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 48/20/38تاریخ پذیرش:                                                                                   28/23/34تاریخ دریافت: 

 چکيده

شناسان و بسیاری از جامعهمورد توجه ، رخاشگری در بین تماشاگران فوتبالافزایش بروز پ

بروز ثر بر ؤمل اموع ییشناسا پژوهش،این هدف . قرار گرفته استبدنی  متخصصین تربیت

( =0022Nبود ) فوالد خوزستان و از دیدگاه هواداران دو تیم بزرگ استقالل اهوازپرخاشگری

در بروز  عواملچهار  نتایج نشان داد انتخاب شدند. ۀ پژوهشعنوان نمون بهنفر  901 که

مرتبط با وضعیت ایمنی و بهداشتی عوامل ترتیب شامل  دارند که بهاهمیت پرخاشگری 

، عوامل مرتبط با پوشش 04/8مرتبط با داوری با میانگین  عوامل ،23/8با میانگین  ادیوماست

-می 84/8و عوامل مرتبط با مدبریت برگزاری مسابقات با میانگین  93/8ای با میانگین رسانه

فوتبال استان و فدراسیون  تأهیشود مسئولین پیشنهاد می پژوهشاساس نتایج  برباشند. 

را در  های پرخاشگرانهوقوع رفتار میزان ،حذف عوامل مزاحمو مناسب ریزی  رنامهببا  فوتبال

 مند به حداقل برسانند.مشتاق و عالقه هوادارانبین 

 فوتبال، خوزستان هوادارانپرخاشگری،  :واژگان کليدي

 Email: heydari_s@scu.ac.ir                                                                        *نویسنده مسئول :

                                                           
در  0991( است که در قالب اعتبار پژوهانۀ سال 292این مقاله بخشی از نتایج طرح پژوهشی )کد . 1

 است.دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده 
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 مقدمه
که  طوری هب ؛المللی است بین ۀترین ورزش در پهن شک، فوتبال پرطرفدارترین و محبوب بدون

کوزچیان، خبیری،  ،خانیقره) شود امروزه در بسیاری از کشورها ورزش ملی محسوب می

یان در رویدادهای داخلی، ها از تماشاچ ورزشگاه بودن زیلبر (.0991 فوالدی حیدرلو و نوبخت،

پخش  یونیلیصدمها از بینندگان چند  طرف و برخورداری رقابت یک ای و جهانی از ملی، قاره

-بنابراین می؛ ترین ورزش جهان تبدیل کرده است دیگر، فوتبال را به مردمی طرف تلویزیونی از

ها فوتبال  ود آنبدون وج واز ورزش فوتبال هستند  یجز ،و هوادارانتوان گفت تماشاگران 

 بهتماشای تلویزیونی آن  یحت ،محصولی بدون جذابیت است. بخش زیادی از جذابیت فوتبال

نجفی، فاطمی و  ،غالمی ترکسلویه) کنند تماشاگران در ورزشگاه ایجاد میفضایی است که  لیدل

بندی،  طمانند دوپینگ، شر ها یرو کجها و  برخی از ناهنجاری ،وجود این با .(2109رستگاری، 

دهد  تماشاگران را در وضعیتی قرار می ،ورزشکاران حتی رفتارهای غیرمتعارفو  ، ناداوریتبانی

های پرخاشجویانه  یو به رویاروی آسانی نقص کنند ممکن است قواعد و هنجارهای رایج را به که

رفتار  ۀآشکارترین نمون. (0911 وند،ذواالکتاف و نورعلی ،قاسمی) آورند یروآمیز  و خشونت

 نسبتاً شکل بهای موسوم به اوباشگری است که امروزه  آمیز بین طرفداران فوتبال، پدیده خشونت

ها  ویژه اروپا رواج دارد. در انگلستان هولیگان یافته در کشورهای صاحب فوتبال به سازمان

ها  شگاهزورآمیز بسیاری در  وقایع فاجعه ۀآورند وجود به ،آمیز )اوباش( با عقاید و افکار تعصب

نیز رفتارهای  و های فوتبالبرخی از طرفداران تیم ۀر و بیمارگوناودیوانه ۀعالق ایتالیااند. در  بوده

ها داده  ها لقب تیفوسی به آنکه مسابقات سبب شده است  ۀپرخاشجویانه و ویرانگرانه در عرص

 (.0912رحمتی و تبریزی، ) شود
شناسی و مدیریت  ی، روانسشنا مطالعات جامعهپرخاشگری تماشاگران از موضوعات اساسی 

(. البته این موضوع با رویکردهای مختلف علمی تجزیه و 2112راسل و وارد، ) ورزشی است
های علمی که بیشتر بر  ها و مدل های مبتنی بر نظریهنظر از بررسی تحلیل شده است. صرف

رسد عوامل  می نظر به ،(0919 رحمتی،) اند عوامل و فرایندهای درونی پرخاشگری متمرکز شده
اهمیت موضوع خشونت و حال  هر د. بهنبیرونی نیز بر بروز پرخاشگری تماشاگران نقش دار

ها و  پژوهشگران تبیین ،میالدی 0991 ۀپرخاشگری در ورزش سبب شده است که از ده
را اوباشگری و خشونت تماشاگران مطرح کنند و هریک عواملی  ۀتفسیرهای گوناگونی دربار

 ۀپدیدرا اوباشگری در ورزش فوتبال  (0912) 0تیلور کنند.آمدن این پدیده عنوان  وجود هبرای ب
ورزند. به اعتقاد  کارگر بدان مبادرت می ۀطبق ینییپاقشر و داند که جوانان بیکار می یجدید

                                                           
1. Taylor 
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صنعتی و ،  گرفته از عوامل بورژوایی تأنش ،آمیز هواداران فوتبال وی اوباشگری رفتارهای خشونت
هواداران سنتی  ،فوتبال شدن یتجارزیرا با  ؛ورزش فوتبال در عصر جدید است شدن یتجار

و از اعمال قدرت در باشگاه  نزدیکی با باشگاه داشتند ۀو رابط هکارگر بود ۀاز طبق که آن
 برای احیای نفوذ خاطر نیهم به ؛کنند دیگر تعلقی به فوتبال ندارند می احساس بودندبرخوردار 

 0سیریلیابد.  خشونت و ویرانگری نمود می قالب درزنند که  نوعی رفتار می خود دست بهۀگذشت
مدیریت، هیجانی و   سوء لیدل بهاعتراض به داور، ازدحام جمعیت ( عواملی نظیر 0921)

جوانمردی و رفتار مربی را  ۀرقابت، مصرف مشروبات الکلی، نداشتن روحی بودن یاحساس
( 0992) 2همکاران و تننبام .داند ثر در بروز آشوب در میان تماشاگران میؤجمله عوامل م از

های  رفتار ناشایست بازیکنان و مربیان تیم و سازی مطبوعات ای، جنجالتولیدات رسانهمعتقدند 
رفتارهای اوباشگرانه در تماشاگران مسابقات ورزشی پرخاشگری و ترین عوامل بروز  مهم ،ورزشی
فوتبال در طلب  اکثر هواداران خشونت که نشان داد (0991) 9کورالیس پژوهشنتایج است. 
ها پایگاه اقتصادی پایینی  بسیاری از آن که ندهستسال  21سنی میانگین  ابو مجرد  ،یونان

وی نگرش منفی به هواداران تیم ها بیکار بودند.  درصد باالیی از آن ،دارند و از لحاظ شغلی
های ورزشی  آمیز پلیس به تماشاگران، تحریکات روزنامه ش تحریکرقیب، اشتباهات داوری، نگر

های ورزشی  گرایی هواداران تیم بروز خشونت درثر ؤترین عوامل م را مهمو کسب شهرت و اعتبار 
در بودند  4دانشگاه لستر پژوهشگران( که از محققان 2111) دمینک و همکاران .داند می

و نتیجه گرفتند  کردند ات مربوط به فوتبال را بررسیتشاشغها و اها، درگیریآشوب پژوهشی
جوانان، بیکاری، خطاهای بازی و  یانگریعصعواملی مانند  ریتأث تحتاین معظل اجتماعی 
( معتقدند اوباشگری رفتاری است که از 2114) 5بودین و همکاران .باشد اشتباهات داوری می

که بیشتر اوقات جوانان آن را مرتکب  کند هواداران در بیرون یا داخل استادیوم بروز می
ترین دالیل پرخاشگری را محل و موقعیت  ( یکی از مهم2111) 9کامادن سنو .شوند می

کیفیت  بینخود نتیجه گرفتند  پژوهش( در 2102جاللی و همکاران ) داند. استادیوم می
وضعیت  و آمیز مطبوعات، سن تماشاگران داوری، خشونت بازیکنان در بازی، مطالب تحریک

( عنوان 2102) 2استفانوسواسیلیکی و  ها با بروز پرخاشگری رابطه وجود دارد. اجتماعی آن
پرخاشگری در تماشاگران  بروزباعث  آمیز بازیکنان و اشتباهات داور کردند حرکات خشونت

 .کندبروز میدر درون و بیرون از ورزشگاه اغتشاش  ،آن دنبال به وشود  فوتبال یونان می

                                                           
1. Cyril 

2. Tenenbaum 

3. Courakis 

4. Leisecter 
5. Bodin 

6. Madensen,eck 

7. Vassiliki and Stefanos 
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و کمبود امکانات در ساختار نامناسب  دریافتند خود پژوهشدر ( 2102)غالمی نژاد و  ریحید
 ،سازی مطبوعات ، اشتباهات داوری، ضعف در مدیریت برگزاری مسابقات و حاشیههاورزشگاه

 باشد. پرخاشگری در تماشاگران فوتبال میعلل بروز  ترین مهم

 یمتعدد های پژوهشر بر بروز پرخاشگری در ثؤنیز عوامل مداخل کشور  در راستا  این  در
مربوط به امل وع بیترت به( 0990) نژاد و همکاران رمضانی پژوهشجمله  از .است شده یبررس

، ، مدیریت مکانی و زمانی مسابقاتییگرا جهینتای، ، هیجان رسانهمدیریت امکانات و خدمات
ترین  مهمرا رقابت  ۀحساسیت اجتماعی و سابق، ، رفتار مربی و داور، نوع داوریرفتار اعضای تیم

( 0919) سلطان حسینی و همکاران .داندمیفوتبال بروز پرخاشگری تماشاچیان عوامل 
 و مربیان و بازیکنان رفتار نوع مسابقات، ۀزند پخش داور، قضاوت نوع ورزشگاه، محیطمعتقدند 

 ترتیب  ( به0911)همکاران ی و وثوقدارد.  نقش خشونت بروز در نتیجه از تماشاگران انتظار
 از خدمات رضایت عدم و لیدرها نادرست عملکرد داور، قضاوت نادرست محبوب، تیم باخت
 ،عالوه بهترین علل بروز پرخاشگری در تماشاگران فوتبال معرفی کردند.  ورزشگاه را مهم رفاهی

 هاآن خشونت تشد با سن تماشاگران و استادیوم رفاهی خدمات از رضایت بین متغیرهای
محیط ورزشگاه و ( معتقد است 0912زاده )منصور. مشاهده نمودند یدارامعن معکوس ۀرابط
ری مسابقات زمان برگزاولی  ؛ثر باشدؤمان رتماشاگتواند در بروز پرخاشگری داوری می ۀنحو

کاظمی و  پژوهشدر  ندارد. ثیری بر بروز پرخاشگریأهای ورزشی ت ورزشی فوتبال و رسانه
 بهورزشگاه  های داور، ازدحام جمعیت پشت در ۀداران به ترتیب قضاوت جانب (0919کاران )هم
های رفت  آمیز بازیکنان، کمبود و شلوغی سرویس و ظرفیت، عملکرد تحریک طکمبود بلی لیدل

بودن امکانات   ردرگمی در داخل ورزشگاه و نامناسبنظمی و س ، بیطبلی ۀو آمد، مشکالت تهی
بین سن عالوه  ند. بهشد شناختهدر فوتبال بروز پرخاشگری  للترین ع زشگاه از مهمرفاهی در ور

بین وضعیت اقتصادی با  که حالی در ،مشاهده شد یدارامعکوس معن ۀرابط ،و میزان پرخاشگری
 .ای مشاهده نشدمیزان پرخاشگری رابطه

رو  هپرخاشگری روب ۀر با پدیدناگزی کار دارند و نحوی با ورزش سر تمام کسانی که به کلی  طور به
بروز رفتارهای  ،ناپذیر فوتبال است جدایی بخش آنجایی که خشونت و پرخاشگری  شوند. ازمی

مشاهده  های کم یا زیاد قابلپرخاشگرانه در مقاطع زمانی مختلف و مسابقات مختلف با شدت
 رسپولیس و استقاللشهرآورد بین پمانند  ی حساسهااست. تنش بین بازیکنان در برخی بازی

ای ، نمونهو اموال عمومی ها رفتارهای ناشایست تماشاگران در تخریب تجهیزات ورزشگاهو بروز 
باعث  نهایت کند و درها رسیدگی می انضباطی به آن ۀگونه رفتارها هستند که کمیت از این

 جعفری و رهنما،رهنما،  ،پور صادقیشود )ها می برای آن های دیگر حرومیت یا اعمال مجازاتم
، فرهنگی و های اجتماعی ری از زمینهثیر آن در بسیاأبا توجه به اهمیت ورزش و ت(. 20، 0911

ها رفتن به ورزشگاه ویژه جوانان و نوجوانان برای افزون مردم به با توجه به استقبال روزچنین هم
در جذابیت ران و هواداتماشاگران این نقشی که و خود  ۀو تماشای بازی تیم مورد عالق
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عوامل  خصوص درآنان های الزم است دیدگاه ،خصوص ورزش فوتبال دارند به ،مسابقات ورزشی
 پژوهش ،راستا این در .دشوبررسی های ورزشی خشونت و پرخاشگری در استادیوم بروز ثر برؤم

بزرگ  از دیدگاه هواداران دو تیمثر بر بروز پرخاشگری ؤعوامل م شناساییبا حاضر قصد دارد 
ثر بر بروز ؤبندی عوامل م اولویت که ال پاسخ دهدؤساین فوالد خوزستان( به  و )استقالل اهواز

 بهاین پژوهش  استنتاجامید  پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال در شهر اهواز چگونه است؟
های شها و سایر بخشهرستان فوتبال یها ئتیه، فدراسیون فوتبال جمله ازورزشی  یها سازمان
ویژه  برگزاری مسابقات فوتبال بهریزان برنامهکمک نماید تا مسئولین و  فوتبال بامرتبط 

میزان وقوع  ،ریزی مناسب و حذف عوامل مزاحم با برنامهمسابقات مهم و حساس بتوانند 
مند به حداقل برسانند و با ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه را در بین هواداران مشتاق و عالقه

 آورند.فراهم را ورزشی  هایاز رویدادهواداران  بردن لذت ، عواملی امنمحیط
 

 شناسی روش

 آماری ۀانجام شده است. جامعروش میدانی  بهو  بوده پیمایشیـ  توصیفینوع  از ،پژوهش حاضر
 اهوازاستقالل  و( لیگ برترحاضر در ) خوزستانتیم فوالد و هواداران تماشاچیان  ۀکلی ،پژوهش

نفر  4111 ،که از این تعداد (=9511N)بودند  0919سال  در( لیگ دسته یک رحاضر د)
روش  بهآماری  ۀ. نمونبودند فدار تیم استقالل اهوازنفر طر 2511 و طرفدار تیم فوالد خوزستان

نفر  201) تعیین شد (=954Nجدول کرجسی مورگان ) قیطر ازگیری تصادفی ساده و نمونه
شامل ها آوری دادهجمع ابزار .(نفر طرفدار استقالل اهواز 092طرفدار فوالد خوزستان و 

وضعیت  حضور در ورزشگاه، دفعات تعدادهل، أتوضعیت سن، های فردی )ویژگی ۀنام پرسش
و در ال ؤس 91 یدارا ساخته محقق ۀنام پرسش( و اقتصادی، وضعیت اشتغال و مدرک تحصیلی

ای و مدیریت وضعیت داوری، هیجان رسانهچهار بخش )وضعیت ایمنی و بهداشتی استادیوم، 
تن از  05نامه توسط  روایی صوری پرسش .با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بودبرگزاری مسابقه( 
 نامه از طریق تحلیل عاملی پرسش ۀروایی ساز .بدنی مورد بررسی قرار گرفت متخصصین تربیت

به ذکر است  الزم .حاسبه شد( م124/1و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ )( 120/1)
مربوط به  ۀنام مربوط به تماشاچیان تیم فوالد در بازی با تیم پاس همدان و پرسش ۀنام پرسش

 نیب 19 ـ 91در فصل کرمانشاه فراز  تماشاگران تیم استقالل اهواز در بازی با تیم شیرین
 مخدوش لیدل به نامه پرسش 91،ها نامه آوری کل پرسش پس از جمع تماشاگران توزیع شد.

برای تجزیه و تحلیل نامه انجام شد.  پرسش 924ها با  کنار گذاشته شد و تحلیل داده بودن
 و بندی فریدمن رتبه ای، نمونه تی تکآزمون )استنباطی آمار توصیفی و  های آمارها از روشداده

 نظر در >15/1P هایهبرای آزمون فرضداری سطح معنااستفاده شد.  (کندالضریب همبستگی 
 گرفته شد.
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 نتايج

 ها های فردی آزمودنیتوصیف برخی ویژگی ـ 4جدول 

ها گروه فراوانی درصد  

2/45  

4/49  

1/2  

0/2  

041 

091 

9 

2 

سال 21کمتر از   

91تا  20  

41تا  90  

باال بهسال  40  

 سن

4/92  

0/29  

2/00  

9/02  

5/5  

4/9  

020 

94 

91 

42 

01 

00 

بازی 5تا  0  

بازی 01تا  9  

بازی 05تا  00  

بازی 21تا  09  

بازی 25تا  20  

بازی 29بیشتر از   

تعداد حضور در 

 ورزشگاه

9/20  

1/44  

9/20  

02 

21 

045 

21 

99 

 ضعیف

 متوسط

خوب نسبتاَ  

 خوب

 وضعیت اقتصادی

0/29  

1/49  

1/9  

02 

9/9  

25 

049 

22 

55 

91 

آموز دانش  

 دانشجو

 کارمند

 شغل آزاد

 سایر موارد

 لاغتشاوضعیت 

9/29  
2/05  
1/01  
1/90  
9/4  

95 
49 
90 

019 
09 

 زیر دیپلم
 دیپلم

پلمید فوق  
 لیسانس

و باالتر سانسیل فوق  

 میزان تحصیالت

  جمع کل 924 011
 

 .است شده ارائه 0ها در جدول های فردی آزمودنیویژگی ترینای از مهمخالصه

میانگین ( و P=110/1شود با توجه به سطح معناداری )مشاهده می 2گونه که در جدول همان

(، از دیدگاه هواداران هر 9یک از عوامل چهارگانه )بیشتر از حد متوسط  هربرای آمده  دست به

ای و مدیریت چهار دسته عوامل وضعیت ایمنی و بهداشتی استادیوم، نوع داوری، پوشش رسانه
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رگانۀ بندی عوامل چها برگزاری مسابقات در بروز پرخاشگری مؤثر هستند؛ بنابراین برای اولویت

 بندی فریدمن استفاده شد. مؤثر بر بروز پرخاشگری از آزمون رتبه

 
 ثر در بروز پرخاشگریؤعوامل مای برای تعیین میزان نمونه کت tآزمون  یجانت ـ 8جدول 

سطح 

 معناداری

 ۀمقدار آمار

 تی

 ۀدرج

 آزادی

تی تک 

ای نمونه  

انحراف 

 معیار
 ی آماریها شاخص میانگین

 هامتغیر

110/1*  91/00  929 9 12/0  99/9  وضعیت ایمنی و بهداشتی استادیوم 

110/1*  55/9  929 9 19/1  49/9  نوع داوری 

110/1*  29/9  929 9 10/0  95/9  ایرسانه پوشش 

110/1*  29/5  929 9 19/1  24/9  مدیریت برگزاری مسابقات 
 

 

در  پرخاشگری مؤثر در بروز اختالف میانگین بین چهار دسته عوامل ،9جدول نتایج  اساس بر

 باشد.می ( معنادار15/1سطح )
 

 ثر در بروز پرخاشگریؤم ۀگان عوامل چهاربندی  اولویت خصوص دربندی فریدمن  نتایج رتبه ـ 9 جدول

 

، بین وضعیت تأهل با بروز پرخاشگری در تماشاگران رابطۀ مثبت 4نتایج جدول  اساس بر

با میزان بروز پرخاشگری، رابطۀ معکوس  و سنوضعیت اقتصادی معنادار وجود دارد؛ اما بین 

 ای مشاهده نشد. الوه، بین میزان تحصیالت با بروز پرخاشگری رابطهع دارد. به وجود معنادار

 

 

 

 

 های آماری شاخص

 چهارگانه ملاعو
 ۀدرج دو خی میانگین

 آزادی
 سطح معناداری

19/2 وضعیت ایمنی و بهداشتی استادیوم  

55/41 
9 

 
110/1*  

ع داورینو  50/2  

99/2 ایرسانهپوشش   

20/2 مدیریت برگزاری مسابقات  
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 با بروز پرخاشگری فردیهای برخی ویژگیۀبرای تعیین رابط کندالنتایج آزمون همبستگی  ـ 1جدول 

 شاخص آماری

 متغیر

ضریب همبستگی 

 کندال
 سطح معناداری

هلأوضعیت ت  

 

 بروز پرخاشگری

 

92/1  110/1*  

-22/1 سن  110/1*  

109/1 میزان تحصیالت  952/1  

-02/1 وضعیت اقتصادی  109/1*  

 

 گيري بحث و نتيجه
است.  شده لیتبده یک صنعت بدنی فراتر رفته و ب از ورزش ساده با مقاصد تربیت فوتبال ،امروزه

افزون این ورزش در زندگی انسان باعث شده است که حتی حواشی آن نیز بخشی از  روزاهمیت 

 ابعاداین ورزش و گسترش  شدن یا رسانهو توجه افراد را به خود جلب کند. با ذهنیت 

ورزش فراتر  ۀاز حوزفوتبال  حواشیرات و یثأتل، ئاقتصادی، فرهنگی، فراغتی و صنعتی آن، مسا

آمیز در میدان این  شود. گسترش رفتار خشونت عمومی جامعه کشانده می ۀو به صحن رفته

خشونت و اوباشگری در فوتبال تقریباً از آغاز  .استموضوع همین  ۀندده ورزشی نیز نشان ۀرشت

، توجه به منشأ بروز النیطو ۀپیشیناین رغم  علی .ورزشی همراه آن بوده است ۀرواج این رشت

 به خودشناسان و اصحاب علوم اجتماعی را  میالدی نظر جامعه 91 ۀآمیز از ده رفتار خشونت

تنها بخشی از پرخاشگری و خشونت ورزشی طرفداران  ،ناکامی رسد می به نظرجلب کرده است. 

محسنی تبریزی و رحمتی، ) کند تبیین می اتهای فوتبال را در هنگام برگزاری مسابق تیم

های  د و حاصل ناهنجارینها ارتباطی به مسابقات فوتبال ندارریگبسیاری از این پرخاش .(0910

جوان، فقر، بیکاری، گسترش  ۀنداشتن به بسیاری از نیازهای جامع قبیل توجه  دیگر اجتماعی از

بخش آن  یافتن فوتبال و نقش هویت  ی در الگوهای اوقات فراغت، اهمیتشهرنشینی، دگرگون

توجه زیاد  و نیروهای کنترل اجتماعی ۀو نسنجید رانهیگ سختهای گاه  برای طرفداران، واکنش

گیری رفتار  جمله عوامل دیگری هستند که در شکل ها به این ورزش از و افراطی رسانه

  درکه  آمیز تماشاگران فوتبال در کشورهای مختلف نقش مؤثری دارند پرخاشجویانه و خشونت

رحمتی و محسنی ) مطرح کندیک فرایند جهانی عنوان  بهخشونت در فوتبال را  دتوان کل می

 دوست فوتبالال نظیر کشورهای ی در فوتبدر کشور ما خشونت و اوباشگر. (0912تبریزی، 
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در شده  های ایجاداثر هیجانات و حساسیت دراما  ؛وجه وجود نداشته است هیچ معروف اروپایی به

خشن در برخی مسابقات متعصب و هواداران گروهی از المللی یا جام جهانی،  بینمسابقات 

وال عمومی ورزشگاه به ام حتی یری را به جمع تماشاگران تحمیل کرده وفضای خشونت و درگ

 تواند ناشی از عواملمیها پرخاشگریاین بروز علل  عمومی آسیب وارد کنند. ۀیا وسایل نقلیو 

حیدری ) باشد غیره ها، اشتباهات داوری و، فضاسازی رسانهضعف مدیریت در برگزاری مسابقات

 .(2102نژاد و غالمی، 

بروز اصلی از دالیل  ،استادیوموضعیت ایمنی و بهداشتی نشان داد  پژوهشهای  یافته

(، 2102) نژاد و غالمی حیدری پژوهش نتایجباشد. این یافته با  میاشاگران پرخاشگری در تم

، سلطان حسینی و (0990) نژاد و همکاران رمضانی(، 0929) سیریل (،2111) مادن سنواک

 مکارانکاظمی و ه و (0912) زاده (، منصور0911) (، وثوقی و خسروی0919) همکاران

مدیریت ترین علل بروز پرخاشگری را  نژاد و همکاران مهم رمضانی .باشد ( همخوان می0919)

ثر در ؤیکی از عوامل منیز امکانات و خدمات ورزشگاه عنوان کردند. وثوقی و همکاران ضعیف 

ها از خدمات رفاهی ورزشگاه معرفی  بروز پرخاشگری تماشاگران فوتبال را عدم رضایت آن

بسیاری از مردم دوست دارند فوتبال را از نزدیک توان اشاره نمود در تبیین این یافته می. کردند

خطرات  ،در ورزشگاه تماشا کنند. حضور تعداد زیادی از افراد در یک محیطیافتن   و با حضور

 ها وجود تواند با کمبودهای ساختاری که در ورزشگاه کند. این خطرات می ای را ایجاد می بالقوه

صورت شعار، پرتاب  های نابهنجار تماشاگران به اعث بروز احساسات، هیجانات و واکنشب دارد

نفر از هواداران تیم  99 شدن کشته ،شود. مصداق این گفتهغیره  اشیا، فحاشی، آشوب و

عدم  ،شده مشخص شد علت حادثه انجام های پژوهشاست که بعد از  0919لیورپول در سال 

 (.0910، رحیمی، امیرتاش و خبیری) بوده است 0هیلزبوروزشگاه رعایت ایمنی در ور

از دالیل بروز پرخاشگری در تماشاگران نشان داد عامل داوری یکی دیگر  پژوهشهای  یافته

(، 2102) همکارانو  (، جاللی2102)همکاران واسیلیکی و  پژوهشبا نتایج  یافتهاین  است.

 نژاد و همکاران(، رمضانی0991) کورالیس(، 0929)سیریل (، 2102) نژاد و غالمی حیدری

 (0912) زاده(، منصور0911)همکاران (، وثوقی و 0919) ، سلطان حسینی و همکاران(0990)

نشان ( 2102ان )همکارواسیلیکی و  پژوهشنتایج . ( همخوان است0919) کاظمی و همکاران و

 منصور پژوهشدر باشد.  نانی میاشتباهات داوری یکی از علل خشونت در تماشاگران یو دهدمی

ید این أیر ت. دبود خاشگری تماشاگران فوتبالاشتباهات داوری یکی از علل بروز پرنیز زاده 

                                                           
1. Hillsborough 
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ویژه در موارد حساس نظیر آفساید، رد گل  قضاوت ناصحیح داوران بهتوان گفت یافته می

 ،دیگر طرف د شد. ازنظم ورزشگاه خواه خوردن برهمباعث  ،زرد و قرمز کارت و صحیح، پنالتی

طور  بهثیر بگذارد که این موضوع أتنیز تواند بر رفتار بازیکنان و مربیان قضاوت داوران می

 در. اثرگذار استتشاش در رابطه با بروز اغها و هواداران تیمار تماشاگران ستقیم بر رفتغیرم

خشونت در  در جلوگیری از بروز ییبسزاداوران نقش  ۀصحیح و عادالن قضاوت ،مقابل

بروز خشونت در تواند آنان میقضاوت صحیح  وتجربه ه از داوران بااستفاد و تماشاگران دارد

 .دهدتوجهی کاهش  حد قابل  تارا تماشاگران 

نتایج دارد. در بروز پرخاشگری  یثرؤم نقشای رسانه پوششعامل نشان داد  پژوهشنتایج 

 نژاد و غالمی (، حیدری2102) ی و همکاران(، جالل2102) استفانوسواسیلیکی و  های پژوهش

کاظمی  و (0990) (، رمضانی و همکاران0991) کورالیس(، 0992) همکارانتننبام و (، 2102)

ای را در . رمضانی و همکاران هیجان رسانهباشد با این یافته همخوان می (0919) و همکاران

سازی  جنجال و ایتقدند تولیدات رسانهمع نیزدانند. تننبام و همکاران  ثر میؤبروز پرخاشگری م

و رفتارهای اوباشگرانه در تماشاگران  ترین عوامل بروز پرخاشگری یکی از مهم مطبوعات

که معتقد است  (0912) زاده منصور پژوهشنتایج  بااما نتایج پژوهش ؛ مسابقات ورزشی است

این احتمالی دلیل  .شدبا ناهمخوان می داردنثیری در بروز پرخاشگری أهای ورزشی ت رسانه

 عوامل ،منصور زاده پژوهشزیرا در  ؛آماری باشد ۀجامع متفاوت بودنتواند  می ناهمخوانی

که  حالی در ؛بررسی شد تماشاگرانو  مربیان ،بازیکنان از دیدگاهاثرگذار بر بروز پرخاشگری 

از  ی است بخشیالزم به یادآور. و هواداران بودندفقط تماشاگران حاضر  پژوهش آماری ۀجامع

 ها است.رسانی رسانه در فوتبال مربوط به نوع خبر تماشاچیانشدت و تناوب نسبی اغتشاش 

 حساسباعث  ،اهمیت برخی از موضوعات کوچک و بی کردن برجستهنمایی و  با بزرگ ها رسانه

ها و بروز برخی از رفتار باعث تیدرنها امر شوند که این تماشاچیان نسبت به آن موارد می شدن

 منجر به پرخاشگری، فحاشی، توهین، آسیب به اموال عمومی و شود که ها می حرکات در آن

 گردد. می غیره

مرتبط با  عوامل دادنشان شهر اهواز های فوتبال هواداران تیمدیدگاه  از پژوهشهای یافته

 غالمینژاد و  ریحید این یافته با نتایج .ثیر داردأتمدیریت برگزاری مسابقات بر بروز پرخاشگری 

( 0919) کاظمی و همکاران و (0990) همکاران نژاد و رمضانی، (0929) سیریل(، 2102)

در ، ضعف در مدیریت برگزاری مسابقات؛ همکاراننژاد و  حیدری پژوهشدر . باشد همخوان می

نژاد و همکاران،  رمضانی پژوهشدر  ؛تیریمد سوء لیدل بهسیریل، ازدحام جمعیت  پژوهش

در بروز  طبلی ۀکاظمی و همکاران، مشکالت تهیپژوهش  در و ت مکانی و زمانی مسابقاتمدیری
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که  گران و هوادارانیتماشاتوان گفت در توجیه این یافته می. دارای اهمیت بودندپرخاشگری 

 حداقلریزی مناسب و برنامه عدم باشوند و ها قبل از شروع مسابقه وارد ورزشگاه می ساعت

د که نگیر در شرایطی قرار میبه دالیل روحی روانی خواه ناخواه  ،شوند رو می هروبی امکانات رفاه

بنابراین مدیران برگزاری مسابقات  ؛رود انتظار می هااز آن بگونه حرکت نامناس امکان بروز هر

امکانات رفاهی  آوردن فراهمریزی مناسب زمان برگزاری مسابقات و همچنین  توانند با برنامه می

 میزان بروز این رفتارها را در تماشاگران به حداقل برسانند. ،ها سب در استادیوممنا

معنادار مثبت وجود  ۀرابط ،هل و بروز پرخاشگریأنشان داد بین وضعیت ت پژوهشنتایج 

ما را  پژوهشۀاین یافت (0991) کورالیسو  (0919) کاظمی و همکاران پژوهشدارد. نتایج 

پرخاشگری در  یج نشان داد بین سن و وضعیت اقتصادی با بروزهمچنین نتاکند.  یید میأت

یج معکوس معنادار وجود دارد. نتا ۀوالد خوزستان و استقالل اهواز رابطهای ف تماشاگران تیم

 دانشگاه لستر، بودین و همکاران پژوهشگران(، 0991) کورالیس(، 0912) تیلور پژوهش

است. ( با این یافته همخوان 0919) مکاران( و کاظمی و ه0911) (، وثوقی و خسروی2114)

داند که جوانان بیکار و قشر جدیدی می ۀتیلور عنوان کرد اوباشگری در ورزش فوتبال را پدید

خود نتیجه گرفتند  پژوهشورزند. بودین و همکاران در  ۀ کارگر بدان مبادرت میینی طبقیپا

کند که بیشتر اوقات  ل استادیوم بروز میاوباشگری رفتاری است که از هواداران در بیرون یا داخ

نشان داد بین سطح تحصیالت با بروز  پژوهشۀدیگر یافت .شوند جوانان آن را مرتکب می

( ناهمخوان 0919) کاظمی و همکاران پژوهشوجود ندارد. این یافته با  ای پرخاشگری رابطه

را  پژوهشنۀحجم نموکاظمی و همکاران بیشترین  پژوهشدر  که نیابا توجه به  .باشد می

حاضر بیشترین افراد نمونه دانشجو  پژوهشولی در  ؛ندبوداختصاص داده  خود بهآموزان  دانش

ۀ نقش، پایگاه نظری اساس بر تواند باشد.میهمین امر باشند، دلیل احتمالی این ناهمخوانی می

ثر ؤگیرند م می های مختلف بر عهده اجتماعی افراد در تبیین نقشی که در موقعیتاقتصادی ـ 

شغلی و اجتماعی دارند،  ازلحاظکه افراد  یدیگر، بسته به موقعیت و وضعیت عبارت است. به

میز آ انتظار واکنش خشونت ،اساس این شود. بر اهمیت نقش او در بعضی مواقع بیشتر یا کمتر می

 شتریب ارندداجتماعی ضعیف یا تحصیالت کم با شغل نامناسب از افرادی که پایگاه اقتصادی ـ 

که افراد مجرد،  هستندید این عقیده ؤشناختی م های زیست بعضی از دیدگاه ،حال عین است. در

جنسی را  ۀناشی از غریز ۀشد نهفتهزیرا انرژی  ؛پتانسیل خشونت را بیش از دیگران دارا هستند

محیط  دمانن ابدیدر روان و ناخودآگاه ذخیره دارند و در مواردی که ترس از مجازات کاهش 

 برهمچنین  .نمایدآمیز تجلی  صورت رفتار خشونت بهتواند میاین انرژی نهفته  ،داخل ورزشگاه

طلبی است که به بروز  و تنوع ییجو جانیه دوران یجوانشناسی، دوران  های روان نظریه اساس
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جسمانی برخورداری از انرژی سرشار  لیدل بهشود. جوانان باکانه منجر می رفتارهای پرخطر و بی

-بنابراین می؛ به کارهای عجیب و نامعقول دارند زدن دستآمادگی بسیار زیادی برای  ،و روانی

 نیا هستندی که مستعد پرخاشگری یهاتوان انتظار داشت جوانان با قرار گرفتن در موقعیت

 رفتار را از خود بروز دهند.

ا به حال هر تحقیقی در زمینه نکته نهایی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که ت

روانی آن توجه شده بود و یا از دیدگاه کسانی  یها جنبهاست بیشتر به  شده انجامپرخاشگری 

است که درک درستی از این  قرارگرفتهمانند مربیان، ورزشکاران، داوران و مربیان مورد ارزیابی 

 یموردبررسز دیدگاه تماشاگران در تحقیق حاضر علل پرخاشگری ا حال نیباا. اند نداشتهموضوع 

 گذارد یمقرار گرفت و کمتر به عوامل درونی توجه شده و بر عوامل بیرونی که بر این پدیده اثر 

و آن این است که مدیریت  دهد یمنتیجه این تحقیق یک مطلب مهم را نشان توجه شده است. 

چیزی که شاید تا به  ،باشد یمبرگزاری مسابقات عامل مهمی در بروز پرخاشگری در تماشاگران 

پیشنهاد بنابراین  ؛اند کردهمسابقات کمتر به آن توجه  برگزارکنندهامروز مدیران و مسئولین 

این کنندگان مسابقات فوتبال با کنترل و نظارت برخی از  و برگزارفوتبال شود مسئولین می

تماشاگران و هواداران ذیری پیند جامعهافر ها برآن کارکرد سوءاختالل و  عوامل و متغیرها که

ات پرخاشگرانه و ن به ارتکاب رفتارها و حرکآنادارد و سبب افزایش میزان گرایش  ییبسزاثیر أت

 شود، امکان بروز پرخاشگری را به حداقل ممکن برسانند. آمیز می خشونت

 و تشکر ريتقد
مایت مالی طرح در پایان جا دارد از مدیریت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز بابت ح

 پژوهشی این مقاله کمال تشکر را داشته باشم.
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Abstract 
Many of sociologist and physical education specialist are concerned 
about increasing the aggression among the football fans. The aim of 
this study was identification of effective factors leading to aggression 
from viewpoints of the fans of Foulad Khuzestan and Esteghlal Ahvaz 
football teams (N=6500). Sampling was randomly which 354 subjects 
were selected. Methodology of this study was descriptive survey, 
which was done by field study. for gathering data, a questionnaire 
about individual characteristics and a self-administered questionnaire 
consisted of 30 questions with five-point Likert scale were used, 
which grouped in four area related to the status of the stadium safety 
and hygiene, refereeing, media coverage and event management. 
Construct validity of questionnaire was calculated 0.871 through 
factor analysis, and reliability was calculated 0.874 by using 
Cronbach's alpha. Descriptive statistics and inferential statistics (one 
sample t-test, Friedman ranking test, Kendall correlation coefficient) 
were used to data analyzes. The results showed from fans’ viewpoints, 
all of four groups of factors are significant in the incidence of 
aggression; in order factors related to stadium safety and hygiene with 
mean 2.89, factors related to refereeing with mean 2.51,   factors 
related to media coverage with mean 2.39 and factors related to 
management and planning of matches with mean 2.21. Based on these 
results it is suggested that official’s football association in province 
and football federation can minimize the incidence of aggressive 
behaviors among eager and interested fans, through proper planning 
and eliminating barriers factors.  
Keywords: Aggression, Football Fans, Khuzestan 
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