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 چكيده
پژوهش، ارائة انواع و ميزان رفتارهاي تهاجمي در استاديوم هاي ورزشي فوتبال و نيز بررسي ارتباط عوامل فردي ز اين اهدف 

ه گيري و سوگيري رسانه هاي ورزشي، الگوبرداري از تماشاگران تيم هتماشاگران، رفتار كالمي مديران و كاركنان استاديوم، جب
به اين منظور از بين . ف جهاني، داوري بازي ها و روحية خشونت طلبي تماشاگران با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران استهاي معرو

 پرسشنامة محقق 727تماشاگران نُه بازي انتهايي و حساس برنامة ليگ برتر فوتبال كشور با شيوة نمونه گيري چند مرحله اي 
تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي و تحليل . تكميل و تحليل شدساخته در بين تماشاگران به صورت تصادفي 
يافته هاي پژوهش بيانگر شيوع بيشتر رفتارهاي تهاجمي كالمي مانند شعار عليه . رگرسيون چندگانه با روش گام به گام انجام شد

روحية خشونت طلبي تماشاگران . ي فيزيكي بودطرفداران و بازيكنان تيم رقيب و شيپور زدن در خيابان نسبت به رفتارهاي تهاجم
 . ين كرديبا ضريب بتاي مثبت و حضور نيروي انتظامي با ضريب بتاي منفي به طور معني داري رفتار تهاجمي تماشاگران را تب
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 مقدمه

 به صورت شديد در انگلستان در ورزش فوتبال تجلي يافت 1960اشاگران اولين بار در سال رفتار تهاجمي تم
 نام گرفت كه برخي آن را بيماري ورزشي انگلستان "اوباشيگري در فوتبال" يا "1هوليگانيزم  در فوتبال"و 
 مهاجر ايرلندي به نام ريشة اين اصطالح به قرن نوزدهم و به خانوادة). 6(نيز خوانده اند ) 2000 ، 2دانينگ(

اين اسم در تلفظ دستخوش تغييراتي شد و . گردد كه عضوي از آن خانوادة مستعد خشونت بود  برمي3هوليهان
كاربرد ويژة آن در مورد طرفداران فوتبال به يك سري . هاي بزهكارانه به كار رفت براي افراد جوان با گرايش

 اسكاتلند باز مي گردد كه نزاع ها و زد و خوردهايي بين طرفداران در هاي فوتبال انگلستان و حوادث در استاديوم
 زمين بازي يا بالفاصله پس از پايان بازي صورت مي گرفت، و سپس به حواشي زمين و استاديوم گسترش 

 . اين گونه خشونت ها بيشتر در ورزش فوتبال به چشم مي خورد. مي يافت

 اجتماعي نيست، بلكه اصطالح ساخته شدة – اجتماعي يا روان اصطالح اوباشيگري فوتبال، مفهوم علمي
از دقت الزم برخوردار نيست و اشكال گوناگون رفتارهايي كه كم به همين دليل . برخي از مديران و رسانه هاست

 از اين واژه براي برچسب زدن. گيرد دهد در بر مي هاي وابسته به فوتبال رخ مي و بيش به طور مستقيم در زمينه
به رفتارهايي مانند اشكال متفاوت خشونت كالمي و فيزيكي، پرتاب اشيا به افراد، آسيب رساني به وسايل و 

. شود ها و استاديوم ها، نزاع و درگيري و حتي نزاع با سالح هايي مثل چاقو و اسلحه استفاده مي امكانات باشگاه
 هاي باشگاهي اتفاق  گيري بين طرفداران وفادار تيماين گونه رفتارها هم پيرامون زمين فوتبال و هم نزاع و در

 هاي اتوبوس و مترو نيز رخ  امروزه حتي غير از روز مسابقه در جاهاي دورتر از باشگاه مثل ايستگاه. افتد مي
 . دهد مي

                                                           
1 - Football Hooliganism  
2 - Dunning, E 
3 - Houlihan 
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، به ويژه در ورزش فوتبال، بررسي شده است، به سه 1اين گونه رفتار كه به اصطالح علمي خشونت ورزشي
خشونت داور و مجريان برگزار ) 3خشونت تماشاگران؛ ) 2خشونت ورزشكاران؛ ) 1: مده تقسيم مي شود دستة ع

 . كنندة مسابقات

هر چند اين تقسيم بندي براي سهولت مطالعه و بررسي رفتارهاي مذكور صورت گرفته است، ولي اين 
 يا هرج و 2گر سرايت كند و به شورشرفتارها با هم تعامل دارند و خشونت در هر گروه ممكن است به گروه دي

. در اين تحقيق خشونت تماشاگران بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. مرج اجتماعي مبدل شود
) 2؛ 4كالميحمالت ) 1: خشونت تماشاگران را در پنج دستة عمده طبقه بندي كرده است ) 1982 (3لويس

 ). 13 (5وندليسم) 5عوا كردن و د) 4پرتاب اشيا؛ ) 3اختالل در جريان بازي؛ 

زمان پيدايش اين پديده در ورزش فوتبال و به دنبال پيامدهاي منفي آن، مطالعات علمي براي شناخت و از 
قديمي ترين و . تبيين هاي نظري ابتدايي از اين موضوع رويكرد جامعه شناختي داشت. كنترل آن انجام شد

است كه به دليل مطرح نكردن كاركرد ) 1969 (7و جان النك) 1968( 6اولين مطالعات مربوط به جان هرينگتون
 ). 12، 9، 18(اجتماع و نبود نظري تبيين ها و روش هاي نمونه برداري مورد انتقاد است 

. به هرينگتون و النگ، چشم اندازهاي نظري خشونت در فوتبال را گسترش داد) 1969(انتقادهاي يان تايلور 
به ). 18( افرادي بود كه تحليل هايي جامعه شناسانه با رويكرد ماركسيستي منتشر كرد تايلور در شمار اولين

اعتقاد وي، خشونت در فوتبال منعكس كنندة ماهيت تغيير يافتة ورزش و به ويژه نقش تغيير يافتة باشگاه هاي 
 8جان كالرك. ي بودتحليل تايلور از اين پديده نيز همچنان نظر. محلي به عنوان نمايندة طبقة كارگر است

در دانشگاه بيرمنگام، خشونت در فوتبال را تالش هاي نمادين آنان در حل ) 1978 (9و استوارت هال) 1978(
 ). 10، 5(مسائل مادي و ساختاري جامعه دانستند 

                                                           
1 - Sport Violence   
2 - Riot  
3 - Lewis, Jerry 
4 - Verbel Assults  
5 - Vandalism 
6 - John Harrington 
7 - John Lang 
8 - Joun Clarke  
9 - Stuart Hall 
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نتيجه گرفت كه تلفات و آسيب هاي جاني گزارش شده بيشتر از آنچه  واقعيت دارد، ) 1977 (1پتر مارش
ي بر اين باور بود كه خشونت فوتبال موجب مي شود مرداني با موفقيت هاي اندك در مدرسه يا كار از و. است

و ) 1980 (2جان ويليامز). 14( شدن در بين همساالن، احساس خودارزشمندي و هويت كنند هراه شناخت
در فوتبال بودند ، مدعي توضيحي قوي تر از خشونت 3سترسستر با عنوان مكتب ليسهمكارش در دانشگاه لي

آنها مدعي بودند كه رفتارهاي متمدن  و داشتن جهاني متمدن در طبقة كارگر اروپا نفوذ كرده، اما در ). 22(
طبقة كارگر ) 1988 (4اين طبقات اخير را دانينگ و همكارش. طبقات پايين تر كارگري نفوذي نداشته است

از سال ). 7(ي خرده فرهنگ مردانه و تهاجم تطابق دارد و خشن ناميدند، زيرا رفتار آنان با ارزش ها» زمخت«
 شواهدي متقن حاكي از آن است كه خشونت افراد در فوتبال ناشي از زمينه هاي قالبي طبقة كارگر 1980

 ). 15(نيست، بلكه ناشي از طبقة متوسط رو به افزايش است 

ة ايراني، علل را به دو دستة در بررسي علل رخداد خشونت ورزشي در جامع) 1381(صديق سروستاني 
در گروه علل زمينه ساز به عواملي همانند عقب . زمينه ساز و علل تحريك كنندة خشونت تقسيم كرده است

ماندگي رشد اقتصادي، فرهنگي و تعليم و تربيتي جامعه نسبت به رشد سياسي، عدم توجه به خصلت هاي واقعي 
 تبعيض، نابرابري و بي عدالتي حاكم بر سازمان ها و نهادهاي جامعه و نوجوان و جوان ايراني در برنامه ريزي ها،

 به جاي پاسخگويي و عمل به مطالبات اشاره "نمايش"، "همايش" ، "سخنراني"، "حرف"شعارزدگي از طريق 
شامل ترويج رنگ شناسي به جاي (در گروه علل محرك، به عواملي مانند تحريك رسانه هاي ورزشي . كرده است

، سوء مديريت مسئوالن برگزاري )ناسي، لمپن سازي رسانه اي و عمومي سازي زندگي خصوصي بازيكنانقدرش
مسابقات، تحريكات ناسالم باشگاه ها و مربيان، حركات و رفتارهاي ناشايست مربيان، داوران، بازيكنان، شرط 

كم مهارتي نيروهاي حافظ نظم بندي و شر خري، تربيت نادرست گروهي از طرفداران و در نهايت بي تجربگي و 
 ). 3(و امنيت اشاره كرده است 

                                                           
1 - Peter Marsh  
2 - John Williams  
3 - Ieicester School  
4 - E.Dunning et al . 
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هاي سنتي در  اين نيمرخ قالب. نيمرخي از رفتار عالقه مندان به فوتبال تهيه كردند) 1991 (1زاني و كرچلر
مورد آشوبگران فوتبال را همانند اينكه اين آشوبگران جوان، بيكار، داراي تحصيالت كم و بسيار عالقه مند به 

در بين هواداران خشونت طلب فوتبال در يونان نشان ) 2004 (2پژوهش كوراكيس). 24(وتبال بودند، تاييد كرد ف
 اجتماعي پايين، بيكار، با سابقة –داد كه بيشتر آنان مجرد، با ميانگين سني بيست سال، داراي پايگاه اقتصادي 

يافته هاي تحقيق در مورد ). 8(گسيخته اند مشكالت تحصيلي عديده و پرورش يافته در خانواده هاي از هم 
 اقتصادي، بيشتر نمونة آماري –تركيب جمعيتي تماشاگران ايراني نشان داد كه از نظر شاخص پايگاه اجتماعي 

، داراي تحصيالت ) سال22با ميانگين (در طبقة متوسط و زير متوسط جامعة مورد بررسي قرار دارند، جوان 
و پدران آنان اغلب %) 7/72(نگين تحصيالت دورة متوسطة سال دوم دبيرستان، مجرد زيرديپلم و ديپلم با ميا

 سطح تحصيلي دوم راهنمايي ندار با ميانگي كارمند و سپس بازاري با تحصيالت ميانگين سيكل با مادراني خانه
جال سازي ، جن)1997(در بررسي علل اجتماعي خشونت تماشاگران، تتنبام و سينگر ). 5، 4، 2، 1(هستند 

مطبوعات، رفتار ناشايست بازيكنان و مربيان تيم هاي ورزشي و واكنش خشونت آميز پليس را از مهم ترين علل 
نگرش منفي به هواداران تيم هاي رقيب، اشتباهات داوري، نگرش ) 1998(كوراكيس . بروز اين موارد دانسته اند

ران ورزشي را از مهم ترين علل بروز خشونت در بين تحريك آميز پليس به تماشاگران و تحريكات روزنامه نگا
رفتار پليس در قبال تماشاگران را در بروز خشونت ) 2006(استوت و پيرسون . تماشاگران فوتبال برشمرده است

شش عامل اصلي بروز خشونت تماشاگران را هيجان زدگي و ) 2006(اسپايج . تماشاگران مؤثر دانسته است
شايند، ايجاد هويت مردانه، هويت يابي منطقه اي و محلي، كسب شهرت، ايجاد احساس برانگيختگي هيجاني خو

 عوامل پرخاشگري در ) 1379(همتي نژاد و همكاران . همبستگي و قدرت و خودمختاري نام برده است
ا در ه پرسشنامه. هاي ورزشي را از ديدگاه ورزشكاران، تماشاگران و متخصصان تربيت بدني بررسي كردند ميدان
هاي   نفر از تماشاگران ورزش180 نفر از ورزشكاران گروهي، 150هاي گروهي،   نفر از تماشاگران ورزش300بين 

 نفر از متخصصان تربيت بدني تصادفي پخش و سپس جمع آوري 60 نفر از ورزشكاران انفرادي و 120انفرادي، 
 با بررسي هاي انجام شده ها هشد و نتايج داد تجزيه وتحليل χ2آنگاه اطالعات به دست آمده توسط آزمون . شد

نحوة داوري، شكست و : عواملي كه به ترتيب اولويت در كاهش پرخاشگري تماشاگران تأثير دارند عبارتند از 

                                                           
1 - Zani & Kirchler  
2 - Courakis, Nestor 
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ناكامي در مسابقه، رفتار ورزشكاران تيم مقابل، حساسيت رقابت، مسابقة مهيج و محرك، ميزبان بودن تيم، 
 آمادگي جسماني پايين، سن كم، ناكامي در زندگي، رتبة تيم در جدول رده بندي و ازدحام تماشاگران، سطح

 ). 3(سطح مهارت پايين، نظم و انضباط، حضور خانواده، حضور رسانه هاي گروهي و تنبيه 

) 2با افزايش سن پاسخگويان، از خشونت آنها كاسته شده است؛ ) 1بيانگر آن بود كه ) 1381(تحقيق عنبري 
پاسخگويان مجرد به ) 3در سطح تحصيالت پاسخگويان با كاهش ميزان خشونت آنها همراه بوده است؛ افزايش 

پاسخگويان مجرد به نسبت افراد ) 4نسبت افراد متاهل سطح بيشتري از خشونت را در رفتار خود داشته اند؛ 
و خشونت ) سپوليسي بودن آنهااستقاللي يا پر(بين تيم مورد عالقة پاسخگويان ) 5متاهل تيم گراتر بوده اند؛ 

تاثيرپذيري پاسخگويان از تفاسير مطبوعات بر خشونت گرايي ) 6گرايي آنها ارتباط معنادار وجود نداشته است؛ 
هر چه احساس پاسخگويان در مورد ضرورت حضور نيروي ا نتظامي در ورزشگاه بيشتر ) 7آنان مؤثر بوده است؛ 

 ). 2( يافته است بوده، ميزان خشونت گرايي آنان كاهش

 نمونة تصادفي تماشاگران و طرفداران پرسپوليس و استقالل 404طي پژوهشي در بين ) 1381(رحمتي 
ضمن اذعان به بحراني نبودن رفتار طرفداران فوتبال در شهر تهران، مشاهده كرد كه متغيرهاي اهميت و 

ورد عالقه در رده بندي مسابقات قهرماني، حساسيت نتيجة بازي از نظر كسب امتياز، تعيين جايگاه تيم هاي م
حركات و اعمال خشونت بازيكنان هنگام بازي و كيفيت داوري اغلب به بروز پرخاشگري كالمي طرفداران تيم 

متغيرهاي سن، ميزان كنترل و نظارت خانواده، جايگاه اقتصادي و اجتماعي، . هاي مورد اشاره تأثير مي گذارند
. فداران تيم هاي فوتبال مورد بررسي به رفتارهاي پرخاشجويانه و خشونت آميز دارندتأثير منفي بر گرايش طر

متغيرهاي سابقة دعوا و نزاع، سابقة تنش و ناكامي در فعاليت هاي تحصيلي و آموزشي، مصرف سيگار، سابقة 
شگاه و مسئوالن آن و تنش در محيط خانواده، سابقة رفتار مجرمانه، داشتن دوستان با سابقة جنايي، ارتباط با با

عدم سازگاري انتظارهاي ورزشي و وسايل تحقق آنها، تأثير مستقيم بر گرايش به ارتكاب رفتارهاي پرخاشگرانه و 
 ). 1(خشونت آميز ورزشي طرفداران تيم هاي پرسپوليس و استقالل دارد 

يف روحية ملي عتضنشان داد كه فقدان آزادي هاي اجتماعي، ) 1383( ذواالكتاف ييافته هاي پژوهش
گرايي، واكنش به تحريك نيروهاي انتظامي و تحريك رسانه هاي ضدانقالب، از داليل بروز رفتار خشونت آميز 

 . تماشاگران فوتبال است
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نشان داد كه دوازده عامل، توان تبيين معني ) 1388( ذواالكتاف و نورعلي وند يافته هاي مطالعاتي قاسمي، 
دارد، اين دوازده عامل نبراساس ضريب بتاي استا.  رفتار خشونت آميز تماشاگران را دارد درصد از تغييرات82دار 

، 20/0، تأثيرپذيري از گروه همساالن 24/0، تيم گرايي 29/0به ترتيب عبارتند از هيجان طلبي و عقده گشايي با 
پس از آن تماشاي . ثير را دارند بيشترين تأ10/0 و از هم گسيختگي رواني خانواده با 19/0سابقة درگيري و نزاع 

و تحريك رسانه هاي ) 07/0(ها و وقايع زندگي  ، بحران)08/0(، جماعت انبوه )09/0(فيلم هاي خشونت آميز 
) -07/0(همچنين كنترل پليس . كرد تغييرات رفتار خشونت آميز تماشاگران فوتبال را تبيين مي) 06/0(ورزشي 

به صورت ضريب بتاي منفي پيش بيني كاهش رفتار خشونت آميز را ) -08/0(و رضايت از عوامل وضعيتي 
هيجان طلبي، تيم گرايي و از هم گسيختگي رواني (نتايج مذكور بيانگر توان بيشتر عوامل فردي . داشتند
 .  خشونت آميز تماشاگران فوتبال است نسبت به عوامل ا جتماعي در تبيين رفتار) خانواده

 اجتماعي در انگلستان تبيين هاي مختلفي از خشونت در فوتبال ارائه مي – ديدگاه جديد روان شناختي
) 1994 (1براي مثال، جري فين. تمركز آنها روي معناي خود فعاليت است تا زمينه هاي اجتماعي آن. دهد

هاي انسان در زندگي روزمرة خود هيجان . مي داند» 3قله«يا » 2جريان«خشونت در فوتبال را مصداقي از تجربة 
تجربة جريان يا قله در فوتبال به انسان امكان بروز آشكار هيجانات به ويژه هيجان . شديد را تجربه نمي كند

بنابراين . جمعي و اشتراكي را به صورت طغيان و خروش و در نتيجه تحكيم هويت اجتماعي مشترك را مي دهد
 4كر). 8(در مسابقات فوتبال هستند » ريانج«يا » قله«تماشاگران خشن در فوتبال، در جست و جوي تجربيات 

و ) مثل لذت تند راندن(به طور مشابهي بحث مي كند كه اوباشگري، مانند ديگر جنايت هاي عاطفي ) 1994(
منعكس كنندة جست و جوي سطوح باالتر برانگيختگي هيجان از طريق خطرپذيري بر خالف زمينه هاي عمومي 

 بيشتر فعاليت هاي اوباشگران در چارچوب هاي جمعي رخ مي دهد كه هر چند. دوره هاي بلند كسالت است
برخي اوباشگران ممكن است به اوباشگري معتاد شوند كه اين مسئله ). 11(موجب كاهش خطرپذيري مي شود 

آنها را به اقدام هاي خشن تر سوق مي دهد تا به سطحي از برانگيختگي كه آنها به طور فزاينده اي جوياي آنند، 
به عالوه، جامعه شناسان نيز از هيجان و لذت ناشي از اختالل فوتبال، به منزلة يك نيروي برانگيزاننده . سندبر

                                                           
1 - Gery Finn 
2 - Flow  
3 - Peak  
4 - Kerr  
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اين هيجان و لذت را عنصر كليدي تحليل فرد در زمينة ) 1988(به واقع، دايننگ و همكاران . غافل نيستند
ه و رعشة ناشي از ترس در موقعيت هاي زد و و لرز» سر و صدا«از ) 1988 (1پاول ويلز). 7(اوباشگري مي دانند 

كه در آن امكان وقوع هر اتفاقي » خطرپذيري«خورد و جذابيت آن براي مردان جوان طبقات كارگر و زمينه هاي 
 ).23)(102، ص 1990ويلز (وجود دارد، صحبت مي كند 

 مسابقة فوتبال 1800كه داده هاي خويش را از بيش از ) 1972 (2نتايج تحقيقات و بررسي هاي ولكامر
گردآوري كرده است، نشان مي دهد، بازنده هاي مسابقات ورزشي اغلب خطاهاي بيشتري نسبت به برنده ها 

همچنين در جريان مسابقاتي كه به صورت رفت و برگشت انجام مي گيرد، اغلب بازيكنان تيم . مرتكب مي شوند
به ويژه اگر اين خطاها و پرخاشگري ها، با تشويق و . رندميزبان تمايل بيشتري براي ارتكاب خطا و پرخاشگري دا

از طرفي اين تحقيقات نشان مي دهد وقتي دو تيم در حين مسابقه در امتياز . حمايت تماشاگران همراه باشد
ولكامر معتقد است كه . تقريباً برابرند يا وقتي امتياز دو تيم زياد است، پرخاش ها و خطاهاي كمتري رخ مي دهد

اين احتمال به اين دليل است كه گل زدن، .  گل هاي بيشتري زده مي شود، پرخاشگري كاهش مي يابدوقتي
در مورد رتبة تيم ها در جدول رده بندي مسابقات نيز، ولكامر . تحريكات منجر به پرخاشگري را كاهش مي دهد

 رده بندي قرار دارند، به اين نتيجه رسيد كه تيم هاي انتهاي جدول نسبت به تيم هايي كه در ابتداي
در مورد تيم هايي كه در وسط جدول قرار دارند، نتايج . پرخاشگري و خطاهاي بيشتري از خود نشان مي دهند

 ). 21(نشان مي دهد كه در آنها پرخاش ها و خطاهاي به نسبت كمي ديده مي شود 

ال و غيرعالقه مندان در هلند به تفاوت هاي شخصيتي بين عالقه مندان به فوتب) 1995 (3راسل و گلدستين
 مرد عالقه مند به فوتبال با مردان غيرعالقه مند به فوتبال دريافتند نمره هاي 43محققان در مقايسة . پرداختند

افراد عالقه مند به فوتبال در بخش آسيب هاي رواني بيشتر از افراد غير عالقه مند بود، تفاوتي بين دو گروه از 
 ). 17(اشگري ناگهاني وجود نداشت مله و پرخنظر مقياس ح

مجموع مطالعات انجام شده در مورد رفتارهاي تهاجمي تماشاگر، هنوز فاقد مباني نظري تبيين جامعه 
هنوز نوع و فراواني رفتارهاي خصمانة تماشاگران ورزشي ايران . شناختي يا روان شناختي از اين رويداد است

                                                           
1 - Willis, Paul  
2 - Volkamer, M. 
3 - Russel & Goldstein 
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كند، تالش دارد   نيز كه نتايج پژوهشي با همين عنوان را گزارش مي تحقيق حاضر.شناسايي و تعريف نشده است
 :هاي ورزشي به سؤاالت پژوهشي زير پاسخ دهد  تا با ارائة نوع و ميزان اين رفتارهاي تهاجمي در استاديوم

 انواع و ميزان شدت رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ورزشي فوتبال چگونه است؟. 1

 تماعي تماشاگران با رفتارهاي تهاجمي ارتباط دارد؟ اج–آيا متغيرهاي فردي . 2

 آيا رفتار كالمي مديران و كاركنان استاديوم با رفتارهاي تهاجمي ارتباط دارد؟. 3

 آيا جبهه گيري و سوگيري رسانه هاي ورزشي با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ارتباط دارد؟. 4

 ا رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ارتباط دارد؟آيا الگوگيري از تماشاگران تيمي معروف جهاني ب. 5

 ها با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ارتباط دارد؟ يآيا داوري باز. 6

 آيا بردمدار بودن تماشاچيان با رفتارهاي تهاجمي ارتباط دارد؟. 7

 

 روش تحقيق 

 ليگ برتر فوتبال شيوة نمونه گيري طرح چند مرحله اي بود، به اين صورت كه از بين بازي هاي رقابت هاي
.  بازي در مرحلة حساس بازي ها انتخاب شد90 برگزار شد، 1384 و 1383كشور كه در تهران و در سال هاي 

 تماشاگر در گروه نمونه قرار 900 تماشاگر انتخاب شدند، كه در مجموع 100ي فسپس از هر بازي به طور تصاد
 پرسشنامه 727يگ برتر فوتبال ايران براساس جدول زير گرفت، در پايان از مجموعة بازي هاي انتهايي جدول ل

 . از تماشاگران دريافت شد
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  بازي هاي جامعة آماري پژوهش _ 1جدول 

 تعداد پرسشنامه ورزشگاه بازي تاريخ رديف
 136 آزادي  پيروزي–استقالل  7/12/83 1
 105 آزادي   پگاه گيالن–استقالل  11/12/83 2
 121 حافظيه  پيكان –برق شيراز  15/12/83 3
 72 آزادي   صبا باتري –پيروزي  22/1/84 4
 90 آزادي   برق شيراز–استقالل  26/1/84 5
 66 آزادي   پاس –پيروزي  9/2/84 6
 31 ن شهراپيك  پيكان –استقالل اهواز  18/2/84 7
 43 آزادي   سايپا–استقالل  22/3/84 8
 63 آزادي   سپاهان–استقالل  30/3/84 9
 727   جمع  10

 

 ابزار 

پرسشنامه با توجه . به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز براي بررسي فرضيه ها از پرسشنامه استفاده شد
رفتارهاي تهاجمي تماشاگران : به متغيرهاي مستقل و و ابستة پژوهش تهيه شد كه اين متغيرها عبارتند از 

متغير (، نحوة حضور نيروهاي انتظامي )متغير مستقل(عي تماشاگران  اجتما–، متغيرهاي فردي )متغير وابسته(
، جبهه گيري رسانه هاي ورزشي )متغير مستقل(، رفتار كالمي مديران و كاركنان استاديوم ورزشي )مستقل

و نتيجه مدار ) متغير مستقل(، داوري بازي ها )متغير مستقل(، الگوگيري از تماشاگران خارجي )متغير مستقل(
 ).متغير مستقل(ن تماشاگران بود

براي تدوين سؤال در هر يك از مؤلفه هاي مذكور ضمن بهره گيري از پرسشنامه هاي موجود از جمله 
و نيز سؤاالت پرسشنامه هاي خارجي از جمله پرسشنامة نظرية بازگشت آپتر ) 1381(و رحمتي ) 1381(عنبري 

بدون نام خارجي، بر اساس ادبيات پژوهشي مخزن سؤاالت  سؤالي 30و نيز چند سؤال از يك پرسشنامة ) 1982(
 :در نهايت براي هر يك از مؤلفه ها به شرح زير سؤال تهيه شد . تهيه و از بين آنها انتخاب شد
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 سؤال با مقياس پاسخدهي پنج درجه اي هرگز، به ندرت، گاهي، 12 :ميزان رفتارهاي تهاجمي تماشاگران.1
 بيشتر اوقات و هميشه ؛

 سؤال شامل سن، وضعيت تأهل، تحصيالت تماشاگر و والدين، شغل 11:  اجتماعي –تغيرهاي فردي م.2
 والدين ، هزينه هاي ماهانه، محل سكونت فعلي، نوع وسيلة نقلية اياب و ذهاب؛

 سؤال با مقيـاس پاسـخ دهـي پـنج درجـه اي كـامالً مخـالف،        8 سؤال ، 10:  نحوة حضور نيروي انتظامي      .3
 ي ندارم، موافق و كامالً موافق و دو سؤال با مقياس پاسخ دهي پنج درجه اي خيلي كم تا خيلي زياد؛مخالف، نظر

 سؤال با مقياس پاسخ دهي پـنج درجـه اي كـامالً مخـالف تـا كـامالً            8 : مديريت استاديوم و وضعيت آن      . 4
 موافق؛

 ي كامالً مخالف تا كامالً موافق و  سؤال به صورت پنج درجه ا6 سؤال، 8: جبهه گيري رسانه هاي ورزشي    . 5
 دو سؤال چهار گزينه اي؛

  سؤال به صورت پنج درجه اي كامالً مخالف تا كامالً موافق؛1: الگوگيري از تماشاگران خارجي . 6

بـه   سؤال به صورت پنج درجه اي كامالً مخالف تا كامالً موافـق و يـك سـؤال            7 سؤال،   8: داوري بازي ها    . 7
 اي نوع واكنش در برابر داوري جانبدارانه؛ گزينه 4صورت 

  سؤال به صورت پنج درجه اي كامالً مخالف تا كامًال موافق؛7: نتيجه مدار بودن تماشاگران . 8

 .  سؤال به صورت پنج درجه اي كامالً مخالف تا كامالً موافق14: ويژگي خشونت طلبي تماشاگران . 9

ط اعضـاي گـروه اجرايـي پـژوهش، بـه منظـور مطالعـة مقـدماتي           پس از تهية اولية سؤاالت و بـازبيني توسـ         
پرسشنامه و ارزيابي انسجام دروني سؤاالت و پايايي آنها، طي يك مطالعه پرسشنامه اجرا شد كه نتايج آن در زير                    

 . ارائه شده است

اس در  كه مسابقة ليگ برتـر بـين تـيم اسـتقالل و پـ              روز يكشنبه    26/7/83در  : مطالعة مقدماتي پرسشنامه    
 برگزار مي گرديد، گروه پژوهشي با دعوت تصـادفي از تماشـاگراني كـه               30/18استاديوم ورزشي آزادي از ساعت      
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 28منتظر ورود به استاديوم بودند، به صورت مصاحبه اي پرسشنامة اولية تحقيق را تكميل كردند كـه در پايـان                     
 . پرسشنامه تكميل شد

 14بـا حـداقل سـني    ) sd = 2/9( سال با انحراف معيار     m = 22/22ميانگين سني پاسخگويان به پرسشنامه      
 درصد پدران 50از نظر تحصيالت والدين .  درصد آنان زير بيست سال بودند4/71.  سال بودند 49سال تا حداكثر    

 درصـد  6,28 درصد مادران آنها نيـز زيـر سـيكل و    33 درصد ديپلم و 4/21آنها داراي تحصيالت سيكل و كمتر،      
 درصد بين صد و يك تا دويست        1/32 درصد زير صدهزار تومان،      4/21از نظر درآمد خانواده، درآمد      . بودندديپلم  

مجموعة داده هاي توصيفي بيانگر آن است       .  هزار تومان بود   400 درصد بين دويست و يك تا        4,21هزار تومان و    
ت و نظرهاي آنهـا در سـؤاالت اعتبـار    كه گروه نمونه از نظر خصوصيات با خصوصيات جامعة تماشاگران مشابه اس        

محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ سـؤاالت  . طي مصاحبه با افراد در زمينة سؤاالت هيچ گونه ابهامي مطرح نشد . دارد
 .  است2در كل و در هر مقياس فرعي به شرح جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه_   2جدول 

  آلفاي كرونباخضريب تعداد گروه نمونه تعداد سؤاالت مقياس

 85/0 28 51 كل سؤاالت

 93/0 24 12 سؤاالت رفتارهاي تهاجمي

 79/0 28 14 روحية خشونت طلبي

 55/0 27 8 وضعيت استاديوم

 65/0 24 8 نحوة حضور نيروي انتظامي

 57/0 26 6 رسانه هاي ورزشي

 54/0 26 7 قضاوت داوران

 78/0 27 7 نتيجه مدار بودن
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سؤاالت مرتبط با . مناسب پرسشنامه در كل و نيز در هر مقياس فرعي است    بيانگر پايايي    2 يافته هاي جدول  
 سـؤال داراي    14روحية خشونت طلبـي بـا       ) α = 93/0( سؤال داراي ضريب آلفاي      12انواع رفتارهاي تهاجمي با     

 سـؤال   8انتظامي با    ، نحوة حضور نيروي      α = 78/0 سؤال   7 مقياس نتيجه مدار بودن با       α = 79/0ضريب آلفاي   
65/0 = α       57/0 سؤال برابر با     6 ، رسانه هاي ورزشي با  = α      55/0 سؤال داراي ضـريب      8 ، وضعيت استاديوم با 
  =α       54/0 سؤال داراي ضريب كرونباخ      7 و در نهايت داوران با  = α         است كـه بيـانگر انسـجام درونـي و پايـايي 

بنـابراين  .  است 93/0 تا   54/0دامنة آلفاي كرونباخ مقياس ها از       . مناسب در مقياس ها و نيز در كل مقياس است         
 . پرسشنامه انسجام دروني مناسبي دارد

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

 :خصوصيات جمعيت شناختي تماشاگران به شرح زير بود 

 افراد  درصد4/11 ساله و 25-21 درصد را افراد 8/24 سال، 20-16 درصد تماشاگران را جوانان 2/32: سن 
 سال 41-45، %)5/2( ساله 40-36، ) درصد1/2( ساله50-46درا ين ميان افراد .  ساله تشكيل مي دهند26-30

 . پايين ترين درصدهاي تماشاگران مورد بررسي را شامل مي شوند)  درصد6/2( سال 50و نيز باالي 

در .  درصد آنها متاهل بودند 5/26مجرد و )  درصد4/67(د بررسي ربيش از نيمي از تماشاگران مو: تأهل 
 .  درصد پاسخگويان وضعيت تاهل خود را مشخص نكردند1/6. عين حال

 5/13 درصد تماشاگران ديپلم، 40 درصد زير ديپلم، 7/12 درصد سيكل، 7/23سطح تحصيالت : تحصيالت 
 . شوند گويان را شامل مي درصد گروه پاسخ8/7سواد و پايين تر از سيكل  افراد بي. درصد كارشناسي و باالتر است

 1/23(و پس از آن تماشاگران داراي شغل آزاد )  درصد1/24(تماشاگران دانش آموز : وضعيت شغلي 
)  درصد7/14(در عين حال دانشجويان . ، باالترين درصد تماشاچيان مسابقات فوتبال را تشكيل مي دهند)درصد

 . بخش ديگري از تماشاچيان هستند)  درصد6/11(و كارمندان 
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 درصد سيكل 4/16 درصد در سطح ابتدايي و بي سواد و 8/35در وضعيت تحصيلي پ: تحصيالت والدين 
 درصد كارشناسي 3/8 درصد ديپلم و 8 درصد پاسخگويان ديپلم، 2/20در اين ميان سطح تحصيالت پدر . است

 درصد مادران پاسخگويان 8/43.  درصد پاسخگويان به اين سؤال پاسخي ندادند4/11در عين حال . و باالتر است
 درصد داراي مدرك 1/16 درصد مادران داراي مدرك ديپلم و 4/19همچنين . ايي و بي سواد هستنددر حد ابتد

 درصد 6/10.  درصد را شامل مي شوند10مادران داراي سطح تحصيالت كارداني و باالتر از . سيكل هستند
 . پاسخگويان نيز سطح تحصيالت مادران خود را اظهار نكرده اند

 درصد 8/11 درصد كارمند، 4/14 درصد پدران پاسخ دهندگان مغازه دار، 7/17: وضعيت شغلي والدين 
 درصد 1/8 درصد تماشاچيان داراي شغل تخصصي، و به همان ميزان كارگر ساده، 8/7پدران . كشاورز هستند
. ه اند درصد تماشاچيان اظهار داشته اند كه پدرانشان مدير عالي رتب4/3.  درصد بازنشسته اند3/7كارگر ماهر و 

خانه دار و )  درصد9/82(مادران بيشتر پاسخگويان .  درصد پاسخگويان شغل پدر خود را مشخص نكرده اند5/15
 .  درصد پاسخگويان شغل مادر خود را مشخص نكرده اند8/7.  درصد شاغل اند2/9

 هزار 200-101 درصد پاسخگويان بين 8/39 هزار تومان، 100 درصد زير 14درآمد ماهانه : وضعيت درآمد 
 هزار تومان 700 -401 درصد پاسخگويان بين 1/12 هزار تومان و درآمد 400 تا201 درصد بين 8/26تومان، 

 . است

بنابر مندرجات .  نوع و ميزان رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال ليگ برتر ارائه شده است3در جدول 
 درصد بيشتر اوقات شعار عليه طرفداران و 6/15 و  درصد پاسخ هميشه31، باالترين فراواني رفتار با 3جدول 

 درصد بيشتر اوقات شعار نويسي در 5/12 درصد پاسخ هميشه و 9/24رفتار بعدي با . بازيكنان تيم رقيب است
 درصد پاسخگويان اظهار داشته اند، كه هميشه قبل و پس 5/22. خود روي ديوار استطرفداري از تيم محبوب 

 درصد پاسخ 4/16 درصد پاسخ هميشه و 4/19نزاع لفظي با . ر خيابان ها شيپور مي زننداز برگزاري مسابقه د
 درصد بيشتر اوقات صورت خود 6/15 درصد تماشاگران هميشه و 3/15. بيشتر اوقات در مرتبة بعدي قرار دارند

ب رساني به وسايل از جمله رفتارهاي مخرب و آسيب زننده بعد از مسابقات، آسي. را در مسابقات رنگ مي كنند
 درصد بيشتر اوقات صندلي اتوبوس هاي شركت واحد را پاره 2/11 درصد همواره و 5/13. نقلية همگاني است

 .  درصد بيشتر اوقات درگيري فيزيكي دارند8/13 درصد هميشه و 2/12در نهايت . مي كنند
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  فراواني و درصد رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال_ 3جدول 
رد هميشه بيشتر اوقات گاهي بندرت هرگز

 يف

 االتسؤ
f % f % f % f % f % 

 5/13 92 2/11 76 7/13 93 4/10 71 2/51 349 پاره كردن صندلي اتوبوس 1

2 
نزاع و درگيري لفظي با 

 4/19 132 4/16 112 0/16 109 9/12 88 2/35 240 طرفداران تيم رقيب

3 
نزاع و درگيري فيزيكي با 

 2/12 83 8/13 94 6/19 133 4/14 98 0/40 272 رقيبطرفداران تيم 

4 
شعار عليه طرفداران و 

 0/31 211 7/15 107 6/15 106 8/13 94 9/23 163 بازيكنان تيم رقيب

5 
شعار نويسي عليه تيم رقيب 
 5/22 152 0/13 88 4/12 84 9/12 87 3/39 266 و طرفداران روي ديوار محله

6 
شعارنويسي در طرفداري از 

 9/24 169 4/12 84 5/13 92 2/15 103 0/34 231 تيم محبوب روي ديوار

پرتاب قوطي خالي و ديگر  7
 1/11 75 8/10 73 2/15 102 0/11 74 9/51 349 اشيا به داخل زمين بازي 

پرتاب ترقه و نارنجك به  8
 9/9 67 3/10 70 0/16 108 3/12 83 6/51 349 داخل زمين بازي 

 در خراب كردن اموال 9
 3/9 63 2/10 69 0/13 88 6/13 92 0/54 366 ورزشگاه

بستن جادة منتهي به  10
 6/8 58 0/9 61 7/12 86 9/13 94 8/55 377 ورزشگاه

خراب كردن وسايل نقلية  11
 6/9 65 8/7 53 7/15 107 8/13 94 1/53 361 شخصي در خيابان

 5/22 153 4/14 98 4/14 98 8/15 107 8/32 223 شيپورزدن در خيابان 12

 3/15 103 6/15 105 2/17 116 0/12 81 0/40 270 رنگ كردن صورت 13

 9/8 60 6/8 58 0/13 88 0/13 88 5/56 382 )حشيش (يمصرف سيگار 14

زنجير، (حمل ابزار درگيري  15
 )چاقو، قمه

375 5/55 91 5/13 66 8/9 74 9/10 70 4/10 

 5/9 64 8/5 39 3/11 76 5/14 98 0/59 398 مصرف الكل 16

 

 .  همبستگي بين عوامل فردي با رفتارهاي تهاجمي ارائه شده است4در جدول 
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 ضريب همبستگي عوامل سن، تحصيالت و درآمد با رفتارهاي تهاجمي _  4جدول 

 رفتار تهاجمي  ضريب همبستگي اسپيرمن
r 033/0- 

 سن
N 591 
r ∗156/0 

 تحصيالت والدين
N 621 
r ∗146/0 

 تحصيالت پدر
N 571 
r ∗158/0 

 تحصيالت مادر
N 575 
r 035/0 

 هزينة ماهانه
N 619 

∗ 01/0 P< 

و ) P = 01/0(، تحصيالت پدر )P = 01/0(بنابر نتايج به دست  آمده بين تحصيالت پاسخ دهندگان 
مثبت وجود دارد، به آنها با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال ارتباط و همبستگي ) P = 01/0(تحصيالت مادر 

 . اين معنا كه با افزايش سطح تحصيالت تماشاگر و والدين او، رفتارهاي تهاجمي نيز افزايش مي يابد

 مقايسة ميانگين رفتارهاي تهاجمي بر اساس وضعيت تاهل_  5جدول 

 t خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد تاهل مورد
درجة 
 آزادي

 سطح 
 معني داري

 -20 605 26/1 87/0 27/18 14/38 435 دمجر رفتار
    47/1 33/19 03/36 172 متاهل تهاجمي

 

 بيش از افراد متاهل ) m = 14/38(، ميانگين رفتارهاي تهاجمي افراد مجرد 5بنابر مندرجات جدول 
)03/36= m (است، اما تفاوت معناداري بين آنها وجود ندارد . 
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ي انتظامي، مطبوعات، الگـوبرداري، مـديريت اسـتاديوم، مربـي و             ضريب همبستگي بين عوامل نيرو     6جدول  
نتايج بيانگر آن اسـت كـه بـين نحـوة حضـور             . كند داور را با ميزان رفتار تهاجمي تماشاگران فوتبال را آشكار مي          

به اين معنـا كـه نحـوة        . وجود دارد ) P = 01/0(نيروهاي انتظامي و بروز رفتارهاي تهاجمي همبستگي معني دار          
ضريب همبسـتگي مطالعـة مطبوعـات ورزشـي و          . ضور نيروي انتظامي با كاهش رفتارهاي تهاجمي همراه است        ح

، بـه گونـه اي كـه بـا افـزايش      )P = 05/0(رفتارهاي تهاجمي حاكي از ارتباط مثبت و معنادار بـين آن دو اسـت         
سـتگي بـين الگـوبرداري از       ضـريب همب  . مطالعة مطبوعات ورزشي، بروز رفتارهاي تهاجمي نيز افزايش مـي يابـد           

رفتارهاي تهاجمي در روز و زمان برگزاري مسابقات فوتبال در ديگر كشورها و رفتار تهاجمي در مسابقات داخلـي       
به اين معنا كه رفتارهاي تهاجمي داخـل و         . نشان مي دهد كه بين اين دو متغير ارتباط و همبستگي وجود ندارد            

 نشان  6نتايج مندرج در جدول     . ر خارج از كشور همبستگي و ارتباط ندارد       الگوبرداري رفتارهاي تهاجمي مشابه د    
وجود دارد، به   ) P = 017/0(مي دهد كه بين نحوة مديريت استاديوم و رفتار تهاجمي همبستگي منفي و معنادار               

 . د مديريت استاديوم، رفتارهاي تهاجمي كاهش مي يابد با بهبواين معنا كه

حاكي از آن است كه بين بروز رفتار تهاجمي و رفتار مربي تـيم همبسـتگي منفـي                  6نتايج مندرج در جدول     
، به اين معنا كه رفتار مثبت مربي با كاهش رفتـار تهـاجمي و رفتـار منفـي او بـا                      )P = 01/0(معنادار وجود دارد    

 و همبسـتگي  همچنين بين رفتار داور و بروز رفتارهـاي تهـاجمي ارتبـاط      . افزايش رفتارهاي تهاجمي همراه است    
رفتار تهاجمي افـزايش و بـه عكـس بـا           ) از نگاه تماشاگران  (معنادار و منفي برقرار است، يعني با رفتار منفي داور           

نتايج مندرج در جدول مذكور حـاكي از آن اسـت كـه بـين               . رفتار مثبت داور، رفتارهاي تهاجمي كاهش مي يابد       
بـه عبـارتي، بـا      ) . <P 01/0(بت و معنادار  وجود دارد       روحية خشونت طلبي و بردمداري ارتباط و همبستگي مث        

از سـوي ديگـر، روحيـة بردمـداري نيـز بـا       . افزايش روحية خشونت طلبي رفتارهاي تهاجمي نيز افزايش مي يابد       
، بـه طـوري كـه بـا افـزايش روحيـة             )<P 01/0(رفتارهاي تهاجمي همبستگي و ارتباط مثبت و معنـادار دارنـد            

 . تهاجمي نيز افزايش مي يابدبردمداري، رفتارهاي 
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 ضريب همبستگي نحوة حضور نيروي انتظامي با رفتارهاي تهاجمي_  6جدول 

 رفتار تهاجمي  ضريب همبستگي اسپيرمن
r ∗237/0- 

 نيروي انتظامي 
N 570 
r ∗101/0 

 مطبوعات 
N 641 
r 050/0  الگوبرداري از كشورهاي

 N 665 ديگر
r 017/0- 

 مديريت استاديوم
N 576 
r ∗190/0- 

 داور
N 603 
r ∗152/0- 

 مربي
N 599 
r ∗282/0 

 روحية خشونت طلبي
N 544 
r ∗309/0  بردمداري 
N 593 

∗ 01/0 P< 

مربي، استاديوم، داور، سن، بازي، تحصيالت پدر،       (به منظور بررسي آنكه كدام يك از متغيرهاي مورد بررسي           
رفتارهاي تهاجمي تماشاگران را پيش بيني مي كنند، رگرسيون چنـد متغيـري             ) يتحصيالت مادر و هزينة زندگ    

در اين تحليل، فقط دو متغيـر روحيـة خشـونت طلبـي و نيـروي انتظـامي وارد                   . با روش گام به گام انجام گرفت      
 . تحليل شدند

 مقدار بتا مبين    ).P = 23/0(، روحية خشونت طلبي با رفتارهاي تهاجمي همبستگي دارد        7بنابر نتايج جدول    
همچنـين متغيـر دومـي كـه وارد         . آن است كه روحية خشونت طلبي رفتارهاي تهاجمي را پيش بيني مـي كنـد              
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بنابر نتـايج، نحـوة حضـور نيـروي انتظـامي،      . معادلة رگرسيون شد، نحوة حضور نيروي انتظامي در ورزشگاه است     
مقدار بتاي حاصل گوياي آن است كـه        . افته است  افزايش ي  R = 269/0مقدار همبستگي با رفتارهاي تهاجمي به       

 . حضور مناسب نيروي انتظامي موجب كاهش رفتارهاي تهاجمي مي شود

 رگرسيون چند متغيرة رفتارهاي تهاجمي با مدل گام به گام _  7جدول 

 R R2 S.S Df M.S F P β t P متغير

روحية 
 خشونت طلبي

233/0 054/0 97/5928 1 97/5928 98/19 01/0 184/0 33/3 01/0 

 01/0 -60/2 -143/0 01/0 53/13 43/3951 2 86/7902 072/0 269/0 نيروي انتظامي

 01/0 26/6        72/37 عدد ثابت

 

 بحث و نتيجه گيري 

 25 تا 16يافته هاي توصيفي جمعيت گروه نمونة مطالعه نشان داد كه تماشاگران فوتبال ليگ برتر اغلب 
 1/24و از نظر شغلي نيز )  درصد2/31(، سيكل و زير آن ) درصد40(ت عمومي ديپلم ساله، مجرد، با تحصيال

از نظر .  درصد نيز كارمند هستند6/11 درصد داراي مشاغل آزاد و 1/23 درصد دانشجو، 7/14درصد محصل، 
) ، كارگر، كشاورزمغازه دار(خانوادگي نيز بيشتر والدين آنها داراي تحصيالت ديپلم و زير آن با مشاغل غيردولتي 

.  هزار تومان در سطح شهر تهران درآمد دارند200و با مادران خانه دارند و از نظر درآمد خانواده، بيشتر آنها زير 
در بيشتر بازي هايي كه در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود، چنانچه بازي بين تيم هاي تهراني و شهرستاني 

اني هستند و چنانچه بازي بين دو تيم تهراني باشد، تماشاگران تهراني باشد، بيش از نيمي از تماشاگران شهرست
برخي از . در بازي تيم استقالل و پيروزي نيز درصد شهرستاني ها بيشتر از بومي ها بود. از شهرستاني ها بيشترند

ي عنبري يافته هاي توصيفي مذكور از جمله سن، تحصيالت تماشاگران، تحصيالت والدين با يافته هاي پژوهش
در . است) 1381(تماشاگران و والدين متفاوت از يافته هاي وي هماهنگ، اما از نظر وضعيت شغلي ) 1381(
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تركيب تماشاگران تحقيق حاضر اغلب محصل و دانشجو و شغل والدين نيز اغلب غيردولتي و آزاد است، در حالي 
 . كه در پژوهش عنبري بيشتر كارمند بودند

توصيفي پژوهش وضعيت مديريت استاديوم ورزشي است كه تحقيق نشان داد عمده ترين از ديگر يافته هاي 
پس از . مشكل تماشاگران در ورزشگاه ها صندلي هاي محل نشيمن در سكوي ورزشگاه هاي مورد بررسي است

اشت آن نيز نظافت و بهداشت سرويس هاي بهداشتي ورزشگاه است كه نيمي از تماشاگران فوتبال از وضعيت بهد
بعد از آن خريد بليت مسابقات ورزشي است كه حدود يك سوم تماشاگران از وضعيت . و نظافت آن ناراضي بودند
در زمينة برخورد متصديان ورزشگاه و نيروهاي بازرسي غالب تماشاگران از نحوة . فروش بليت ناراضي بودند
 . برخورد آنها رضايت داشتند

 در ورزشگاه، تماشاگران ضمن تاكيد بر حضور نيروي انتظامي و موافقت در زمينة نحوة حضور نيروي انتظامي
بيشتر آنها براي حضور نيروهاي انتظامي به منظور حفظ نظم، اغلب برخورد نيروي انتظامي با تماشاگران را 

گران بررسي وضعيت مطبوعات ورزشي از نظر تماشا. مناسب ارزيابي نكردند و آنها را فاقد تجربة كافي مي دانند
با اين حال به . داد كه بيشتر تماشاگران معتقدند نشريات ورزشي براي كسب سود بيشتر دروغ مي نويسندنشان 

به معناي ديگر، تماشاگران با وجود اينكه . نظر آنان خواندن نشرية خوب حساسيت به بازي ها را بيشتر مي كند
اشد، باز تحت تأثير مطالب آن قرار مي گيرند و مي دانند احتماالً مطالب يك نشرية ورزشي ممكن است كذب ب

 . حساسيت آنها به بازي افزايش مي يابد

بي ) 2تعصب بيش از حد؛ ) 1: از نظر تماشاگران عوامل مرتبط با رفتارهاي تهاجمي به ترتيب عبارتند از 
 جوسازي روزنامه )5داوري جانبدارانه؛ ) 4جوسازي در سكوها توسط هواداران؛ ) 3فرهنگي برخي تماشاگران؛ 

تقليد از ) 9نامناسب بودن محيط ورزشگاه؛ ) 8بيكاري؛ ) 7رفتار غلط برخي بازيكنان ؛ ) 6هاي ورزشي؛
رتبه بندي عوامل مذكور از نظر براساس . رفتار غلط برخي مربيان و سرپرستان) 10تماشاگران خارجي و 

اشاگر با تيم فوتبال مورد عالقه و نيز نبود تماشاگران مي توان گفت كه به علت ارتباط عاطفي شديد بين تم
آموزش هاي صحيح براي هدايت و رهبري اين انرژي عاطفي تماشاگر در جهت مثبت و سازنده، اين انرژي آزاد 
در محيط ورزشي باشگاه تحت تأثير عوامل همچون جوسازي ليدرهاي كانون هواداران يا ليدر سكوها و نيز 
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ي يادآوري هاي غلط موجب آزادسازي اين انرژي به سوي امور مخرب و منفي جوسازي برخي رسانه هاي ورزش
 . مي شود

 نوع رفتار تهاجمي در محيط ورزشي فوتبال شناسايي شده كه مطابق يافته 16براساس نتايج تحقيق حاضر 
، %)7/46(شعار عليه طرفداران و بازيكنان تيم رقيب : هاي پژوهشي ميزان شدت و وفور آن به شرح زير است 

، نزاع و درگيري %)9/36(، شيپور زدن در خيابان %) 03/37(شعار نويسي در طرفداري از تيم محبوب روي ديوار 
، رنگ %)5/35(، شعار نويسي عليه تيم رقيب و طرفداران روي ديوار محله %)8/35(لفظي با طرفداران تيم رقيب 

، %)7/24(، پاره كردن صندلي اتوبوس %)26( رقيب ، نزاع و درگيري فيزيكي با طرفداران%)9/30(كردن صورت 
، %)3/21)(مهقزنجير، چاقو، (، حمل ابزار درگيري %)9/21(پرتاب قوطي خالي و ساير اشيا به داخل زمين بازي 

، بستن جادة %)5/19(، خراب كردن اموال در ورزشگاه %)2/20(پرتاب ترقه و نارنجك به داخل زمين بازي 
، مصرف سيگاري %)4/17(، خراب كردن وسايل نقلية شخصي در خيابان %)6/17(منتهي به ورزشگاه 

 %). 3/15(و مصرف الكل %) 2/17)(حشيش(

عمده رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال ايران كالمي است و درصد كمي از آنها را رفتارهاي عملي 
، در  استوان گردان و نيز الكلبر خالف كشورهاي ديگر كه بيشتر مصرف داروهاي مخدر و ر. تشكيل مي دهد

 . فوتبال ايران اين مورد كمترين سهم را به خود اختصاص داده است

 اجتماعي تماشاگران با رفتارهاي تهاجمي ارتباط دارد، يافته ها –در پاسخ به سؤال آيا متغيرهاي فردي 
 رفتارهاي تهاجمي بيانگر آن است كه تحصيالت فرد و تحصيالت والدين همبستگي مثبت معني داري با

يافته هاي مذكور به ويژه ارتباط بين تحصيالت فرد با رفتارهاي تهاجمي همراه با شاغل بودن . تماشاگران دارد
مادر و ارتباط آن با رفتارهاي تهاجمي در محيط فوتبال نشان دهندة مرتبط بودن اوضاع اجتماعي با بروز 

 . رفتارهاي تهاجمي در اين گروه است

اين سؤال پژوهش كه آيا رفتارهاي كالمي مديران و كاركنان استاديوم با رفتارهاي تهاجمي ارتباط در زمينة 
با اين حال . دردارد، نتايج نشان داد كه نحوة مديريت ورزشگاه ارتباط معني داري با بروز رفتارهاي تهاجمي ندا

هاي بهداشتي ورزشگاه بازبيني شود،  ويساين ارتباط منفي بود، به معناي ديگر اگر جايگاه تماشاگران و نيز سر
 . در كاهش رفتارهاي تهاجمي مؤثر خواهد بود
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هاي ورزشي با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران  گيري و سوگيري رسانه در مورد اين سؤال پژوهش كه آيا جبهه
 تهاجمي همبستگي رفتارهايگيري و سوگيري رسانه هاي ورزشي با بروز  ارتباط دارد، نتايج آشكار كرد كه نتيجه

صحيح مديريت شوند كه در جهت كنترل شكل هاي ورزشي بايد به  داري دارد، به عبارت ديگر، رسانه مثبت معني
 . و هدايت صحيح رفتارهاي تماشاگران باشد

هاي معروف جهاني با رفتارهاي تهاجمي  از تماشاگران تيمدر زمينة اين سؤال پژوهشي كه آيا الگوگيري 
هاي معروف جهاني همبستگي  رتباط دارد؟ يافته ها نشان داد كه الگوبرداري و تقليد از رفتارهاي تيمتماشاگران ا

بندي عوامل مرتبط با بروز رفتارهاي  در رتبه. و ارتباطي با بروز رفتارهاي تهاجمي در محيط ورزشي فوتبال ندارد
 فت، بنابراين تقليد از رفتارهاي طرفداران تر رده از نظر تماشاگران قرار گر تهاجمي نيز اين عامل در پايين

 . تيم هاي كشورهاي ديگر سهمي در بروز رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال ايراني ندارد

 نتايج نشان ؟در مورد اين سؤال پژوهشي كه آيا داوري بازي ها با رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ارتباط دارد
وتبال ليگ برتر با بروز رفتارهاي تهاجمي تماشاگران همبستگي منفي داد كه رفتار صحيح داوران و مربيان ف

هم اين يافته . ميادين فوتبال مي شودمعني داري دارد، به صورتي كه موجب كاهش بروز رفتارهاي تهاجمي در 
ي و ار داوران همبستگترفهر چند . در مورد رفتار داوران و هم در مورد رفتار مربيان تيم هاي ورزشي صادق است

بنابراين نقش و اهميت داوران در كاهش رفتارهاي تهاجمي . ارتباط بيشتري را نسبت به رفتار مربيان نشان داد
 . همبستگي بيشتر است

براساس يافتة پژوهش در پاسخ به اين پرسش كه آيا روحية بردمدار بودن و خشونت طلب با رفتارهاي 
اري و خشونت طلبي، هر دو در بين تماشاگران فوتبال گفت كه روحية بردمد بايد ؟تهاجمي ارتباط دارد

روحية بردمداري كه از آن به همبستگي مثبت و معني داري با بروز رفتارهاي تهاجمي دارد، به عبارت ديگر، 
معناي تعصب بيش از حد نسبت به تيم مورد عالقه نيز نام برده مي شود، با رفتارهاي تهاجمي در محيط ورزشي 

 مستقيم و چشمگيري دارد، يعني هر چه ارتباط عاطفي فرد با تيم مورد عالقه شديدتر باشد، فوتبال ارتباط
انتظار دارد در همة موقعيت ها تيم وي پيروز ميدان باشد و اگر چنين نشود، گرايش به بروز رفتارهاي تهاجمي 

مايالت پرخاشگرانه، تمايل به بروز  افراد با تهمچنين . افزايش مي يابد و به بروز اين گونه رفتارها منجر مي شود
 . رفتارهاي تهاجمي در آنها نسبت به افراد با تمايالت پرخاشگرانة كمتر، بيشتر است
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در بخش يافته هاي تحليلي بر اساس تحليل رگرسيون چند متغيره با مدل گام به گام از بين متغيرهاي 
وع بازي، سن، تحصيالت والدين، درآمد ماهانه، رفتار مربي، داور، مديريت استاديوم، ن(بررسي مستقل مورد 

، فقط دو عامل روحية خشونت طلبي و بردمداري و حضور نيروي )روحية خشونت طلبي و حضور نيروي انتظامي
به صورتي كه . انتظامي به طور معناداري رفتارهاي تهاجمي تماشاگران ورزشي فوتبال را پيش بيني مي كنند

رخاشگري و بردمداري، موجب افزايش بروز رفتارهاي تهاجمي شده و در عين حال حضور افراد داراي روحية پ
 . حضور نيروي انتظامي موجب كاهش بروز رفتارهاي تهاجمي مي شود
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