کیفیت ورزشکار 

) 1396درویشی و همکاران ( ).26( حضور تماشاگران دارد

در پژوهش خود بیان کردند که براي توسعۀ فرهنگ 

 ستهاهواداري در فوتبال از عوامل اثرگذار توسعۀ زیرساخت

                                                           
1. Koo 
2. Haugen, Hervik & Gammelsæter  

که اگر این امر محقق شود، گام بلندي جهت ارتقاي فرهنگ 

وامل اثرگذار در ). یکی از ع3هواداري برداشته شده است (

بسترهاي زیرساختی امکانات ساختاري است. بدون توسعۀ 

بسترهاي الزم را فراهم کرد،  توانینمامکانات موجود قطعاً 

به رو در اولین گام باید به توسعۀ امکانات با توجه پس ازاین

وضعیت موجود پرداخت تا زمینۀ الزم فراهم شود. در این 

 افزایش که ) دریافتند1620( 3رشمواک ولند کلزمینه 

 هواداران خشونت کاهش عامل حديبه پلیسنیروهاي 

 ).21( انگلیس است فوتبال به مربوط

اولویت بعدي کیفیت است، یکی از عوامل اثرگذار در 

بحث توسعۀ فرهنگ هواداري در ورزش کیفیت مناسب 

اماکن، امکانات و تجهیزات در آن رشته است. در بحث 

اري در لیگ برتر نیز کیفیت عامل بسیار توسعۀ فرهنگ هواد

اثرگذاري است. در بخش امکانات اگر در زمان حضور 

ها تجهیزات مناسب رفاهی وجود هواداران در استادیوم

داشته باشد و خدمات رفاهی مناسبی به آنها ارائه شود، 

شک هواداران با آرامش بیشتري مسابقات را دنبال بی

ي هاجانیهساز بروز زمینه تواندیمو این خود  کنندیم

کیفیت خدمات روي هر چهار  باشد. آنهامثبت از جانب 

شده و رفتار متغیر رضایت مشتري وفاداري، ارزش ادراك

24Fتئودوراکیس .کننده تأثیر معناداري داردمصرف

و همکاران  4

 ریدر تحقیقی نشان دادند که کیفیت فنی تأثنیز  )2011(

گران فوتبال نسبت به کیفیت بیشتري روي رضایت تماشا

رضایت تماشاگران نقش میانجی در ، دارد یدهسیسرو

 بین کیفیت خدمات و رفتارهاي تماشاگران دارد ۀرابط

خاطر ورزشگاه تیم، ممکن است هواداران بههمچنین ). 40(

، ممکن خصوصبهپنداري با تیم کنند. شروع به همذات

به یک شخص  است که هواداران احساس غرور و دلبستگی

فرد یا رویدادهاي تاریخی مرتبط را توسعه دهند. منحصربه

3. Cleland and Cashmore 
4. Theodorakis 
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) دریافتند که چگونه تجربۀ حسی 2013و همکاران ( 1لی

تأثیر  تیم پنداري باتواند بر همذاتهواداران در ورزشگاه می

بگذارد. آنها دریافتند که چهار تجربۀ حسی مرتبط با 

حس  خصوصبهورزشگاه (بینایی، شنوایی، المسه و بویایی) 

دارد.  تیم پنداري بابینایی تأثیر بیشتري بر همذات

تجربۀ «اند که نویسندگان به این نتیجه رسیده

بین تواند پیشکنندگان از محل برگزاري ورزش میشرکت

 ).  30» (نداري با تیم باشدپهمذات

 تیم اولویت ششم وابستگی است، وابستگی به

 یک به نسبت هوادار روانی ارتباط از شکلی ةدهندنشان

 از سطح باالیی هواداران هرچه است، ورزشی باشگاه

 ترمتعصباز خود رفتارهاي  باشند، داشته را تیم به وابستگی

. اما چون دهدیمز ي را از خود بروتریافراطحال  و در عین

و به  کندیموابستگی به تیم به ارتباط روانی با تیم اشاره 

ي تیم و موقعیت تیم وابسته نیست، یک جزء باارزش هايباز

اشاره داشتند که  )2015( 2وان و . پارتریجشودیمتلقی 

براي حمله به دیگران بین مهمی پنداري با تیم پیشهمذات

  ).36شود (می محسوبدر محیط ورزش جوانان 

تبیین آن  یی است که درگراتخصصاولویت هفتم 

 يارشته در ورزي مهارت یی،گراتخصص توان گفتمی

توسعۀ  مهم عوامل از شغل مکرر تغییر از پرهیز و خاص

 استعداد که ییهاانسان بسیارند چه. است فرهنگ هواداري

 براي ثابتی شغل تعیین در و شناسندینم را خود عالقۀ و

) 2012گونکالوس و همکاران ( .هستند تزلزل دچار خود

 زندگی يهاضرورتاز  امروزه که ییگراتخصصنشان دادند 

 عقالیی اصل یکعنوان به ،شودیم محسوب اجتماعی

 انسان یک که است این نیز آن دلیل و است شده پذیرفته

 همۀ در تواندینم فکري توان و عمر محدودیت دلیلبه

 عقالنی لحاظ به پس کند، پیدا تخصص علمی يهانهیزم

                                                           
1. Lee  
2. Partridge & Wann 

 پیدا تخصص محدود زمینۀ چند یا یک در فرد هر است بهتر

 جامعه در وقتی و برند بهره او تخصص این از دیگران و کند

 عمومی نیازهاي همۀ باشد داشته تخصص یک فردي هر

 ).25شد ( خواهد داده پاسخ جامعه

که شامل ورود  استبسترهاي اجتماعی اولویت بعدي 

، محترم شمردن حقوق اجتماعی هاورزشگاهبانوان به 

ي اجتماعی هاهیسرما عنوانبه آنهاهواداران و شناختن 

بستر  از متأثر کشوري هر در را فوتبال )1386است. فاضلی (

 دیدگاه ). از12( داندیم کشور آن خاص سیاسی و اجتماعی

 يهایژگیو به باید شدن یاجتماع مورد در کارکردگرایان،

 به ،رندیگیم قرار شدن یاجتماع فرایند در که مردمی

 بر عهده را اجتماعی کردن کارکرد که نهادهایی يهایژگیو

 ياژهیو پیامدهاي چه داراي اجتماعی شدن اینکه و دارند

 جاي بر افراد روي تأثیري دیگران چه همچنین و است

 شیوة فوتبال، مهم يهاجنبه از کرد. یکی توجه ،گذارندیم

 ما به فوتبال .است آن کردن ریپذفرهنگ و کردن یاجتماع

 چه ایفاي به کنیم، پیدا سازگاري جامعه با چگونه آموزدیم

 را زندگی کنیم، قواعدي پیروي چه از بپردازیم، نقشی

) 2009( 3بفهمیم. اولویت نهم، هویت برند است. کوو چگونه

هویت  بهتوجه  با ورزشی يهاباشگاهکشف کرد که اگر 

 ببرند، این باال را هوادارانشان تیمی هویت سطح برندشان

 سطح مهارت حداقل با هواداران که شودیم سبب موضوع

وارد جامعۀ ببرند،  سود هواداري مزایاي از هزینه کمترین و

شوند، احساس اجتماعی خود را توسعه دهند و  تريبزرگ

مند شوند، که این به از مزایاي همکاري اجتماعی بهره

و شخصیت اجتماعی آنها کمک  نفساعتمادبهافزایش 

 ). 28( کندیم

از عوامل بسیار مهم بر ي فردي، هاارزشاولویت بعدي 

ورزشی، تماشاگران و طرفداران  کیفیت رویدادها و مسابقات

3. Koo 
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ي فردي یک فاکتور مرتبط در بحث هاارزش د.هستن هامیت

فرهنگ هواداري است و مطالعۀ فرهنگ هواداران بدون در 

ي هاارزشنیست.  ریپذامکاني فردي هاارزشنظر گرفتن 

توسعۀ ادراك فردي در این تحقیق شامل تحصیالت متوالی، 

ی است. شناختتیجمعي هایژگیوفرهنگی مدیران و 

 شودمی سبب فردي افراد هايارزش از ما خبريبی

ي پنهان رفتار افراد پنهان باقی بماند و نتوانیم هاجنبه

ی تشخیص و درستبهرا  آنهاچرایی و چگونگی رفتار 

ی کنیم. اهمیت احساس در تجارب هواداران نیبشیپ

 خاطرنشانکه ) بیان شد 2012( 1ورزش، توسط باین سلبو

مختلف  هايجنبهخواسته شد که هواداران از  یوقت«کرد: 

 ی، محل کار، سرگرمسایخود (خانواده، دوستان، کل یزندگ

فوتبال را  ،کنند، هواداران بنديرتبهموارد) را  ریو سا

 ترینعمیق يکه دارا یعنوان محلبه سایکل بعد ازبالفاصله 

کردند  بنديردهاست،  یعاطف هايتجربه ترینمثبتو 

)17.( 

توان به کمبود ي تحقیق حاضر میهاتیمحدوداز جمله 

هواداري، عدم تمایل  منابع اطالعاتی در خصوصا فرهنگ

برفی براي به شیوة گلوله شدههیتوصهاي برخی نمونه

شرکت در مصاحبه و همچنین کمبود خبرگان و 

اجرایی باانگیزه در زمینۀ موضوع تحقیق اشاره  نظرانصاحب

 تحقیق، ماهیت کرد. در پایان این مقاله براساس

 شود و انتظارمی ارائه کاربردي و پژوهشی پیشنهادهاي

 دانش پیشرفت به زیر هايجنبه از حاضر تحقیق که رودمی

با توجه  .باشد کرده حوزة توسعۀ فرهنگ هواداري کمک در

مؤثر بر فرهنگ هواداري پیشنهاد  شدهییشناسابه عوامل 

 شود با بررسی و شناخت این عوامل توسطمی

 ریزان فرهنگی موجب ارتقايگذاران و برنامهسیاست

فوتبال ایران شوند. پیشنهاد  لیگ برتر فرهنگ هواداري در

که براي توسعۀ فرهنگ هواداري از طریق اتخاذ  شودیم

                                                           
1. Bain-Selbo 

فراهم و تعیین ساختارهاي مناسب و همچنین  هااستیس

و بسترهاي مطلوب شامل بسترهاي  هاطیمح آوردن

اي فرهنگی، بسترهاي اجتماعی و بستره زیرساختی،

ي توسعۀ فرهنگ هواداري هانهیزماي بسترهاي رسانه

شناسایی و اجرایی شوند. در این زمینه وظیفۀ اصلی بر 

و مسئوالن فدراسیون فوتبال و لیگ  هاباشگاهعهده مدیران 

را مدنظر قرار دهد و در جهت  هاتیقابلبرتر است که این 

توسعۀ آنها بسترها و ساختارهاي مناسب را فراهم آورد. 

 تواندیمکه توسعۀ فرهنگ هواداري همچنین از آنجا 

پیامدهاي مطلوبی را در بسیاري از جوانب براي جامعه 

سیاستگذاري  در شودیمدنبال داشته باشد، پیشنهاد به

شود، ریزي میامهکه در سطح کالن برن فرهنگی کشور

 عنوانبهتنها گذاري و ارائۀ تسهیالت به این امر نهسرمایه

 عنوانبهبه منافع آن بر، بلکه باتوجهامري هزینه

 هاي فوتبال محسوب شود.گذاري براي باشگاهسرمایه

 تحقیق یک خروجی که داشت اذعان باید پایان در

 از بعد کیفی و کمی تحقیقات براي راهی چراغ باید کیفی

 جدید و مهم نتایج برخی بهبا توجه  بنابراین. باشد خود

 توصیه آتی محققان به تحقیق، هايمحدودیت نیز و تحقیق

هایی از جمله بررسی ابعاد فرهنگ هواداري حوزه در شودمی

غیر از فوتبال، ها بهمختلف و براي سایر رشته سطوح در

توسعۀ فرهنگ کارگیري مدل به پیامدهاي اقتصادي بررسی

اقتصادسنجی و  نظیر کمی رویکردهاي طریق هواداري از

بررسی و مقایسۀ وضعیت توسعۀ فرهنگ هواداري با سایر 

یافته و مطرح در زمینۀ کشورهاي توسعه ژهیوبهکشورها 

 بپردازند. پژوهش فوتبال به
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and prioritize the factors that influence the 
development of fandom culture in iran football sport. The research method was 
exploratory mixed method which was done in two parts: qualitative and quantitative. In 
the qualitative section, factors influencing the development of advocacy culture were 
identified and categorized through content analysis and semi-structured interviews with 
15 experts which selected through purposive sampling. In the quantitative part, a 
purposeful method was measured through a hierarchical analysis method and also 
through a questionnaire the views of the participants about the priority of the factors 
influencing was measured. The results showed that factors influencing include factors 
such as professionalism, affiliation, cultural contexts, social contexts, media platforms, 
infrastructures, quality, shared identity, brand identity and individual values. 
Considering the result, cultural contexts with a relative weight of 0.130, was the most 
important factor, other important factors included: media platforms with a relative 
weight of 0.128, common identity with a relative weight of 0.111, infrastructure 
substrates and quality with a relative weight 0.099  Based on the results, it seems that 
the fandom culture depends on different factors, and each of these factors plays a 
different role in explaining the fandom culture and paying attention to these factors by 
the organizers of football matches will lead to the development of fan culture, improve 
the quality and dynamism of the Iranian Football Premier League, and consequently 
lead to increase spectator satisfaction and prevent their violent behavior, and improve 
the security of football stadiums. 
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