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 31/01/1399تاریخ پذیرش:             10/1398/ 09تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

  کشورهای   در  هاباشگاه   اقتصادی  پایدار  توسعة  و  درآمدزایی  رویکردهای  از  یکیهواداری    فرهنگ  توسعة

است.  صاحب  فوتبال   برتر  لیگ  در  هواداری  فرهنگ  توسعة   الگوی  طراحی با هدف    حاضر   پژوهش  فوتبال 

شد  ایران از.  انجام  پژوهش  کیفی   این  که   نوع  داده  کارگیریبهبا    بود  شد.نظریة  انجام  آماری    بنیاد  جامعة 

برفی هدفمند و با روش گلوله   صورتبه  هاآناز    گیرینمونهبودند که    پژوهش خبرگان آگاه از حوزة پژوهش

شد.   ا  هادادهانجام  از  مرحلةمصاحبه    15  جرایبعد  نظری    به  سه داده  وتحلیلتجزیه   .رسیداشباع  در  ها 

کدگذار  یمحور  یکدگذار  باز،   یکدگذار  مرحلة نشانانجام    یانتخاب  یو  پژوهش  نتایج  کد    ۷9  دهندةشد. 

مصاحبه  شدهبندیدستهاولیه   استخراجها  از  )ارزش   بود مقوله    23  و  علّی  شرایط  شامل  فردی،  که  های 

زمینه تخصص شرایط  مشترک(،  هویت  و  برند  هویت  وابستگی،  )مقولهگرایی،  بسترهایای  فرهنگی،    های 

رسانه بسترهای  اجتماعی،  کیفیت(،  بسترهای  و  زیرساختی  بسترهای  مداخله ای،  )افراد مشهور،  شرایط  ای 

عالقه  و  گرایش  و  اقتصادی  نگرش،  )آسیب  مندی(، سیاسی،  ریشهراهبردها  و  شناخت، شناسی  یابی، 

الگوهای بومی فرهنگبه و پیامدها )پیامد    پشتیبانی(آموزی و یادگیری و حمایت و  سازی، مهارتکارگیری 

بودند اجتماعی(  پیامد  و  فرهنگی  پیامد  مسئوالن    ، بنابراین  ؛رفتاری،  و  کشورمدیران  این   ورزش  به  باید 

 توجه کنند.  هواداری فرهنگ توسعةعنوان عوامل مهم در متغیرها به
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 مقدمه

 ة پیوندی محکم با مجموع  که استاجتماعی، سیاسی و اقتصادی  ای فرهنگی، تربیتی،  ورزش پدیده

های  دستاوردهای ورزش و فعالیت  ؛ یعنیهای اجتماعی داردها و همچنین ساختارنهادها و سازمان

  مهرسعادت)  شودمحسوب می  گوناگونهای  زمینه دریک شاخص فرهنگی    یطورکلمربوط به آن به

 از ورزش در جهان است.  ترینمحبوب امروزه فوتبال پرطرفدارترین و  .(2، 2۰1۸و عسگری طرقبه، 
است    پیدا وسیعی تشکیالت ایرانی جامعة در فوتبال ورزش اخیر، قرننیم  این هایرقابت وکرده 

 مسابقات و  مناسبات در تماشاگران حضور  ،گریدازسوی  .است افزایشروبه  مستمر  طوربه  ورزش
 فوتبال و عام طوربه  ورزش  .است بوده غیره و سیاسی، صنفی هایمشارکت دیگر از  بیش فوتبال

به مرزوبوم  این اجتماعی نظام از  جزئی خاص  طور به و  اجزای  مثابةهستند    اقتصاد، (جامعه  دیگر 

اجتماعی   دوام و ثبات تعادل، برای هاآن  تعمیم و توسعه مذهب( حکومت و وپرورش،آموزش  خانواده،

 بزرگ کشورهای از  بسیاری همپای امروز  ایران در (. فوتبال۸1،  2۰1۵)شجیع،   است ناپذیراجتناب 
 در ایجایگاه ویژه است  توانسته ویافته است   سیاسی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، یهاکارکرد  دنیا

 و ترینجذاب  اکنون و شد ایران وارد پیش قرن یک حدود از که ورزشی؛  آورد دستبه جامعه
 .(2۸، 2۰۰2 کشمیری، افسر(آید می شماربه  ورزش کشور  پرطرفدارترین

فوتبال  بدون اساسی در مسابقات  رکن  این  فوتبال هستند. وجود  اساسی  ارکان  از  تماشاگران  شک 

. اگر عنصر تماشاگر  شودیجذابیت، کاهش یا افزایش انگیزه در بازیکنان و مربیان مباعث حساسیت،  

شد   خواهد  گرفته  فوتبال  از  زیبایی  و  انگیزه  جذابیت،  حساسیت،  شود،  حذف  فوتبال  مسابقات  از 

ورزشگاهلبریز  (.۵،  2۰۰4،  )جلیلیان قارهبودن  ملی،  داخلی،  دیدارهای  در  تماشاچیان  از  و    یاها 

و   رقابتجهانی  صدمبرخورداری  چند  بینندگان  از  تلویزیونی  ی ونیلیها  به    ، پخش  را  فوتبال 

در   نیتریمردم ورزشی  مسابقات  تماشای  برای  که  تماشاچیانی  است.  کرده  تبدیل  جهان  ورزش 

مورزشگاه حضور  مهم  ،ابندییها  و  دارند  ورزشی  لیگ  هر  برای  خاصی    ةسرمای  نیتراهمیت 

مبه  یاحرفه  ی هاباشگاه لبرعالوه  ،زیرا  ؛ روندیشمار  به  م  یها گیاینکه  هویت  با  بخشندیورزشی   ،

بلی برجسته مسابقا  تخرید  نقش  ل  یات  برای  درآمد  ا  یهاگ یدر کسب  دارند.  ،  براینفزونورزشی 

م  ورزشگاه  فضای  در  جذابیت  افزایش  باعث  مسابقات  در  تماشاچیان  بیشتر  حتی    شودیحضور  و 

ها ایجاد  دلیل فضایی است که حضور تماشاچیان در ورزشگاهها بهاز جذابیت فوتبال در رسانهبخشی 

کاتلر  )  شودیها محمایت از باشگاه  هبحامیان مالی  مهم باعث افزایش تمایل    وعضمو  که این  کند یم

 (. ۶4، 2۰14 ،1آرمسترانگ و 

 
1. Kotler & Armstrong 
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 طیف  فرهنگی، و اجتماعی ایپدیده عنوانبه  بلکه بازی یک عنوانبه  نه فوتبال ورزش  بررسی
آن   همه از  بیش آنچه  ایران  در  .گیردبرمی در  را  موضوعات از  متنوعی است توجه  به   ، شده 
 را ایران  در فوتبال تحول  (1۹۹۸) شهابی .است بوده آن اجتماعی تأثیرات  و فوتبال هایخشونت 

 جهانی عام فرهنگ  سوی به حرکت دهندةنشان  و  کشور عمومی تحوالت  هایشاخص از یکی
هریس بریت  داند.می و  کردند 2۰۰۸)  1برس  عنوان  انسانی  (  بنگاه  یک  و  فوتبال  اجتماعی   ،

های فرهنگی را از  ارزشو    های اجتماعی های اجتماعی ارزشاست که از طریق فعالیت  عملیاتی 

،  2۰۰1  )تندنویس،   های اجتماعی را کاهش دهدتواند تنش میو    دهدطریق مشارکت افزایش می

  ان یمفرهنگ فوتبال سخن به   اصطالح  از  توانیمکه  بر این باور است    (2۰۰۷)  االمینیروح  (.3۵

در    ران  داشتنبودن و دوامی داشتن، اجبارتیعموم  ییعن  فرهنگ  ةگانسه  یهایویژگ  چراکهآورد؛  

به که  پدیده  جااین  باز  ی مرورزمان  را  م است  کرده   خود  جنبه  ی یک.  یافت  توانی،  مهم    یهااز 

ش است  پذیرفرهنگو    کردنیاجتماع   ةویفوتبال،  آن  (؛  ۸۹،  2۰۰۹،  ترکانو    )پارسامهرکردن 

یعنی  این    ارکان  ازی  کیبنابراین،   مهم    ت یهدا  کردن،پذیرفرهنگ  و  کردناجتماعیموضوع 

برنامهبه  ها هیسرما همچنینورزش  ی هاتیفعال  توسعةو    یزیرسمت  و    ی هاباشگاه   هواداران  ی 

 (.  11۰، 2۰14 ،، حمیدی و سجادی)سلیمانی استشی ورز

که    استهوادار کسی    خورده است.، با مفهوم هوادار گرهخاصطور طورکلی و فوتبال بهورزش به 

ع  خاصی  ورزش  یا  ورزشکار  ورزشی،  تیم  حمایتقهال به  آن  از  و  است  )شعبانی،    کند می  مند 

باشگاه  هواداران  میزان حضور  .(24،  2۰1۶ از هر  برای    و حمایت  و   درآمدزاییمتغیری کلیدی 

می محسوب  مالی  حامی  ب  کنندةتعیینعامل    ،زیرا  ؛شودجذب  درآمدی  مهمی  منابع  سایر  رای 

های مربوط به باشگاه،  ال فروش کابا    )غیرمستقیمیا    فروشی(بلیتبا  )  مستقیمصورت  است که به

، 2)هوکویشود  می  تأمین  (حامیان مالی و حتی فروش حق پخش تلویزیونی در برخی کشورها

رایلی  پژوهشنتایج    .(۹4،  2۰۰۸ و  هواداران  2۰۰4)  3کیل  داد  نشان  زیادی(  که   تمایل  دارند 

نظیر    عنوانبه نقشی  بازیکنان،    بارةدر  رسانیاطالعهوادار  و    سازیهماهنگو    ریزیبرنامهتیم 

و   هایفعالیت بیشتر  تشویق  برای  هواداران  در  انگیزه  ایجاد  با  محبوب  تیم  همراهی  هواداران، 

نشان داد که هواداران تمایل زیادی   خود  ة( در مطالع2۰۰۷)  4ی نفور.  داشته باشند  هاامثال این

 
1. Breitbarth & Harris   

2. Hokoy 

3. Kahle & Riley 

4. Forney 
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تیم    آوریجمع به   طریق    محبوبشانیادبودهای  این  از  و  و    ،پیامنمود  دارند  تیم  باورهای 

 دانند. میاجسام فیزیکی   دربازیکنانش را 

خانواده، گروه همساالن، مدرسه و )در جامعه    یریپذ جامعه   درجات گوناگونبه    قیعم  یبا نگرش

بهدریافت که    توانی م  ی(گروه  یهارسانه به رسمیت شناخته با  یک فرهنگ،    مثابةشدن هواداری 

دهه تالشطی  اخیر  نظریههای  برای  ازهایی  است؛  شده  هواداری  فرهنگ  دربارة  جمله پردازی 

اقتصاد، چارچوبی را    ةمنزلبهبر توصیف فرهنگ  مبنی  2بوردیو  بر استعارة  یهتک( با  2۰۰1)  1فیسک

ویژگی تحلیل  و  بحث  استبرای  کرده  پیشنهاد  هواداری  اصلی  می های  برای  که  مبنایی  تواند 

تحلیل هواداری باشد. از نظر وی، سه ویژگی اصلی فرهنگ هواداری، تبعیض و تمایز، تولیدگری و  

انباشت سرمایه است.    و ها باشگاه  بودنسودآور ها، استادیوم جمعیت ایشافز  منظوربهمشارکت و 

 ضروری امری هاآن  تشویق و و حمایت تماشاگران حضور دولت، به وابستگی از هاآن  شدنخارج

  (. 14،  2۰۰۶،  3کند )نل و فانک گسترش فرهنگ هواداری به آن کمک شایانی می  است؛ بنابراین، 

  فیضع  های فصل  ینکته که هواداران در ط  ن یو فهم ا  میهواداران ت  ی هادگاه یاز د   ی آگاههمچنین  

به  و    شودممانعت    ها م یطرفداران ت  ةندیباشگاه چه انتظاراتی دارند، باعث خواهد شد از کاهش فزا

شناساباثرگذار    یهامؤلفه   کرد  خواهد  کمک  ها باشگاه  رانیمد را  هواداران  جذب  با    کنند  ییر  و 

ارتقا  یکردیرو به  کنند.  یمناسب  کمک  تا    نیچنهم  آن  کرد  خواهد  کمک  هواداران  کانون  به 

آن کمک    یمناسب به ارتقا  یکرد یو با رو  کنند  یی ر جذب هواداران را شناساباثرگذار    ی هامؤلفه 

   . (1۸۰، 2۰1۶، خسروجردی؛ نریمانی و  ۶3، 2۰13 ،، عیدی و رمضانی نژاد)ریحانی  کنند

از   توسع بسیاری  توسعزم  عنوانبهرا    فرهنگی  ةاندیشمندان  هرگونه  برای  الزم  شرط  و    ة ینه 

ورز(  1۹۰۶)  4سامنر  . اندپذیرفته  اجتماعی-اقتصادی که  است  از  معتقد  یکی    های راهش 

  ای پدیده  ورزش.  است  جامعه  فرهنگ  و  ها باارزش  خوگرفتن  مانندهمانندسازی    و  شدناجتماعی

سا  فرهنگی-اجتماعی و  نهادها  با  که  ازاست  دارد.  ارتباط  اجتماعی    از  توانمی  سویکختارهای 

ودربارة    ورزش  طریق اجتماعی  پیشرفت  ازسوی   سطح  و  کرد  داوری  جامعه  یک  دیگر،  فرهنگی 

 انورالخولی،)  است  وابسته  جامعه  بر  حاکم  اجتماعی  عوامل  و  ها دادهپیشرفت و ترقی ورزشی نیز به  

غیره نمادها باورها، ها،ارزش هنجارها، گسترش فرهنگ، توسعة  از منظور  .(2۹،  2۰۰2  در و 

فرهنگ   بنابراین، توسعة است؛کنونی   رایج هایناهنجاری و غیراخالقی مسائل از  دور  بههواداران  

  .(2۵،  2۰۰۵  شود )مهدوی، می هواداران سیاسی و هویتی اجتماعی، ابعاد تمامی هواداری شامل

 
1. Fiske  

2. Bourdieu 

3. Neale &   Funk 

4. Samner 
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در  هایپژوهش  متأسفانه توسعةجامعی  ایران  بارة  فوتبال  برتر  لیگ  در  هواداری   انجام   فرهنگ 

باشگاه  توسعة  زمینة  در  شده انجام  هایپژوهش  و اند  هنشد ،  های ورزشیورزش، هواداری ورزش و 

محتوای    عمدتا   تحلیل  رویکرد  پرداختن    ها آنبا  میزان  در  و  هواداری  نقش  انجام    ها باشگاهبه 

گرفته  محتواهای  پژوهش  (.1۵،  2۰۰۸)معصومی،    اندصورت  تحلیل  به  و    یبندت یاولو  ،مربوط 

  ه ب  هحمایت از تیم، عالق  یهازهیانگ،  ر حضور هواداراندو عوامل مؤثر    هازه یارتباط بین انگشناخت  

حضور   میزان  با  بازی  هیجان  و  فوتبال  زیبایی  و    دانند یم  ها زانندهیانگ  نیترمهمرا  فوتبال،  )نل 

نظر به  از دید برخی پژوهشگران (.۷،  32۰۰  ،، تریل و فینک و اندرسون1گالن  ؛13،  2۰۰۶  فانک، 

،  آن  زا  پسرهایی از استرس است که    ةهواداری از فوتبال انگیز  ة کنندبینیترین پیشقوی  رسدمی

، ، نیک نژاد و رسولی نژادمهرپارسا)  بعدی قرار دارند  هایرتبه زیبایی و پیوند با گروه در    هایانگیزه

و    مطالعةنتایج    .(13۵،  2۰1۸،  2جفری ؛ وان و  1۹2،  2۰14 پوردرویشی  نشان   (2۰1۷)  نصیری 

به ارزشی  و  فرهنگی  فنی،  اقتصادی،  زیرساختی،  اجتماعی،  عوامل  مهمداد  عوامل ترتیب  ترین 

هستند پرسپولیس  باشگاه  تماشاگران  افزایش  و  حفظ  بر  و    پژوهش  ی هاافتهی .  تأثیرگذار  شیخی 

 ورزشی و  یهاومیاستاد کیفیت خدمات در بین دارامعن ارتباط وجود از حاکی (2۰1۷شریفیان )

و خراب  میزان میزان  و  ورزشی یهاومیاستاد در خدمات کیفیت بین دارامعن ارتباطنبود   کاری 

( به  2۰1۹)  ، طالب پور، عظیم زاده و کشتی دار. شجیعبود فوتبال تماشاگران دیدگاه از عصبانیت

پرد  فوتبال  مسابقات  در  حضور  رب  مؤثر  بررسی عوامل نبود   ازجملهعامل    هفت  هااختند. آن ایران 

اجرایهاومیاستاد  بهونقل  حمل  خدمات  و  مطلوب  دسترسی  درراهبردی    یهابرنامه  ناقص  ، 

  استادیوم،  به  تلویزیون  خدمات  برتری  و   کم   تیفیک  با  یهایباز   تأثیر  ، هاباشگاه  و  فدراسیون

 توجه   و  تماشاگران  اقتصادی  مشکالت   ورزشگاه،   نامناسب  فضای،  هاورزشگاه  در  نامناسب  خدمات

   .کردند ن شناسایی  منتقدا  دیدگاه ازرا ها رسانه یهاه یحاش به بیشتر

  طی   را  منفی  روندی   است،شده    کشور  برتر  لیگ  سازمان  یهاگزارش   برمبنای  که  آماری  هایبررسی

  فوتبال مسابقات  تماشای و  ها استادیوم  در حضور هواداران برای استقبال میزانبارة در اخیر سال چند

 فوتبال   سرمایة  ترینمهم  همواره  که  تماشاچیان  خالی  جای  دیگر،ی سواز  .دهدی م  نشان  ایران  در

کاظمی  آیدمی  چشمبه  بسیار  هاآن   محبوب  هایتیم  کنار  در  ،شوندمی  محسوب و  )فالح  پور  قلی   ،

دارا  یهوادار   کهازآنجا(.  2۰1۷  ،عیدی آن  فرهنگ  صم  مانند   یاجتماع   یدفوا  یو   ، یمیتاحساس 

 
1. Galan, Trail, Fink & Anderson 

2. Wann & jeffry 
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تثب  یاقتصاد   فواید و    نفس  عزت  ،ی اجتماع   ةوجه  ،یهمبستگو  وحدت     یفرهنگ  یهاارزش   یتو 

 ازجمله   نابهنجار تماشاگران و علل و عوامل آن  یمتعدد با موضوع رفتارها  یهاوجود پژوهش  ،است

اوباشگر و  استاد  تعداد  کاهش ،  یخشونت  در  فوتبال  تمحروم  ها، یومتماشاگران  از حضور   هایمشدن 

نقد  انتماشاگر به فرهنگ هوادار  ، هاباشگاه  یو جرائم  توجه  را آشکار م   ةو توسع  یلزوم   کند؛یآن 

و    ،زیرا معیارها  به  در    یهاشاخصتوجه  مفیدی    تواندمی  یدارباشگاهفرهنگی  بسیار   برای تبعات 

هوادار  باشد. داشته    جامعه برای  به   که  است  اجتماع  در  یامدرسه  ةبمثابه   باشگاه  را  خود  فرهنگ 

 این پژوهش اصلی سؤال  بنابراین،  ؛(2۰1۷،  نصیری پور)درویشی و    بخشدیمتسری    ترکالنمحیط  

 توسعة  چه الگویی برای  ل ایران چیست؟فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبا  الگوی توسعة که  است

برتر فوتبال فرهنگ هواداری برای   هایمؤلفه  است؟ مناسب ایران در لیگ  طراحی  اصلی و واسطه 

 دانشگاهی قشر دو هر هاینظر از دشوتالش می حاضر پژوهشدر  ند؟اکدام ایران درشده رالگوی ذک

 اجرایی  اموری که در  افراد چراکه افزاید؛می پژوهش  غنای بر این امر  کهد  بهره گرفته شو  اجرایی و

دارند،  ،دیگرازسوی و دارند  آشنایی آن  با یخوببه و هستند موضوع درگیر نزدیک از فعالیت 

. همچنین با توجه به کنند کمک پژوهش  اعتبار به نظری  بعد از توانندیم نیز دانشگاهی نامتخصص

 موضوع این  ندارد،وجود   در لیگ برتر فوتبال فرهنگ هواداری  توسعةالگوی   ایران اینکه در کشور

مدیران   شودمی باعث تمامی  هاباشگاهآگاهی  و  اجرایی  عوامل  و  ،   از   اندرکاراندستکارشناسان 

هواداری  یابد. موضوع  وضعیت در تواندمی پژوهش این نتایج افزایش  و بهبود   جه یدرنت  هواداری 

 .باشد مفید فرهنگ هواداری لیگ برتر فوتبال کشور و توسعة وضعیت بهبود

   پژوهش  روش
رهیافت    بنیادداده  یسازهینظر  با رویکردکیفی    ایالعهطم  ، هاازلحاظ نوع و تحلیل داده   پژوهشاین  

 ها ازها، پرورش مقوله، تعیین و تعریف مقولهیسازبنیاد شامل مفهومداده  یسازهی. نظراستمند  نظام

یا جمالت حاکی از   ها ها با یکدیگر از طریق فرضیهکردن مقولهابعاد و سپس مرتبط و  هاویژگیلحاظ 

  . بودو همچنین مصاحبه    پژوهشالعه و بررسی ادبیات  ها مط . ابزار اصلی گردآوری داده استارتباط  

  در  کنندگان از نوع نظری است که انتخاب منابع و مشارکت  ، بنیادداده  یسازهینظرپژوهش  وش  ر  در

شود. در این روش در پایان هر مصاحبه و بررسی  نیز گفته می  «گیری نظرینمونه»به آن    اصطالح

مر تحلیل  داده  طبتمتون  برشوند  میها  آن، و  مشارکت  اساس  و  انتخاب  ی هاکنندهمنابع    بعدی 

مفاهیم    ةهمیابد که  و این روند تا جایی ادامه می  برفی(گلولهی هدفمند با روش  ریگنمونه)   شوندیم

 ها داده  پژوهش،این  در  .  برسنداشباع نظری  به    یبررسدر حال    ةپدید  دهندهل یتشک و مقوالت اصلی
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از با    11  اجرای  بعد  )مصاحبه  ورزشی  شناسجامعه،  ورزشی مدیریتاساتید  خبرگان  مدیران ی  و 

اما برای افزایش ضریب   رسیدند،اشباع نظری    به مرحلة  بودند(نظر  که در این زمینه صاحب اجرایی  

انجام و  اطمینان چهار مصاحبة   نیز  بیانگر نمونة  لیوتحلهیتجزدیگر  آماری    شد. جدول شمارة یک 

 . استپژوهش 
 

 آماری پژوهش  نمونة -1جدول 

Table 1- Statistical Sample of Research 

 سمت

Level 

 تعداد 

Number 

 تحصیالت

Education 

 نوع فعالیت

Activity 

 مدیرعامل باشگاه لیگ برتری 

Club CEO of the Premier League 
3 

 دکتری تخصصی

PhD 

 اجرایی 

Executive 

 مدیر حراست و رئیس کانون هواداران باشگاه 

Director of Security and President of 

the Club Fans Association 

1 
 دکتری تخصصی

PhD 

 اجرایی 

Executive 

 کارشناس فوتبال

Football expert 
1 

 ارشد کارشناسی

Masters 

 اجرایی 

Executive 

 علمی دانشگاه، آشنا به حوزة فوتبال هیئت

Faculty Member, familiar with the 

field of football 

10 
 دکتری تخصصی

PhD 

 پژوهشی

Research 

 

مستمر است که در   ةپرسش و مقایس  ، بنیادداده  یسازهینظر  پژوهشروش    در  هاتحلیل داده وشر

 3، کدگذاری محوری 2اصلی کدگذاری باز  ةدر سه مرحل ( 1990) 1مند استراوس و کوربینرویکرد نظام

گزینشی کدگذاری  م   )انتخابی(   4و  یعنی  شودیانجام  هر؛  مرحل  زا  یکدر  ی  هاپاسخ  شدهرذک  ةسه 

پرسش  شده داده ممطرح  یهابه  مقایسه  یکدیگر  با  از    شوند یشده  که  مفاهیمی  دست به  هاآنو 

داده  ،دنیآیم گردآوری  )دانایییممحسوب  بعد    یها مبنای  امامی،  شوند  و  تعیین .  (2۰۰۷فر   برای 

 
1. Strauss & Corbin 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 
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عنصر    چهاراز  این مفهوم    که  شده است  استفاده(  1۹۹4)  1گوباو   پایایی و روایی نیز از روش لینکلن 

 گیرد.  شکل می  ۵أیید قابلیت تو  4، قابلیت اعتماد3، قابلیت انتقال 2قابلیت اعتبار 

بر  د ی أیت  در جدول شمارة دو مراحل اعتبار  ( نشان داده  1۹۹4)  گوبا و   روش لینکلناساس  روایی و 

 . شده است
 

 ( 1994) گوباو  روش لینکلناساس روایی و اعتبار بر -2جدول  

Table 2 - Validity and Validity Based on Methods Lincoln & Guba (1994)   

 فرایند شاخص 

 شونده یید دادههای مصاحبه توسط مصاحبهأ ت و صرف زمان کافی برای پژوهش اعتبار

 که در پژوهش شرکت نداشتند دریافت نظرهای خبرگانی  پذیری انتقال

 یند پژوهش ا مستندسازی و حفظ تمامی گامهای پژوهش و مستندات در فر تأییدپذیری 

و   قابلیت اعتماد  پژوهش  جزئیات  تمامی  ضبط  و  روند  یادداشتثبت  و  مصاحبه  طول  تمام  در  برداری 

 پژوهش

 

 فاصلة دو در پژوهشگر هایکدگذاری  بین آزمونباز پایایی شاخص  در جدول شمارة سههمچنین  
 کدگذاری جریان در و پژوهش  این دادنانجام حین در پژوهشگر ،اساسبراین شده است؛  ارائه زمانی

زمانی در نمونه عنوانبه را مصاحبه سه ها،مصاحبه  زیر روزه  2۰ فاصلة  فرمول  از  استفاده    با 

 .  کدگذاری مجدد کرد

درصد توافق  =
2 ∗ تعداد  توافقات

تعداد  کل کدها 
∗ 1۰۰٪ 

 برابر این پژوهش یهامصاحبه  بازآزمون پایایی ضریب  ،شمارة سه  دولشده در جارائه براساس نتایج  

گوبا، و   )لینکلن  تأیید کند را  هامصاحبه  و ثبات کدگذاری اعتماد قابلیت   تواندیمکه   است  ۸۸/۰  با

 انجام شد.  2۰1۸ نسخة ۶کیودا افزار ماکس ها نیز با کمک نرمداده تحلیل (.1۹۹4
 
 
 

 

 
1. Lincoln & Guba 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 

5. Conformability 

6  . Maxqda 
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 بازآزمون  پایایی درصد میزان -3جدول 
Table 3 - The Percentage of Reliability of The Retest 

 ردیف 
عنوان  

 مصاحبه

تعداد کل  

 کدها 

تعداد  

 توافقات

نبود  تعداد 

 توافقات

آزمون  پایایی باز

 )درصد( 

1 P1 21 20 1 %95 

2 P2 7 6 1 %85 

3 P3 7 6 1 %85 

 88% 3 32 35 کل

 

 نتایج 
ریافته با خبرگان  اختاسهای عمیق و نیمههای حاصل از مصاحبهوتحلیل دادهبا تجزیه پژوهش در این  

اقدام شود. روند    ایران  فوتبال  برتر  لیگ  در  هواداری  فرهنگتوسعة  تبیین الگوی    سعی شده است به

و کوربین( در سه  رد استراوس  مند )رویکبنیاد رهیافت نظاماساس نظریة دادهها بروتحلیل داده تجزیه 

 شده است.   گذاری اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی )انتخابی( انجام کد مرحلة

جای ارائة است. در این قسمت به کدبندی باز دادنانجام  ،ایزمینه نظریة ساخت  در  مرحله نخستین 

نگارش صفحات  ازشدتمامی  مصاحبهمصاحبه  ه  کلیدی  نکات  فقط  بر  حاشیه  اساسبرها  ها،  نویسی 

است.    شده  داده یک کد اولیه    شدهارائهیک از این نکات کلیدی  است. به هر  شده  ارائه  متون مصاحبه

 است.چهار  شیوة کدگذاری اولیه به شرح جدول شمارة

 

 همراه کدگذاری اولیه ها بهمصاحبه ای از نکات کلیدینمونه -4جدول 
Table 4 - An Example of The Key Points of The Interviews with The Initial Coding 

 های منطقی )کد اولیه( گزاره متن مصاحبه )نکات کلیدی(  نشانگر

P1 استفاده از افراد غیرمتخصص  های فرهنگی و اجرایی  افراد غیرمتخصص در پست ی ریکارگبه 

P1 فرهنگیمتخصصان امور  استفاده از کارشناسان و متخصصان امور فرهنگی 

P1  سپردن امور به افراد غیرفرهنگی  یرفرهنگیغافراد سپردن امور فرهنگی به 

P1 آموزش هواداری . استری اصال  کار اجرایی انجام نشده در راستای آموزش هوادا 

P1 ساماندهی هواداران  . ساماندهی هواداران یکی از محورهای اساسی توسعه است 

P1 ایجاد ساختار  . کننده داشته باشدنقش تسهیلتواند  ایجاد ساختار می 

P1  یابی خشونت ریشه  .در دستور کار قرار گیرد یابی انواع و اقسام خشونت باید ریشه 

P1 خدمات رفاهی مناسب  خدمات رفاهی مناسب به هواداران   ارائة 

P1 اجتماعیسرمایة  اجتماعی  یک سرمایة  عنوانبههواداران   درنظرگرفتن 
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 همراه کدگذاری اولیهها بهای از نکات کلیدی مصاحبهنمونه -4جدول ادامه 
The Rest of the Table 4 - An Example of The Key Points of The Interviews with 

The Initial Coding 

 های منطقی )کد اولیه( گزاره متن مصاحبه )نکات کلیدی(  انگرنش

P1  حقوق اجتماعی هواداران  درنظر نگرفتن حقوق اجتماعی هواداران 

P1  نگاه ابزاری  . برای توسعه است  معضلنگاه ابزاری به هوادار داشتن یک 

P1 های فرهنگی زمینهپیش های فرهنگی از قبل وجود داشته باشد.زمینهپیش 

P1  .نگاه افراطیون  نگاه افراطیون مانع توسعة فرهنگ هواداری است 

P1  نگاه سیاسی  شود.ارکان آن مانع توسعة فرهنگ مینگاه سیاسی به ورزش و 

P1  درگیرکردن هوادار  ها از بحث سرنوشت باشگاه  هوادارانکنارگذاشتن 

P1 هوادار مالک بودن  های موفق است. بودن یکی از استراتژی هوادار مالک 

P1 سیاسیون ورود  نیافتن فرهنگ شده است.ورود سیاسیون باعث بدبینی و توسعه 

P1 تأکید بر نتیجه  شود.صرفا  تأکید بر نتیجه موجب تضعیف فرهنگ هواداری می 

P1 های هواداری کانون های هواداری در کنار باشگاه قرارگرفتن کانون 

P1 ها بودن باشگاهدولتی ها یکی از معضالت هواداری است.بودن باشگاهدولتی 

P1 سازمانی فرهنگ  جریان باشد.ی در باشگاه در سازمان  فرهنگ 

P2 تجربیات موفق دیگران  استفاده از تجربة موفق دیگران در هواداری 

P2 ی بسته هانگاه دهد.های بسته اجازة استفاده از تجربة موفق دیگران را نمیوجود نگاه 

P2 اجتماعی های شبکه های اجتماعی تأثیر زیادی بر فرهنگ هواداری دارد.ظهور شبکه 

P2  .ساماندهی هواداران  باید روی ساماندهی هواداران کار شود 

P2 
افزاری کاری برای هوادار انجام نشده  افزاری و نرمدر حوزة سخت

 است. 
 افزار افزاری و نرمسخت

P2 های تعصب ظرفیت های تعصب در رفتار هواداران نقش دارد.استفاده از ظرفیت 

P2  های اجتماعیتأکید بر مسئولیت تواند تسهیلگر باشد. های اجتماعی فوتبال میمسئولیتتأکید بر 

P3 شناخت ورزش  عنوان یک پدیدة جهان مدرن شناخت ورزش به 

P3  تعریف چارچوب هوادار  تعریف چارچوب هوادار در ورزش 

P3 گری ایحرفهنبود فرهنگ  روست. های پیش گری یکی از چالش اینبود فرهنگ حرفه 

P3 
کردن جایگاه ورزش و اینکه مشخص شود هدف از ورزش  تعیین

 چیست.
 تعیین جایگاه ورزش 

P3  نگاه ابزاری  نگاه ابزاری به تماشاگران داشتن 

P3   ة اهل رسانه شناسانجامعهنگاه  داشته باشند.  شناسانه جامعهاهل رسانه باید نگاه 

P3  نگاه اقتصادی مدیران  هاست.فرهنگی آننگاه اقتصادی مدیران مانع نگاه 

P4  .خاستگاه جغرافیایی  خاستگاه جغرافیایی در رفتار هواداران نقش دارد 

P4  .سبک بازی  سبک بازی در رفتار هواداران نقش دارد 

P4 بازیکنان و مربیان ستاره  توانند بر فرهنگ هواداران مؤثر باشند.بازیکنان و مربیان ستاره می 
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 همراه کدگذاری اولیهها بهای از نکات کلیدی مصاحبهنمونه -4جدول ادامه 
The Rest of the Table 4 - An Example of The Key Points of The Interviews with 

The Initial Coding 

 های منطقی )کد اولیه( گزاره متن مصاحبه )نکات کلیدی(  نشانگر

P4 
بهداشتی استادیوم نیز اثرگذار  و  عوامل مرتبط با وضعیت ایمنی 

 هستند. 
 بهداشتی استادیوم و  وضعیت ایمنی 

P4 های تیمی سابقه و تاریخچة موفقیت های تیمی سابقه و تاریخچة موفقیت 

P4  .عوامل مرتبط با داوری  عوامل مرتبط با داوری در توضیح فرهنگ نقش دارد 

P4 ای پوشش رسانه اثرگذار است. ای بر تبیین فرهنگ هواداری پوشش رسانه 

P4   مدبریت برگزاری مسابقات  غیرمستقیم بر فرهنگ مؤثر است.  طوربهمدیریت برگزاری مسابقات 

P4 هویت تیمی  دهد.هویت برند تیمی فرهنگ هواداری را شکل می 

P5 ها ورود خانم ساز پاالیش فرهنگی باشد. تواند زمینهها میورود خانم 

P5  تعریف هوادار  هوادارانمان را تعریف کنیم.ما باید 

P5 شناختی های جمعیتویژگی پذیری بسیار پررنگ است. سن، جنس و نوع تحصیالت در فرهنگ 

P5 ها و الگوها ستاره پذیری بسیار پررنگ است.ها و الگوها در فرهنگنقش ستاره 

P5 های تیمی وابستگی های تیمی نقش مؤثری در فرهنگ دارد. وابستگی 

P5 های ناسیونالیستیوابستگی های ناسیونالیستی متغیر مؤثر بر فرهنگ هواداری است.وابستگی 

P5 
  قیتشو نیک   رفتارداشتن به ها را تکرار شعارها و هدایت تماشاگران آن

 .کندیم
 هدایت تماشاگران 

P6 یابی قومیهویت است.  کنندهنییتعیابی قومی در رفتار هواداران یک عامل هویت 

P6 های ارتباطات جمعی رسانه شود.های ارتباطات جمعی منتقل میفرهنگ مدرن از طریق رسانه 

P6 فرهنگ پیشین  دهی به فرهنگ نقش دارند.های فرهنگ پیشین در شکلبازمانده 

P6  فرهنگ و شعور اجتماعی اجتماعی باال سطح فرهنگ و شعور 

P6  ها رفتار سلبریتی است. اثرگذار رفتار سلبریتی ها خارج از زمین بر فرهنگ هواداران 

P6 نهادها  دهی به فرهنگ هواداری نقش دارند.نهادها در شکل 

P6 کردن مدیریت نهیبه تواند به توسعة فرهنگ کمک کند. کردن مدیریت مینهیبه 

P6  راهکارهای مناسب فرهنگی تولید فکر و خالقیت در ارائة راهکارهای مناسب فرهنگی 

P6  .توسعة فرهنگی ورزش  توسعة فرهنگی ورزش نتیجة توسعة فرهنگ هواداری خواهد بود 

P7 
اجتماعی نتیجة توسعة فرهنگ هواداری   همراهی و نواییهم تقویت

 است. 
 اجتماعی همراهی و همنوایی

P7 وفاداری هواداران  وفادار  هواداران دادنپرورش 

P7 قصد خرید  بلیت  خرید همچون رفتارهای تکراری 

P7 افزایش حضور  منظور دیدن مسابقات ورزشی به رویداد در افزایش حضور 
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ک معنی  رکدبندی سطح اول )اولیه( و سطح دوم )متمرکز( با عنوان د  پنج، نحوة  در جدول شمارة

 فرهنگ هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران ارائه شده است.  توسعة

 

 کدهای اولیه، کدبندی متمرکز و کدبندی محوری   -5جدول 
Table 5 - Basic Codes, Centralized Coding and Axial Coding 

 کد محوری  متمرکزشده کد  کد اولیه  نشانگر

P1  استفاده از افراد متخصص  استفاده از افراد غیرمتخصص 

 گرایی تخصص
P1 تخصص متولیان فرهنگ  متخصصان امور فرهنگی 

P1  سپردن امور به افراد فرهنگی  سپردن امور به افراد غیرفرهنگی 

P11  کارشناس فرهنگی نبود کارشناس فرهنگی 

P1  نگاه ابزاری 

 نگاه ابزاری 

 نگرش منفی

P3  نگاه ابزاری 

P11  نگاه ابزاری 

P11  بودن هوادار ایسرمایه  نبودن هوادار ایسرمایه 

P1  نگاه سیاسی 
 نگاه سیاسی 

P1  نگاه افراطیون 

P2 ی بسته هانگاه 
 ی بسته هانگاه

P8  ی چندبعدنگاه 

P3  مدیران نگاه اقتصادی  نگاه اقتصادی مدیران 

P1  تأکید بر نتیجه  تأکید بر نتیجه 

P4 گرایی نتیجه طلبیموفقیت 

P8 های منفعالنه واکنش ای های جزیرهواکنش 

P3  رسانه  ة اهل شناسانجامعهنگاه 
 نگری عمیق

شناسی و  آسیب

 عمیق نگری P8 یابی ریشه

P3  تعیین جایگاه ورزش 
 شناخت ورزش 

 شناخت جامع 
P3  ورزش شناخت 

P5  تعریف هوادار 
 شناخت هوادار 

P3  تعریف چارچوب هوادار 

P5 ها و الگوها ستاره 

 رفتار افراد مشهور 
 افراد مشهور 

P6 ها رفتار سلبریتی 

P4  بازیکنان و مربیان ستاره 

P7 ،شهرت و اعتبار  اعتبار  و شهرت وجهه 

P11 هواداران دار شدن سهام دارشدن هواداران سهام 

 دخالت دادن تماشاگران  ندادن تماشاگران دخالت P10 وابستگی

P1  درگیر کردن هوادار  درگیرکردن هوادار 
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 کدهای اولیه، کدبندی متمرکز و کدبندی محوری  -5جدول ادامه 
The Rest of the Table 5 - Basic Codes, Centralized Coding and Axial Coding 

 کد محوری  متمرکزشده کد  کد اولیه  نشانگر

P1  وابستگی هوادار مالک بودن  هوادار مالک بودن 

P1 فرهنگی  هایزمینهپیش 

 فرهنگ پیشین 

 بسترهای فرهنگی 

P6  فرهنگ پیشین 

P4  خچه یتار سابقه و 

P6 فرهنگ و شعور اجتماعی فرهنگ و شعور اجتماعی 

P1 سازی فرهنگ سازمانی  فرهنگ 

P3  گری اینبود فرهنگ حرفه گری ایحرفهنبود فرهنگ 

P1  یابی خشونت ریشه  یابی خشونت ریشه 
شناسی و  آسیب

 یابی ریشه

P11  زدگی هواداران سیاست  زدگی هواداران سیاست 

 شرایط سیاسی 
P11 ن بودن مسئوال سیاسی 

 ورود سیاسیون 
P1  ورود سیاسیون 

P10 های سیاسیون دخالت های سیاسیون دخالت 

P11  ورود بانوان 
 بسترهای اجتماعی  ورود بانوان 

P5  ها خانمورود 

P4 ای پوشش مناسب رسانه 
 ای پوشش رسانه

 ای بسترهای رسانه

P4 ای پوشش رسانه 

P6 های ارتباطات جمعی رسانه 
 های ارتباطات جمعی رسانه

P2 های اجتماعی شبکه 

P11  ها سازی رسانهنقش فرهنگ 
 ها سازی رسانهفرهنگ نقش 

P6  نهادها 

P4  امکانات ساختاری 
 امکانات ساختاری 

 ایجاد ساختار  P1 بسترهای زیرساختی

P4  امکانات ارتباطی  امکانات ارتباطی 

P4  مسائل کیفی  مسائل کیفی 

 کیفیت

P4 بهداشتی استادیوم   و وضعیت ایمنی 
بهداشتی    و وضعیت ایمنی

 استادیوم 

P1  خدمات رفاهی  خدمات رفاهی مناسب 

P4  مدیریت برگزاری  مدبریت برگزاری مسابقات 

P4  داوری عوامل مرتبط با داوری 

P4  سبک بازی  سبک بازی 
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 کدهای اولیه، کدبندی متمرکز و کدبندی محوری  -5جدول ادامه 
The Rest of the Table 5 - Basic Codes, Centralized Coding and Axial Coding 

 کد محوری  متمرکزشده کد  کد اولیه  نشانگر

P9  سر و سامان دادن 

 ساماندهی 
 بسترهای مدیریتی 

P1  ساماندهی هواداران 

P2  ساماندهی هواداران 

P6 مدیریت بهینه کردن مدیریت نهیبه 

P2  تجربیات موفق دیگران 
ی الگوهای بومی  ریکارگبه الگوبرداری 

 سازی فرهنگ
P10  استفاده از الگوهای ورزشی 

P11 سازی های فرهنگسازی مدلبومی سازی های فرهنگسازی مدلبومی 

P1 آموزش هواداری 

 آموزش P9 آموزی و یادگیری مهارت آموزش

P9  آموزش و تعلیم و تربیت 

P10 ها باشگاهنبودن خصوصی 
 شرایط اقتصادی سازی خصوصی

P1 ها بودن باشگاهدولتی 

P10  نهادهای زیرساختی 

 بسترهای زیرساختی زیرساخت 
P2 افزاری افزاری، برنامة نرمامور سخت 

P11 های فرهنگی زیرساخت 

P9 ها مدیریت زیرساخت رسانه 

P1 اجتماعی بسترهای   سرمایة اجتماعی سرمایة اجتماعی 

P10 یابی شناسی و ریشهآسیب ها شناخت آسیب ها شناخت آسیب 

P5 وابستگی تیمی های تیمی وابستگی 
 هویت مشترک 

P5 های ناسیونالیستیوابستگی های ناسیونالیستیوابستگی 

P8  شناخت جامع  شناخت فرهنگ  شناخت کافی فرهنگ 

P11 ندادن به فرهنگ اهمیت 
 فرهنگ توجه به مقوله 

 توجه متولیان فرهنگ  P11 بسترهای فرهنگی 

P11  سوگیری در فرهنگ هواداری  سوگیری در فرهنگ هواداری 

P11 بسترهای زیرساختی نامه آیین نامه نبود آیین 

P6 یابی قومیهویت 
 قومی   هویت

 قومیت  P9 هویت مشترک 

P4  خاستگاه جغرافیایی  خاستگاه جغرافیایی 
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 کدهای اولیه، کدبندی متمرکز و کدبندی محوری  -5جدول ادامه 
The Rest of the Table 5 - Basic Codes, Centralized Coding and Axial Coding 

 کد محوری  متمرکزشده کد  کد اولیه  نشانگر

P4 هویت برند تیمی 
 هویت تیمی 

 هویت تیمی  P11 هویت 

P7  هویت جمعی  هویت جمعی 

P11   تحصیالت متولی  فرهنگ تحصیالت متولی 

 توسعه ادراک فرهنگی مدیران  توسعة ادراک فرهنگی مدیران  P4 های فردی ویژگی

P5 های جمعیت شناختی ویژگی شناختی های جمعیتویژگی 

P1  بسترهای اجتماعی  حقوق اجتماعی هواداران  حقوق اجتماعی هواداران 

P1 حمایت و پشتیبانی های هواداری کانون های هواداری کانون 

P2 های تعصب ظرفیت 
 مندیگرایش و عالقه تعصب

P9 تعصب 

P2 بسترهای اجتماعی  های اجتماعیتأکید بر مسئولیت های اجتماعیتأکید بر مسئولیت 

P11  برگزاری لیگ هواداران  برگزاری لیگ هواداران 

 حمایت و پشتیبانی
P4  حمایت از تیم 

 حمایت باشگاه 
P9  حمایت باشگاه 

P9  نگاه مثبت نگاه مثبت باشگاه 

P8 سیاسی  -های اجتماعیجریان سیاسی  -های اجتماعیجریان 
 بسترهای اجتماعی 

P8  ایدئولوژیک  ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی 

P8 اجتماعی شدن  کردن اجتماعی 

 پذیری جامعه سازگاری با جامعه  P8 پیامد اجتماعی

P7 اجتماعی شدن  اجتماعی  همراهی و نواییهم 

P5  هدایت تماشاگران  هدایت تماشاگران 

 پیامد فرهنگی 
P8 پذیر کردن فرهنگ 

 پذیری فرهنگ
P6  توسعة فرهنگی ورزش 

P6 راهکارهای مناسب فرهنگی راهکارهای مناسب فرهنگی 

P7  وفاداری  وفاداری هواداران 

 پیامدهای رفتاری 

P7  خرید قصد 
 خرید محصوالت 

P7  خرید محصوالت 

P7  افزایش حضور  افزایش حضور 

P7  تبلیغات شفاهی  تبلیغات شفاهی 
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جدول   در  ادامه  شش   در  این    شمارة  است.  شده  ارائه  انتخابی  کدبندی  همان  یا  نظری  کدبندی 

ها،  با سایر مقوله  ها   ادن آنددر کنار هم براساس منطق و ارتباطکدبندی از چینش کدهای محوری  

  ،دارندنیاز به اصالح و گسترش بیشتر ن جاهای خالی با مقوالتی که کرددن به روابط و پربخشیاعتبار

   (. 2۰۰۶ ،1شود )چارمز ایجاد می

 
 کدگذاری نظری )گزینشی(  -6جدول 

Table 6 - Theoretical (Selective) Coding 

 کد نظری  کد محوری  نشانگر

P1, P2 شرایط علی  گرایی تخصص 

P1, P3, P11, P2, P8, P4 گر شرایط مداخله نگرش منفی 

P3, P8, P1, P10 یابی شناسی و ریشهآسیب 
 راهبرد

P3, P5, P8  جامع شناخت 

P4, P5, P6, P7  گر شرایط مداخله افراد مشهور 

P1, P10, P11 ی شرایط علّ وابستگی 

P1, P6, P4, P3, P11  ایشرایط زمینه  بسترهای فرهنگی 

P1, P10, P11  گر شرایط مداخله شرایط سیاسی 

P5, P11, P1, P8  بسترهای اجتماعی 

 ایشرایط زمینه 

P4, P6, P2, P11   ای رسانهبسترهای 

P4, P1, P10, P9, P11, P2 بسترهای زیرساختی 

P1, P4 کیفیت 

P1, P2, P6, P9,  بسترهای مدیریتی 

P2, P10, P11 سازی الگوهای بومی فرهنگ ی ریکارگبه 
 راهبرد

P1, P9 و یادگیری  آموزیمهارت 

P1, P10 گر شرایط مداخله شرایط اقتصادی 

P6, P4, P9  هویت مشترک 

 هویت برند  P4, P7, P11 ی شرایط علّ

P4, P5, P11 های فردی ویژگی 

P1, P11, P4, P9 راهبرد حمایت و پشتیبانی 

 
1 .Charmaz 
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 کدگذاری نظری )گزینشی(  -6جدول ادامه 
The Rest of the Table 6 - Theoretical (Selective) Coding 

 کد نظری  کد محوری  نشانگر

P2, P9 گر شرایط مداخله مندیگرایش و عالقه 

P8, P7 پیامد اجتماعی 

 پیامد فرهنگی  P6, P8, P5 پیامد

P7  پیامدهای رفتاری 

 

  23(،  شدهبندیدسته باز متمرکزشده )  کد  ۷۹شود که از مجموع  مشاهده می  شمارة هفتدر جدول  

هشت مقوله  گر( و  مداخله  ای وبه شرایط اصلی )علّی، زمینهمقوله    1۵مقوله استخراج شده است که  

 اند. مربوطبه راهبردها و پیامدها 
 

 ها )انتخابی( کدهای باز، مفاهیم و مقوله -۷جدول 
Table 7- Open Codes, Concepts and Categories (Optional) 

 مقوله کد محوری)مفاهیم(  کدهای باز متمرکزشده 

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

 فرهنگی، کارشناس فرهنگی  
 تخصص گرایی 

 شرایط علّی 

دخالتسهام هواداران،  درگیردارشدن  تماشاگران،  هوادار  دادن  هوادار،  کردن 

 مالک بودن  
 وابستگی

 هویت مشترک  هویت قومی، خاستگاه جغرافیایی 

 هویت تیمی  تیمی، هویت جمعی هویت 

توسعة  فرهنگ،  متولی  ویژگی  تحصیالت  مدیران،  فرهنگی  های  ادراک 

 ناختیشجمعیت
 فردی   هایویژگی

 ای بسترهای رسانه ها سازی رسانهجمعی، نقش فرهنگهای ارتباطای، رسانهپوشش رسانه

شرایط  

 ایزمینه

بهداشتی   و  ایمنی  استادیوم، خدمات رفاهی، مدیریت  مسائل کیفی، وضعیت 

 برگزاری، داوری، سبک بازی 
 کیفیت

 بسترهای مدیریتی  ساماندهی، مدیریت بهینه 

 بسترهای زیرساختی نامه، ایجاد ساختار ینری، امکانات ارتباطی، زیرساخت، آیامکانات ساختا

فرهنگ اجتماعی،  شعور  و  فرهنگ  پیشین،  فرهنگ  فرهنگ  نبود  سازی، 

 فرهنگ، سوگیری در فرهنگ هواداری گری، توجه به مقولة ایحرفه
 بسترهای فرهنگی 
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 ها )انتخابی( کدهای باز، مفاهیم و مقوله -۷جدول ادامه 
The Rest of the Table 7- Open Codes, Concepts and Categories (Optional) 

 مقوله کد محوری)مفاهیم(  کدهای باز متمرکزشده 

ابزاری،   نگاهایسرمایهنگاه  سیاسی،  نگاه  هوادار،  نگاه  بودن  بسته،  های 

 های منفعالنه اقتصادی مدیران، تأکید بر نتیجه، واکنش
 نگرش منفی

شرایط  

 گر مداخله

 افراد مشهور  رفتار افراد مشهور، شهرت و اعتبار 

 شرایط سیاسی  های سیاسیون  زدگی هواداران، ورود سیاسیون، دخالتسیاست

 شرایط اقتصادی سازی خصوصی

 مندیگرایش و عالقه تعصب

 یابی شناسی و ریشهآسیب هایابی خشونت، شناخت آسیبنگری، ریشهعمیق

 راهبرد

 شناخت جامع  تعیین جایگاه ورزش، شناخت ورزش، شناخت کافی فرهنگ 

-سازی مدلتجربیات موفق دیگران، استفاده از الگوهای ورزشی، بومی 

 سازی فرهنگ های 

بومی  به الگوهای  کارگیری 

 سازی فرهنگ

 آموزی و یادگیری مهارت آموزش هواداری، آموزش  

، نگاه مثبت باشگاه،  از تیم، حمایت باشگاههای هواداری، حمایت  کانون

 های هواداریبرگزاری لیگ هواداران، کانون

 حمایت و پشتیبانی

 

 پیامد اجتماعی اجتماعی  همراهی و نواییجامعه، همکردن، سازگاری با اجتماعی

 پیامد
هدایت تماشاگران، فرهنگ توسعة فرهنگی ورزش، راهکارهای مناسب  

 پذیرکردن فرهنگ
 پیامد فرهنگی 

حضور،    افزایش   ، محصوالت  خرید  خرید،  قصد  هواداران،  وفاداری 

 تبلیغات شفاهی 
 پیامدهای رفتاری 

 

در شکل شمارة یک ارائه شده   ذکرشده در جدول شمارة هفت، مدل نهایی پژوهش  بر اساس نتایج 

رایی،  گتخصصهای فردی، های ارزشمقوله دربردارندةشانگرهای شرایط علّی  ن در این پژوهش، .است

برن هویت  مشترک  وابستگی،  هویت  و  زمینههستندد  شرایط  نشانگرهای  شامل.  های  مقوله  ای 

.  شوندمی ای، بسترهای زیرساختی و کیفیت  بسترهای فرهنگی، بسترهای اجتماعی، بسترهای رسانه

اقتصادی و گرمقوله  حاویای  یط مداخلهنشانگرهای شرا نگرش،  افراد مشهور، سیاسی،  یش و  اهای 

یابی، شناخت،  شناسی و ریشههای آسیبمقوله  دربردارندةراهبردها    . نشانگرهایهستندمندی  عالقه

بومی فرهنگبه الگوهای  پشتیبانی هستند آموزی و یاسازی، مهارتکارگیری  و    و   دگیری و حمایت 

   شوند. یفرهنگی و پیامد اجتماعی م  های پیامد رفتاری، پیامدمقولهرهای پیامدها شامل  نشانگ
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 ایران  فوتبال برتر لیگ در هواداری فرهنگ توسعة الگوی -1 شکل

Figure 1- Pattern of Fandom Culture Development in The Iranian Premier League 

 

 یریگجه ینتبحث و 
امر  ب  مؤثرتعمیم و ترویج عوامل    درگروای  پذیری ورزش در هر جامعهفرهنگ این  وضعیت    است.ر 

سیمای جمهوری    خصوصبهن، نقش رسانه  والئلویت به ورزش، نگرش مسواقتصادی افراد، اهمیت ا

توسعفرهنگ  ةشیو  ،ایراناسالمی   و  جایگاه    ازجملهفرهنگ    ةپذیری  تثبیت  در  که  عواملی هستند 

در همفرهن  ورزش  و  دارند  بسزایی  نقش  اجتماعی  اثر    ةگ  یکدیگر  بر  عوامل  گذارند میاین 

با ایجاد    ها آن  ؛ بلکهستندین  صرف  تماشاگران  گر ید،  هواداران  .(2۰1۸مهر و عسگری طرقبه،  )سعادت

بازاریابی  باشگاه  مدیران  به  فرهنگی   یهازمینه   در  ،ارزش   ، )کولیپراس   کنندیم  کمک  ثرمؤ  در 
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 هواداری   فرهنگ  توسعة  الگوی پارادایمی  طراحی  این پژوهش با هدف   . (2۰1۹،  1اسپارک س و  راالمگ

شد   ایران  برتر  لیگ  در  از   موجود  شناخت   و  دانش  بسط  هدف   با   و   اکتشافی  ماهیت   با   که   انجام 

 .  شد فرهنگ هواداری انجام

مدابر دادهساس  از  برخاسته  پژوهش،  ل  علّی  نهای  شرایط  ارزشمقولهشامل  شانگرهای  های  های 

تخصص میوابسرایی،  گفردی،  مشترک  هویت  و  برند  هویت  فردیارزش  شوند.تگی،  از ی  های  کی 

مهم   بسیار  مسابقات  درعوامل  و  رویدادها  تیم  کیفیت  طرفداران  و  تماشاگران  هستنورزشی،  د.  ها 

پژوهشهاارزش این  در  فردی  متوالی،    ی  تحصیالت  و  ادراک    ةتوسعشامل  مدیران  فرهنگی 

جمعیتویژگی تخصصشوندمیشناختی  های  همچنین    و   خاص  ایرشته   در  ورزیمهارت  رایی،گ. 

  که  هاییانسان  بسیارند  چه.  هستند  فرهنگ هواداریتوسعة    مهم  عوامل  از  شغل  مکرر  تغییر  از  پرهیز

.  هستند  تزلزل  دچار  خود  برای  ثابت   ی شغل  تعیین  در   و   شناسندنمی  را  خود  عالقة   و  استعداد

و  گونکالوس راما  تخصص2۰12)  2فیگریدو ،  دادند  نشان  ضرورت  امروزه  که  گرایی(    زندگی  هایاز 

  است   این  نیز  آن  دلیل  و  است  شده   پذیرفته  عقالیی  اصل  یک  عنوانبه  ،شودمی  محسوب  اجتماعی

 پیدا  تخصص  علمی  هایزمینه  همة  در  تواندنمی  فکری  توان  و  عمر  محدودیت  دلیلبه  انسان  یک  که

م  چند  یا   یک  در  فرد   هر  است  بهتر  عقالنی  لحاظ به،  پس   ؛کند   و  کند   پیدا  تخصص  حدودزمینة 

  به همة  ،باشد  داشته  تخصص  یک  فردی  هر  جامعه  در  وقتی  و  برند  بهره  او  تخصص  این  از  دیگران

)  خواهد   داده  پاسخ  جامعه   عمومی   نیازهای  الهی  و  ساعتچیان  کردند 2۰14شد.  گزارش   مدیران   ( 

  و  شده شناسایی  عوامل  درنظرگرفتن  با  گراییتخصص   نةی درزمایران    فوتبال  مختلف  سطوح  بازاریابی

 داشته   ایران  فوتبال  صنعت  هوادارانتوسعة    و  جذب  برای  مؤثری  ریزیباید برنامه  ،ها آن  بندیاولویت 

 باشند. 

ب مؤثر  علّی  عوامل  دیگر  تواز  الگوی  هواداری  سعةر  به  ،فرهنگ  وابستگی  بود.    تیم   وابستگی 

  سطح باالیی  هواداران  هرچقدر  است.  ورزشی  باشگاه  یک  با   هوادار  روانی   ارتباط  از  شکلی   دهندة نشان

متعصب  باشند،  داشتهرا    تیم   به  وابستگی  از رفتارهای  خود  درعیناز  و  افراطیتر  بروز حال  را  تری 

های تیم و موقعیت  کند و به بازیروانی با تیم اشاره می دهند، اما چون وابستگی به تیم به ارتباط می

تلقی می باارزش  باسکائیاتیم وابسته نیست، یک جزء  رز و ما، کوریا، روشود.  (  2۰13)  3وکورسادو، 

از افراد  دادند  پیدا می  نشان  رویدادهای ورزشی حضور  که در  زمانی  عاطفی  تأثیر  نکنظر  ند، تحت 

قبل   از  قرار میداشتهوابستگی که  ریشةاند  وابستگی  این  و  و منفی   گیرند  مثبت  رفتاری  هنجاری 

 
1. Kolyperas, Maglaras & Sparks 

2. Gonçalves, Rama & Figueiredo 

3. Biscaia, Correia., Rosado, Ross & Maroco 
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  جهان  هایورزش  نیترمحبوب  از   یکی  اروپا   فوتبال  بیان کرد(  2۰1۹)  1دهد. تانرا توضیح می  ها آن 

 از   منطقه خود  رسومو    آداب  و  شدناجتماعی  خودشناسی،  عواملی از جمله  دلیلبه  تماشاگران.  است

هایسایر   و   برای  مناسب  محیطی  فوتبال  خصوصیات  این.  برندمی  لذت  فوتبال  جنبه  دلتنگی 

هویت .کندیم  ایجاد  وابستگی مشترک،  هویت  و  برند    ها،نگرش  مجموعة  به  کیستی  یا   هویت 

  گرفتهانجام  مطالعات.  شودمی  گفته  کند،می  متمایز  دیگران  از  را  وی  آنچه  و  فرد  روحیات  و  هاویژگی

داده  هواداران  رفتار  زمینة  در قبال   هواداران  تیمی   هویت  که  اند نشان  نه  در  لحاظ  تنهاباشگاه،    از 

به    مربوط  کاالهای   و   بلیت  فروش  افزایش  در   هاآن  نظر مشارکت  از  بلکه  میدان،  در  بازیکنان   عملکرد

  ویژهبه   ایحرفه  هایباشگاه  در  درآمدزایی  منابع اصلی  از  یکی  اینکه  به  توجه  است. با  حیاتی  باشگاه

هوادارانشان مختلفیجنبه  تیمی  هویت  ارتقای  هستند،  فوتبال   معنوی  و  اقتصادی  حمایت  از  های 

باشگاه  را  هواداران باشگاه  شناسایی (  2۰۰۹)  2آورد. کوو   خواهد  ارمغان  به  ها برای  اگر    هایکرد که 

 سبب  موضوع  این افزایش دهند،  را  هوادارانشان  تیمی  هویت سطح هویت برندشان به توجه با  ورزشی

مهارت  حداقل   با  هواداران  که  شودمی وارد  ببرند،    سود  هواداری  مزایای  از  هزینه  کمترین  و   سطح 

-شوند، احساس اجتماعی خود را توسعه دهند و از مزایای همکاری اجتماعی بهره  تریبزرگ  جامعة

و    . ایریانتوکند کمک می  ها آنو شخصیت اجتماعی    نفساعتمادبهبه افزایش    امر  که این  مند شوند 

 و تأثیرگذار   مهم  عوامل  از  (مزایا  و  ها یژگیو)  برند   تصویر  بعد  دو  ند داد  نشان(  2۰2۰)  3کارتیکاساری

 .هستند هواداران رفتاری وفاداری همچنین  و نگرشی وفاداری بر

های بسترهای  مقوله   شاملای  نشانگرهای شرایط زمینه  پژوهش،های  اس مدل برخاسته از دادهبراس

از  شود.  بسترهای زیرساختی و کیفیت میای،  فرهنگی، بسترهای اجتماعی، بسترهای رسانه منظور 

سایر    ،وقتی فرهنگ اصالح شود  است  تجربه نشان دادهبسترهای فرهنگی الگوسازی فرهنگی است.  

بهمیاصالح    نیزمقوالت   فقدان  مقولة   به  توجه  ،نظرانصاحب  باور  شود.  و   در   سوگیری  فرهنگ 

گ باورهای جامعه را بازتاب  فرهن  ،زیرا  گشای بسترهای فرهنگی باشد؛تواند گرههواداری می  فرهنگ

ورود   از بسترهای اجتماعی در این پژوهش،  . منظور(2۰1۹،  ، فراهانی و بهرامی پورکشاورز)   دهدمی

های عنوان سرمایهبه  هاآن شمردن حقوق اجتماعی هواداران و شناختن  ها، محترمبانوان به ورزشگاه

 هویت   حس  یارتقادر    2۰۰4یورو    هایبازی  توانایی  به  (2۰1۹) 4سیلوریو و    اجتماعی است. ماریوتا

 
1. Tan 

2. Koo 

3. Irianto& Kartikasari  

4. Marivoet& Silvério 
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 فوتبال در (2۰13قلعه )اخوان کاظمی و شاه .ندکرد اشاره فوتبال بازی به بانوان عالقة و افزایش ملی

 کارکردگرایان، دیدگاه ند. ازندامی کشور  آن  خاص  سیاسی و بستر اجتماعی از را متأثر  کشوری هر

 به گیرند،می قرار شدناجتماعی یندفرا در که مردمی هایویژگی به باید شدناجتماعی دربارة

اینکه  دارند   برعهده را کردناجتماعی کارکرد که نهادهایی هایویژگی  چه دارای  شدناجتماعی، 

چه  همچنین و  است  ایویژه پیامدهای و   )پارسامهرکرد   توجه  گذارند،می افراد  بر  تأثیری  دیگران 

است و  آن پذیرکردنفرهنگ  و کردناجتماعی شیوة فوتبال، مهم هایجنبه از (. یکی2۰۰۹،  ترکان

،  زکیندآ ،  تئودوراکیس  .(2۰1۸و عسگری طرقبه،    مهرسعادت)گذارند  این عوامل بر هم تأثیر می  همة

 همة   بین  در  درآمد  میزان  و  سن  تعداد،  به  توجه  بدون  فوتبال  ندداد  نشان  (2۰1۹)  1وان و شادکیس 

  .کنندیم   پیروی  فوتبال  گوناگون  هایگروه  از  غالبا    هواداران  میانهخاور  در.  است  محبوب  هواداران

 محکم   هواداری  پایگاه  یک  اروپا  فوتبال  بزرگ  هایگروه  که  داد  نشان  حاضرپژوهش    نتایج  همچنین

 چه ایفای به کنیم، پیدا سازگاری جامعه با چگونه آموزدمی ما به فوتبال.  اندکرده  ایجاد خاورمیانه در

ای،  بسترهای رسانهدر زمینة  بفهمیم.   را زندگی چگونه کنیم و قواعدی پیروی چه از بپردازیم، نقشی

دروازه2۰۰۸)  2کارلسون  رسانه  است  معتقد  منتقل  (  افراد  به  فرهنگ  آن  طریق  از  که  است  ای 

یگاه مستقل فرهنگ،  بر این باور است که با توجه به جا  رویکرد مطالعات فرهنگی به رسانه شود.می

به آشکارسازی معنای    گیرد؛ زیرا،ای از مباحث فرهنگی جای می در زیرمجموعه  سوکیپیام رسانه از

پیام محتوایی  ساختار  در  میمستقر  مبادرت  ازها  و  ایجاد  دیگری سوورزد  به  نیز  ارتباطی  پیام   ،

اهتمام می فرهنگی در مخاطبان  از طریق  معتقد است فرهنگ  ( 2۰۰۰)  3ورزد. اللدگرگونی  سازی 

ارزش  گیردمی ای صورت  ای به شیوهنههای رسافناوری ایده که  های شاخص  ها و سبکها، سنتها، 

  ابزارهای  و  عوامل  از  یکی  هارسانه  ،بنابراین  ؛عنوان فرهنگ بنیادی، تداوم، استمرار و تثبیت یابندبه

 گوناگون   هایجنبه  تحول  و  رشد  در  مهمی   نقـش   که  هستند  پذیری  فرهنگ  و  پذیریجامعه  مهم

 (. 2۰14، ، سرخیان، چوپانکاره و اژدریخورشیدیانکنند )ایفا می افراد زندگی

زیرساختی می  افزارینرمو    افزاریسختالزامات  ة  مجموع به    بسترهای  وجود گفته  بدون  که  شود 

. در این راستا درویشی و کردرا عرضه    باکیفیتیمحصول    طورکلیبهتوان خدمات، کاال و  نمی  هاآن 

وتبال یکی از  فرهنگ هواداری در ف  وهش خود بیان کردند که برای توسعة( در پژ2۰1۷)  نصیری پور

زیرساخت توسعة  اثرگذار  امر محقق شود  هاستعوامل  این  اگر  راستایکه  در  بلندی  گام  ارتقای    ، 

برداشته  هواداری  است.  فرهنگ  ب  شده  اثرگذار  عوامل  از  بسترهیکی  زیرساختیر  امکانات    ای 

توسعة بدون  است.  موجود    ساختاری  کردنمی  قطعطور  بهامکانات  فراهم  را  الزم  بسترهای  ؛  توان 

 
1. Theodorakis, Akindes, Wann & Chadwick 
2. Carlsson 

3. Lull 
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ه به وضعیت موجود پرداخت تا زمینة الزم فراهم  امکانات با توج  رو، در اولین گام باید به توسعةازاین 

زمینه این  در  دیگر  عامل  کرد،  ک   شود.  توجه  آن  به  باید  کیفیتامک ه  است.  ارتباطی    خدمات   انات 

بروز    در  بزرگی  محرک  رضایتمندی  کهیدرحال  است؛  ورودتازه  مشتریان  وفاداری  در  بزرگی  محرک

  دوران   در  ژهیوبه   مشتریان  حفظ  بر  رضایتمندی  و  خدمات  کیفیت.  است  مشتریانآیندة    رفتارهای

)تئودوراکیس  اثرگذار  باشگاه   زوال پاپادیمیترو،  است  و  الکساندریس  .  (۹2۰1  ،1کاپالندیدنو، 

امکانات برقراری ارتباط نامند. در این بین  عصر جدید را عصر ارتباطات می  ،دانیمکه می  گونههمان

ارتباط میان هواداران   رف ارتباط برقرار کرد. برای توسعةترین عامل هستند که بتوان بین دو طمهم

ارتباط الزم را برقرار  نیز باید امکانات الزم وج از عوامل ود داشته باشد که بتوان  کرد. کیفیت یکی 

ات در آن رشته فرهنگ هواداری در ورزش کیفیت مناسب اماکن، امکانات و تجهیز  اثرگذار بر توسعة

توسعة   بحث  در  عاملی  است.  کیفیت  نیز  برتر  لیگ  در  هواداری  که  فرهنگ  است  اثرگذار  بسیار 

را بهمی اگر در زمان    دو  توان آن  امکانات  امکانات و تجهیزات تقسیم کرد. در بخش  بخش فنی و 

ها تجهیزات مناسب رفاهی وجود داشته باشد و خدمات رفاهی مناسبی  حضور هواداران در استادیوم

کنند و این خود هواداران با آرامش بیشتری مسابقات را دنبال می  ، مسلم است کهارائه شود  هاآن به  

 باشد.   هاآنهای مثبت در ساز بروز هیجانینهتواند زممی

دادهابر از  برخاسته  مدل  پژوهش، ساس  مداخلهنشانگره  های  شرایط  شاملای  افراد مقوله  ای  های 

اقتص نگرش،  سیاسی،  عالقهمشهور،  و  گرایش  و  مقوله میمندی  ادی  این  پژوهش  این  در  شوند. 

شاخصبر شهرت،مبنای  دسته   های  مشهور  افراد  رفتار  و  با   شده  بندیاعتبار   2نیکولو    ئراست. 

 لیگ در  ورزشی هواداران وفاداری و مسابقات در تماشاگران حضور ر د مؤثر ( در بررسی عوامل2۰۰۸)

دادند   )بوندسلیگا( آلمان  فوتبال ویژه و  شهرت وجهه،نشان  تأثیر   نگرش  و تلقی  طرز بر  ایاعتبار 

استفاده  که    خطریبازار و با توجه به    های در حوزةپژوهشبراساس  د.  ندار آنان  رفتار  حتی و  هواداران

از  1۵افراد مشهور دارد،    از   صورت   مشهور  های چهره  از  استفاده   با  آمریکا   کشور  در  تبلیغات   درصد 

  حامیان مالی   جذب  برای  دالر  بیلیون  ۵۰  ساالنه  آمریکایی  هایشرکت  مطالعات،  ساسابر.  گیردمی

کنند. در فرهنگی که بسیار تحت تبلیغات برند خود هزینه می  برای مشهور افراد از استفاده  و شرکتی

دنظر  زمینة موضوع م  تواند درها میاین چهره  استفاده ازرسد  نظر میبه  ،تأثیر افراد مشهور قرار دارد

 (.  11۰، 2۰14د )کاتلر و آرمسترانگ، باش مؤثر
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دیگ توسعةر  یکی  بر  اثرگذار  پارامترهای  د  فرهنگ  از  زیرمجموعةهواداری  در  که  ایران  برتر  لیگ   ر 

کند، مقولة سیاسی است.  فرهنگ هواداری ایفا می  اما نقش منفی در توسعة ای قرار داردشرایط مداخله

پژوهش این  در  و دخالتاز سیاست  مقولة سیاسی  ورود   شده   های سیاسیون تشکیلزدگی هواداران، 

شود.  زدگی بیشتر تقویت میاین سیاست  ،شوندفوتبال وارد می  که سیاسیون به عرصةاست و تا زمانی  

است. نشانگرهای این مقوله این است که به ای اثرگذار  یک عامل مداخله  همچنین نگرش به هواداران

ابزاری می نگاه  به  هواداران  نمیبه  ها آن شود،  نگریسته  پیوستهعنوان سرمایه  در تالش   شود، مدیران 

باشن داشته  هواداران  به  اقتصادی  نگاه  بیشتر  هستند  همچنین د،  و  است  مهم  مدیران  برای  نتیجه 

منفعالنهواکنش به  های  پیرامون  ای  حواشی  و  عالقه  هاآن هواداران  و  گرایش  دیگر مندارند.  از  دی 

توسعةمقوله  الگوی  )فره  های  کردی  زمینه  این  در  بود.  ورزش  هواداری  داد  2۰۰4نگ  نشان  قشر ( 

و  جوان عالقه  نوجوان و به مطالب ورزشی  و    هاآناز    متأثرمند  از مطالب   غیرمستقیم  طوربههستند 

درباررسانه ارزش  ةها  اخالق،  تورزش،  دیگر  مسائل  از  بسیاری  و  ضوابط  روابط،  میأ ها،   . پذیرند ثیر 

تیم2۰۰۷) استیوز  و 1همچنین کوریا  به  وابستگی  علل  بررسی  در   تیم  به  وابستگی کردند، بیان ها( 

انگیزش ت مایتـح عالقه،  مورد بازیکن ندـی مانـشامل عوامل   وابستگیاست.   طلبیموفقیت  و یمـاز 

( 2۰۰4شود. جاللی )می هاآن  موجب حضور و دهدمی افزایش فوتبال به را هواداران  روانی و عاطفی

اثربخشی آموزهگزارش کرد که   توان در رفتار نوجوانان و جوانان های فرهنگی را میمیزان بازدهی و 

های همخوان با پژوهش که همگی ازجمله پژوهش  مند به فوتبال مشاهده کردو اشتیاق و عالقه  پرشور

   .حاضر هستند

از داده پژوهش، براساس مدل برخاسته  راهبردها شاملنشانگ  های  شناسی و  های آسیبمقوله  رهای 

نیز حمایت آموزی و یادگیری و  سازی، مهارتکارگیری الگوهای بومی فرهنگیابی، شناخت، بهریشه

می پشتیبانی  که    اداریهوفرهنگ    .شودو  است  مدیریت  تازگی به موضوعی  دانش  در    ورزشی  در  و 

سازمانی   رفتار  به  یافته  راهقلمرو  نظریاست.  فرهنگ    هایپژوهشو    ها هدنبال  مدیریت،  در  جدید 

ی مدیریت را تشکیل داده  و یکی از مباحث اصلی و کانون است  دارای اهمیت روزافزونی شده هواداری

بسیاریتاآنجا  ؛است افراد  که  یا شکست    از  نتیج  باشگاهموفقیت  بر    ةرا  آن فرهنگ حاکم  هواداران 

 ،زیرا  ؛ اهمیت حیاتی دارد  ورزشی  برای مدیران  هواداریشناخت فرهنگ  ،  روازاین  ؛ دانند می  باشگاه

بر   بقافرهنگ حاکم  مبین  عرصه  هواداران  فوتبال در  رشد  گوناگونو  بررسی،    های  با  و فقط  است 

ی ایجاد  انعطافتغییر و  بهپذیر میک فرهنگ مناسب و  الگوهای  توان  را تدریج  تعامل بین هواداران 

وجود بین هواداران به محیطی برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش    ها باید باشگاه  تغییر داد؛ بنابراین،

ر افراد  و  بهآورند  دهند؛  آموزش  فرهنگ  مفهوم  با  دست،  دلیلهمین ا  نهادها تالش  و  ی اندرکاران 
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برای تحقق توسعة بود که حمایت و پشتیبانی    زیآمتیموفق  زمانی  سازمانی   فرهنگ  مرتبط  خواهد 

یابی شود و سپس  خوبی ریشهگیرد، مسائل فرهنگی بهسازی صورت  کافی و وافی از مسئله فرهنگ

 .  در دستور کار قرار داده شود آموزی و یادگیریسازی، مهارتالگوهای بومی فرهنگ

د فرهنگی  پیامد رفتاری، پیام   گرهای پیامدها شاملنشانهای پژوهش،  براساس مدل برخاسته از داده

می اجتماعی  پیامد  اسپریتزر سالسینس.  شوند و  و  اسنایدر  بررسی  (2۰14)  1،  به  پژوهشی   علل  در 

با هواداران قد اقتصادی  و  اجتماعی  رابطة  اروپا  یمافزایش  افراد معلول در صنعت فوتبال    اشارهی و 

دادند   ها آن.  اندکرده عالوهارائة  که    نشان  گروه  دو  این  به  حس  خدمات  ایجاد  به  مالی  منافع  بر 

می  وکارکسب شایانی  کمک  نیز  مطالع.  کندخوب  و  نظری  ةبررسی  بست،  مبانی  و    رهایمقدمات 

نیازمند    این نهال نوپا  ،زیرا  ؛از اهمیت بسزایی برخوردار است  فرهنگ هواداری  ةتوسع  ةاجتماعی مقول

اندیشص مضاعف صاحبان  تالش  و  است.  ابع   بارةدره  یانت  مقوله  این  گوناگون  توصیفیشاد  -ناخت 

رسد  نظر میاست، اما بهاز اهمیت زیادی برخوردار  فوتبالدر  فرهنگ هواداری ةتحلیلی از روند توسع

و   ترمهم مراتببهکند، ویژه نسبتی که با مقوالت دیگر پیدا میهای آن و بهها و چالششناخت آسیب

   .تر استحیاتی

 توسعة   پدیدة  از  غنی  و  جامع  مدل  یک  حاضر  پژوهش   در  آمدهدستبه  توان گفت مدلطورکلی میبه

است هواداری  ب  داخل  گذشتة  هایپژوهش  در  تاکنون  که  فرهنگ  و   جامع  صورت  این  هکشور 

آن  یکپارچه توسعةقابلیت  بررسی  راستای  در  حرکت  .است  نشده  اشاره  به  هواداری    های  فرهنگ 

مطرح  مؤثر  عوامل  همة  از  مفهومی  مدل  یک  درک  مستلزم است؛ مبحث    در  و  فرهنگ   توسعة 

  بارة در  خرد  و  میانی  کالن،  سطوح  در  راپژوهشگران    آگاهی   تواندمی  پژوهش   این  نتایج  ،بنابراین

   . دهد فرهنگ هواداری افزایش توسعة

بردهای کالن )اساسی( در بحث توسعة فرهنگ هواداری که تدوین راهبردهای عملیاتی و راهازآنجا 

اجتماعی   پیامد  و  فرهنگی  پیامد  رفتاری،  پیامد  میمیمنجر  به  پیشنهاد  تدوین    در  شودشود، 

  ویژه  یها توجهآوردن فرصتوتبال به تبعات راهبردها و فراهمفرهنگ فراهبردهای مرتبط با توسعة  

پژوهش نتایج  به  توجه  با  می  شود.  توسعةپیشنهاد  برای  که  اتخاذ   شود  طریق  از  هواداری  فرهنگ 

تعیینسیاست و  فراهم  ها  همچنین  و  مناسب  محیطساختارهای  و  آوردن  مطلوب،  ها  بسترهای 

توسعةزمینه ش  های  هواداری  برعهدة فرهنگ  اصلی  وظیفة  راستا  این  در  شود.  اجرایی  و    ناسایی 

باشگاه  قابلیتهامدیران  این  که  توسعةست  جهت  در  و  دهند  قرار  مدنظر  را  و    ها آن  ها  بسترها 
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آور فراهم  را  مناسب  همچنین  نساختارهای  می  توسعة  کها ازآنجد.  هواداری  توسعةتفرهنگ  به    واند 

وانب برای  شود و پیامدهای مطلوبی را در بسیاری از جمنجر  پیامدهای رفتاری، فرهنگی و اجتماعی  

گذاری و ارائة  گذاری کشور از سرمایهدر سطح کالن سیاستشود  ، پیشنهاد میهمراه داردجامعه به

اقتصادی سرمایهبه  ،تسهیالت  هزینه   گذاریعنوان  امری  نه  پایان  باشگاه   ایبر  برو  در  شود.  نگاه  ها 

فرهنگ هواداری   ها و تحول بنیادین که مرتبط باشود در تدوین اسناد راهبردی باشگاه پیشنهاد می

 استفاده شود.  ، از نتایج این پژوهشاست
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Abstract 

One of the approaches to income generation and sustainable economic development of the 

clubs in the countries owning football is the development of fan culture. The purpose of 

the present study was to design a Pattern of Fandom Culture Development in the Iranian 

Premier League. This is a qualitative research performed by applying data base hypothesis. 

The research population of this research included well-aware scholars in the field of 

research, and the sampling was done purposely with the snow-ball method. Here the data 

were hypothetically saturated after 15 interviews. Data were analyzed in three stages of 

open coding, axial coding, and selective coding. The results of the research revealed 79 

preliminary codes classified from the interviews and 23 subjects were extracted  ، that 

include causal conditions (individual values, specialization, dependency, brand identity 

and shared identity), contextual conditions (cultural context categories, social contexts, 

media contexts, infrastructure contexts, and quality), interventions (celebrities, politics, 

attitudes, economics, and interests), strategies (pathology and rooting, cognition, applying 

native patterns of culture, skills training and learning and support) and outcomes 

(behavioral, cultural, and social outcomes). Therefore, sport managers and authorities in 

Iran should consider these variables as important factors in developing a culture of 

advocacy and fan. 
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