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بر اجتماعی مؤثر  -بندي عوامل فرهنگیهدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه
شامل صاحبنظران  قیتحق يجامعه آمارباشد. فرهنگ سازي هواداري در ورزش ایران می

که به موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل  ورزش بودند یحوزه ورزش و جامعه شناس
نفر به عنوان نمونه  18گیري هدفمند(از نوع معیاري)، تعداد داشتند. بر اساس روش نمونه
ـارچوب مفهـومی در تحقیق مشخص گردیدند.  ه منظـور طراحـی چ پژوهش حاضر، ـب

 -یعوامل فرهنگ ییبه منظور شناساشد. شاخگی کمک گرفته  تحقیق از نظریه سه
موجود و  ينظر ی، از مبانرانیدر ورزش ا يهوادار يمؤثر بر فرهنگ ساز یاجتماع
اولیه . بدین منظور ابتدا محقق با شناسایی عوامل نظر خبرگان استفاده شد نیهمچن

مستخرج از مقاالت، تعدادي از عوامل را مشخص نمود و سپس با استفاده از بررسی 
نظرات تیم خبرگان، به نهایی نمودن این عوامل اقدام نمود. در این تحقیق در نهایت تعداد 

 شامل رانیدر ورزش ا يهوادار يمؤثر بر فرهنگ ساز یاجتماع -یفرهنگ عامل 8
 دیعقای، اجتماع نگرشی، اجتماع هاي رسانهی، جمع يها رسانه، دوستان، خانواده
رتبه بندي به منظور ی شناسایی و نهایی گردید. اجتماع ساختاری و  اجتماع طیمحی، مذهب

با  قیتحق يداده ها لیو تحل تجزیهروند  هیکلعوامل از روش الکتره استفاده گردید. 
نتایج نشان داد که خانواده با  .دیانجام گرد  Electre SoLverاستفاده از نرم افزار 

در  يهوادار يمؤثر بر فرهنگ ساز یاجتماع -یعوامل فرهنگ، مهمترین 7چیرگی 
می باشد. نتایج همچنین نشان داد که ساختار اجتماعی و محیط اجتماعی با  رانیورزش ا

 يهوادار يمؤثر بر فرهنگ ساز یاجتماع -یعوامل فرهنگچیرگی یک، کم اهمیت ترین 
 می باشد. رانیش ادر ورز

 ها واژهکلید 
 .نظریه سه شاخگی، خانواده، دوستان، رسانه، محیط اجتماعی

The purpose of this study was to identify and ranking 
socio-cultural factors affecting making culture in Iranian 
sport. The statistical population consisted of experts in the 
field of sport and sociology of sport who had full knowledge 
of the subject matter of the research. Based on purposeful 
sampling method (standard type), 18 people were identified 
as the sample of the study. In the present study, in order to 
design a conceptual framework, the research was assisted 
by three-branch theory. In order to identify the socio-
cultural factors affecting the promotion culture in Iran's 
sport, the theoretical foundations of the research as well 
as the opinion of experts have been used. To this end, the 
researcher first identified the factors affecting the 
resources of the articles, identifying a number of factors 
and then using experts' opinion of the experts to do these 
factors. In this research, the total number of eight socio-
cultural factors affecting making culture in sport of Iran, 
including family, friends, mass media, social media, 
Social attitude, religion, social environment and social 
structure, has been identified and finalized. In order to 
rank the factor, the Electra method was used with using 
the ES software. The results showed that the family with 
overcome 7, the most important socio-cultural factors 
affecting making culture in sport of Iran, and the social 
and social structure of the environment with the 
overcoming of one, the least important socio-cultural 
factors affecting making culture in sport of Iran. 
 
Keywords 
three-branch theory, family, friends, media, social 
environment. 
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Abstract   
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 همقدم
دارگره و فوتبال به طور خاص، با مفهوم هوا  ورزش به طور کلی

ائل فوتبال و مساي که امروزه هواداري خورده است؛ به گونه
ا آن بگوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخالقی مرتبط 

اگونی ها و حتی مجادالت گونها، تحلیلدر گفتمان ورزش، بحث
طور  را پدید آورده است. از سوي دیگر، هواداري ورزشی و به
ی و خاص، فوتبال و اجزا و عناصر آن، از جمله باشگاه ورزش

ن نسجمی تبدیل شده است که با عنوابازیکنان، به فرهنگ م
ک از شود. براي اینکه با هر یفرهنگ هواداري از آن یاد می

رفی مفاهیم فرهنگ و هواداري بیشتر آشنا شویم، نیازمند مع
 وم هستیم. ها با یکدیگر در قالب یک مفهها و ارتباط آنکامل آن

اي از رفتارهاي )، فرهنگ را مجموعه1990(1وندرزاندن
داند که از نسلی به ه شده براي تفکر، احساس و عمل میآموخت

نسل دیگر انتقال یافته و متضمن تجسم این الگوها در بخش 
اي به مادي است. پرواضح است براي اینکه هر موضوع یا مقوله

چنین سطحی برسد، التزام به نهادینه شدن در سطح جامعه دارد 
) نهادینه کردن را اجرا و درونی 2002(2. کوستوا و روس)1(

. همچنین در تعریفی مختصر، )2(دانندهاي جدید میکردن عمل
طی بیان ها و شرابنهادینه کردن را عبارت از فراهم آوردن زمینه

کنند که موجب ثبات و پایداري و فراگیرشدن رفتارهاي می
. در مجموع باید گفت یک عمل نهادي )3(شود مطلوب می

داراي سه ویژگی استمرار، فراگیري و واقعیت اجتماعی شدن 
ها ویژگی واقعیت اجتماعی شدن نسبت . که از بین آن)4(است 

تر است، به عبارتی شرط الزم تر و مهمقدمها مبه سایر ویژگی
شود. واقعیت اجتماعی براي دو ویژگی دیگر نیز محسوب می

ها مبناي رفتارهاي اجتماعی بوده، باعث سرایت و فراگیري آن
شوند. عوامل و نیروهاي رسیدن در کلیه سطوح مختلف جامعه می
: قواعد و مقررات(عوامل )5(اند به واقعیات اجتماعی نیز سه دسته

-ها و ارزشتنظیمی) به منظور عینیت بخشیدن به ساختارها. نرم
خشیدن به رفتارها. باورها ها(عوامل هنجاري) به منظور عینیت ب

و ادراکات (عوامل شناختی) به منظور عینیت بخشیدن به 
 .)4(ساختارها و رفتارها

تواند ماهیت آن را متحول اما مفهوم دیگري که فرهنگ می
رسد که در ایران، نماید، هواداري و طرفداري است. به نظر می

هواداري بیشتر با ورزش فوتبال و سینما به طور عام و نیز 
است؛ در مقایسه بازیکنان و بازیگران به طور خاص پیوند خورده 

با سینما و ستارگان آن که حوزه طرفداران یا شیفتگان آن 
اي محدودتر است، فوتبال وجهی کامالً عام دارد و طیف گسترده

                                                                                                                                                    
1 Vanderzanden 
2 Kostova & Roth 
3 Fiske 

از ایرانیان، با متغیرهاي سنی، جنسیتی، قومی، زبانی و فرهنگی 
مشغول رویدادهاي فوتبال محور هستند. درکنار گوناگون، دل

ی که هواداران متعصبی دارند و دامنه هاي فوتبال محلتیم
جغرافیایی حضور آنان به طور عمده محدود به شهر و استان محل 

هاي مطرحی نیز در سراسر کشور استقرار باشگاه است، تیم
طرفداران خاص خود را دارند، به طوري که براي مثال، طرفداران 
 دو تیم مطرح کشور(پرسپولیس و استقالل)، یکی از عناصر مهم
سازنده هویت جمعی و ایجاد مشابهت و تمایز در ایران به شمار 

 .)6(رود می
یم تایی به رنگ ههواداران در واقع کسانی هستند که لباس

خود را  هاي مورد عالقهکنند؛ سریالمورد عالقه خود بر تن می
نند و ها بنشیکنند تا پس از پایان کار به تماشاي آنضبط می

ا براي رها هاي فیلمتمام جزئیات مربوط به کار و زندگی ستاره
ف ها در صدهند؛ همچنین کسانی هستند که ساعتشما شرح می

سیقی را هاي موهاي ردیف جلو کنسرتتوانند بلیتایستند تا بمی
تماشاگران  ترین مخاطبان وها قابل رؤیتتهیه کنند. در واقع، آن

که  توان گفت، هوادار کسی است. به صورت کلی می)7(هستند 
اب، کاربران گاه تلویزیون، خوانندگان کتبا بینندگان معمولی و گه

متفاوت  یا فوتبالاینترنت، شنوندگان موسیقی و تماشاگران فیلم 
 . )8(است 

-انتوان گفت، هوادار کسی است که رابطه روبنابراین می
طرفداري  تري با موضوع موردباط درگیرانهتر و ارتشناختی عمیق
یاء، نمادها کند، چنان که گاه امکان دارد تمامی اشخود برقرار می

ه پیدا کند واریا عناصر مرتبط با آن، براي فرد هوادار،کیفیتی بت
-ل روانو در حالتی افراطی، به نوعی انحراف اجتماعی با اختال

ین نوع ایت این است که شناختی تبدیل شود. اما مسئله حائز اهم
ه بهواداري تمایزبخش نیز هست و گروه هواداران در نهایت 

ا و شوند که آداب و رسوم، نمادها، شعارهجماعتی تبدیل می
یت کنند. این افراد نوعی هوعالیق مختص خود را دنبال می

ک کنند که سبب ایجاد پیوند میان اعضاي یجمعی تولید می
نگ شوند و در نهایت، یک فرهن میجماعت و تمایز از دیگرا

 .)6(آورد جمعی با هویتی همسان و مشخص پدید می
ه عنوان یک فرهنگ، با به رسمیت شناخته شدن هواداري ب

پردازي درباره هایی براي نظریههاي اخیر، تالشطی دهه
) 2001(3فرهنگ هواداري صورت گرفته است؛ از جمله فیسک

با تکیه بر استعاره بوردیو مبنی بر توصیف فرهنگ به منزله 
هاي اصلی اقتصاد، چارچوبی را براي بحث و تحلیل ویژگی

تواند مبنایی براي تحلیل هواداري پیشنهاد کرده است که می
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فرهنگ هواداري و بایدهاي آن باشد. از نظر وي، سه ویژگی 
اصلی فرهنگ هواداري به قرار زیر است: تبعیض و تمایز، 

 . )9(تولیدگري و مشارکت و انباشت سرمایه 
کند که ) نیز مدلی از هواداري را پیشنهاد می2001(4جنکینز

. 1ار سطح است؛ این سطوح عبارتند از : دست کم داراي چه
کنند: بر این هواداران شیوه متمایزي از دریافت را اتخاذ می

اساس، نوع دریافت هواداران اغلب به شکل گزینشی و شامل 
انتخاب آگاهانه یک برنامه خاص یا تمایل به تماشاي تیم مورد 

 . هواداري، یک جامعه هواداري تفسیري خاص را2عالقه است؛ 
کند: با توجه به ماهیت اجتماعی کردارهاي خوانش در ایجاد می

میان هواداران، تفسیرهاي هواداري از منظر نهادي و نه شخصی 
. هواداري، یک جهان هنري خاص ایجاد 3قابل تحلیل هستند؛ 

ها دریافت کند: به این معنا که هواداران مواد خام را از رسانهمی
. هواداري، 4کند؛ و اي تولید میانهرا دوباره به شکل خالقو آن

دهد: تخصیص یک جماعت اجتماعی جایگزین را تشکیل می
آورد که طی اي از ارجاعات عام را پدید میاي پیکرهمتون رسانه

آن ایجاد ارتباط در یک حوزه جغرافیایی گسترده میان هوادارانی 
اند، بلکه حس مشترکی از هویت و که هرگز یکدیگر را ندیده

شود. هواداران با مشارکت فعاالنه در پذیر میعالیق دارند، امکان
 .)10(سازند هاي منسجمی براي خود برمیهواداري، هویت

هاي دیگري نیز در خصوص رفتارهاي هواداران و پژوهش
هاي بروز رفتارهاي مثبت و منفی، انجام شده است. اندام و علت

 ،یطیمحعوامل که دریافتند  ) در پژوهش خود1395سلیمی(
 میصورت مستق به ی و روان یتیامن ،یتیحما ،یتیریمد ،یفرهنگ

-. احمدي)11( دارند ریتأث هواداران بر رفتار مثبت میرمستقیو غ
و  یعوامل فرهنگ یبررس) در پژوهشی با عنوان 1394پور(

، دریافت هواداران فوتبال یجانیه يموثر بر بروز رفتارها یاجتماع
ها در باشگاه رانینحوه قضاوت داوران، عملکرد نادرست مدکه 

 ،یو استان یمل يرسانه ها قیپخش زنده مسابقات از طر ران،یا
ورزشگاه، رفتار  يدر سکو سیو پل درهایبه عملکرد نادرست ل

انبوه تماشاگران و  يرویپ طیشرا ان،یو مرب کنانیباز یراخالقیغ
شرور در بروز رفتار  افرادرفتار پرخاشگرانه  ،یاسیس يبحران ها

ایزدي و  .)12( تماشاگران نقش دارد انیدر م یجانیه
و  کیفیت خدمات ) در پژوهشی دریافتند که1394همکاران(

مدیریت دانش به صورت مستقیم و حمایت سازمانی به صورت 
تبال تأثیر هاي فوباشگاهان غیرمستقیم بر دورة ماندگاري هوادار

) در پژوهش خود 1393. احمدزاده و همکاران()13( گذارندمی

                                                                                                                                                    
4 Jenkins 
5 Edensor 

ورزش  یفرهنگهاي ترین فرصتدریافتند که به ترتیب مهم
عبارتند از: شادابی و سرخوشی مردم در کسب  استان مازندران

هاي ملی، شرکت پیروزي، حضور ورزشکاران مازندرانی در تیم
ورزشکاران با پوشش اسالمی در مسابقات، الگو گرفتن مردم 

ها و گسترش ورزش همگانی بین خانمجامعه از ورزشکاران، 
ترین آقایان، جهانی شدن فرهنگ و تسامح و مدارا. و مهم

رنگ شدن معنویت بین ورزشکاران، تهدیدها به ترتیب شامل: کم
مشکالت اخالقی و اعتیاد ورزشکاران، استفاده از شعارهاي 
نامناسب و فحاشی در ورزش، رواج رشوه و تبانی، پوشش و 

ب ورزشکاران و رواج خالکوبی، عدم توجه به آرایش نامناس
) در پژوهشی 2013(5. ایدنسر)14(شایسته ساالري و دوپینگ 

تحت عنوان ایجاد جو در مسابقه: فرهنگ هواداري، تجاري 
سازي و مدیریت خلق و خوي در مسابقات فوتبال انگلستان، به 
تحلیل عوامل زیادي که بر ایجاد جو حمایت و تشویق در 
مسابقات تأثیرگذار است، پرداختند. ایشان عوامل فرهنگ 

هاي به دست آمده اخیر تیمشان و فقیتهواداري، سطح مو
اهمیت مسابقه، فصل، دما، زمان روز، سطح روشنایی زمین و ... 
را عوامل مؤثر بر ایجاد جو در مسابقات برشمردند. همچنین 

جایی محل مسابقات(ورزشگاه)، تبلیغات عواملی همچون جابه
شدید و قوانین دست و پاگیر را از عوامل نارضایتی هواداران 

) در پژوهشی به 2011و همکاران( 6. وانگ)15(رشمردند ب
شان هاي هواداران از هواداري تیم مورد عالقهیی انگیزهشناسا

 .)16(انگیزه اصلی را برشمردند  18پرداختند و در نهایت 
سازي یک البته باید به این نکته اشاره کرد که براي نهادینه

تر براي رسیدن به واقعیت اجتماعی فرهنگ و به طور اختصاصی
وجود دارد. که  در مورد یک رفتار نیاز به ابزار و امکانات قدرتمند

هاي گروهی یکی از ابزارهاي اساسی براي در دنیاي امروز، رسانه
رسانی و آموزش هستند و عامل بررسی مسائل اجتماعی، اطالع

روند هاي اجتماعی به شمار میگیري ارزشبسیار مؤثري در شکل
بر عهده دارند هاي جمعی رسانهکه  یفیوظا نیترعمده. )17(

 جادیو ا یرساناطالع آموزش، سازي،عبارت هستند از: فرهنگ
 هايرسانه هدف نیدرمجموع، مهمتر .)18( یمشارکت اجتماع

 ۀتوسع تواندیهر کشور م یدر راستاي اهداف مل یورزش یجمع
هاي دارد و رسانه یمختلف محورهاي ورزش باشد که ابعاد و

. )19( مؤثر باشد نهیزم نیدر ا توانندیموارد م شتریدر ب یگروه
هاي جمعی و اجتماعی بر فرایند فرهنگ میزان تأثیري که رسانه

هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته سازي دارند، در پژوهش

6 Wang 



 1401بهار، 4، شمارة دهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 52

) در پژوهشی با عنوان 1394است. بیرامی ایگدر و همکاران(
گیري رفتار شهروندي هواداران هاي ورزشی در شکلنقش رسانه

 کنندةینیبشیفرهنگ سازي پ ۀمؤلفیرزشهرآورد، دریافتند که 
و  یآموزش ،یهاي مشارکت اجتماعلفهؤم رینسبت به ز تريقوي

هاي رسانه گرید . به عبارتباشدیرفتار شهروندي م یرساناطالع
رفتارشهروندي هواداران  ريیگدر شکل ینقش مهم یورزش

) در پژوهشی عنوان 1390. دهقان و حسنی()20( کندیم جادیا
نمودند که هواداري فوتبال در ایران هنوز تا حد زیادي وابسته به 

 .)6(رسانه جمعی تلویزیون است 
سازي هواداري در ایران با تأخیر بیشتري اگر فرایند فرهنگ

ادامه یابد، باید همچون گذشته شاهد رفتارهاي خرابکارانه و 
) در 2014( 7جیاسپانه که اوباشگري بیشتري باشیم. همانگو

هدف بررسی پرخاشگري در ورزش به این مسئله با  پژوهشی
 خشونت بیان داشت که یمدل یطراحپرداخته است. ایشان با 

 ،يفرددرون ،يبین عوامل فرد يایتماشاگران از تعامل پو یجمع
و  دیآیوجود م به یساختار اجتماع وی محیط اجتماع ،یوضعیت

 در سطوح مختلف رخ یو محیط يمتقابل بین عوامل فرد ۀرابط
بر رفتار  یو ساختار اجتماع ی. همچنین، محیط اجتماعدهدیم

 ای يهمزمان، رفتار فرد طوربه تأثیر دارند و یجمع ایو  يفرد
 .)21(گذارندیبر محیط خود نیز تأثیر م یگروه

هاي در ورزش کشور و با مشاهده رفتارهاي هواداران تیم
هاي روباز و ها و سالنمختلف در اماکن ورزشی(استادیوم

ن شایسته و نه در حد سرپوشیده)، شاهد رفتارهاي نه چندا
فرهنگ ایرانی اسالمی از سوي هواداران هستیم. از رفتارهاي 
پرخاشگري و اوباشگري تا بی احترامی به بازیکنان خودي و 

هاي رقیب. اما این امر در کشورهاي دیگر، از سوي هواداران تیم
 ير بازمختلف و در شرایط مختلف، متفاوت است. براي مثال د

اروپا،  گیل يهارقابت يو فنرباغچه از سر تدیونایمنچستر
 ياهیترک میسرخ که حاال در ت نیاطیسابق ش کنیباز یپرسفن

دروازه منچستر را در اولدترافورد گشود. واکنش  زند،یتوپ م
بود؛  نیو البته جالب و قابل تحس بیسرخپوش عج میهواداران ت

 از فحش.بود و نه  يسنگ خبر ز. نه ارینظ یامان و ب یب قیتشو
و  یتاتنهام و آرسنال در هفته س يباز 93 قهیدقنمونه دیگر: در 

 2. تاتنهام در خانه سیبرتر انگل گیل 2004-2005پنجم فصل 
بدون شکست آن فصل عقب است.  میو ت نهیرید بیاز رق کیبر 

 نهیرید بیرق یقهرمان شدنیقطع یعنی ،يتساو یو حت جهینت نیا
. ردیگیم یپنالت زبانیبه نفع م. داور يآن هم در خانه خود

همراه هواداران  ثمریب یو بعد از گل ستدیایپشت توپ م نیکیراب

                                                                                                                                                    
7 Spaaij 
8 Spaaij & Schaillée 

 ان،یبعد با به صدا درآمدن سوت پا ییهاهی. ثانکندیم يشاد
اما هواداران  کندیم تیبدون شکستش را تثب یِقهرمان ،آرسنال

و  اننددیکننده مرا خوشحال نیک یراب ثمریتاتنهام همان گل ب
 .گذارندیاحترام م مشانیبه تالش ت یبا ناراحت

تفاوت مشاهده شده در بین رفتار هواداران ایرانی در ورزش 
و سایر کشورها، دلیل اصلی انجام پژوهش حاضر است. همچنین 

)، خالء 2019(8بر اساس نتایج پژوهش اسپایج و اسچایلی
باشد و تحقیقات در خصوص هواداري در ورزش، بسیار زیاد می

بررسی ابعاد رفتارهاي پرخاشگرانه از دید هواداران، کمتر مورد 
هایی که ). از سوي دیگر در پژوهش22بررسی قرار گرفته است(
هاي خارجی، هاي داخلی و چه پژوهشعنوان شد، چه پژوهش

پژوهشی که به بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر 
نگردیده است و خالء سازي هواداري بپردازد، مشاهده فرهنگ

شود. در واقع دلیل اصلی پژوهش بررسی این عوامل احساس می
تواند در اجتماعی می -حاضر این است که چه عوامل فرهنگی

سازي هواداري در ورزش ایران تأثیر گذارد؟ بنابراین فرهنگ
 -بندي عوامل فرهنگیهدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه

-سازي هواداري در ورزش ایران میاجتماعی مؤثر بر فرهنگ 
 باشد. 

هاي شناسایی شده به همراه منابع . مؤلفه1جدول 
 منتاظر

-مؤلفه
هاي 

 پژوهش

تأیید  منابع متناظر
-مصاحبه

 شوندگان
 ) 1394دروار و همکاران ( خانواده

)، 1395نژاد و همکاران (منوچهري
 )1398رنجبري و همکاران(

 

 ) 1394دروار و همکاران ( دوستان
)، 1395نژاد و همکاران (منوچهري

 )1398رنجبري و همکاران(

 

-رسانه
 هاي
 یجمع

)، 1393زاده و همکاران(عباس
) و 1388و همکاران ( یقاسم

 )1392کشکر(

 

-رسانه
 هاي
 یاجتماع

)، موحد 2016و همکاران( مادریک
پور و )، حسین1394و همکاران(

 )،1393همکاران(

 

 نگرش
 یاجتماع

)، داس 2019اسپایج و همکاران(
 )2016(9ریس و لپس

 

 )، 1395نژاد و همکاران(رمضانی دیعقا

9 . dos Reis & Lopes 
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) و پارکر و واتسون 2017انکوب ( یمذهب
)2014( 

 طیمح
 یاجتماع

)، پاکنژاد 2014اسپایج و همکاران(
)، آقایی و 1388و همکاران(

 )1397مالنوروزي(

 

 ساختار
 یاجتماع

  )1395سلیمی(اندام و 

 
 شناسیروش

باشد که تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می
حاضر شامل  قیتحق يجامعه آماربه صورت میدانی انجام گردید. 

که به  ورزش بودند یصاحبنظران حوزه ورزش و جامعه شناس
گیري موضوع تحقیق حاضر اشراف کامل داشتند. بر اساس نمونه

نفر به عنوان نمونه تحقیق  18هدفمند(از نوع معیاري)، تعداد 
در پژوهش حاضر، بـه منظـور طراحـی مشخص گردیدند. 

شاخگی کمک گرفته  چـارچوب مفهـومی تحقیق از نظریه سه
 ساختار، محتوا و زمینه که در طبقهشامل  مـدل سـه شاخگیشد. 

مه مفاهیم و هاي منطقی است؛ هها از نوع مدلبنـدي مدل
تواند در قالب سه شاخه هاي سازمانی را میرویـدادها و پدیده

سـاختار، محتوا یا رفتار، و زمینه مورد بررسی، مطالعه و مورد 
بعبارتی، با معیار سه شاخگی و بـر  .تجزیـه و تحلیل قرار دهد

هـا و متغیرهـاي کارسـاز در مبناي ویژگی هـر معیـار، مولفـه
بندي است کـه بـه هاي پژوهشی قابل طبقهیافتهسازي تجاري

 .گردداختصار ابعاد آن مرور می
منظور از شاخه ساختار، همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی 
و غیرانسانی سازمان است که با نظم و قاعـده قابـل مطالعـه، 

 يسازقالب، پوسته، بدنه و یـا شـماي فیزیکـی و مـادي فرهنگ
سازند؛ نظیر تمام منابع مادي، مالی و اطالعاتی را می يهوادار

 يهوادار يسازکه وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی فرهنگ
شـوند. شـاخه رفتاري (محتوا)، شـامل مباحـث جاري مـی

است  يهوادار يسازفرهنگمربوط به انسـان و روابـط انسـانی 
هم  که با هنجارهاي رفتاري، ارتباطـات و الگوهـاي خاصی به

-انـد و محتـواي اصـلی و زنـده محـیط درونی فرهنگپیوسته
دهند. منظور از شاخه زمینه، تمام را تشکیل می يهوادار يساز

 يهوادار يسازشرایط و عوامل محیطی است که بر فرهنگ
 يهوادار يمحاط بوده، بستر مهـم رشـد و توسـعه فرهنگ ساز

اخه شامل عوامل در این تحقیق سه شدهنـد. را تشـکیل مـی
سازي، پیوندهاي ساختاري شامل سیستم مدیریت، شبکه

باشد. همچنین عوامل رفتاري استراتژیک و منابع اطالعاتی می
پذیري هاي فردي، توانمندهاي انسانی و انعطافشامل انگیزه

-هاي نرماي شامل زیرساختباشد. همچنین عوامل زمینهمی
باشد.  نی و عوامل سیاسی میافزاري، عوامل محیطی، عوامل قانو

ساخته بود. این پرسشنامه تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق
مؤثر بر  یاجتماع -یعوامل فرهنگپرسشنامه به صورت ماتریس 

 نهیساختار، محتوا و زمدر  رانیدر ورزش ا يهوادار يسازفرهنگ
 ییبه منظور شناساو بر اساس روش الکتره طراحی گردیده بود. 

در  يهوادار يسازمؤثر بر فرهنگ یاجتماع -یعوامل فرهنگ
نظر  نیو همچن قیموجود در تحق ينظر ی، از مبانرانیورزش ا

. بدین منظور ابتدا محقق با شناسایی عوامل خبرگان استفاده شد
اولیه مستخرج از مقاالت، تعدادي از عوامل را مشخص نمود و 

رگان، به نهایی نمودن سپس با استفاده از بررسی نظرات تیم خب
عوامل  8این عوامل اقدام نمود. در این تحقیق در نهایت تعداد 

در ورزش  يهوادار يسازمؤثر بر فرهنگ یاجتماع -یفرهنگ
 هايرسانهی، جمع هايرسانه، دوستان، خانواده شامل رانیا

ی و  اجتماع طیمحی، مذهب دیعقای، اجتماع نگرشی، اجتماع
بندي رتبهبه منظور یی و نهایی گردید. ی شناسااجتماع ساختار

 لیو تحل تجزیهروند  هیکلعوامل از روش الکتره استفاده گردید. 
انجام   Electre SoLverافزار با استفاده از نرم قیتحق يهاداده
 .دیگرد

 یافته هاي تحقیق
 8در این تحقیق، پس از بررسی هاي انجام شده تعداد 

در  يهوادار يسازمؤثر بر فرهنگ یاجتماع -یعوامل فرهنگ
-رسانهی، جمع هايرسانه، دوستان، خانواده شامل رانیورزش ا

ی اجتماع طیمحی، مذهب دیعقای، اجتماع نگرشی، اجتماع هاي
بندي ی شناسایی و نهایی گردید. به منظور رتبهاجتماع ساختارو  

 این عوامل از روش الکتره فازي استفاده گردید. این روش داراي
هاي مربوط به این باشد که در ادامه گام به گام تحلیلگام می 9

 روش آورده شده است.
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 يریگ میتصم سیماتر جادیگام اول: ا
 . ایجاد ماتریس تصمیم گیري2جدول 

 سیماتر زمینه محتوا ساختار
 محیط اجتماعی 2 2 4
 ساختار اجتماعی 2 2 4
 نگرش اجتماعی 2 8 4
 خانواده 7 7 9
 دوستان 7 7 7
 هاي جمعیرسانه 6 7 5
 هاي اجتماعیرسانه 5 8 2
 عقاید مذهبی 3 4 3

 نوع شاخص مثبت مثبت مثبت
 وزن شاخص 389133/0 323279/0 287588/0

 
 سیکردن ماتر اسیمق یب ای يگام دوم : نرمالساز

 نرمال شده سیبه ماتر یوزن ده. 3جدول 
 اسیمق یب سیماتر زمینه محتوا ساختار

 محیط اجتماعی 1490712/0 11566299/0 27216553/0
 ساختار اجتماعی 1490712/0 11566299/0 27216553/0
 نگرش اجتماعی 1490712/0 46265195/0 27216553/0
 خانواده 52174919/0 40482045/0 61237244/0
 دوستان 52174919/0 40482045/0 47628967/0
 هاي جمعیرسانه 4472136/0 40482045/0 34020691/0
 هاي اجتماعیرسانه 372678/0 46265198/0 13608276/0
 عقاید مذهبی 2236068/0 23132597/0 20412415/0

 
 نرمال شده سیبه ماتر یدهگام سوم : وزن

 نرمال شده سیبه ماتر یدهوزن. 4جدول 
 نیوز سیماتر زمینه محتوا ساختار
 اجتماعیمحیط  058009/0 037391/0 078272/0
 ساختار اجتماعی 058009/0 037391/0 078272/0
 نگرش اجتماعی 058009/0 149566/0 078272/0
 خانواده 20303/0 13087/0 176111/0
 دوستان 20303/0 13087/0 136975/0
 هاي جمعیرسانه 20/0 13087/0 136975/0
 هاي اجتماعیرسانه 145021/0 149566/0 039136/0
 عقاید مذهبی 087013/0 074783/0 058704/0

 
 یمجموعه هماهنگ لیگام چهارم : تشک
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 .  تشکیل مجموعه هماهنگی5جدول 

 یمجموعه ناهماهنگ لیگام پنجم : تشک
 . تشکیل مجموعه ناهماهنگی6جدول 

عقاید 
 مذهبی

هاي رسانه
 اجتماعی

هاي رسانه
 جمعی

خانواد دوستان
 ه

نگرش 
 اجتماعی

ساختار 
 اجتماعی

 محیط اجتماعی
 یهماهنگنا سیماتر

 محیط اجتماعی - 0 0 1 1 1 1 1
 ساختار اجتماعی 0 - 1 1 1 1 1 1

387847/
0 

 نگرش اجتماعی 0 0 - 1 1 1 1

0 13649/0 0 0 - 128917/
0 

 خانواده 0 0

0 191086/
0 

0 - 1 128917/
0 

 دوستان 0 0

0 318487
6/0 

- 1 1 161146/
0 

 هاي جمعیرسانه 0 0

261663/
0 

- 1 1 1 44977/0 348884/
0 

 هاي اجتماعیرسانه 348884/0

- 1 1 1 1 1 523326/
0 

 عقاید مذهبی 523326/0

 

 یهماهنگ ینیبول سیماتر لیگام ششم : تشک
  

عقاید 
 مذهبی

هاي رسانه
 اجتماعی

رس
هاي انه

 جمعی

 دوستان
 خانواده

نگرش 
 اجتماعی

ساختار 
 اجتماعی

محیط 
 اجتماعی

 یهماهنگ سیماتر

287588
/0 

28758
8/0 

0 0 0 676721/
0 

 اجتماعیمحیط  - 1

287588
/0 

28758
8/0 

0 0 0 676721/
0 

 ساختار اجتماعی 1 -

610867
/0 

61086
7/0 

32
3279/

0 

323279/
0 

323279/
0 

- 1 1 
 نگرش اجتماعی

1 67672
1/0 

1 1 - 676721/
0 

 خانواده 1 1

1 67672
1/0 

1 - 712412/
0 

676721/
0 

 دوستان 1 1

1 67672
1/0 

- 323279/
0 

323279/
0 

676721/
0 

 هاي جمعیرسانه 1 1

712412
/0 

- 32
3279/

0 

323279/
0 

323279/
0 

712412/
0 

712412/
0 

712412/
0 

هاي رسانه
 اجتماعی

= 27758
8/0 

0 0 0 389133/
0 

712412/
0 

712412/
0 

 عقاید مذهبی
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 یهماهنگ ینیبول سیماتر لیتشک.  7جدول 

عقاید 
 مذهبی

-رسانه
هاي 

 اجتماعی

-رسانه
 هاي جمعی

 خانواده دوستان
نگرش 

 اجتماعی
ساختار 

 اجتماعی
محیط 

 اجتماعی
 یهماهنگبولینی   سیماتر

 محیط اجتماعی - 1 1 0 0 0 0 0
 ساختار اجتماعی 1 - 1 0 0 0 0 0
 نگرش اجتماعی 1 1 - 0 0 0 1 1
 خانواده 1 1 1 - 1 1 1 1
 دوستان 1 1 1 1 - 1 1 1

 هاي جمعیرسانه 1 1 1 0 0 - 1 1

 هاي اجتماعیرسانه 1 1 1 0 0 0 - 1
 عقاید مذهبی 1 1 0 0 0 0 0 -

 

 یناهماهنگ ینیبول سیماتر لیگام هفتم : تشک
 یهماهنگنا ینیبول سیماتر لیتشک. 8جدول 

عقاید 
 مذهبی

-رسانه
هاي 

 اجتماعی

-رسانه
 هاي جمعی

دوس
 تان

خانوا
 ده

نگ
رش 

 اجتماعی

ساختار 
 اجتماعی

محیط 
 اجتماعی

بولینی  سیماتر
 یهماهنگنا

 محیط اجتماعی - 1 0 0 0 0 0 0
 ساختار اجتماعی 1 - 0 0 0 0 0 0
 نگرش اجتماعی 1 1 - 0 0 0 0 1
 خانواده 1 1 1 - 1 1 1 1
 دوستان 1 1 1 0 - 1 1 1
 هاي جمعیرسانه 1 1 1 0 0 - 1 1
 هاي اجتماعیرسانه 1 1 1 0 0 0 - 1
 عقاید مذهبی 1 1 0 0 0 0 0 -

 یینها یرگیچ سیماتر لیگام هشتم : تشک
 یینها یرگیچ سیماتر لیتشک. 9جدول 

عقاید 
 مذهبی

-رسانه
هاي 

 اجتماعی

-رسانه
 هاي جمعی

 دوستان
 خانواده

نگرش 
 اجتماعی

ساختار 
 اجتماعی

محیط 
 اجتماعی

 چیرگی سیماتر

 محیط اجتماعی - 1 0 0 0 0 0 0
 اجتماعیساختار  1 - 0 0 0 0 0 0
 نگرش اجتماعی 1 1 - 0 0 0 0 1
 خانواده 1 1 1 - 1 1 1 1
 دوستان 1 1 1 0 - 1 1 1
 هاي جمعیرسانه 1 1 1 0 0 - 1 1
 هاي اجتماعیرسانه 1 1 1 0 0 0 - 1
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 یرگی: محاسبه تعداد چنهمگام 
 . محاسبه تعداد چیرگی10جدول 

 یرگیتعداد چ جهینت
 خانواده 7
 دوستان 6
 رسانه هاي جمعی 5
 رسانه هاي اجتماعی 4
 نگرش اجتماعی 3
 عقاید مذهبی 2
 محیط اجتماعی 1
 ساختار اجتماعی 1

 
با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که خانواده با 

-مؤثر بر فرهنگ یاجتماع -یعوامل فرهنگ، مهمترین 7چیرگی 
باشد. نتایج این آزمون می رانیدر ورزش ا يهوادار يساز

همچنین نشان داد که ساختار اجتماعی و محیط اجتماعی با 
مؤثر بر  یاجتماع -یعوامل فرهنگترین اهمیتچیرگی یک، کم

 باشد.می رانیدر ورزش ا يهوادار يسازفرهنگ
 گیريبحث و نتیجه

تواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه در سازي میفرهنگ
بروز رفتارهاي ناهنجار در ورزش عمل نماید. یکی از رفتارهاي 

 باشد. ناهنجار در ورزش، پرخاشگري می
رویدادهاي ورزشی اصوال با رفتارهاي پرخاشگرانه 

رو پرخاشگري . از این)22(تماشاچیان ورزشی گره خورده است 
ها در هوادارن، یک مسئله اجتماعی است که بسیاري از باشگاه

 يها يریدرگ. )23(سطح دنیا را تحت تأثیر قرار داده است 
بالقوه  يها بیدر اطراف مسابقات اغلب به آس زیآمخشونت
. از شودیمنجر م یورزش يبه باشگاه ها یو عاطف ياقتصاد
 نیفصل، و همچن يها طیکاهش فروش مسابقات و بلجمله، 

 از مسابقات تیرد صالح یو حت ينقد مهیمانند جر ییها میتحر
. بنابراین کنترل رفتارهاي پرخاشگرانه در هواداران از )24(

باشد. حال، اصالح این ضروریات حال حاضر ورزش ایران می
شود. تا زمانی که از دوران سازي میسر میوضعیت با فرهنگ

ان آموزش کودکی و در مدارس، فرهنگ هواداري سالم به کودک
توان انتظار آن را داشت که همان کودکان در داده نشود، نمی

بزرگسالی، از خود رفتارهاي پرخاشگرانه نشان ندهند. البته زمان 
                                                                                                                                                    

10 . Scheibe 

پرخاشگري در دوران نوجوانی نمود بیشتري دارد. همانگونه که 
و  10و اسچیب )22() 2018نتایج پژوهش در آلن(

نشان داد، هوادارنی که از سابقه  )25() 2016همکاران(
هواداري بیشتري برخوردارند، رفتارهاي پرخاشگرانه و اوباشگري 

ها به عنوان عناصر توان از آنها کمتر دیده شده است و میدر آن
 کلیدي در هدایت هواداران استفاده نمود. 

اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خانواده، دوستان، 
هاي اجتماعی، نگرش اجتماعی، عقاید رسانههاي جمعی، رسانه

عوامل ترین مذهبی، محیط اجتماعی و ساختار اجتماعی از مهم
در ورزش  يهوادار يسازمؤثر بر فرهنگ یاجتماع -یفرهنگ

 باشد. می رانیا
مختلف  یجوانان جامعه از منابع فرهنگ یاجتماع تیشخص

و شبکهء  ادهخانو ،یجمع يهارسانه مانند نهاد آموزش و پرورش،
 يهانهاد آموزش و پرورش و رسانه .ردیپذیم ریدوستان تأث

خانواده  یول کنند؛یم يرویپ کسانیاز فرهنگ  بایتقر یجمع
نهادها در  گریآن نسبت به د گاهیجا فرهنگ متفاوت بوده، يدارا

را  یفرهنگ يهاتفاوت تر است.فرزندان مهم تیساختن شخص
 يروزمره یمختلف زندگ يهاها و زمانتوان در عرصهیم

. همانگونه که دروار و )26( کرد تیها رؤخانواده
) در پژوهش خود نشان دادند، تربیت فرهنگی 1394همکاران(
 کودکان خواهد یاجتماع تیشخص لیتشک یبر چگونگخانواده، 

بعد  طیقبل از تولد و مح طیدسته مح به دو یطیعوامل مح. بود
 یطیعوامل مح ریشناسان تاثشود. امروزه روانیم میاز تولد تقس

مسلم  یتیو شخص يرشد يهایژگیقبل از تولد را بر انواع و
 نیاو نسبت به جن یمادر، احساسات عاطف یروح طیدانند. شرایم

 تیشخص يریگ، رشد و شکلگریرشد و عوامل مشابه د لدر حا

 عقاید مذهبی 1 1 0 0 0 0 0 -
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-یژگیبعد از تولد و طیدهد. در محیم قرار ریکودك را تحت تاث
، انواع امکانات یتیترب يهاوهی، شنیوالد یتیشخص يها

 تیاهم يرشد کودك، دارا طیمح ییایو جغراف ی، فرهنگياقتصاد
که کودکان  یدهد زمانیحاصل نشان م جیروند. نتایبه شمار م

تزلزل  نیبدون کمتر ،ابندیخانواده رشد  یغن یفرهنگ طیدرمح
و رسالت  تیاحساس مسؤول با ا،یفعال و پو ینقش با ،یتیشخص
مطلوب در مدرسه برخوردار  یاجتماع تی، از شخصیفرهنگ

 ر،یگسخت يخانواده کیاما آن زمان که کودك در  خواهند بود.
حاکم بر جامعه  یفرهنگ يهاتفاوت نسبت به ارزشیو ب مستبد

گذارد، یبه مدرسه م يپا تیلرزان شخص يهاهیگردد، با پا تیترب
 قیتوف یتیمؤثر ترب ریو مدرسه با ساختار مطمئن و اتخاذ تداب

. همچنین )26( کودك ندارد تیشخص يدر بازپرور یچندان
) در پژوهش خود، به بررسی 1395نژاد و همکاران(منوچهري
اي همچون خانواده، همساالن، مدرسه و رسانه در مینهعوامل ز
سازي فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان پرداخته و نهادینه

دریافتند که خانواده و همساالن(حمایت عاطفی والدین و 
همساالن، حمایت شناختی والدین و همساالن، حمایت اقتصادي 

-و کريوالدین، همراهی و مشارکت والدین و دوستان، رقابت 
هاي درون مدرسه، حمایت خوانی با همساالن)، مدرسه(فعالیت

هاي بیرون از مدرسه) و رسانه(راهکارهاي تسهیالتی، فعالیت
اي ، الگوهاي حمایتی)، از عوامل زمینههاجذب، آموزش ورزش

 . )27(باشد سازي ورزش در کودکان و نوجوانان میدر فرهنگ
ان سازي هوادارهاي جمعی و اجتماعی بر فرهنگنقش رسانه

گوناگون  هايباشد. در واقع هواداران از راهنیز بسیار مشخص می
یزان منشان دادن  هاي جمعی برايو به دالیل بسیار، از رسانه
در واقع  .)28(کنند شان، استفاده میهواداري و تیم مورد حمایت
آن توسط  هاي اجتماعی، استفاده ازاز مزایاي استفاده از رسانه

. )29(هاي مختلف است هاي مختلف و در زمانهواداران از روش
ش، هاي متولی در امر ورزهر چند مشخص شده است که سازمان

اط با هاي اجتماعی جدید براي ارتباز مزایاي حاصل از رسانه
صوص در خ کنند و باید راهکارهاییمخاطبان خود استفاده نمی

 .)30(استفاده هر چه بیشتر از این ابزار، اندیشیده شود 
) در پژوهشی خود با عنوان 2016و همکاران( 11مادریک
هاي اجتماعی بر بروز رفتار در هواداران ورزشی، نقش رسانه

هاي اجتماعی نسبت به گذشته، تأثیر بسیاري دریافتند که رسانه
. موحد )31(ارهاي ارتجاعی در هواداران ورزشی دارد بر بروز رفت

نقش رسانه  یابیارز) در پژوهشی تحت عنوان 2015و همکاران(
از ، دریافتند که نابهنجار تماشاگران فوتبال يها در بروز رفتارها

سپاهان  یورزش يها میفوتبال ت ینظر تماشاگران مسابقات ورزش

                                                                                                                                                    
11. Mudrick 

را در بروز  یتواند نقش مهم یم یورزش يرسانه ها ،آهن ذوب و
پور و حسین .)32( نابهنجار داشته باشد يرفتارها

 يهانقش رسانه) در پژوهشی تحت عنوان 2014همکاران(
، فوتبال تماشاگران انهیاوباشگرا يبر توسعه رفتارها یاجتماع

هاي اجتماعی، تماشاگران فوتبال را در بروز دریافتند که رسانه
 . بنابراین به صورت)33(کنند رفتارهاي اوباشگرانه، تحریک می

 هاي مادریککلی، نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش

پور و ) و حسین2015)، موحد و همکاران(2016و همکاران(
باشد و پژوهشی که )، همخوان و همراستا می2014همکاران(

 نتایجش با نتایج پژوهش حاضر مغایر باشد مشاهده نگردید.
باشد. هاي جمعی میعامل بعدي شناسایی شده، رسانه

عی هاي اجتماهاي جمعی که در گذشته بیشتر از رسانهرسانه
نون نیز سازي داشتند، اکنوظهور، نقش پررنگی در فرایند فرهنگ

زاده اسسازي دارند. عبنقشی به مراتب پررنگ در فرایند فرهنگ
 رهايیمتغ نیب) در پژوهشی دریافتند که 2014و همکاران(

ي هارسانه کیو تحر یجمع هايپرخاشگري از رسانه ريیادگی
 شامل پرخاشگري قیوابسته تحق ریمتغ با هر دو بعد یجمع

 ودوج میمستق یتماشاگران همبستگ یو پرخاشگري روان یکیزیف
 جیتان نیبه ا یقیتحق یط) 2009و همکاران ( یقاسم .)34(دارد

ه، خانواد یروانی ختگیگسهم چون از رهايی: متغافتندیدست 
 ز،یمآخشونت هايلمیاز گروه همساالن، تماشاي ف ريیرپذیتأث

با  یهاي ورزشمطبوعات و رسانه کیتحر س،یکنترل پل
و  دارند داريیرابطه معن گريیو اوباش سمیوندال رهايیمتغ
وابسته  ریمتغ راتییدرصد از تغ 82اند مذکور توانسته رهايیمتغ
ریافت د) نیز در پژوهش خود 2013. کشکر()35( ندینما نییرا تب
 ونیزیلوي مسابقات فوتبال از ترفتارهاي پرخاشگرانه شیماکه ن

 نقش یونیزیتلو انیتماشاچ نیدر ب زیآمدر بروز رفتارهاي خشونت
و  اشتباهات داوري عوامل مختلف، نقش نیاست و در ب داشته

وجب م گریاز عوامل د شیب انیي تماشاچرفتارهاي پرخاشگرانه
بوده  قیي تحقافراد جامعه نیپرخاشگرانه در ب رفتارهاي بروز

آنها  ريیپذریتأث زانیدر م انیسنّ تماشاچ رغیمت نیاست. همچن
 داشته است تیفوتبال اهم زیآمخشونت رفتارهاي شیاز نما

ت با . بنابراین به صورت کلی، نتایج پژوهش در این قسم)36(
و  یقاسم)، 2014زاده و همکاران(باسهاي عنتایج پژوهش

-) همخوان و همراستا می2013) و کشکر(2009همکاران (
اشد بباشد و پژوهشی که نتایجش با نتایج پژوهش حاضر مغایر 

 مشاهده نگردید. 
هاي ورزشی و متولیان حوزه نگرش اجتماعی مدیران سازمان

 ورزش و هواداري در ورزش، باید از نگرش اجتماعی مناسبی



 59 يمؤثر بر فرهنگ ساز یاجتماع -یعوامل فرهنگ بنديو رتبه ییشناسا: و همکاران آزیتا شهپر توفیق 

 

سازي فرهنگ هواداري مطلوب و شایسته برخوردار براي پیاده
باشند. بدین معنی که تا زمانی که مدیران ورزشی از جمله مدیران 

هاي ورزشی، دغدغه هاي ورزشی و مدیران سازمانعامل باشگاه
رفع معضالت اجتماعی متأثر از هواداري در ورزش را نداشته 

 ). 46اي بیندیشند (عضالت چارهتوانند براي رفع این مباشند، نمی
هاي دیگر پژوهش، تأثیر همانگونه که عنوان شد، از یافته

باشد، هر چند سازي در هواداران میعوامل مذهبی بر فرهنگ
انجام نگردیده بود، ولی  هاي چندانی در این زمینهپژوهش
) در پژوهش خود دریافتند که 2016نژاد و همکاران(رمضانی

گام  نیاول ،ینید - یمل تیهو تیو تقو یاسیفرهنگ س ۀتوسع
ی ورزش قهرمان ژهیو در ورزش و به یفرهنگ ۀتوسع درجهت

و پارکر و  )38() 2017(12همچنین انکوب )37(باشد می
در پژوهش خود عنوان نمود که ارتباط  )39() 2014(13واتسون

-دار میبین عملکرد ورزشکاران و هواداران با عقاید دینی، معنی
باشد. بنابراین به صورت کلی، نتایج پژوهش در این قسمت با 

)، انکوب 2016نژاد و همکاران(هاي رمضانینتایج پژوهش
-)، همخوان و همراستا می2014) و پارکر و واتسون (2017(

باشد و پژوهشی که نتایجش با نتایج پژوهش حاضر مغایر باشد 
 مشاهده نگردید. 

سازي از دیگر عوامل، محیط اجتماعی تأثیرگذار بر فرهنگ
هواداري در ورزش است. محیط اجتماعی که کودك در آن رشد 

و هواداري است را در آن  یابد و تمام آنچه در مورد ورزشمی
باشد. این محیط، شامل آموزد، از اهمیت بسیاري برخوردار میمی

باشد. همچنین ساختار اجتماعی خانه، مدرسه، باشگاه و .... می
باشد. در واقع رفتارهاي مشاهده نیز از دیگر عوامل تأثیر گذار می

فردي  شده از هوادارن در رویدادهاي ورزشی، فقط متأثر از عوامل
باشد، بلکه شرایط خاص اجتماعی، و خانوادگی نمی

اقتصادي(وضعیت رفاه مردم در جامعه) و سیاسی (در قالب 
باشد ساختارهاي اجتماعی) نیز بر بروز این رفتارها تأثیرگذار می

)40( ،)45(  . 
بندي نمود که کنترل توان اینگونه جمعبنابراین می

هاي کنترلی پرخاشگري تماشاگران بیش از آنکه از طریق سیستم
سازي قابل نگهاي فرهقابل مهار باشد، از طریق سیستم

ریزي سازي، عملیات برنامهپیشگیري است. سیستم فرهنگ
ي ارسال اطاعات در پی تأثیر بر اي است که به واسطهشده

ها و رفتار مخاطبان است که ها، انگیزههیجانات، باورها، نگرش
. در واقع محیط ورزش همواره )42و41(نوعی یادگیري است 

سازي و مستعد بروز رفتارهاي نابهنجار بوده و نیازمند فرهنگ
کنندگان به ویژه در هاي رفتاري مشارکتاصالح دائمی در سازه

کنندگان افزایش گاه است. کارکرد اصلی مشارکتمحیط ورزش
سازي مناسب در این یابد و خشونت بروز نکند. براي فرهنگ

ي ایجادي ها و امکانات و فلسفهزمینه الزم است به ظرفیت
رسانی کامل، آموزش هاي ورزشی، اطالعرویدادها و رقابت

 سراها، افزایش آگاهی و دانشاخالقی، ترویج ورزش در فرهنگ
هاي تحکیم ي فرهنگ مشارکت ورزشی و برنامهمردم در زمینه

اجتماعی در رویدادهاي ورزشی توجه شود
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