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١٥/٩/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ       

  ٨/١١/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                        

هاي نهفته در  جهت جذابیت هب اجتماعی مورد توجه همگان قرار دارد و عنوان یک امره ورزش ب ،امروزه    

هنجارهاي بدر برخی از رشته هاي ورزشی ازجمله فوتبال همواره شاهد حاشیه هایی از نوع نا به ویژهآن 

این پژوهش کیفی بر اساس فرایند ارزیابی تاثیرات اجتماعی  .اجتماعی در بین تماشاگران هستیم -فرهنگی

سیاسی و  -تی، مدیریبه سه عامل فرهنگی )اتا(بدین منظور براساس متغیرهاي  .صورت گرفته است) اتا(

کیفی با روش  از ،تفسیريبراساس پارادایم  و دیمرسیتماشاگران  نابهنجار رفتار بروز دراجتماعی  -نهادي

که یک روش پژوهشی استقرایی واکتشافی است که  -) کوربین استراوس و(نظریه زمینه اي رویکرد 

جامعه آماري این  .نمودیماستفاده  -براساس داده هاي واقعی امکان تدوین تئوري را نیز فراهم می کند

ي ورزشی، جامعه شناسان و مدیران فرهنگی شاخص کشور بوده اند که با ، روساي فدراسیون هاپژوهش

با توجه به . سود جستیم) نفر16(قابل دسترس از نمونه هاي  ،توجه به سمت و عدم دسترسی به این افراد

هاي فرهنگی و  اره تاثیر سیاستی دربفرضیات ،استفاده از یافته هاي حین تحقیق روش تحقیق این پژوهش و

در بروز نابهنجاري هاي فرهنگی و اجتماعی تماشاگران در مجموعه هاي ورزشی پرداخته  مولفه هاي آن

 در ابعاد مختلف) اتا(این تحقیق  یافته هاي. فرضیات فوق مورد تایید محقق قرار گرفت ،شد و در نهایت

 ها، ها، استراتژي گذاري برخی زمینه ها و حوزه ها و لزوم برنامه ریزي در سیاست بی توجهی درنشانگر 

شود، مبذول باید به آن جنبه ها توجه خاصی  که استحوزه ورزش  ها در ها و فعالیت اقدام برنامه ها،

سیاست ضروري است که در مجموع، . قومی ما گره خورده است رشته فوتبال که با هویت ملی و ه درژبوی

  .گرددیک سازماندهی منسجم برخوردار  ازو آگاهی، حساسیت ي فرهنگی در ایران با ها
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  مقدمه

در طی زمان با کارکردهاي تربیتی و نظامی  کهگردد  می ازانسان هاي نخستین ب به ، پیشینه عالقه به بازي 

با آنچه که امروز به آن  ،در رم اتفاق می افتاد بعد آنچه که در یونان گذشته و .استبه شکل کنونی رسیده 

ه صورت تن به تن و سبک ورزش ب ونظامی جوامع  ،آن زماندر .خیلی تفاوت دارد ،می گوییمورزش 

علیرغم اینکه  ،اما در عصر مدرنافراد را تشکیل می داد؛ و ورزش بخشی از جامعه پذیري  نمادین بود

 تنوع و سبک ورزش تفاو درولی  ،شکل دوران باستان ساخته و طراحی می شونده ها تقریبا ب ورزشگاه

  .)1393خلیلی ، (هاي بسیاري حاصل گردیده است 

از حالت تک بعدي خارج ورزش  وایفا می کنند  یشفرهنگ همگی نق ، اقتصاد، سیاست وورزش مدرندر 

این نوع ورزش بواسطه  .ندخود گرفته اه مخاطبان ورزشی نیز شکل نوینی ب ،در این رهگذر. شده است

نبه هاي فردي و اجتماعی شده هیجان و حواشی که ایجاد می نماید باعث بروز بسیاري از معضالت در ج

، مصاحبه هاي تند بازیگران بر علیه یکدیگر و حرکات ناشایست درگیري در استادیوم هاي ورزشی. است

  .داردزش در جامعه مدرن امروزي همه نشان از معضالت صنعت ور همه و.....آنان در زمین و 

رشته اي  ، سیاسی و اجتماعی  شده است واقتصادي ،کنونی تبدیل به یک فرایند علمی عصر ورزش در

، افراد جوامع در درون خود داردورزش با جذابیتی که . حسوب می شوداي در علوم اجتماعی ممیان رشته 

هنجاري ها در بین آنان می شود و ببعضا موجب نا ،را ضمن اینکه به گرد خود جمع می نماید ختلفم

یی از طریق سیاست هاها  هنجاريبها براي کاستن از نا نقش دولت ،در این میان. زند تعارضاتی را دامن می

که  هابراي آسیب شناسی  این رفتار. استقابل تعمق  ،و برنامه ریزي می نمایند یحاجهت طر این در که 

طور ساختاري و ه بشود، باید  افزوده می هاروز بر دامنه آنه جمله ایران روز ب متاسفانه در برخی کشورها از

 ست ها می توان سیاپس از آسیب شناسی بدیهی است که . ي فرهنگی دولت پرداختسیاست هابنیانی به 

فرهنگی تماشاگران در مجموعه  در جهت اعتالي ،دست می آیده تحقیق ب اینبا ارایه راهکارهایی که از 

  .گام برداشتهاي ورزشی 

  مسئلهبیان  

را به خود اختصاص داده  جوامع امروزي، انرژي و زمان فراوانی از افراد هاي مربوط به آن ورزش و فعالیت

امري  ،نیاز به ورزش و وجود مجموعه هاي ورزشی اینک،. آنها پیدا کرده استو جایگاه مهمی در فرهنگ 

هر کسی با . لحاظ شود...  سن، جنس، قومیت و مردم شده، بی آن که شرایط  هجدایی ناپذیر از زندگی عام

رهاي رفتا مسائلی چون ،در چنین شرایطیر یابد و تواند در اماکن ورزشی حضو هر ذائقه و سلیقه اي می

مشکالت مربوط به عرصه  توجه به  نوستالژي مرام پهلوانی و بویژه با مغایر اصول اخالقی و فرهنگی

 مسئلههاي مختلفی می توان به این  از نگاه .را بنیان نهد بحرانیک می تواند مخاطبان و تماشاگران 
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این جا و در حوزه تخصصی مدیریت و برنامه ریزي امور فرهنگی، نگاه در . آن را تحلیل کرد نگریست و

  .ي فرهنگی در حوزه ورزش را مورد توجه قرار می دهیمسیاست هاآسیب شناسانه به 

  - پدر انسان شناسی اجتماعی در بریتانیا -در رویکردهاي انسان شناسانه به فرهنگ،  ادوارد بارنت تیلور

	فرهنگ ابتدایی"کتاب کالسیک و مشهور خود با عنوان  : ه این تعریف از فرهنگ آغاز کردهبا ارائ  را"

ها، عادات، آداب، رسوم،  فرهنگ عبارت است از کلیتی در هم پیچیده از مجموعه اي از دانش ها، فناوري"

   ".می آورد به دستآیین ها و تمام چیزهایی که انسان به عنوان عضوي از جامعه آنها را 

کلیت در هم تافته اي شامل دانش، هنر، «: فرهنگ و تمدن در معناي وسیع مردم نگارانه اش عبارت است از

در این تعریف » ....آداب و رسوم و هرگونه قابلیت سعادتی که از طریق آن انسان به عنوان ،اخالق، قانون

تیلور،فرهنگ (. کامالً نادیده گرفته شده است ابعاد گوناگون سازمان اجتماعی و بویژه دولت و نظام سیاسی

  )1871ابتدایی ، 

ز  الگوهاي موجود سبک فرهنگ عمومی  عرصه اي است که در آن  هویت ها و خرده فرهنگ ها و نی

پوشاك و لباس، نحوه  فرهنگ ،گی، فرهنگ سخن گفتنفرهنگ رانندرفتار مسکن گزینی،  زندگی شامل

سیاست فرهنگی . تعریف و باز تعریف می شوند... گذراندن اوقات فراغت، مصارف فرهنگی و نظایر آن 

این . مجموعه اي ازاقدام هاست یک معنا به مثابه یک واقعیت، بیانگر در ،نیز به عنوان یک مفهوم انتزاعی

هر  .، برنامه ها و فعالیت ها شناخته می شونداقدام ها به صورت  مجموعه اي از خط مشی ها، سیاست ها

 باامروزه . و تصمیم ها داراي تاثیراتی در حوزه تصمیم خود و در درون جامعه است سیاست هایک از این 

  .یا ارزیابی تاثیرات اجتماعی به این تاثیرها می پردازند» اتا«عناوین مختلفی از جمله 

خط مشی    مردم می تواند تحت لواي قانون با اجراي سیاست ها و دولت به عنوان نمایندة گاه، در این دید

هاي مربوط به اوقات فراغت براي بهزیستی عمومی و پاسخگویی به نیازهاي غیر مادي یا فرامادي 

بدین . داشته باشدفعال  يحضور، شهروندان و تأمین نیازها و حقوق فرهنگی آنان در شئون مختلف زندگی

بررسی سیاست هاي فرهنگی کشور در حوزه ورزش و جوانان، پرسش اصلی این  هدف کالن ذیلترتیب، 

فرهنگی این سیاست هاي فرهنگی چه بوده است؟ ارزیابی تاثیرات  - خواهد بود که تاثیرات اجتماعی

     از پیشگیري  مقابله و ها و پیشنهاداتی براي سیاست هاي فرهنگی بیانگر چه داللت) اتا(اجتماعی 

 ؟رفتاري و فرهنگی تماشاچیان مسابقات ورزشی است هاي کژتابی

آیا رابطه اي معنادار میان بروز خشونت هاي فرهنگی در میادین ورزشی با محتواي سیاست هاي فرهنگی  

شامل سیاست ها، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی صورت گرفته وجود دارد؟ به منظور پیشگیري 

 ،وزارت ورزش و جوانان، کنفدراسیون ها و کمیته هاي انضباطی و در نهایت بروز چنین رفتارهایی،ا ز 

یا نقش هایی را چه نقش  ،ورزشی که عمدتاً نیز از پسوند یا پیشوند فرهنگی بهره می برندهاي مجموعه 

  ایفا نموده اند؟
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   پژوهشانجام  ضرورتاهمیت و 

در » الگوي توسعه اسالمی ـ ایرانی« اسناد باالدستی می توان به طور خاص به ضرورت  تدوین  میان در

هدف ذکر شده در شصت و شش  و 1404انداز سال  در چشم  .نموداشاره توسعه  مقانون برنامه پنجسند 

یافته  توسعه يبه کشور یابیدست :به موارد زیر اشاره شده استانداز توسعه کشور  سند چشم انیباسناد پشت

توانا  يبه کشور یابیبرخوردار از دانش پیشرفته، دست يبه کشور یابیدست ...متناسب با مقتضیات فرهنگی، 

  ت،به پیوستگی مردم و حکوم یابیدست برخوردار از اقتدار، يبه کشور یابیدر تولید علم و فناوري،  دست

 يبه جامعه ا یابیمند، دست تیرضاو   ریپذ تیولمسئ ،فعال يبه جامعه ا یابیفاصله گرفتن از فساد،  دست

 يبرخوردار از سازگار يبه جامعه ا یابیتعاون،  دست هیبرخوردار از روح يبه جامعه ا یابیدست منضبط،

به  یابیدستتولید علم،   ي افزار تحقق جنبش نرممفتخر به ایرانی بودن خود،  يبه جامعه ا یابیدست ،یاجتماع

به  یابیساالري دینی، دست کارآمد، تحکیم الگوي مردم  به توسعه یابیالهام بخش در جهان اسالم،  دست یرانیا

انداز و امور نخبگان  چشم ونیسیکم( .اجتماعی یبه نواندیشی و پویای یابینواندیشی و پویایی فکري، دست

  )1391مصلحت نظام،  صیمجمع تشخ

      خود وارد تصمیم گیري هاي را در فرهنگی  دانشی از سیاستگذاران به ندرت برخ ،در جامعه کنونی

 ،از این رو .بی اطالع یا کم اطالع اند فرهنگ  در فهمنظري  از دانش گذارانسیاست بعض از می کنند و 

  . هزینه هاي بسیاري را در شرایط دشوار امروز به جامعه تحمیل می نمایند

 "یفرهنگ مدیریتdiscipline"رشته یا . نمی تواند مبتنی بر درکی اتفاقی باشد سیاستگذاري هاي فرهنگی

. بویژه با وضعیت جدید آن شاخه اي متاخر نسبت به تجربه صد ساله سیاستگذاري فرهنگی در ایران است

م شدن علو نهنهادی ، منجر بهجامعه و دولت ،پیوندهاي ارگانیک و کارکردي میان رشته هاي علمیبرقراري 

  .شدخواهد در ایران بویژه در حوزه سیاست فرهنگی 

شناخت و نیز منتهی شود، ضمن دست یابی به فرصت » نظریه«ي  ارایه مند به مسئلهچنانچه تحقیقات  

نش در مایده و  یک به عنوانمی تواند اجتماعی  - فرهنگی » معضالت شبه«هاي معضالت و  تحلیل ریشه

  .و تعامل علمی با جهان علم نیز قرار گیرد کیفیت مدیریت فرهنگیمسیر بهبود 

ضرورت اثربخشی . مردم جریان دارند در تجربه زیسته -همچنین سیاست هاي فرهنگی –سیاست ها 

مدیریت فرهنگی و کاستن از ریسک تصمیمات در این حوزه ایجاب می کند تا رابطه و کیفیت تعامل دولت 

 ،ها یکی از این جایگاه .مختلف مورد مطالعه قرار گیردو فرهنگ در حوزه فرهنگ عمومی در مصادیق 

سیاست فرهنگی باید از  ،در حقیقت. ي فرهنگی آن در حوزه ورزش استسیاست هانحوه حضور دولت و 

و ارزیابی  دارندکه محوري در حوزه هاي تاثیر آثار، نتایج و پیامدهایی  -حیث مخاطب مداري و یا مشتري

  . مورد تحلیل واقع شوندباید آن بسیار مهم است، 
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از شأنی از سوي تماشاگران در  شاهد برخوردهاي خشن و غیراخالقی دور ،طی چندسال اخیر متأسفانه

علیرغم اعمال توجه شناختی از رویکرد جامعه شناختی و روانشناسی و  کهمجموعه هاي ورزشی بوده ایم 

تکرار مشکل در علوم انسانی به منزله  و ین عرصه ها مشکل همچنان باقی استتنبیهی در ا -یا انضباطی

  .است مسئلهوجود یک 

که  در حالی -حال که راهکارهاي ارائه شده نیز حداقل تا آنجایی که مشاهده می شود پاسخگو نبوده

توجه به نقش فرهنگ و   -نیز توسعه یافته است آنهااینگونه برخوردها رشد بیشتري پیدا کرده و دامنه 

توجه دقیق به مخاطب در حوزه  در کنار حاکمیتی کشورها -ظم و انتظام سیاسیسیاست فرهنگی در ن

، گروه هاي در ا در حیات سیاسی کشور، حیات گروه هاي اجتماعیفرهنگ و هنر می تواند عناصري ر

، میان موضع اجتماعی متعلق به هر رده اجتماعی و ان فرهنگ نخبه گرا  و فرهنگ تودهتضاد می(تقابل با آنها

اداره اجتماعی آن به وسیله ساختارهاي نهادین که شکل  و حیات آفرینشگري و) میان نخبگان و عام مردم

  .به ارمغان آورد ،گیري مخاطب به آنها سپرده شده است

اسالمی و تاکید بر مولفه هاي هویتی و  -توجه به امور فرهنگی با پشتوانه فرهنگ غنی ایرانی ،همچنین 

 ه ویژه ورزش رابا موضوعاتی خاص در حوزه هاي مختلف ب قیقاتی از این نوع ، انجام تحسبک زندگی

  .ضروري و اجتناب ناپذیر می سازد

کمیته ملی  جمله وزارت ورزش وجوانان، نهادهاي ذیربط از ها و سازمان ،باتوجه به یافته هاي این تحقیق

می توانند درجهت  ....سیما و و صدا ،اي ورزشی فدراسیونه هاي فرهنگی شهرداري، سازمان المپیک،

منظور ه هاي سازمانی درحوزه هاي فعالیتی خود ب ارائه دستورالعمل سیاست گذاري  وبرنامه ریزي و

در حوزه تخصصی بویزه این که  .بسترسازي فضاهاي فرهنگی در مجموعه هاي ورزشی استفاده نمایند

  .نوآورانه است مسئلهویکرد و نوع طرح این تحقیق به لحاظ موضوع، رفرهنگی و برنامه ریزي مدیریت 

  پژوهشاهداف 

  کلی هدف

    و تغییر هدفمند در الگوهاي سبک زندگی افزایش رضایتمندي  ،بهبود شرایط پیش رو

  اهداف ویژه و کاربردي 

  ؛غفول مانده در حوزه مدیریت فرهنگشناسایی قلمروهاي فرهنگی موجود یا ابعاد فرهنگی م -

 مقابله وهاي آن در  داللت يسیاست هاي فرهنگی و احصا) اتا(اجتماعی ارزیابی تاثیرات  -

  ؛هاي رفتاري و فرهنگی تماشاچیان مسابقات ورزشی از کژتابیپیشگیري 

ارزیابی آسیب شناسانه  اخذ تصمیمات مسووالنه تر با در ارائه نتایج براي رفع نیاز تصمیم سازان  -

  .فرهنگی در حوزه ورزش فرهنگی سیاست هاي  - از جنبه هاي اجتماعی
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  هاي تحقیق فرضیه

اشد، ب می) استراوس وکوربین(کیفی با رویکرد نظریه زمینه اي حاضر، با توجه به اینکه روش پژوهش 

این فرضیه ها در صورت تایید به  ،و در نهایت می کندمحقق پس از تجزیه و تحلیل به فرضیات دست پیدا 

  :نظریه تبدیل می شوند

ي فرهنگی وزارت ورزش و سیاست هادر  )اقتصادي ورزشیسیاسی و (ابعاد فرهنگ ورزشبه عدم توجه  .1

  .جوانان منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در رفتار تماشاچیان است

ي فرهنگی وزارت ورزش و جوانان سیاست هادر  مخاطب و تماشاچیسیاستگذاران در حوزه اطالع عدم  .2

 .تماشاچیان است منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در رفتار

سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش و در امور فرهنگی  ن جامعه شناسی واعدم بهره مندي از متخصص .3

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در سیاست هاجوانان شامل 

  .رفتار تماشاچیان است

سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش و جوانان شامل عدم تصحیح نگاه حاکمیت به فرهنگ شادي در .4

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در رفتار تماشاچیان سیاست ها

  .است

نیازهاي زیر ساختی شامل کمیت و کیفیت محل استقرار تماشاچیان، ایجاد مکانهاي ورزشی و عدم توجه به  .5

جانبی، ضروري و رفاهی در سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش و جوانان شامل دسترسی به امکانات 

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در رفتار تماشاچیان سیاست ها

  .است

در سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش دم توجه به نقش مهم نهاد ورزش در کاهش انحرافات اجتماعی ع .6

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در سیاست هاجوانان شامل  و

  .رفتار تماشاچیان است

در سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش و جوانان شامل  بکارگیري مدیران در حوزه هاي تخصصی عدم .7

نابهنجاري هاي فرهنگی در رفتار تماشاچیان  ، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر بهسیاست ها

  .است

در سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش و  انتقال مفاهیم فرهنگی به دستاوردهاي دانشگاه ها وعدم توجه  .8

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در سیاست هاجوانان شامل 

  .رفتار تماشاچیان است
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سیاست هاي فرهنگی وزارت ورزش  عوامل فساد دربرخورد با  تعیین نهادي نظارتی مختص فوتبال وعدم  .9

، برنامه ها، اقدام ها و فعالیت هاي فرهنگی منجر به نابهنجاري هاي فرهنگی در سیاست هاو جوانان شامل 

 .رفتار تماشاچیان است

  تعریف مفاهیم و اصطالحات 

  سیاست فرهنگی

یا سیاست فرهنگی، مفهومی مدرن است که سرآغاز پیدایش آن، در یک  1Cultural policiesمفهوم 

سیاست هاي فرهنگی ماموریت شکل  .ها  به حوزه فرهنگ بازمی گردد گذشته تاریخی، به ورود حکومت

ها و نهادهاي مختلف از جمله وزارت ورزش و جوانان  دهی به فرهنگ جامعه را توسط دولت ها، سازمان

  .هستندعهده دار 

به طور خاص سیاست فرهنگی به عنوان یک مفهوم انتزاعی در یک معنا به مثابه یک واقعیت، بیانگر 

عبارت است از اقداماتی که متولیان  ،مفهوم سیاست فرهنگی در معناي محدود. مجموعه اي از اقدام هاست

اري آنان و در معناي گسترده ها انجام می دهند و نتایج پیامدهاي اقدامات سیاست گذ امور فرهنگ و دولت

  )25: 1388مک گوئیکان، ( .اي فکري در موضوعات فرهنگی استچالش ه

ها و نهادهاي  ماموریت شکل دهی به فرهنگ جامعه را توسط دولت ها، سازمان ،سیاست هاي فرهنگی

سیاست سالمت، سیاست انرژي، سیاست حمل و نقل،  :سیاست هایی چون. مختلف عهده دار هستند

سیاست مسکن، سیاست محیط زیستی، سیاست آموزشی، سیاست مالیاتی و نیز سیاست فرهنگی هدایتگر 

ها  هاي دولتی در سطح ملی مانند وزارت خانه ها یا استان تصمیمات و اقداماتی هستند که به وسیله بخش

   .ذاشته می شوندو دولت هاي محلی اتخاذ و به اجرا گ

  مخاطب  شناسی

منشاء اولیه مخاطبان رسانه اي امروز در اجراهاي تئاتر و موسیقیایی عمومی و   ،از نگاه دنیس مک کوایل

هاي ما از مخاطب به گردآمدن  نخستین برداشت. نیز در مسابقات و نمایش هاي دوران باستان نهفته است

  .مردم در یک مکان خاص اشاره دارد

تجمعی که ": لومر یکی از نخستین اعضاي مکتب جامعه شناسی شیکاگو در باب مخاطب می گویدهربرت ب

	".نامیده است» توده«وي پدیده فوق را یک . در نتیجه شرایط خاص جوامع مدرن امکان وجود یافته بود 	

  )1385  ،دنیس مک کویل(

گروهی  ،این نتیجه می رسیم که مخاطببا توجه به تمامی موارد باال و تعاریف ذکر شده درباب مخاطب به 

  .روي خطاب و سخن با آنان است هستند که مورد نظر و) یا کنشگران(از افراد 

                                                           
1 concept 
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  کژرفتاري

در اغلب تعاریف ارایه شده . و رفتار وندالیسمی است وندالیسم  ، در موضوع ناهنجاري یکی از موارد مهم

به ن و صاحب نظران از آن ا، محققاي اجتماعیاحث انحرافات و آسیب هدر باب مفهوم وندالیسم در مب

           . رفتار معطوف به تخریب و خرابکاري اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی نام برده اند عنوان

قواعد رفتار اجتماعی به شمار می آیند که  ،هنجارها: ن و علماي علوم اجتماعی می گویندجامعه شناسا

بقا و استمرار حیات هر جامعه در گرو متابعت . جامعه را تضمین می کننداجراي اصول و قواعد رفتاري هر 

جامعه متابعت کنندگان هنجارهاي  ،از این رو. و ارزش فرهنگی مقرر است جامعه از هنجارها ياعضا

  .می نامند (Non-Conformist)و متناقضین آنها را ناهمنوا  (Conformist)اجتماعی را همنوا 

: ر در این باره می نویسدیکب. تلقی می شود که به عنوان رفتار غیرعادي تعریف شودرفتاري اغراق آمیز 

انحراف، چگونگی عملی که شخصی مرتکب می شود، نیست، بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب 

  )42 :1383 ،محسنی تبریزي( .ضمانت اجرایی قوانین به یک تخلف نسبت می دهند

  ساختاراجتماعی

عی به جنبه هایی از روابط موجود میان افراد یک سازمان اشاره می کند که به صورت الگو  و ساختار اجتما

. ساختار اجتماعی هر تشکل انسانی را می توان به طور تحلیلی به دو جزء تقسیم نمود. یا قاعده درآمده اند

  :مطرح می کند (Davise, 1949:52)» کینگزلی دیویس«همان طور که 

یک سیستم  ،در یک طرف :در جامعه انسانی همواره مسئله اي به نام واقعیت دوگانه وجود دارد ... "

این دو ... شامل آنچه هست  1یک نظم واقعی، هنجاري شامل آنچه باید باشد قرار دارد و در طرف دیگر

  ."باشند  نمی تواند کامالً منطبق بر هم و یا جدا از هم نظم

ها،  این جزء شامل ارزش .هنجاري اشاره خواهیم نمود با عنوان ساختار» دیویس «یه ما به اولین جزء نظر

هاي  معیارهایی هستند که در انتخاب هدف ارزش ها ،به طور خالصه. هنجارها و انتظارات نقش است

 قواعد تعمیم یافته اي هستند که رفتار را مشخص می کنند و در حالت ،هنجارها. رفتاري به کار می روند

، انتظارات یا استانداردهایی هستند که براي ارزیابی ب براي تعقیب اهداف اند و نقش هاخاص، وسایل مناس

 تنهایک موقعیت اجتماعی . رفتار کسی که یک موقعیت اجتماعی خاص  را اشغال کرده، به کار می روند

جتماعی به صورت و نقش ها در هر گروه ا ارزش ها. جایگاه خاصی در سیستم روابط اجتماعی است

بایدها و (بلکه در قالب مجموعه اي هماهنگ و منسجم از باورها و تجویزات  ،تصادفی قرار نمی گیرند

عنوان ساختار هنجاري  بهبه همین دلیل ما از آنها . که رفتار افراد را جهت می دهد، تشکل می یابند) نبایدها

 .می کنیم یاد

                                                           
1 actual order 
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این . امیممی ن 1به آن اشاره می کند، ساختار رفتاري» نظم واقعی«عنوان  fh» دیویس«ما دومین جزئی را که 

 ,Homans)» هومانز«طبقه بندي معروف . بر رفتار واقعی توجه دارد ،جزء به جاي تجویزات رفتاري

هاي متقابل و احساسات را به عنوان عوامل  از رفتار اجتماعی سه عامل فعالیت ها، کنش (33-40 :1950

به دلیل اینکه کار ما بیشتر در ارتباط با ساختار رفتاري است . ده ساختار رفتاري معرفی می کندتشکیل دهن

ي متقابل و احساساتی توجه می کنیم که تا حدودي از کنش هاتا صرفاً رفتار، لذا به آن دسته از فعالیت ها، 

فتارهاي مشابه یک دسته از رفتار تکراري یک فرد خاص یا ر ،نظم معینی پیروي می کنند؛ به عبارت دیگر

  .افراد، مدنظر است

به ما یادآوري می نماید، ساختار هنجاري و ساختار رفتاري یک » دیویس«همان طور که مرور نظریات 

     ساختار هنجاري . بلکه به میزان متفاوتی به هم وابسته اند روه، مستقل و منطبق بر هم نیستند،گ

ر رفتاري تحمیل می کند، رفتار را شکل و آن را جهت می دهد و محدودیت هاي عمده اي را بر ساختا

بسیاري از رفتارها از ساختار  ،از طرف دیگر. مسئول بسیاري از قواعد و الگوهاي رفتاري موجود است

                  ] هنجاري[و تغییرات در آن ساختار ) عوامل(و منبع عمده توسعه  می کنندهنجاري تجاوز 

  )38: 1392  ،کاتاس.(می شوند

  مدل مفهومی تحقیق

و هستند فرهنگی متغیرهاي مستقل  سیاسی و/نهادي، مدیریتی/طبق نمودار زیر، سه عامل اجتماعی

  .فرهنگی تماشاچیان مسابقات ورزشی متغیر وابسته است –نابهنجاري هاي رفتاري 

  

  

                                                           
1 behavioral structure 



 

. کژ رفتاري و بزهکاري یک واقعیت اجتماعی و از این رو بهنجار است و نه نابهنجار

هاي هنجاري در نظام  آنومی اشاره به نوعی بی سازمانی، اختالل، اغتشاش، گسستگی

  : سه نوع کجروي در آثار دورکهایم می توان یافت

این نوع .  تنها نوع کژ رفتاري در اجتماع کامل و بی عیب و نقص است

 .)فرد بیمار

  .)فرد سالم –جامعه بیمار 

م در جامعه بیمار ار افرادي است که هم تربیت اجتماعی مناسب نیافته اند و ه

    ویژگی مشترکی دارند که در تمامی جرایم صرف نظر از نوع آنها مشاهده 

نه این که  اد عامل ایجاد جرم می شود،

باتوجه به رابطه معنی دار همبستگی اجتماعی و اعتقادات اجتماعی، دورکهایم 

 :  

 

معنوي و  متراکم تر شوند، گرایشات فرهنگی،

خانواده  يهرچه گسستگی میان اعضا

عامل فرهنگی
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  دورکهایم

کژ رفتاري و بزهکاري یک واقعیت اجتماعی و از این رو بهنجار است و نه نابهنجار 

آنومی اشاره به نوعی بی سازمانی، اختالل، اغتشاش، گسستگی

سه نوع کجروي در آثار دورکهایم می توان یافت ،طور کلی

تنها نوع کژ رفتاري در اجتماع کامل و بی عیب و نقص است :کژرفتاري زیستی و روانی 

فرد بیمار –جامعه سالم ( لم استکژرفتاري نمونه کردار فرد بیمار در جامعه سا

جامعه بیمار (ع نابسامان اجتماعی پدید می آیدبراي دگرگونی وض

ار افرادي است که هم تربیت اجتماعی مناسب نیافته اند و هنمایانگر کرد

 ).فرد بیمار –جامعه بیمار 

ویژگی مشترکی دارند که در تمامی جرایم صرف نظر از نوع آنها مشاهده  ،جرایم از نظر دورکهایم

اد عامل ایجاد جرم می شود،همین تضپس . تعارض آنها با احساسات جمعی است

باتوجه به رابطه معنی دار همبستگی اجتماعی و اعتقادات اجتماعی، دورکهایم . خود از آن ناشی شده باشد

: معتقد است دو دسته از خواص در جریان تبیین علمی نقش بسزایی دارند

 م جمعیت یا تعداد واحدهاي اجتماعی؛کمیت واحدهاي اجتماعی یا حج

  .تراکم کمیت یا تمرکز جرم یا تراکم حرکتی

متراکم تر شوند، گرایشات فرهنگی،هرچه بیشتر افراد گردهم آمده، نزدیکی مکانی پیدا کنند و 

هرچه گسستگی میان اعضا بدین وصف می توان نتیجه  گرفت که. داخالقی آنان افزایش می یاب

  .ابندیاعتقادات اخالقی افزایش می  ، گرایشات اختالفی و

نابهنجاري هاي  

 -رفتاري 

فرهنگی  

تماشاچیان در  

مسابقات ورزشی

عامل 

نهاد/اجتماعی

ي

/  عامل سیاسی 

مدیریتی
عامل فرهنگی

دورکهایمنظریه آنومی 

 ،به نظر دورکهایم

آنومی اشاره به نوعی بی سازمانی، اختالل، اغتشاش، گسستگی ،در تعریف وي

طور کلیه ب. جمعی دارد

کژرفتاري زیستی و روانی  -1

کژرفتاري نمونه کردار فرد بیمار در جامعه سا

براي دگرگونی وض: کژرفتاري انقالبی -2

نمایانگر کرد: کژرفتاري چوله -3

جامعه بیمار (زندگی می کنند

جرایم از نظر دورکهایم

تعارض آنها با احساسات جمعی است می شود و آن

خود از آن ناشی شده باشد

معتقد است دو دسته از خواص در جریان تبیین علمی نقش بسزایی دارند

کمیت واحدهاي اجتماعی یا حج -1

تراکم کمیت یا تمرکز جرم یا تراکم حرکتی -2

هرچه بیشتر افراد گردهم آمده، نزدیکی مکانی پیدا کنند و  

اخالقی آنان افزایش می یاب

، گرایشات اختالفی وکمتر شود
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بنا به نظر دورکهایم، حضور فیزیکی، روابط همبسته، اعتقادات اخالقی و وابستگی هاي عاطفی با یکدیگر 

مجاورت بر تعدد کنش ها و تشدید تأثیرات  .استمجاورت افراد  داده می شوند و هسته اولیه آن، توضیح

  ، اعتقادي و هنجاريه همبستگی مبتنی بر قواعد اخالقیسازمان دهند گذارد ومی متقابل افراد تأثیر بسزایی 

  .)1382  ،محسن تبریزي(می باشد

  نظریه آنومی و انحراف مرتن

ل نهادي ئهاي فرهنگی و مسا انحراف و کژرفتاري را ناشی از گسستگی و انفعال بنیادي بین هدف ،مرتن

نه یک  هاي مریض ناشی نمی شود و  از شخصیتانحراف  ،از این رو. شده جهت نیل به آنها می داند

  .امري اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی است به عنوانبلکه  ،خاص فردي مسئله

 رندها و جوامعی است که تأکید زایدالوصفی بر ارزش ها و اهداف فرهنگی دا توجه ویژه مرتن به فرهنگ 

به واسطه عدم تناسب  ،از این رو. خص شده استمش و در مقابل اسباب وصول به آن اهداف کمتر تأکید و

اري یا آنومی در حالتی از احساس بی هنجو وسیله، تشکل یکپارچگی فرهنگی بوجود نیامده  بین هدف و

        .)60: 1370 ،محسنی تبریزي(جامعه حاکم است

  نظریه هاي انتقال فرهنگی و کژرفتاري

. تأکید می کنند که در جریان آن کژرفتاري آموخته می شوداین نظریه ها بیشتر به فراگرد یادگیري فرهنگی 

    نظر  این نظریه ها همچنین وضعیت رفتار را بیشتر از نظر زمینه هاي رشد و پرورش شخصیت فرد در

 نظریه هاي انتقال فرهنگی از نظریه هاي انواع مردم بزهکار که برپایه روانکاوي ،از سوي دیگر. می آورند

چرا که نظریه هاي روانکاوي مجموعه شخصیت و منش فرد را عامل  متمایز می شوند، استوارند کامالً

حال آنکه نظریه هاي انتقال فرهنگی انگیزش و تمایل فرد به نوع  - اصلی کژرفتاري و انحراف می دانند

اي ه طور آشکار با زمینه هخاصی از کژرفتاري را محصول و معلول معلومات و یادگیري فرد می داند که ب

  .)45، 1388محسنی تبریزي(و یادگیري اجتماعی ارتباط دارد ، محیط تربیتیفرهنگی

  نظریه روانکاوي فروید

 یکی از بهترین و پرآوازه ترین نظریات درباب منشاء و ریشه رفتار و نیز تبیین روانی کژرفتاري و انحراف

گونه اي بیماري روانی  به عنواننظریه شخصیت، کژرفتاري را  او نخست در. است نظریه روانکاوي فروید

فرد و یا ) نهاد، خود و فراخود(یکی از الیه هاي سه گانه شخصیت  آورده که از نابسامانی ها در نظر در

ها و جرائم افراد به شرایط روانی و وضعیت  او معتقد است کجروي. روابط آنها با یکدیگر پدید می آید

تار اجتماعی بوسیله کشش هاي اساسی بیولوژیک ظرفیت نظر فروید رفه ب. شخصیتی آنها مرتبط است

 خودبرتر شکل می گیرد و جریان جامعه پذیري افراد در فکري یا خود و باالخره تجربه هاي اجتماعی یا

  .)45: 1388یزي،محسنی تبر(کشش روانی نقش مهمی ایفا می کند
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  پیشینه پژوهش

 بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در "عنوان  بادانشجوي رشته تربیت بدنی در رساله خود  ،محمد رحیمی

آورده  "ن و مربیان باشگاه هاي شهر تهرانخشونت و پرخاشگري تماشاگران فوتبال از دیدگاه مدیرا

بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در خشونت و پرخاشگري تماشاگران  ، تحقیقاین است که هدف از انجام 

هاي شهر تهران می باشد و از روش توصیفی پیمایشی بهره  بال از دیدگاه مدیران و مربیان باشگاهفوت

 زیرهاي مختلف جهت رتبه بندي عوامل مؤثر در خشونت به یافته هاي  برده است و با استفاده از آزمون

  . دست یافته است

اولین عامل مؤثر در خشونت و  ،عالقهیافته هاي تحقیقی نشان داد که رفتار مربی و بازیکن مورد   

و  برد و باخت، عدم امکانات رفاهی ،پرخاشگري تماشاگران از دید مدیران و مربیان می باشد و پس از آن

  .عدم رضایت  از داوري در رتبه هاي بعدي قرار دارند

 سیاست هاي ارزیابی "عنوان  بادانشجوي ارشد جامعه شناسی در رساله خود   ،نوح منوري بیگدلی

فرهنگی  يسیاست هابر ارزیابی  ،که با روش تحلیل محتوا صورت پذیرفته است "فرهنگی کنونی ایران

مقوله هاي  و نتیجه ها پیداکردن و پس از تدوین چهارچوب ارزیابی وي. کنونی ایران پرداخته است

وجود دارد و تأثیر هریک  ها و تعابیر مختلفی که از فرهنگ مورد نیاز در تحلیل محتوا، به طرح برداشت

ابعاد مختلف سیاست گذاري فرهنگی واکاوي شده و سپس  ،همچنین. بر سیاست گذاري می پردازد

مقوله هاي کلی که در تحلیل  وا. مروري کلی به جریان هاي فرهنگی موجود در جامعه ایران دارد

ه هاي نوع گزار: داعالم می دار زیرشرح ه ي فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد را بسیاست هامحتواي 

، تعریف فرهنگی به کار گرفته شده، سرمشق و منشا، کارکرد مورد انتظار از فرهنگ، سیاست گذاري

هاد متولی اجراي سیاست حوزه سیاست گذاري شده، محدوده فرهنگ، ویژگی مورد تأکید از فرهنگ و ن

تعریف وسیعی از فرهنگ  ،فرهنگی ایران یافته هاي تحقیق نشان می دهد که در سیاست هاي. مورد نظر

ارزش گذاري و هدف گذاري تشکیل داده  ،فرهنگی ایران را يمورد نظر است و بیشتر حجم سیاست ها

  .است نه سیاست به معناي واقعی کلمه

  محسن پاك نژاد، کمال ( "تبال و عوامل روانی و اجتماعی آنرفتارهاي تهاجمی تماشاگران فو"مقاله

به انواع و میزان رفتارهاي اجتماعی در استادیوم هاي ورزشی فوتبال و نیز بررسی ارتباط ) 1388دوانی، 

کالمی مدیران و کارکنان استادیوم، جبهه گیري و سوگیري رسانه هاي  عوامل فردي تماشاگران، رفتار

لبی ورزشی، الگو برداري از تماشاگران تیم هاي معروف جهانی، داوري بازي ها و روحیه خشونت ط

در مقاله همانگونه که مشخص است این . تماشاگران با رفتارهاي تهاجمی  تماشاگران پرداخته است

 . می تواند به تحقیق حاضر کمک کند مسئلهتبیین 
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  مورد کاوي تماشاگران فوتبال(عوامل روان شناختی موثر بر بروز رفتارهاي تخریبی جمعی"مقاله(" 

سی عوامل موثر بر بروز رفتارهاي تخریبی جمعی در میان گروه افراد به برر) 1388ابراهیم جان بزرگی، (

این بررسی با مورد کاوي تماشاگران فوتبال براي شناسایی عواملی که موجب بروز . پرداخته است

یافته هاي این تحقیق نشان می دهد . انجام شده است رفتارهاي جمعی بوِیژه رفتارهاي تخریبی می شود،

ی تشکیل می شود، واکنش هاي هیجانی از فردي به فرد دیگر سرایت می کند و این که هنگامی که جمع

احساس  :مواردي چون. مسئله تا جایی پیش می رود که هویت و خویشتن داري فرد از بین می رود

باعث از میان ... ن، احساس ناکامی، پرخاشگري وگمنامی، نگرش ضد اجتماعی، عدم اعتماد به مسئوال

 .خویشتن داري فرد می شود رفتن هویت و

 زیر، در این جا به دنبال آن هستیمما رویکرد این مقاالت جامعه شناسانه است، اما آنچه گفتنی است که 

ر خشونت  و پرخاشگري و نابهنجاري د مسئلهاین تحلیل سیاست بر  .رویکرد تحلیل سیاست است

  .اجتماعی مخاطبان در حوزه ورزش متمرکز است –رفتارهاي فرهنگی

  پژوهش شناسی روش 

یک روش تحقیق  ،نظریه زمینه اي. روش نظریه زمینه اي است ،روش مورد استفاده در انجام این پژوهش

کیفی است که براي بررسی فرایندهاي اجتماعی موجود در تعامالت انسانی و ساختار و روندي که به آن 

با استفاده از این روش، نظریه اي با روش استقرایی از تجارب روزمره، . منجر شده است، به کار می رود

، به نقل از حاج باقري، 1999و کارپنتر،استرابرت (تعامالت، مستندات، ادبیات و مشاهدات، کشف می شود 

ي فرهنگی ایران درحوزه سیاست هابا توجه به اینکه ارزیابی آسیب شناسانه از ). 1386پرویزي و صلصالی، 

اجتماعی تماشاگران در مجموعه هاي ورزشی نیز عمدتا به  - فرهنگیي  ها نابهنجاريورزش با تاکید بر 

ت که در تعامالت افراد با یکدیگر شکل می گیرد، بنابراین روش عنوان فرایندي اجتماعی مورد نظر اس

. تحقیق نظریه زمینه اي می تواند به عنوان یکی از بهترین روش ها در این حیطه، مورد استفاده قرار گیرد

نظریه اي که بین  ،یعنی ؛نظریه زمینه اي، نظریه اي در مقیاس متوسط است شایان ذکر است که منظور از

 ). 1200اسکافیلد،(نظریه کامال تعمیم یافته قرار دارد و مربوط به یک موقعیت خاص می باشدفرضیه و 

باشند  میمتولیان فرهنگی و مدیران عرصه ورزش  ، مدیران واین پژوهش جامعه شناسان آماري در جامعه

  .نمونه جهت انجام مصاحبه در نظر گرفته شدند به عنوان با روش گلوله برفی نفر 16 که از این تعداد

  مراحل انجام پژوهش

  :گام هاي زیر طی شدند جهت انجام پژوهش حاضر توسط روش کیفی نظریه زمینه اي،

             ؛تصریح گروه مورد مطالعه و برقراري تعامل با آنان: گام اول

                                                           
1 Schofield 
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   ؛مصاحبه: گام دوم

  ؛تحلیل مصاحبه  :گام سوم

  اعتماد داده هاقابلیت 

این . استفاده شد) 1994( 1جهت تامین اعتبار روش نظریه زمینه اي از معیارهاي چهارگانه گابا و لینکلن

 از رعایت چهار معیار شامل 2با عنوان قابلیت اعتماد از این اصطالحپژوهش هاي کیفی صاحب نظران در 

  .نام می برند 6و تایید پذیري 5اطمینان پذیري  ،4، انتقال پذیري3باور پذیري

مفهوم انتقال پذیري شبیه به مفهوم اعتبار   .ور داشتن به یافته هاي پژوهش استبیانگر میزان با ،باور پذیري

اطمینان پذیري نیز عبارت از توانایی شناسایی . بیرونی است و به کاربرد یافته هاي پژوهش ارتباط دارد

 7تایید پذیري به کیفیت عینی ،سرانجام. چگونگی گردآوري و کاربرد داده هاي جمع آوري شده، می باشد

در این رابطه پژوهشگر باید نشان دهد که یافته هاي وي واقعا . اره داردگزارش طبیعت گرایانه کیفی اش

  این معیار با استاندارد سازي روش ها تا حد امکان و نیز یادداشت کردن همه . مبتنی بر داده ها هستند

 ). 1388محمد پور، (بینش ها و تصمیم هاي مربوط به پژوهش کامل می شود 

، دو معیاراطمینان پذیري و هاي حین مصاحبه ها محدودیت رایط موجود وتوجه به ش وري می شود باآیاد

  .به تایید مصاحبه شوندگان رسید تایید پذیري در پایان مصاحبه ها مورد توجه قرارگرفت و

  روش تحلیل داده ها

براي دست  .بررسی عمیق و کسب شناخت در خصوص مفاهیم گوناگون است ،هدف عمده پژوهش کیفی

رویکرد زمینه اي حاضر از رویکرد زمینه اي  .روش تئوري زمینه اي انتخاب شد ،ن مفاهیم دقیقیافتن به ای

 ،ي در سه مرحله شامل کد گذاري بازسود برده که از طریق کد گذار )استراوس و کوربین(سیستماتیک 

جدا  طی آن محقق به - ستا انجامیدهتدوین نظریه  به )هسته اي(کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی

  "مفهوم"واحد بنیادین   ،دراین فرایند. سازي مفهوم بندي و ادغام و یکپارچه کردن داده ها می پردازد

  .است

مفهوم به سطر یا به صورت پارگرافی کدبندي و  رداده ها سط ،درکدبندي باز که اولین مرحله کدبندي است

فاهیم بر اساس اشتراکات و یا هم م ،در مرحله بعدي یعنی مرحله کد گذاري محوري .بندي می گردند

در مرحله کدگذاري  ،در نهایت مقوله محوري را تشکیل می دهند و معنایی درکنار هم قرار گرفته و

                                                           
1 Lincoln & Guba  
2 trustworthiness 
3 credibility 
4 transferability 
5 dependability 
6 conformability 
7 qualitative objectivity 
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چراکه در مدل  ،کدبندي مستلزم دقت فراوان است .گردد مهمترین موضوع پژوهش استخراج می ،گزینشی

پژوهش  در. دنط و پیامدها را به تصویر می کشایشر و رنداین مقوالت سهم عمده اي دا ،زمینه اي نهایی

 کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی در تحلیل داده ها اجرا و ، مرحله کدگذاري باز در دو سطححاضر

  .شده استئوري زمینه اي ارائه نهایت ت در

 

 کدگذاري هسته اي
کدگذاري 

 محوري

 کدگذاري

 اولکدگذاري سطح بازسطح  کدگذاري سطح بازسطح دوم

با توجه به ابعاد 

مختلفی که برشمرده 

سیاست در باید  ،شد

ي فرهنگی، ها

استراتژي ها، برنامه 

ها و  ، اقدامها

ها در حوزه  فعالیت

ورزش توجه خاصی 

ویژه در ه ب نمود؛

رشته فوتبال که با 

ی و قومی هویت مل

. ما گره خورده است

سیاست بدیهی است 

ي فرهنگی در ها

 با وسواسباید ایران 

و آگاهی و از یک 

سازماندهی منسجم 

و خوبی برخوردار 

.باشد  

لزوم بازنگري در - 1

ي خارجی سیاست ها

باتوجه به اهمیت 

  ورزش در مجامع 

همچنین  و بین المللی

برنامه ریزي در 

ي داخلی سیاست ها

با توجه به نقش 

 کلیدي ورزش و

جایگاه آن در بین 

در قالب جوانان 

برنامه هاي  بلند 

  .مدت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اثرگذاري پردامنه - 2

متعاقب آن  واین بعد 

یک  عدم توجه به هر

مقوله هاي ذکر  از

بنوعی همه  که  شده

یا از بود  اقشار جامعه

 آن منتفع می نبود

:بعد سیاست فرهنگی  

نوعی از سرگردانی در حوزه  وجود_

ورزش بخوبی نشان از عدم وجود یک 

سیاست کالن درقالب برنامه هاي   برنامه و

  .داردپنج ساله و بلند مدت 

با دقت در اسناد باالدستی وبرنامه هاي  _

توسعه کشور متوجه خواهیم شد که آنچه 

ي فرهنگی آمده، سیاست هاعنوان  با

می باشد که دایره  باز موضوعاتی کلی و

  .ن مشخص نیستآ شمول

  

ورزش رسانه اي موثر و تریبونی همانند _

 .یک سخنرانی است

ورزش یکی از مهمترین دروازه هاي _

 .ها و دولت هاست گفتگو با سایر ملت

حس خوب زیستن در  ،شادي ورزشی_

 .جامعه مدرن و مشارکت درآن است

نوعی شادي  ،رزشیشادي و_

    .تدموکراتیک نیز هس

  

  :فرهنگی –بعد اجتماعی 

 ورزش گنجینه بزرگی از نمادها و نشانه_

.ستها  

پس  .مثل یک بازي تئاتر است ورزش_

  .هنر است

در ورزش  .ورزش یک مبارزه است_

  .صلحی نداریم

:بعد سیاست فرهنگی  

ما در شناخت مقوله ورزش و فلسفه _

آن دچار مشکالت عدیده اي  وجودي

متعاقب آن در  دلیل،مین ه به. هستیم

سیاستگذاري فرهنگی در حوزه ورزش 

  .دانیم زبان گفتمانی ورزش را نمی

ي فرهنگی سیاست هاعدم شفافیت در _

 به خصوصدر حوزه هاي عمومی 

  .ورزشی از دیگر نکات مورد توجه است

هاي موازي در  سازمانفعالیت شاهد  _

  .امر فرهنگی هستیم

فراگیر بودن مقوله  باتوجه به اهمیت و _

بهره گیري از  ابعاد آن،  فرهنگ و

نظرات و مشاوره هاي نخبگان و 

کارشناسان جامعه شناسی در امر 

  .سیاستگذاري ضروري می نماید

 هم در.(دیپلماسی استورزش یک _

 )خارجیعرصه  درهم و عرصه داخلی 

 .ورزش قواي سیاسی را بر می انگیزاند_

 
:فرهنگی –بعد اجتماعی   

ورزش راهبردي میانجی براي کمک   _

  .اجتماعی است مسائلبه حل 

  .ورزش بخشی از سبک زندگی  است_

شاخص تمدن دریک صنعت  به عنوان_

 .تکاملی است

 خود و( .ارتباطات استهدف ورزش _
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لزوم تصحیح  .گردند

و نگاه حاکمیتی 

ورود به این مقوله با 

 کارگروهتشکیل 

و هاي تخصصی 

 استفاده از پتانسیل

  .هاي علمی کشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توجه به  - 3

کارکردهاي 

اقتصادي ورزش در 

جهت جذب سرمایه 

و ایجاد مشاغل 

  جدید

  

  

  

  

  

سطح در (ورزش هویت زدایی می کند_

  ).قهرمانان

ن در دنیاي هویت و فرهنگ امخاطب_

  .دارند خودشان قرار

می تواند  ،فوتبال به مثابه کنش اجتماعی_

در سطح (عامل اجتماعی شدن باشد 

  .)آماتوري

حوالت اجتماعی از خالل بروز ت_

نشان از اعتراضی شدن فوتبال  ،فوتبال

 "کژکارکردي"و نوعی واکنش دارد 

 .است

یک برنامه ریزي مطلوب فراغتی از نوع _

منجر به کاهش آسیب پذیري  ،ورزشی

  .نسل جوان می گردد

از جمله عوامل آسیب زا در مدیریت _

بود هماهنگی میان ن :اند از ورزش عبارت

محور نبودن و  -، برنامهفراغتینهادهاي 

، عدم صرف آنها در تابستانمقطعی بودن 

، ه شدهمناسب بودجه هاي تخصیص داد

ي ورزش به فرهنگ ساز یتوجهکم 

رکز به ، تمبراي جوانان و خانواده ها

عدم وجود ورزش قهرمانی در رسانه ها، 

آموزش و اطالع رسانی درست و غلبه 

راد اف جنبه هاي کمی مثل جذب تعداد

  .بیشتر بر جنبه هاي کیفی

:فرهنگی –بعد اقتصادي   

وجود ه دوگانگی در ورزش ب نوعی_

 -ورزش پدیده اي اقتصادي(آمده 

بعدي  ،عین حال در )فرهنگی شده

  .است ی هم پیدا کردهمقو -هویتی

منجر به ورود گسترده  صنعت فوتبال_

عوامل فساد، احساسات خشن و 

      ، پولشویی  و قوم گرایی اوباشگري

   می شود که به روابط اجتماعی ضربه 

  .می زند

به یک فرستنده است که گیرندگانی 

تماشاچیان، شامل  ،داردعنوان مخاطب 

خوانندگان مجالت و یا شنوندگان رادیو 

  )ورزش

 تقابل ورزش هویت را بر می انگیزاند و_

  .هاي هویتی ایجاد می کند

، در "دموکراسی فرهنگی "بنا به قاعده _

دید حوزه سیاستگذاري فرهنگی نباید 

   .خود مطلق انگارانه داشته باشیم

هاي  هراندازه راه را براي پژوهش_

، امکان اجتماعی فرهنگی باز کنیم

هایی درگره گشایی از  رسیدن به راه حل

) ورزش(این حوزه  مشکالت موجود در

اندازه به سوي راه  هر را بیشتر کرده ایم و

انضباطی صرف پیش  مرانه وآهاي  حل

میان مدت و دراز  تبعات منفی ،رویم

  .مدت آن بیشتر خواهد شد

بین رشته اي و یک اي ورزش رشته _

نهاد اجتماعی و پدیده اجتماعی فرهنگی 

 .فراگیر است

فراغت  وجود دو دسته فراغت موثر و_

مخرب و لزوم توجه خانواده به این 

موضوع و همچنین دو دسته تفریحات 

  .فردي و خانوادگی

  :فرهنگی –بعد اقتصادي 

ورزش تجارت است و هویتی اقتصادي _

  .دارد

، ورود کاالیی شدن، نمایشی شدن_

عناصر بسیار نامطلوب و سودآوري درون 

هاي  منشاء گروهی از آسیب ،این ورزش

 .وکالن می باشد اجتماعی خرد

کمبود فضاهاي ورزشی منجر به این _

ها  شده است که مراکز تجاري و دانشگاه

  .محل گذران اوقات فراغت شود

  :بعد فرهنگ ورزش
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 رعایت  توجه به- 4  

ورزش و  اخالق در

 اثرات بت انگاري و

اسطوره شدن 

  ورزشکاران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طب تمایز بین مخا_5

نگاه و تماشاچی و 

جامعه شناسی به این 

  .امر

  

  

  

باتوجه به اهمیت _6

نهاد ورزش و حضور 

با فرهنگ  انواع اقوام

هاي متفاوت در 

مجموعه هاي 

ضرورت  ،ورزشی

 کار فرهنگی  جهت

بستري  وردن آفراهم 

خالی از تنش 

  .احساس می شود

  

:بعد فرهنگ ورزش   

حضور شکلی  ،در دنیاي امروزي_

مبنی بر ) ها تاسیس باشگاه(ورزش 

اجتماعی صورت  -احساس نیاز فرهنگی

ولی در ایران برمبناي وجود  ،گیرد می

  .احساس سیاسی است

  
  .هاست فوتبال افیون ملت_

  

  

  
  

  

 
:بعد مخاطب مداري  

در ایران بجز تفاوت در تیم هاي مورد  _

اجتماعی مهم  -متغیر فرهنگی ،عالقه

چشم نمی خورد و طرفداران ه دیگري ب

اجتماعی و  -از نظر متغیرهاي فرهنگی

هاي معناداري باهم  حتی ورزشی تفاوت

  .ندارند

 
:ورزش درتوسعه فرهنگی بعداهمیت نهاد  

به طور صحیح هدایت  توسعه اگر  _

 .پی دارد  ، تضادهاي اجتماعی را درنشود

و  استدر جامعه اي که اوضاع نابسامان 

خشمی تلنبار شده در قشرهاي گوناگون 

بستري مهیاتر از عرصه  ،دیده می شود

  .نمی شود ورزش براي تخلیه پیدا 

دانشکده هاي علوم ورزشی بطور کلی  _

 .دوظیفه اشاعه فرهنگ ورزش را دارن

گ ورزشی ابعاد مختلف فرهن_

، فرهنگ اقتصادي فرهنگ سیاسی.(دارد

  )ورزشی

عدم تعریف دقیق از مفاهیم در ورزش _

عدم ارائه مدل و ابهام در هویت  و

 .آسیب مهمی است ،ورزش

به طوري : نبود فلسفه در ورزش ایران_

ورزش بر مبناي یک فلسفه اي وارد  که 

ولی در  ،کشورهاي مختلف شده است

ایران ورزش بدون فهم فلسفه وجودي 

تا در  گردیدهباعث و وارد شده آن 

ه تولد طبیعی ب ورزش یک عدم رشد و

  .خوردب  چشم

  :بعد مخاطب مداري

بی اطالعی سیاستگذاران در حوزه _

از اهمیت مخاطب و عدم  ،سیاستگذاري

جمله  ن امر ازابهره مندي از متخصص

ن امور فرهنگی اجامعه شناسان و متخصص

 در وزارت ورزش از اثربخشی فعالیت

 .هاي فرهنگی در این حوزه می کاهد

  :توسعه فرهنگیورزش در همیت نهادابعد 

نقش مهم نهاد ورزش  به بی توجهی  _

  .در کاهش انحرافات اجتماعی

به نوعی زبان مشترك بین همه ورزش _

و ، فارغ از هرگونه تفاوت نژادي مردم

این نهاد اجتماعی   .شمار می روده زبانی ب

از ظرفیت باالیی در حوزه تربیتی و 

  .فرهنگی برخودار است

  

  
 

 

  نتیجه گیريبحث و 

 :سه حوزه تاثیر  - اتا -باتوجه به مدل ارزیابی آسیب هاي اجتماعی   ،مقالهدراین 
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  فرهنگی 

  سیاسی /مدیریتی 

 اجتماعی /نهادي 

هاي فرهنگی در رفتار تماشاچیان در حوزه  مفروض گرفته شد با این استدالل که بروز ناهنجاري

صاحب نظرترین اساتید انتخاب . ورزش بدون ارتباط با تاثیر سیاست هاي فرهنگی در این سه حوزه نیست

هاي ورزشی و کارشناسان مجرب براي   ساي فدراسیونؤ، رجامعه شناسی، متولیان و مدیران فرهنگی

   .مصاحبه  نیز بر اساس این مدل ارزیابی است گفتگو و

  یافته هاي این پژوهش از بعد سیاست فرهنگی

ي آن دچار مشکالت عدیده ما در شناخت مقوله ورزش و فلسفه وجود ،است که اوال از آن  نتایج حاکی

زبان گفتمانی ورزش را  ،متعاقب آن در سیاستگذاري فرهنگی در حوزه ورزشو  مین منظوره به. اي هستیم

 نوعی از سرگردانی در حوزه ورزش بخوبی نشان از عدم وجود یک برنامه و وجود  به عالوه،. دانیم نمی

ي سیاست هاعدم شفافیت در  ،چنینهم.. داردقالب برنامه هاي  پنج ساله و بلند مدت  سیاست کالن در

با دقت در اسناد  .رزشی از دیگر نکات مورد توجه استو به خصوصر حوزه هاي عمومی فرهنگی د

 ،ي فرهنگی آمده استسیاست هاعنوان  بابرنامه هاي توسعه کشور متوجه خواهیم شد که آنچه  باالدستی و

ع ن مشخص نیست و به نوعی تفسیرهاي متفاوتی ازآن ساطآبازمی باشد که دایره شمول  موضوعاتی کلی و

 .می شود  ن دیده آنوعی آشفتگی در  مشخص نیست  و ها نیز متولی اقدام آن فعالیت ،از طرفی .شود می

اگر در قانون یک سازمان  .هاي موازي در امر فرهنگی هستیم سازمانفعالیت ما شاهد  به همین دلیل

قطعا با انسجام بیشتري به امر فرهنگ پرداخته  ،هاي فرهنگی دیده شود متولی امر سیاستگذاري اجتماعی،

ها و استفاده بهینه از توان علمی کشور در این امر نمود  نحوه ارتباط با دانشگاه ،متعاقب آن خواهد شد و

  . باعث اعتالي فرهنگ جامعه خواهد گردید و می کند پیدا

ي سیاست ها در برنامه ها و )وانانج نوجوانان و(اجتماعبه رده هاي سنی پایین  یتوجه بیشاهد  ه،امروز

بلکه در بسیاري از زمینه هاي دیگر  فرهنگ و ورزش، این موضوع نه تنها در امر. کالن جامعه می باشیم

خورد که البته  چشم میه بنیز ....سیما ، وزارت ارشاد و و صدا نهاد خانواده ، پرورش، آموزش و :ازجمله

  .کنکاش و پژوهش دقیقی صورت گیرد باید یکدر هر

بهره گیري از نظرات و مشاوره هاي نخبگان و ابعاد آن،  فراگیر بودن مقوله فرهنگ و توجه به اهمیت و با

کمتر به آن  رسدنظر می ه موضوعی که ب -کارشناسان جامعه شناسی در امر سیاستگذاري ضروري می نماید

  .  بهره کمتري گرفته می شود) در هر حوزه اي(ینه تخصصی معموال از اهل فن در زم و شدهبها داده 

  فرهنگی -یافته هاي تحقیق از بعد اجتماعی 

   اجتماعی است مسائلراهبردي میانجی براي کمک به حل  ،ورزش.  
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 بخشی از سبک زندگی  است ،ورزش.  

 ستها گنجینه بزرگی از نمادها و نشانه ،ورزش.  

  شاخص تمدن دریک صنعت تکاملی است به عنوان. 

 شامل دارد مخاطب  به عنوانیک فرستنده است که گیرندگانی  خود و(هدف ورزش ارتباطات است 

  )تماشاچیان، خوانندگان مجالت و یا شنوندگان رادیو ورزش

 پس هنر است .مثل یک بازي تئاتر است ،ورزش.  

 ایجاد می کندهاي هویتی  تقابل هویت را بر می انگیزاند و ،ورزش.  

 در ورزش صلحی نداریم .یک مبارزه است ،ورزش.  

 سطح قهرماناندر (، هویت زدایی می کندورزش(.  

 دارند ن در دنیاي هویت و فرهنگ خودشان قرارامخاطب.  

  در حوزه سیاستگذاري فرهنگی نباید دید خود مطلق انگارانه داشته "دموکراسی فرهنگی "بنا به قاعده ،

   .باشیم

 در سطح آماتوري(می تواند عامل اجتماعی شدن باشد  ،ه مثابه کنش اجتماعیفوتبال ب .(  

 کژکارکردي"نشان از اعتراضی شدن فوتبال و نوعی واکنش  ،بروز تحوالت اجتماعی از خالل فوتبال" 

 .دارد

 گره  هایی در ، امکان رسیدن به راه حلفرهنگی باز کنیم - هاي اجتماعی هراندازه راه را براي پژوهش

هاي  اندازه به سوي راه حل هر را بیشتر کرده ایم و) ورزش(این حوزه  گشایی از مشکالت موجود در

  .تبعات منفی میان مدت و دراز مدت آن بیشتر خواهد شد ،رویمبانضباطی صرف پیش  مرانه وآ

  ملی گرایی ورزشی یعنی فرایند پیوند متقابل ملی گرایی و ورزش.  

 به فرهنگی فراگیر  -است و یک نهاد اجتماعی و یک پدیده اجتماعی بین رشته اياي رشته  ،ورزش

  .شمار می آید

 یک برنامه ریزي مطلوب فراغتی از نوع ورزشی منجر به کاهش آسیب پذیري نسل جوان می گردد.  

 نهادهاي فراغتی نبود هماهنگی میان :اند از از جمله عوامل آسیب زا در مدیریت ورزش عبارت ،

کم ، ه شده، عدم صرف مناسب بودجه هاي تخصیص دادنها در تابستانآودن و مقطعی بودن محور نب -برنامه

عدم  وورزش قهرمانی در رسانه ها  ي ورزش براي جوانان و خانواده ها، تمرکز بربه فرهنگ ساز یتوجه

افراد بیشتر بر جنبه هاي  وجود آموزش و اطالع رسانی درست و غلبه جنبه هاي کمی مثل جذب تعداد

  .کیفی

 به این موضوع و همچنین دو ها فراغت مخرب و لزوم توجه خانواده  وجود دو دسته فراغت موثر و

  .دسته تفریحات فردي و خانوادگی
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 میان غرور بی جا و ضربه                                                               توجه به وجود رابطه

و یا عدم تمکین با قانون در فرهنگ جامعه و اجتماعات که از جمله دالیل توسعه نیافتگی ورزش  انضباط 

 .ایران است در بروز بداخالقی ها و اشاعه آن میان تماشاچیان

 می  ،ها براي تماشاي رویدادهاي ورزشی رسد با حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه نظر میه ب

در  ، زیرا خرده فرهنگ اوباشگريفزایش دادعی را در ورزشگاه تا حد زیادي اتوان نظارت و کنترل اجتما

  .آلوده سازي محیط ورزشگاه را نخواهد یافت ، فرصت ابراز وجود ومقابله با فرهنگ ناموس پرستی

 با توجه  ،ان در محافل ورزشی داخلی و خارجیعدم شفافیت موضوع  ورزش بانوان و نحوه حضور آن

از  مراتب بیشتره هاي ب ایرانی و وجود گزارشات موجود حاکی از کژرفتاري -اسالمیهاي  به محدودیت

تا این اطمینان حاصل شود که اي جامعه شناسی در جاي خود دارد ه نیاز به تحلیلآقایان در میان بانوان، 

  .ننشسته است مسئلهبه جاي حل  مسئلهپاك کردن صورت 

  

  فرهنگی -یافته هاي تحقیق از بعد سیاسی

 هم خارجیو عرصه داخلی  هم در.(یک دیپلماسی است ،ورزش( 

 رسانه اي موثر و تریبونی همانند یک سخنرانی است ،ورزش. 

 قواي سیاسی را بر می انگیزاند ،ورزش. 

 ها و دولت هاست یکی از مهمترین دروازه هاي گفتگو با سایر ملت ،رزشو. 

 آن است حس خوب زیستن در جامعه مدرن و مشارکت در ،شادي ورزشی. 

 نوعی شادي دموکراتیک نیز هست ،شادي ورزشی.  

  

  فرهنگی -یافته هاي تحقیق از بعد اقتصادي 

 تجارت است و هویتی اقتصادي دارد ،ورزش.  

 در )فرهنگی شده است - ورزش پدیده اي اقتصادي(وجود آمده ه دوگانگی در ورزش ب اینک، نوعی 

  .، بعد هویتی قوي هم پیدا کرده استحالعین 

 منشاء گروهی از  ،ورزش به، ورود عناصر بسیار نامطلوب و سودآوري کاالیی شدن، نمایشی شدن

 .کالن می باشد و هاي اجتماعی خرد آسیب

 و قوم  منجر به ورود گسترده عوامل فساد، احساسات خشن و اوباشگري، پولشویی  صنعت فوتبال

  .به روابط اجتماعی ضربه می زندگرایی می شود که 

 محل گذران اوقات  به ها کمبود فضاهاي ورزشی منجر به این شده است که مراکز تجاري و دانشگاه

  .شودتبدیل فراغت 



21 
 

  

  یافته هاي تحقیق از بعد فرهنگ ورزش

  فرهنگ سیاسی ، فرهنگ اقتصادي ورزشی.(داردمختلفی فرهنگ ورزشی ابعاد(  

 هاست افیون ملت ،فوتبال. 

 ولی  ،ورزش بر مبناي یک فلسفه اي وارد کشورهاي مختلف شده است :نبود فلسفه در ورزش ایران

تولد  عدم رشد و شاهد نوعی ایران بدون فهم فلسفه وجودي آن باعث شده تا در ورزشورود ورزش به 

 .باشیمطبیعی 

 اجتماعی  - یاز فرهنگیمبنی بر احساس ن) ها تاسیس باشگاه(حضور شکلی ورزش  ،در دنیاي امروزي

  .مبناي وجود احساس سیاسی است بر ،ولی در ایران ،گیرد صورت می

 آسیب مهمی است ،عدم ارائه مدل و ابهام در هویت ورزش تعریف دقیق از مفاهیم در ورزش و فقدان. 

  یافته هاي تحقیق از بعد مخاطب مداري

 عنوان فرهنگ مخاطب اب(هاي تماشاگران فوتبال با سایر رشته ها مثل تنیس  تفاوت(  

   متخصصانبی اطالعی سیاستگذاران در حوزه سیاستگذاري از اهمیت مخاطب و عدم بهره مندي از 

هاي فرهنگی  امور فرهنگی در وزارت ورزش از اثربخشی فعالیت متخصصانامر ازجمله جامعه شناسان و 

 .در این حوزه می کاهد

 اجتماعی مهم دیگري بچشم نمی خورد  -متغیر فرهنگی ،در ایران بجز تفاوت در تیم هاي مورد عالقه

  .هم ندارند هاي معناداري با اجتماعی و حتی ورزشی تفاوت -و طرفداران از نظر متغیرهاي فرهنگی

  یافته هاي تحقیق از بعد اهمیت نهاد ورزش در توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی

  عینقش مهم نهاد ورزش در کاهش انحرافات اجتما بهبی توجهی  

 در جامعه اي که اوضاع . پی دارد ، تضادهاي اجتماعی را درتوسعه به طور صحیح هدایت نشودگر ا

بستري مهیاتر از عرصه ورزش  ،و خشمی تلنبار شده در قشرهاي گوناگون دیده می شود استنابسامان 

  .براي تخلیه پیدا نمی شود

  شمار می روده زبانی بو فاوت نژادي ، فارغ از هرگونه تبه نوعی زبان مشترك بین همه مردمورزش  .

  .از ظرفیت باالیی در حوزه تربیتی و فرهنگی برخودار است ،این نهاد اجتماعی

 دانشکده هاي علوم ورزشی بطور کلی وظیفه اشاعه فرهنگ ورزش را دارند.  

  هاپیشنهاد

  سیاست فرهنگی در بعد

ي سیاست هااهمیت ورزش در مجامع بین المللی، لزوم بازنگري در  و نیز بعدبا توجه به یافته هاي این 

این موضوع که ورزش یک  دادن با مدنظر قرار. در حوزه ورزش بیشتر نمایان می شود به خصوصخارجی 
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نسبت به  ،درون کشوربه با یک برنامه ریزي عقالنی و مدون عالوه بر آوردن نشاط  رسانه است، می توان

به . از فرصت سوزي جلوگیري نماییم اسالمی خود در مقیاس وسیع جهانی اقدام و -نیتبلیغ فرهنگ ایرا

مسابقات المپیک در رشته فوتبال که براي ما  دراکنون بیش از چهل سال است که نتوانسته ایم  ،مثال عنوان

 دقیق و برنامه اي بر فقدانحضور داشته باشیم که همین موضوع  ،از اهمیت ویژه اي نیز برخوردار است

  .داللت داردمدون 

  

  اجتماعی فرهنگی در بعد

اثرگذاري پر دامنه آن که عدم توجه به هریک از مقوله هاي ذکر  با توجه به یافته هاي این بعد و    

  :گردد ارائه می زیر هايپیشنهادگردند،  شده که بنوعی همه اقشار جامعه از بود و نبود آن منتفع می

  انکار به عنوان وجود و رسوخ خشونت فرهنگی در بین مخاطبان ورزش پذیرش واقعیتی غیر قابل

  ؛هاي مربوط به ورزش سنتی تحت هر پیش فرضی يژمدرن علیرغم نوستال

 دهی نیازمندي جوانان در منظور سامان ه تشکیل کار گروه جامعه شناسی مخاطب در وزارت ورزش ب

  این حوزه؛

  ؛با محوریت اصالت بخشی به نگاه اجتماعی و فرهنگیتصحیح نگاه حاکمیتی و مردم به فرهنگ شادي   

 بهتر  .هم جایگزین نشده است يهاي کنترلی جدید بین رفته و مکانیسم هاي کنترلی قدیم از مکانیسم

اجتماعی جامعه و منطبق با اصول اسالمی  - است یک مکانیسم کنترلی جدید با توجه به شرایط فرهنگی

  ؛تدوین شود طراحی و

  لزوم انتقال مفاهیم فرهنگی و دستاوردهاي دانشگاه در حوزه ورزشی و آگاه سازي و تقویت ذهنی و

  ؛مورد تاکید قرار گیرد از طریق رسانه ها به خصوصفکري جامعه در این زمینه امري است که باید 

 ؛یا سکوالریزه کردن جامعه از لحاظ فرهنگی بررسی و ارزیابی اثرات عرفی کردن و  

 اوباشگري و قوم گرایی الی، پولشوییم( برخورد با عوامل فساد ن نهادي نظارتی مختص فوتبال وتعیی ،

 ؛منظور جلوگیري از فرافکنی هاي موجوده ب در هر سطح ) اندازد خطر میه اجتماعی را بنظم که 

 نوعی ها  چرا که ممنوعیت بیهوده مشخص نمودن تکلیف بانوان در خصوص حضورشان در ورزشگاه ،

 .می نمایدایجاد جذابیت کاذب 

  

 بعد سیاسی فرهنگی در

  ن و فعالیت هاي تعریف شده غیردولتی در این بر سر فعاال چتر حمایتی از سوي حاکمیت  ایجاد

   ؛عرصه

 هاي محتوایی حرفی برا ي گفتن داشته  کار گیري مدیران در حوزه هاي تخصصی خود تا در بحثه ب

  ؛دچار ضعف نگردند باشند و
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 ؛)فرهنگ سیاسی ، فرهنگ اقتصادي ورزشی(توجه به ابعاد فرهنگ ورزش 

 ؛مشخص شدن سازمان اجتماعی سیاستگذاري فرهنگی ورزش 

 ؛هم دیده شود کل و جزء با ،سیاستگذاري ها در   

 ؛و برنامه ریزي کرد باید  با زبان خودشان حرف زدسنخی از جامعه  براي  هر 

  امور فرهنگی در امر سیاستگذاري هاي فرهنگی و متخصصانجامعه شناس و  متخصصانبهره مندي از 

  ؛مشاور در حوزه وزارتخانه ورزش به عنوان متخصصاناستفاده از این  متعاقب آن،

 که مبناي تصمیمات و برنامه ها قرار ضعیت فرهنگ در فرهنگ سیاستگذاري دقیق از و بررسی علمی و

  گیرد؛

 چه به اگر بلی،  .آیا باید دخالتی وجود داشته باشد(ت در امر فرهنگد حوزه دخالت دولتعیین حدو

  )میزان؟

 ؛مشارکتی کردن سیاستگذاري فرهنگی در نهادها 

 معه آن هم در زمانی بهنگام نرسیمجا اهی درست از استعدادها و نیازهايکه به شناخت و آگ مادامی ،

این شناخت و آگاهی چگونه و از جانب  (باشیموانیم شاهد برنامه ریزي هاي موثر در جامعه فرهنگی نمی ت

  ؛)چه کسانی باید حاصل شود

 هاي فرهنگی؛ جایگاه نخبگان فرهنگی در سیاستگذاري  

 ؛سیاستگذاري فرهنگی به گونه اي عمل شود که تنها براي گروه اقلیتی اقناع کننده باشد نباید در  

 ؛باید حضور داشته باشند) ذینفعان فرهنگ(نهادهایی که وجهه فرهنگی دارند  ؛در سیاست فرهنگی  

  ؛ي فرهنگی موثر، مولفه هاي مورد نیاز شناسایی شودسیاست هاجهت داشتن 

 مشاور در  به عنوان، مدیران وکارشناسان فرهنگی توان علمی و تجربی جامعه شناسان بهره گیري از

 ؛هاي ورزشی وزارت ورزش و فدراسیون

 ؛نوع آن از میزان حداکثري به یک سطح میانی و متوسط تغییر میزان دخالت دولت در فرهنگ و  

 ها و میزان آنها مشخص باشد در سیاستگذاري فرهنگی باید قلمرو سیاستگذاري.  

  

  در بعد اقتصادي فرهنگی

دنبال ه مان میزان نیز عواقب مخرب فرهنگی به به ، همانگونه که ورزش بعد اقتصادي پیداکرده    

        جهت جلوگیري ازه لذا عالوه بر امعان نظر بر یافته هاي این بخش و لزوم سیاستگذاري فرهنگی ب .دارد

  :پیشنهاد می نماید ،کاالیی شدن ورزشکاران

 اوباشگري و قوم گرایی مالی، پولشویی(برخورد با عوامل فساد تعیین نهادي نظارتی مختص فوتبال و ،

 ؛بمنظور جلوگیري از فرافکنی هاي موجود درهرسطح ) اندازد خطر میه باجتماعی را نظم که 
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 اسالمی  عرفی ایرانی و هاي اخالقی و هایی که مغایر بامالك توجه به ورود کاالهاي ورزشی با مارك

 ؛است

 جنبه ورزشی  که این امر عالوه بر راي جذب حداکثري نوجوانان و جوانان هاي ورزشی ب ایجاد مکان

 .ه ایجاد اماکن جانبی از بعد اقتصادي نیز امکان فراهم آمدن مشاغل دیگر را در پی خواهد داشتتوجه ب با

  

 در بعد فرهنگ و ورزش

  دور از احساس صورت ه براساس یک سازوکار و روند عقالنی ب بایدرابطه رسانه ها با ورزشکاران

 پذیرد؛

 برنامه ریزي هاي مرتبط با آن طرح و مورد الت و مشکالت ورزشی باید در دانشگاه مطرح شود و ضمع

  ؛بررسی قرار گیرد که متاسفانه به دانشکده هاي علوم ورزشی اهمیت الزم داده نمی شود

  لزوم انتقال مفاهیم فرهنگی و دستاوردهاي دانشگاه در حوزه ورزشی و آگاه سازي و تقویت ذهنی و

 ؛ورد تاکید قرار گیردم از طریق رسانه ها به خصوص در این زمینه امري است که باید  فکري جامعه

  ؛توجه به بحث اخالق در ورزش حرفه اي و قهرمانی کشور 

 اقدام اقدامات  باید تعریف دقیقی از مفاهیم در ورزش داشته باشیم و برآن اساس نسبت به ارائه مدل و

 گردد؛

 بت انگاري ورزشکاران نزد تماشاگران و ارائه راهکارهاي  بررسی اثرات اسطوره شدن، مد گرایی و

  ؛پیشگیرانه

  شدن  "الینه "بررسی اثراتalienation )تاثیر متقابل برروي  ورزشکاران حرفه اي و) ازخود بیگانگی

 .تماشاگران

 

  بعد مخاطب مداري در

ه اجتماعی مهم دیگري ب -متغیر فرهنگی ،با توجه به اینکه در ایران بجز تفاوت در تیم هاي مورد عالقه

هاي معناداري  اجتماعی و حتی ورزشی تفاوت -چشم نمی خورد و طرفداران از نظر متغیرهاي فرهنگی

ن نیز ي پر طرفدار تیمی است و تماشاگرارشته ها ها در عمده ناهنجاري باهم ندارند و نیز از آن جا که

متخصص جهت ارائه راهکارهاي فراغتی  ن خبره وامشاور بهره گیري ازمی باشند، اغلب از قشر جوان 

براي حضور تبدیل ورزشگاه به  محیط فرهنگی امن و جذاب  ن واز آبعد  حین برگزاري مسابقات و

  .می تواند راه گشا باشد - .....ایجاد نمایشگاه یا بازارچه هاي مختلف و ،مثال به عنوان -خانواده ها

  سعه فرهنگیدر بعد اهمیت نهاد ورزش در تو
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 جامعه  ، دردر حوزه عملیسپس، . هاي ورزشی را شناسایی کنیم ابتدا باید آسیب ها و خود باختگی

ي سیاست هاتدبیر به اصالح  مراکز دانشگاهی و آکادمیک با فکر و در در حوزه نظري، ورزش کشور و

   ؛فرهنگی بپردازیم

 رشته هاي  تربیت بدنی در اجتماعی و هویتی و الگوسازي و - عدم اهمیت دادن به جنبه هاي فرهنگی

  ؛علوم اجتماعی و علوم ورزشی

 داشته  ،یک جامعه انحرافات زیاد می شود اینکه چرا در موردهاي ساختاري عمیقتري در  حلیلت باید

  ؛باشیم

 امل ارگانیکی ها نیز باید با هم تع ، عناصر پشتیبان مانند آموزش و پرورش و باشگاهبراي توسعه ورزش

  ؛داشته باشند

 حرفه اي و غیر حرفه اي ورزش خود یک حوزه کار آفرین بسیار بزرگ  مراکز آموزش و غیر آموزشی

  .دند که باید مدیریت شونده جامعه را تشکیل می

  ؛)مسیر ورود ایده هاي علمی به نهاد ورزش فراهم شود(اصالح نهاد مدیریت ورزش  

 نگاه  مسئلههاي ورزشی،  در سطح فدراسیونبه ویژه ورزش کشور  رايب یک برنامه ریزي دقیق و مدون

 .را به حداقل می رساند آزمایش و خطا به ورزش

  موانع تحقیق

  :پیش روي محقق قرار داشت زیرموانع و مشکالت  ،در این پژوهش

  ؛هاي ورزشی عدم همکاري تعدادي از مدیران و روساي فدراسیون-1

 ؛نمونه هاخود سانسوري تعدادي از -2

  ؛مشکالت مسافت و ترافیکی محقق جهت حضور بموقع در وقت مصاحبه-3

   .ضبط مصاحبه توسط محقق ثبت و به نمونه هابرخی از عدم تمایل -4

 

  براي تحقیقات بعدي  پیشنهادات

  :ه می نماییمئسه دسته ارا در  براي محققان بعدي  یپیشنهادات ،)اتا(اینجا براساس  در

  

  عامل سیاسی مدیریتیدر باب - 1

   فرهنگی سیاست هاي فرهنگی در حوزه ورزش  - تکرار ارزیابی آسیب شناسانه از جنبه هاي اجتماعی

در حوزه  سیاست هاو نهادینه سازي الگوهاي نوین ارزیابی  capacity building با ظرفیت سازي 

تصمیم سازان براي اخذ تصمیمات منظور رفع نیاز ه فرهنگ و فرهنگ عمومی براي ارائه نتایج بهتر ب

 ؛مسووالنه تر

  ؛)تصحیح نگرش(عامل افزاینده سرمایه فرهنگی و توسعه دهنده سرمایه اجتماعی  به عنوانورزش  
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  مشابه داشته اند  مسئلهکشورهایی که + بین المللی + درونی (تکیه بر اسناد باالدستی(Benchmark 

 .این تحقیقی شبیه مسائلبراي یافتن 

 باب عامل نهادي اجتماعی در- 2

 ؛)فارغ از نگرش هنجاري(مقوله ایمنی و ورزش 

 ؛)فرهنگ هاي زندگی( نسبت ورزش با سبک زندگی 

 گرا، توفیق گرا و  شناسایی دوره هاي سیاستگذاري براي نهاد ورزش شامل پارادایم هاي اخالق

 قهرمانی؛

 ؛شی چه جایگاهی داردنگاه نهاد ورزش به مسائل فرهنگی چیست یا فرهنگ در نهاد ورز 

 ؛کارکردهاي ورزش در حوزه فرهنگی اجتماعی اقتصادي 

 رابطه اقتصاد و ورزش.  

  باب عامل فرهنگی در - 3

 رابطه میان شهروندي و نهاد ورزش؛ 

 ؛هاي فرهنگی معطوف به اخالق سیاستگذاري 

 ؛تفاوت فرهنگ ورزشی با فرهنگ و ورزش 

 ؛سیاست در جامعه پیوند ورزش و   

  ؛و رابطه آن با نهاد فرهنگورزش چیست   

 ؛هویت زدایی بین هویت ورزشی و واکاوي مرز 

 ملی گرایی ورزشی یعنی فرایند پیوند متقابل ملی گرایی و ورزش بررسی تاثیر . 

  

ي سیاست هاما در  ،با توجه به ابعاد مختلفی که برشمرده شد که وري می نمایدآیاد ،در پایان    

به این جنبه ها توجه خاصی  بایدها در حوزه ورزش  ها و فعالیت ، اقدامهافرهنگی، استراتژي ها، برنامه 

ي سیاست هاکه بدیهی است . ویت ملی و قومی ما گره خورده استبویژه در رشته فوتبال که با ه نماییم

  .و از یک سازماندهی منسجم برخوردار باشداتخاذ شود با وسواس و آگاهی  بایدفرهنگی در ایران 
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Now a days, Sport is considered as a social affair all over the world. For all its 

hidden attractions, especially football, is faced social-cultural rudeness among 

the spectators. Most of the governments make policy according to their 

dominated culture. 

In this study, the cultural policy about the Sport era, especially on social-

cultural rudeness among the spectators in sport complexes will be evaluated. 

Through this study, three main questions over the cultural affairs and any 

managerial causes effect the rudeness will be considered. 

Meanwhile, the interviews to high rank experts & masters in this field had been 

added in order to illustrate the case. 

 

Key words: Cultural Policy, Audience, Social Structure and misbehaving  

  

 


