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 چکیده

ها برای پرخاشگری در اجتماعی است که بیانگر آمادگی تماشاچی ایپدیدهطلبی خشونت، در فوتبال 

 گیل یاجتماعو  یکنترل انتظام بر مؤثرشناسایی عوامل ، از این پژوهش هدف های فوتبال است.میدان

پیمایشی و از نوع کاربردی -توصیفی هایپژوهش از گروه پژوهش این بود. تختیشهرآورد پا فوتبال در برتر

برای  شد استفاده نامهپرسش با تنظیم روش میدانی و ازاطالعات  آوریجمع برای ایهکتابخان روش از و بود

نان اطمی و برایسازه  و محتواهای روایی از روش، گیریبرای اطمینان از روایی ابزار اندازهو  تأیید دقت علمی

از نفر  40، پژوهشآماری این  جامعة .استفاده شدآلفای کرونباخ( ) هاسؤالبین  از روش پایایی، از پایایی آن

تحلیل  صورتبه هاداده، اساسپیاس افزارنرمبا استفاده از  .بودند تمام شمار صورتبهانتظامی  خبرگان

 رابطة معناداریهمبستگی و  برای. شد وتحلیلتجزیه، مرکزی و پراکندگی هایشاخصمتغیره و ارزیابی یک

-از ضریب تا او، هاآنت رابطه رزیابی میزان و شداز ضریب همبستگی اسپیرمن و برای ا بین متغیرها

از استفاده ، هابر ورزشگاهمدیریت حاکم  با تقویتکه های پژوهش نشان داد یافته کندال استفاده شد.بی

 عوامل تأثیرافزایش ، هاباب به ورزشگاهنا افراد ورودایی و جلوگیری از شناس، ویژه و باتجربه نمأمورا

غیر واقعی و  انعکاس، باتجربه از داوران استفاده، یتیوضع تأثیر عواملافزایش توجه به ، پذیریجامعه

ری الگوهای رفتا و ارائة هادر ورزشگاهافزایش امکانات رفاهی ، ورزشی مطبوعات از سویاخبار  آمیزاغراق

 .اگران فوتبال را بیشتر کنترل کردتوان خشونت تماشمی، مناسب به تماشاگران

 

 کنترل اجتماعی، فوتبال رلیگ برت، شهرآورد، کنترل انتظامی :واژگان کلیدي

 

                                                      

 Email: Alirj1101@gmail.com                                                                        نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه 
، . فوتبالآیدمی به شمارفعالیت و رشتة ورزشی  ترینپربیننده و ل پرطرفدارترینورزش فوتبا

اغراق باید همانند  هیچبیاست که  ایپیچیده پدیدۀ، آنکه یک ورزش ساده و معمولی باشدازپیش

 هزارپنجاهبا ظرفیت  هاییورزشگاه، نگریست. اگر روزگاری در جهان آناجتماعی به  هایپدیدهسایر 

 دیگر ازهمانند بسیاری ، فوتبال ایراناما امروزه ، کردنمیبه باال از شمار انگشتان دست تجاوز  نفر

 با آنبرخی تماشاگران است که اغلب از تخریبی  هایکنششاهد وقوع  همواره، کشورهای جهان

 .تندنوجوان و مرد هس، تماشاچیان فوتبال عمدتاً جوان و همچنین .شودمییاد « وندالیسم»عنوان 

، طلبیهیجان، بودنکنندۀ بروز برخی رفتارهای خاص مانند احساسیتعیین، فیزیکیاین دو ویژگی 

، (. برخی از تماشاچیان1382، است )رحمتی هاآن از سویپرخاشگری و غیره ، بودن عملیشینما

نفی و ، طلبیجویی و تنوعجانیه، متفاوت با نسل گذشته؛ یعنیدوره جوانی دارای خصوصیات عام 

اذعان باوجود  اما ؛(1381، )عنبری فرهنگی هستندهای خاص خردهکنش ستقالل وا، انکار دیگران

وقوع رفتارهای وندالیستی پس از مسابقات  معتقدند ناجا و فرماندهان مدیران، کارشناسان ازبسیاری 

مشخص  درستیهب و؛ اندماندهناشناخته  هاکنشبر وقوع این  مؤثرشناختی روانعوامل ، فوتبال

یا از شدت را مهار  هاکنش آند توانمیبهتر  و سازوکارهایی هاروشنیست که نیروی انتظامی با چه 

 بکاهد. هاآنوقوع 

، مختلا  جامعاه هاایگروهفوتباال در زنادگی ویژه ورزشای باه هاایفعالیتبا توجه به اهمیتی که 

 در حیطاة کننادهعمله اینکاه فراینادهای است و با توجه با پیداکردهنوجوانان و جوانان  خصوصبه

 گیریشاکلماؤثر در  هایزمیناهشناخت ، ی با سایر فرایندهای اجتماعی تعامل دارندشفضاهای ورز

باا اساتفاده  آنورزش و چگونگی کنترل  ی همچون خشونت و پرخاشگری در عرصةچنین فرایندهای

کاه در  هاییمقولاهین مباحا  و در با، زیارا مهام اسات؛ شناسایجامعهاز منظار ، از تدابیر خااص

خشونت و پرخاشگری تماشااگران رویادادهای ورزشای ، و تأمل است بح قابلورزش  شناسیجامعه

 باوده اساات. موردتوجااهمهام و ، اجتماااعی ایپدیاده عنوانبااههماواره ، فوتبااال هاایرقابت ویژهباه

و  بررسای ، اسات ارگرفتاهقر شناسان جامعه و اجتماعی اندیشمندان موردتوجه که مهمی مسائل از

برگزاری  هنگام آن از هاییجلوه هرازگاهی که است فوتبال در آمیزخشونت حوادث و رویدادها تبیین

 .(1383، تبریزی محسنی) شودمی مشاهده المللیبین و ملی هایعرصه در فوتبال مسابقات

ت مسابقه بین دو اهمیشدت ترین محرک مهمشک بی، در تحقق غوغاگری ورزشی )هولیگانیسم(

سیری در آمار نیز دارد و  نقش اساسی که شهرآورد در تحقق غوغاگری ورزشیبه  با توجهتیم است. 

محققان را مجاب این موارد ، ها داردهای پرخاشگرایانه در شهرآوردو ارقام که حکایت از افزایش رفتار

 ؛دارد مهمی وجودهای شهرآورد، نیاتمام د در این مقوله ارائه دهند.ند تا توضیحاتی دربارۀ کنمی
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شهرآورد مشهور  مادونینا دِال، استقاللو  پرسپولیسهای بین تیمدر ایران  شهرآورد سرخابی مانند

بین  رمشهر  شهرآورد کاپیتاله دِال، اینتر میالنو  میالنآثهای بین تیم میالندر شهر  ایتالیاکشور 

در  و نیز نوتوریو  یوونتوسهای بین تیم تورینشهرآورد شهر  مُله دِال، التزیوو  1رم.اس.آهای تیم

چستر من، های آرسنال و چلسیمنچستر و لیورپول بین تیم، لندن هایهرآوردش باید به انگلستان

 بودن فوتبال. مسئلة قطبی(1392، )مهاجرین لیورپول و اورتون اشاره کرد.، منچستر سیتیو  یونایتد

پیروزی( با ) سیپرسپولتا هنگام برگزاری مسابقه بین دو تیم پرطرفدار استقالل و است سبب شده 

ها و در مواردی گریپرخاش، حضور دارند آن درکه یکی از این دو تیم  یا مسابقاتی، یکدیگر

در سطح کشور  طرفداران این دو تیم تقابل و معارضة پرخاشجویانة، دهد. امروزه هایی رویخشونت

که هرگاه یکی از این دو تیم برای شرکت در یک رقابت در ایگونهگسترش پیداکرده است؛ به

هواداران نیز  طرفرهای خشن و پرخاشجویانه ازز رفتااحتمال برو، دنکنها حضور پیدا میشهرستان

وادثی در ضرورت کنترل و تدابیر انتظامی برای جلوگیری از بروز چنین ح، یابد؛ بنابراینافزایش می

 .کندحاضر را مشخص می اهمیت پژوهش، هاورزشگاه

مقابله  یکه برا هاییروشتخریبی توسط تماشاگران و  با شناسایی علل وقوع رفتارهای پژوهشاین 

 تواندمی آناز  گیریبهرهکه ناجا با  دهدمیدست به هایییافته، است مؤثر هاآنپیشگیری از بروز  و

ممکن از بروز  هزینة حداقلو با  کاهش دهدخریبی تماشاگران فوتبال را ت هایکنشمیزان و شدت 

ئلة اصلی در این مس .سطح جامعه جلوگیری کند در آنامنیتی و انتظامی  اغتشاش و پیامدهای

شهرآورد  فوتبال در برتر گیل یاجتماعو  یکنترل انتظام بر مؤثرعوامل این است که  پژوهش

 .یی کنیمشناسا را یتختپا

یاا خشاونت در  (1388، ذواالکتاف ،قاسمی) یسموندالورزشی که در برخی کتب با عنوان  گریغوغا

 اقنااعتعریفای داشاتن از ، راق نشده باشداگر اغ، شودیاد می آناز  (1381، محسنی تبریزی) ورزش

مصادیقی دارد که آنان را از سایر  یسموندال بهره مانده است.شناسی اجتماعی بیدر ادبیات آسیب آور

ها بادون توجاه باه انگیزه و عملکرد ونادال، کند. جالب آنکه اهدافاجتماعی متمایز می هایرویکج

وندالیسام را باه اناواعی نظران ر شبیه به هم است. صااحببسیا، دندهمی کشور روی اینکه در کدام

عباارت وندالیسم صنفی و وندالیسام امنیتای. وندالیسام عماومی ، وندالیسم عمومیاند: تقسیم کرده

ه محایط و طلبی باجویی و بادون منفعاتلذت انگیزۀ با، غیرعلنیتخریب فیزیکی و علنی یا است از 

دار در محاایط و امااوال سااازمان متبااوع کاااری دواماب. وندالیساام صاانفی بااه خرامااوال عمااومی

انتقام و نارضایتی هماراه  باانگیزۀگویند. این نوع رفتار بیشتر نامحسوس و ان سازمان میهم کارکنان

                                                      
1. A.S. Roma 
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 و اراذلاماروزه باا عناوان  آن. وندالیسم امنیتی کاه مرتکباان شودندرت گروهی انجام میاست و به

 وکارکسابشامل شرارت گروهی در محله یا محل ، شوندناخته میدر طرح امنیت اجتماعی ش اوباش

، خواهیباا ، ارعااب، تهدید قیطر از، های سیاسیگرایش دورازبهطلبی و منفعت انگیزۀ بامشخص و 

دار و مجرماان باه عاادت اسات. زورگیری و شرخری توسط افراد سابقه، های طوالنیمزاحمتایجاد 

 ایعادهتوسط  ایجادشدههیجان جمعی  درمردم  کههنگامی، لوبن یدۀبه عق .(46، 1392، )مهاجرین

دچاار ، دهنادمی از دساترا منطقی زنادگی عاادی خاود  و قوای عقلی طور موقتبه، گیرندمیقرار 

قرار  فریبعوامو  غوغا انگیز، متقاعد سازرهبران  تحت تأثیر، درنتیجهو  شوندمیجمعی  پذیریتلقین

 کننادمیاقدام به ارتکااب رفتارهاای قهقرایای در ساطح ابتادایی ، ت از ناراضیانبه تبعی و گیرندمی

را  هااآنبایاد ، های معترضهای افراد در جماعتبرای درک فعالیت، باور گیدنز به .(1381، )کریمی

یابی ها اغلب فرصت دساتجماعت گردآمدنگرفت.نظردرویژه  یهاتیموقع بهعنوان پاسخ منطقی به

افاراد نسابتاً گمناام ، موقعیت جماعاتد.درکناشخصای فاراهم می ةکمترین هزیناراباا هاباه هادف

، خواهااد شاادمجااازات  بااه منجاارصااورت  آن درافشااای اعمااالی کااه  عواقااب ازتوانند میهسااتندو

 مراتب قدرت بیشتری دارندبه طور موقتبه، کنندصورت جماعت عمل میهکه افراد بهنگامیبگریزند.

ماورفی  و 1داینناگ.(1381، )الیاسای زننادباه عمال می دست منفردوندان شهر عنوانکه بهتازمانی

 دانند. می یاوباشگر یدیکل عنصر را لذت و هیجان (1988امزیلیوو

مساابقه فوتباال 1800ی خویش را از بایش از هاداده(که 1972)2ی ولکامرهایبررس ونتایج تحقیقات 

بقات ورزشای اغلاب خطاهاای بیشاتری نسابت باه ی مسااهابازنده که دهدیمنشان ، گردآوری کرده

، قراردادنادی بنادردهی ابتادایی که هامیتی انتهای جدول نسبت به هامیت و شوندیممرتکب  هابرنده

ای اجتمااعی و از توان مسئلهپرخاشگری را می.دهندیمی بیشتری از خود نشان خطاها وپرخاشگری 

و در  1960آورد کاه از دهاة  شمار به صوص در فوتبالخهای خشونت در ورزش و بهآشکارترین جلوه

، جلاب کارده اسات )قاسامی و باه خاودهای فوتبال انگلستان توجه محققان علوم اجتماعی را رقابت

پژوهشگران است کاه وقتای در  اغلب اتفاق موردگیری این نتیجه، درمجموع(. 70، 1388، ذواالکتاف

یابد افزایش می هاآناعمال ضداجتماعی و غیراخالقی ، یک موقعیت نتوان هویت افراد را مشخص کرد

 د.ابنیباختگی و همرنگی از جهاتی با یکدیگر تداخل میمتغیر فردیتو 

 شدهانجامتماشاگران فوتبال  و خشونتاجتماعی  موضوع کنترل انتظامی و مورد در هاییپژوهش

« پرخاشگری تماشاگران فوتبال ونت وپیرامون خش» عنوان پژوهشی با ( در2004) 3کوراکیساست. 

                                                      
1. Dunning, Murphy & Williams 

2. Volakamer 

3. Courakis 
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با متغیر اعتماد به پلیس  سرمایة فرهنگی خانواده، خانواده متغیرهای رابطة معنادار وجود به

 -رابطة پایگاه اقتصادی»با عنوان  پژوهشی ( در1392) یسهرابپور و نیازی .اشاره داردتماشاگران 

از دیدگاه آشوبگران و ، «وبگرانه در فوتبالآمیز و آششونتاجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای خ

اشاگران تم آمیز و وندالیستیک با اوباشگرانترفتارهای خشونبین  که به این نتیجه رسیدندپلیس 

های انتظامی بررسی تدابیر و طرح»پژوهشی با عنوان  ( در1391)، ینینائفوتبال رابطه وجود دارد. 

پیچیده و چندبعدی  ایپدیدهرا خشونت در فوتبال  ۀپدید« در کنترل خشونت تماشاچیان فوتبال

های پژوهش یافته .برای تماشاچیان پرداختالگوی رفتاری مناسب  است که بایستی به ارائة دانسته

« الیسم و اوباشگری در ورزش فوتبالعوامل مؤثر بر وند»( با عنوان 1388) ذواالکتاف، قاسمی و

گسیختگی روانی ازهم، گراییتیم، سابقة درگیری و نزاع، گشاییطلبی و عقدههیجان داد کهنشان 

، جماعت انبوه، کنترل پلیس، آمیزهای خشونتتماشای فیلم، ساالنتأثیرپذیری از گروه هم، خانواده

و تحریک مطبوعات ورزشی  رفتار مجرمانه سابقة، رضایت از عوامل وضعیتی، گیها و وقایع زندبحران

 تبریزیمحسنی  د.نکنمتغیرهای وندالیسم و اوباشگری را تبیین میواریانس  یمعنادار طوربه

اقتصادی و اجتماعی  هایویژگی نگاهی اجمالی به« ندالیسمو»با عنوان  پژوهشی ( در1383)

مجرد  این طرفدارانای از بخش عمده کهاست داشته طرفداران دو تیم استقالل و پرسپولیس 

( در پژوهشی با عنوان 1381) رحمتی باشند.اقتصادی میضعی   ةاز افراد طبق، و بیشترهستند 

، «(رزش فوتبال )شهر تهرانشناختی عوامل مؤثر در خشونت و پرخاشگری در وبررسی جامعه»

بروشورهای جالب و  ةی و شاد قبل از شروع بازی و ارائهای تفریحبرگزاری برنامه معتقد است که

داوران مسابقات ، همچنین .شوندمیات تماشاچیان یجانهموجب تخلیة زیادی تاحد، کنندهسرگرم

 شند.توانایی ایجاد آرامش و مدیریت در زمین را داشته با، کنترل فنی مسابقه بر عالوهنیز باید 

بعضی از تماشاگران  یسو ازگرایی بررسی علل خشونت»با عنوان  پژوهشی ( در1381) عنبری

جلوگیری از ورود ، جریمه و تنبیه، م و بدون تبعیضبازرسی منظ، راهکار اجباری اساس بر، «فوتبال

، ا عملکرد مخفیانه و پنهانیبکه  کرده است پیشنهاد و نتیجه گرفته را شدهشناخته آشوبگران

گیرشدن و از همه خار  کرد متهمان به خشونت را از جمع توانمی بازرسی و نظارت، محافظت

تعیین عوامل مؤثر بر حضور »( با عنوان 1391رد. در پژوهش نعمتی )شرایط خشن جلوگیری ک

های مدل آماری نشان داد که عوامل یافته، «تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران

 ؛دارند تماشاچیان حضور ریزی ارتباط علّی معناداری با تمایل بهجذابیت و برنامه، اقتصادی

  ندارد. حضور به تمایل با داریمعنا علّی ارتباط ، مشوق عامل اما



 1396، مهر و آبان 44مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                         160
 

پیشین در بررسی تدابیر انتظامی و اجتماعی و  هایبا پژوهش در مقایسهنوآوری پژوهش حاضر 

 مؤثراز این پژوهش شناسایی عوامل  است. هدف درراستای کنترل انتظامی، های آنتدوین شاخص

 .باشدیم تختیشهرآورد پا فوتبال در برتر گیل یاجتماعو  یکنترل انتظام بر

 

 پژوهش یناسشروش
این  در و از نوع کاربردی است. گیردقرار می پیمایشی -توصیفی هایپژوهشگروه  این پژوهش در

 متغیرهای تدابیر کنترل خشونت هایشاخصسازی ابعاد و طی  لیکرت روش اصلی مقیاس، پژوهش

نیز با و  آنآماری  ماهیت جامعة، موردبررسیگرفتن ویژگی خاص موضوع با درنظر. مستقل هستند

است؛  نشدهانجام گیرینمونه، است شدهاستفادهدلفی  فنحاضر از  پژوهشتوجه به اینکه در 

موضوع  ها درزمینةفعالیت آن نوعیبهکه و خبرگان انتظامی  نظرانصاحبنفر از  40، روازاین

 .اندشده گرفته در نظر پژوهش هایفرضیهنامه و آزمون گویی به پرسشبرای پاسخ، است موردبررسی

 ایمدل اولیه، اسناد و مدارک، ها و مطالعة ادبیاتمصاحبه، هامشاهده اساس برابتدا ، پژوهشدر این 

 هامؤلفه، اطالعات مربوط به ابعاد، فراهم شد. در این مرحله از پژوهش پژوهشمدل تحلیلی  عنوانبه

این مدل توسط خبرگان تبار اع، بعد شد. در مرحلة دهیسازمانعملکرد گردآوری و  هایشاخصو 

 نامه از طی  لیکرت پنجدر این پرسش، سازی نظر خبرگانبرای کمّیو شد علمی و تجربی تأیید 

 بعد درزمینةسؤال  15بود که  سؤال 33 که دارای شد استفادهبسیار زیاد(  -)بسیار کم ارزشی

و نامه پرسش ت و دقت علمی. برای تأیید صحدربارۀ بعد کنترل اجتماعی بودسؤال  18 واجتماعی 

های روایی محتوا )نظرسنجی از خبرگان( و گیری از روشبرای اطمینان از روایی ابزار اندازه، درنتیجه

شد.  استفاده)آلفای کرونباخ(  هاسؤالاز روش پایایی بین  آنو برای اطمینان از پایایی  روایی سازه

و خبرگان انتظامی  نظرانصاحبنفر از  20بر روی  نامهابتدا پرسش، نامهپرسش یپایایسنجش برای 

یک نمونة خاص آزمون شد. برای ارزیابی  صورتبهنه  و متفرقه صورتبهآماری  موجود در جامعة

 نیا به هاشاخصمقدار این کمیت برای هریک از  وشد استفاده  1کرونباخها از ضریب آلفای گویه

متغیره و ارزیابی تحلیل یک صورتبه هاداده، 2اس.اس.پی.اس افزارنرمبا استفاده از  :است صورت

یک از هر پژوهش هایفرضیهآزمون برای  شد. وتحلیلتجزیهمرکزی و پراکندگی  هایشاخص

ه به و ارزیابی قرار گرفت. با توج لیتحل موردبا متغیر وابسته  جداگانه صورتبهمتغیرهای مستقل 

برای ، اندشده گیریاندازهته در سطح سنجش ترتیبی متغیر وابساینکه متغیرهای مستقل و 

همبستگی از ضریب  (آماری برای قابلیت تعمیم به جامعة) هاآن رابطة معناداریهمبستگی و نیز 

                                                      
1. Cronbach`s Alpha 

2. SPSS 
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اد طبقات سطر و ستون تعد بودن برابر لیدل به، هاآن شدت رابطةو برای ارزیابی میزان و  اسپیرمن

 .شدکندال استفاده بی -واز ضریب تا ا

، مدیریت و کنترل آن، شوندای از عوامل سبب بروز پدیدۀ خشونت در فوتبال میجموعهم ازآنجاکه

 و بیگی)حا روانی  -تدابیر اجتماعی -2 امنیتی و -تدابیر انتظامی -1طلبد: از تدابیر را می دودسته

 .(1385، مسعودی

 امنیتی –تدابیر انتظامی الف. 

یکی از مواردی که به بروز و تشدید خشونت در  ها:اهوجود مدیریت قوی در ورزشگ -1

ها نیازمند مدیریت قوی ورزشگاه، ها است؛ بنابراینضع  مدیریتی ورزشگاه، زندها دامن میورزشگاه

کنند کنترل راحتی ها را بهفضای استادیوم، مسابقات مهم ویژهبقات بههنگام برگزاری مساهستند تا 

 (.54، 1391، نائینی) باشندنظارت داشته  هاو بر آن

نیروهای انتظامی حاضر  ها:متعادل به ورزشگاهو جلوگیری از افراد ناباب و غیر شناسایی -2

بحرانی افزایش دهند  یت و کنترل رفتارهای جمعی و گاهیها باید توان خود را در مدیردر ورزشگاه

ربسته و مأموران مخفی برای مداهای مانند دوربین، نامحسوس به وسایل و ابزارهای کنترل و

 (.78، 1379، تبریزی محسنی) شوندشناسایی افراد خطاکار در محیط ورزشگاه مجهز 

شایست بازیکنان و مربیان رفتار نا ها:باتجربه در کنترل ورزشگاهاستفاده از مأموران  -3

در ه شده است. ین علل بروز این موارد دانستتراز مهمآمیز پلیس ش خشونتهای ورزشی و واکنتیم

برای افزایش ای این برخورد مقدمه، کندمواردی که پلیس برخورد خشنی با تماشاگران پرخاشگر می

، سینگرودودا، استوارتو  1تنبام) ها استه فضای بیرون ورزشگاهها بآن شدن گستردهها و ناآرامی

1977.) 

 روانی -تدابیر اجتماعی  -ب

 مدرسه و نخبگان ورزشی:، ویژه خانوادهبه پذیریمعهبه نقش و اهمیت عوامل جاتوجه  -1

 بیگیحا )اهمیت است بامدرسه و نخبگان ورزشی بسیار ، هویژه خانوادبه یپذیرنقش عوامل جامعه

بزهکاری ، نایرین منبع کنترل رفتار نوجوانان است. ایوانتمهم، (. خانواده1385، مسعودی و

 .(277، 1388، )ولد دانددگی میل خانواتر ناشی از ضع  کنترنوجوانان را بیش

اجتماعی  -با توجه به اینکه پایگاه اقتصادی اجتماعی تماشاگران: -توجه به پایگاه اقتصادی -2

بیشتر طرفدارانی که برای ، اردطرفداران فوتبال تأثیر معکوس د آمیز و پرخاشجویانةر رفتار خشونتب

متعلق به طبقات ، کنندیخویش به ورزشگاه مراجعه م های موردعالقةمسابقات فوتبال تیمتماشای 

                                                      
1. Tenebaum, Stewart, Singer &  Duda 
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 -تفریحی کنندۀهای سرگرمجامعه هستند. شواهد مربوط به تجربة اجرای بازی نییپا روبهمتوسط 

ها بر انگر تأثیر سودمند آننش، رهیغ و هلند، انگلستان، فرهنگی در دیگر کشورها ازجمله آمریکا

 .(44، 1999، 1ریچارد) استها در ورزشگاهتماشاگران و طرفداران فوتبال  روحیة

نظیر زمان )با توجه به تأثیر متغیرهای وضعیتی  به عوامل وضعیتی: اهمیت دادنوجه و ت -3

فدراسیون ، ه(مسابق اهمیت و حساسیت نتیجة، اری مسابقهشرایط فیزیکی برگز، برگزاری مسابقه

ترویج ، هاو پوستر تبلیغاتی در محدودۀ ورزشگاه تابلو، اعالمیه، چاپ و انتشار بروشور افزون برفوتبال 

کنترل  در موردها را نیز بازیکنان باشگاه، نهای مناسب رفتاری برای طرفداراو تبلیغ انگاره

ها و هایشان هنگام ابراز هیجان در مواقع کامیابی یا ناکامی آموزش دهند تا از بروز خشونتواکنش

 (.75، 1378، کریمی) شودجلوگیری ، وضعیتی هستندهایی که متأثر از عوامل پرخاشگری

نوع  تماشاگران مربوط بهآمیز خشونترفتارهای بروز برخی از  باتجربه:استفاده از داوران  -4

اشتباه به ضرر داور به، سازحساس و سرنوشتکه اگر در یک بازی دهد داوری است. تجارب نشان می

م افزایش خواهد یافت رفتار احساسی طرفداران تی، لتیهنگام گرفتن پناخصوص به، تیمی رأی دهد

د با طرفداران تیم رقیب درگیر نچون به داور دسترسی ندار، نارضایتی خود نشان دادنو برای 

 (.1392، خواهند شد )مهاجرین

از نوع ها اعم رسانه مطبوعات ورزشی:ویژه ی همگانی و رسالت مطبوعات بههانقش رسانه-5

ایی مسائل کوچک و نمدرشت، پردازی و انتشار اکاذیبداری و دیداری با زمینهشنی، تارینوش

کنان و زدن به اختالفات بازیدامن، تهییج افکار عمومی، خاطبانو انتقال هراس به م القا، ایحاشیه

شدن احساسات و با القاب لمپنیسم سبب برانگیخته برخی بازیکنانزدن به برچسب، هامربیان باشگاه

  (.1392، )مهاجرین شوندها میرخی هواداران باشگاهریک بتح

با  ها:رسمی توسط واحدهای فرهنگی باشگاههای رسمی یا نیمهها و تشکلایجاد انجمن -6

بودن میزان تمایل به های موردعالقة خود و نیز باالن پرشور با باشگاهتوجه به ارتباط هوادارا

های رسمی ها و تشکلباید انجمن، ز بین این دسته از طرفدارانآمیرفتارهای پرخاشجویانه و خشونت

ترل رفتارهای پرخاشجویانه جلوگیری و کن ها با هدفاحدهای فرهنگی باشگاهرسمی توسط ویا نیمه

 (.59، 1391، ینینائ) ها روا  یابدهواداران آن گونهاین

تغیر رضایت از امکانات و دو م ها:تسهیالت و امکانات رفاهی در ورزشگاه فراهم کردن -7

بر تمایل به خشونت و پرخاشگری ، هاهای تحقق هدفها و شیوهسازگاری هدفنیز و  تسهیالت

باید اقدامات مناسبی ، با توجه به این مطلبها تأثیر بسیار زیادی دارند. طرفداران فوتبال در ورزشگاه

                                                      
1. Richard 
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ران و طرفداران فوتبال انجام ی تماشاگتسهیالت و امکانات فیزیکی و خدماتی برا فراهم ساختنبرای 

 (.75، 1378، کریمی) شود

متغیرهایی مانند ارتباط  الگوی رفتاری مناسب به نوجوانان و جوانان طرفدار فوتبال: ارائة -8

ورزشی در های رسانه نیز رضایت از امکانات و تسهیالت و، روابط با دوستان و همساالن، با باشگاه

اری ها و نهادهایی که امکان تأثیرگذباید سازمان، ی مؤثر هستند؛ بنابراینکاهش خشونت و پرخاشگر

، نیروی انتظامی، فدراسیون فوتبال، های ورزشیباشگاه، یعنی بر رفتار تماشاگران فوتبال دارند؛

الگوی ، متقابل با یکدیگر چوب ارتباطدر چار، ها و مطبوعات ورزشیرسانه، وپرورشوزارت آموزش

 (. 55، 1374، 1ریتزر) جوانان طرفدار فوتبال ارائه دهندسب به نوجوانان و رفتاری منا

 

 نتایج

 هاشاخصضریب پایایی  -1جدول 

 مقدار آلفا هاشاخص

 63/0 پذیریعوامل جامعه

 70/0 عوامل وضعیتی

 61/0 استفاده از داوران باتجربه

 68/0 نوع انعکاس اخبار از سوی مطبوعات ورزشی

 78/0 هادر ورزشگاهمدیریت حاکم 

 62/0 استفاده از مأموران ویژه و باتجربه

 63/0 شناسایی و کنترل افراد ناباب

 70/0 میزان امکانات و تسهیالت رفاهی

 67/0 ارائة الگوی رفتاری مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Ritzer, George 
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 بودن متغیرهای مستقلاسمیرنوف برای بررسی نرمال -کلموگروفآزمون  -2جدول 

 معناداری

 مقدار زد

 کلموگروف

 اسمیرنوف

انحراف 

 استاندارد
 متغیر میانگین

 الگوهای رفتاری مناسب ارائة 55/2 23/3 793/0 001/0

 استفاده از مأموران ویژه و باتجربه 45/2 55/3 723/0 010/0

 هاورزشگاهشناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به  30/2 45/3 ./788 001/0

 پذیریجامعهعوامل  33/2 44/3 760/0 020/0

 عوامل وضعیتی 36/2 38/3 722/0 020/0

 باتجربهاستفاده از داوران مجرب و  38/2 39/3 721/0 030/0

 مطبوعات ورزشی از سوینوع انعکاس اخبار  33/2 40/30 719/0 010/0

 میزان امکانات و تسهیالت رفاهی 88/1 44/30 710/0 010/0

 هاورزشگاهمدیریت حاکم بر  نحوۀ 29/3 45/30 711/0 001/0
 

 

 اطالعات جمعیتی -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهیتک متغتحلیل 

 ارزیابی تک متغیرهتحلیل  صورتبهمتغیر وابسته مستقل و  متغیرهایهریک از ، اول در مرحلة

 شدند.  و توصی  وتحلیلتجزیهمرکزی و پراکندگی  هایشاخص، چهارشمارۀ طبق جدول  شدند و

 درصد فراوانی فراوانی شاخص

 درجه

 8 3 امیر –سردار 

 62 25 افسران ارشد

 30 12 افسران جز

 100.0 40 جمع کل

 سنوات

 25 10 سال 25باالی 

 37.5 15 سال25 تا 20

 37.5 15 سال 20زیر 

 100.0 40 جمع کل

 تحصیالت

 7.5 3 ترادک

 50 20 کارشناسی ارشد

 42.5 17 کارشناسی

 100.0 40 جمع کل
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 های مرکزی و پراکندگیو ارزیابی شاخص تک متغیرهتحلیل  -4جدول 

 ارزیابی کلی قوی متوسط ضعیف متغیر

 متوسط %20 52/%5 27/%5 هانحوۀ مدیریت حاکم بر ورزشگاه

 متوسط %20 %50 %30 استفاده از مأموران ویژه و باتجربه

 باال 42/%5 32/%5 %25 هاشناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به ورزشگاه

 متوسط %20 52/%5 27/%5 پذیریعوامل جامعه

 متوسط %15 %55 %30 عوامل وضعیتی

 متوسط %15 47/%5 37/%5 استفاده از داوران باتجربه

 متوسط %37 %47 %15 نوع انعکاس اخبار از سوی مطبوعات

 متوسط %25 %50 %25 میزان امکانات و تسهیالت رفاهی

 متوسط %20 42/%5 37/%5 لگوهای رفتاری مناسبارائة ا

 متوسط %20 42/%5 37/%5 نظمیتدابیر کنترل خشونت و بی

 

استفاده از مأموران ، هامدیریت حاکم بر ورزشگاه نحوۀ، به ترتیبگویان پاسخ بیشتر، در این پژوهش

از نوع انعکاس اخبار ، ان باتجربهاستفاده از داور، ضعیتیعوامل و، پذیریعوامل جامعه، ویژه و باتجربه

تدابیر ، الگوهای رفتاری مناسب ارائة، ن امکانات و تسهیالت رفاهیمیزا، مطبوعات ورزشی سوی

 دررا ها ورزشگاهو جلوگیری از افراد ناباب به  و شناساییمتوسط را درحد نظمیکنترل خشونت و بی

 کردند.حد باال ارزیابی 

 

  دومتغیرهتحلیل 

با متغیر  طور جداگانهبههریک از متغیرهای مستقل ، پژوهش هایفرضیهآزمون  برای، دوم در مرحلة

غیرهای . با توجه به اینکه متگرفتند قرار مورد تحلیلو شدند مقایسه  دودوبه صورتبهوابسته 

همبستگی و بررسی برای ، اندشده گیریاندازهسنجش ترتیبی  سطحمتغیر وابسته در مستقل و 

رمن استفاده یآماری( از ضریب همبستگی اسپ برای قابلیت تعمیم به جامعة) هاآن رابطة یمعنادار

، بودن تعداد طبقات سطر و ستونبرابر دلیلبه هاآن برای ارزیابی میزان و شدت رابطة، همچنینشد. 

 به، پنجشمارۀ جدول (. در 1381، داوس ؛1377، )ساعی شدکندال استفاده بی -از ضریب تا او

 با متغیر وابسته پرداخته شده است: هاآن یک از این متغیرهای مستقل و رابطةره

با میزان تدابیر کنترل  متغیرهااساسی این است که  هایفرضیهیکی از ، طبق مدل نظری پژوهش

از ، است شده گیریاندازه د. با توجه به اینکه هر متغیر در سطح مقیاس ترتیبینخشونت رابطه دار

کندال برای بی -این رابطه و از ضریب تا او داریمعنابرای همبستگی و  اسپیرمنتگی ضریب همبس
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خشونت را  میزان کنترل پنجشمارۀ جدول است.  شده استفادهت این رابطه ارزیابی میزان و شد

 .دهدمینشان  متغیرهابرحسب 

ها یت حاکم بر ورزشگاهبین دو متغیر مدیر، دهدنشان می پنجشمارۀ  های جدولگونه که یافتههمان

وضعیتی، استفاده از داوران باتجربه، عوامل ، پذیریعوامل جامعهاستفاده از مأموران ویژه و باتجربه، و 

الگوهای  ائةار، میزان امکانات و تسهیالت رفاهی، مطبوعات ورزشی نوع انعکاس اخبار از سوی

و جلوگیری از افراد  و شناساییمتوسط درحد نظمیتدابیر کنترل خشونت و بی، رفتاری مناسب

 معنادار وجود دارد؛ ، رابطةکنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال ها و میزانورزشگاهناباب به 

، ها با میزان کنترل خشونت رابطه داردبراینکه مدیریت حاکم بر ورزشگاهبنابراین، فرضیة اول مبنی

ت و میزان کنترل خشون ز مأموران ویژه و باتجربههمچنین، بین دو متغیر استفاده ا شود.تأیید می

های جدول، ضرایب افتهبا توجه به ی، بنابراین معنادار وجود دارد؛ تماشاگران مسابقات فوتبال رابطة

با  استفاده از مأموران ویژه و باتجربهاینکه برمبنیدوم  شده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیةکاربردهبه

بین دو متغیر شناسایی و جلوگیری از افراد ناباب  شود.تأیید می، دارد میزان کنترل خشونت رابطه

خطای در سطح  معنادار ت تماشاگران مسابقات فوتبال رابطةها و میزان کنترل خشونبه ورزشگاه

شده و نیز مطالب ذکرشده، کاربرده، ضرایب بههای جدولبا توجه به یافته، نیبنابرا ؛وجود دارد 02/0

کنترل خشونت ها با میزان اینکه شناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به ورزشگاهبرمبنیفرضیة سوم 

پذیری و میزان کنترل خشونت تماشاگران شود. بین دو متغیر عوامل جامعهتأیید میرابطه دارد، 

ضرایب ، های جدولبا توجه به یافته، نیبنابرا دار وجود دارد؛معنا ، رابطةمسابقات فوتبال

پذیری با میزان کنترل اینکه عوامل جامعهبرشده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة چهارم مبنیکاربردههب

بین دو متغیر عوامل وضعیتی و میزان کنترل خشونت تماشاگران  .شودتأیید می، خشونت رابطه دارد

ضرایب های جدول، افتهبا توجه به ی، بنابراین معنادار وجود دارد؛ ، رابطةمسابقات فوتبال

اینکه عوامل وضعیتی با میزان کنترل برشده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة پنجم مبنیکاربردهبه

 همبستگی و نیز ضریبپنج شمارۀ های جدول که یافتهگونههمان شود.تأیید می، خشونت رابطه دارد

خشونت تماشاگران باتجربه و میزان کنترل متغیر استفاده از داوران  بین دو، دهداسپیرمن نشان می

های با توجه به یافته، نیبنابرا ؛وجود دارد 02/0خطای در سطح  معنادار ، رابطةمسابقات فوتبال

استفاده از داوران اینکه برشده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة ششم مبنیکاربردههضرایب ب، جدول

 متغیر نوع انعکاس اخبار از سویدو  بین .شودتأیید می، باتجربه با میزان کنترل خشونت رابطه دارد

 دار وجود دارد؛معنا ، رابطةمطبوعات ورزشی و میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال

شده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة هفتم کاربردههضرایب ب، های جدولبا توجه به یافته، بنابراین

، تأیید با میزان کنترل خشونت رابطه داردمطبوعات ورزشی  نوع انعکاس اخبار از سوی اینکهبرمبنی
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بین دو متغیر میزان امکانات و تسهیالت رفاهی و میزان کنترل خشونت تماشاگران  شود.می

های جدول، ضرایب افتهبا توجه به ی، بنابراین ؛وجود دارد دارمعنا ، رابطةمسابقات فوتبال

اینکه میزان امکانات و تسهیالت رفاهی با برشده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة هشتم مبنیکاربردهبه

و نیز  پنجشمارۀ  های جدولکه یافتهگونههمان شود.تأیید می، میزان کنترل خشونت رابطه دارد

الگوهای رفتاری مناسب و میزان  غیر ارائةبین دو مت، دهداسپیرمن نشان میهمبستگی ضریب 

های با توجه به یافته، بنابراین دار وجود دارد؛عنام ، رابطةکنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال

که میزان امکانات و براینشده و نیز مطالب ذکرشده، فرضیة نهم مبنیکاربردههضرایب ب، جدول

به  توجه با .شودتأیید میتماشاگران فوتبال رابطه دارد،  تسهیالت رفاهی با میزان کنترل خشونت

 شود.یم ارائههومی مدل مف، این شدهارائهی هاهینظر

 
 

با متغیر کنترل خشونت و  پژوهشمتغیرهای  کندالبی -وااو آزمون تاسپیرمن ضرایب همبستگی  -5جدول 

 نظمیبی

 نام متغیر
تعداد 

 هامشاهده

 آزمون تااوکندال آزمون اسپیرمن
سطح 

 خطا
ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

مقدار 

 معناداری

01/0 001/0 61/0 001/0 63/0 40 هاحاکم بر ورزشگاه نحوۀ مدیریت  

01/0 001/0 59/0 001/0 63/0 40 استفاده از مأمورین ویژه و باتجربه  

شناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به 

 هاورزشگاه
40 38/0 015/0  36/0 015/0  02/0  

01/0 001/0 61/0 001/0 63/0 40 پذیریعوامل جامعه  

01/0 001/0 67/0 001/0 69/0 40 عوامل وضعیتی  

37/0 40 استفاده از داوران باتجربه  018/0  36/0  040/0  02/0  

43/0 40 نوع انعکاس اخبار از سوی مطبوعات  005/0  42/0  016/0  01/0  

53/0 40 میزان امکانات و تسهیالت رفاهی  100/0  52/0  001/0  01/0  

59/0 40 ارائة الگوهای رفتاری مناسب  100/0  57/0  001/0  01/0  

 



 1396، مهر و آبان 44مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                         168
 

 
 پژوهشی مفهوممدل  -1شکل 

 

 يریگجهینت وبحث 
و میزان کنترل خشونت و  هاورزشگاهبین دو متغیر مدیریت حاکم بر  کهاین نتیجه حاصل شد  

این  .داشتوجود  61/0میزان  مستقیم و قوی به دارمعنا رابطة، تماشاگران مسابقات فوتبال نظمیبی

میزان کنترل ، ضعی  باشد هاورزشگاههرچه میزان مدیریت حاکم بر یافته بیانگر این است که 

 هاورزشگاهتوان و قدرت مدیریت حاکم بر اگر ، ؛ امااست پاییناشاگران مسابقات فوتبال نیز تم

ان و قدرت با افزایش تو، ؛ امااست اشاگران مسابقات فوتبال نیز پایینمیزان کنترل تم، ضعی  باشد

 ؛کندمیمیزان کنترل تماشاگران مسابقات فوتبال نیز افزایش پیدا ، هاورزشگاهمدیریت حاکم بر 

، ینینائ مطالعةاز  آمدهدستبهبا نتایج ، پژوهشاز این  آمدهدستبهنتایج باید گفت که ، بنابراین

تماشاگران مسابقات  نظمی و خشونتکنترل بی رایب، روازاین از همسویی زیادی دارد؛ (1391)

باید ها توان و قدرت مدیریت حاکم بر ورزشگاه، خصوص شهرآوردهای پایتختفوتبال لیگ برتر به

گاه و مدیریت های الزم بین مدیریت ورزشهماهنگی، از برگزاری مسابقات قبل و افزایش پیدا کند

 انتظامی انجام شود.

 تدابیر

 میتدابیر انتظا

 تدابیر اجتماعی

  هاورزشگاهمدیریت قوی حاکم در 

 

  باتجربهن ویژه و استفاده از مأمورا

 

  هاورزشگاهشناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به 

 باتجربهاستفاده از داوران 

  یریپذجامعهعوامل 

 

  یتیوضععوامل 

 

  یورزشنوع انعکاس اخبار 

 

  یاهرفمیزان تسهیالت و امکانات  

 

 
  مناسبالگوی رفتاری  ارائة

 

 

 کنترل انتظامی

 ی و نظمیب

 خشونت

.380  

 

.630  

 
.690  

 .370  

 

53.0  

 .590  

 

.630  

63.0  

 

.630  
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تماشاگران  نظمیبیو میزان کنترل خشونت و ه ویژه و باتجرب نمأمورابین دو متغیر استفاده از 

 اینبیانگر داشت و این یافته وجود  59/0مستقیم و قوی به میزان  دارمعنا رابطة، مسابقات فوتبال

میزان کنترل ، باشد پایین هاورزشگاهدر  ویژه و باتجربه نمأمورااست که هرچه میزان استفاده از 

 ویژه و باتجربه نمأمورابا افزایش استفاده از ، است؛ اما پایینز اشاگران مسابقات فوتبال نیخشونت تم

، بنابراین ؛ .کندمیمیزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز افزایش پیدا ، هاورزشگاهدر 

باید از مأموران ویژه و  نظمی تماشاگران مسابقات فوتبال در لیگ برترکنترل خشونت و بی برای

 یهامهارتباید  واند نترل اغتشاشات دیدهدر رابطه با کی خاصی هاکه آموزشده شود استفا باتجربه

 ن آموزش داده شود.شناختی به مأموراارتباطی و روان

 نظمیبیو میزان کنترل خشونت و  هاورزشگاهبین دو متغیر شناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به  

وجود داشت و این  38/0توسطی به میزان مستقیم و م اردمعنا رابطة، تماشاگران مسابقات فوتبال

، باشد پایین هاورزشگاههرچه میزان شناسایی و جلوگیری از افراد ناباب به دهد که یافته نشان می

 نمأمورابا افزایش استفاده از ، اشاگران مسابقات فوتبال نیز پایین است؛ امامیزان کنترل خشونت تم

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز افزایش پیدا ، هاهورزشگادر  ویژه و باتجربه

، همسو است؛ بنابراین (1383) یزیتبرمحسنی  از مطالعة آمدهدستبهبا نتایج . این یافته کندمی

گر که جو افراد ناباب و اخاللباید ، کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال در لیگ برتر رایب

 جلوگیری شود.ها ها به ورزشگاهشناسایی شوند و از ورود آن، کنندمی متشنج ها راورزشگاه

، تماشاگران مسابقات فوتبال نظمیبیو میزان کنترل خشونت و  پذیریجامعهبین دو متغیر عوامل  

است که هرچه  اینبیانگر  وجود داشت. این یافته 61/0یم و قوی به میزان مستق داریمعنا رابطة

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز پایین ، پایین باشد پذیریجامعهان میز تأثیر

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات ، پذیریجامعهمیزان عوامل  تأثیربا افزایش ، است؛ اما

 ،بنابراین همسو است؛ (1381) یرحمت مطالعةبا نتایج . این یافته کندمیفوتبال نیز افزایش پیدا 

مدارس و ، هاخانواده، نظمی تماشاگران مسابقات فوتبال در لیگ برترو بی کنترل خشونت برای

کاهش خشونت و  های الزم را برایآموزش، جه الزم کنندخصوص توالزم است دراینها رسانه

 دار برگزار شود.تماشاچیان سابقه های کنترل خشم برایمهارت هایکالس و پرخاشگری ارائه دهند

 رابطة، تماشاگران مسابقات فوتبال نظمیبیدو متغیر عوامل وضعیتی و میزان کنترل خشونت و  نیب

میزان  تأثیرهرچه  کند کهوجود داشت. این یافته بیان می 67/0یم و قوی به میزان مستق داریمعنا

با ، ست؛ اماامیزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز پایین ، عوامل وضعیتی پایین باشد

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز افزایش ، میزان عوامل وضعیتی تأثیرافزایش 

کنترل خشونت  برای، همسو است؛ بنابراین (1381) یعنبر مطالعةاین یافته با  .کندمیپیدا 
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چاپ و انتشار  برفوتبال عالوهفدراسیون الزم است که ، تماشاگران مسابقات فوتبال در لیگ برتر

های رفتاری مناسب برای ها و ترویج انگارهورزشگاه تابلو و پوستر تبلیغاتی در محدودۀ، اعالمیه

هایشان در مواقع کامیابی و کنترل واکنش در موردها را بازیکنان باشگاه، تبالطرفداران مسابقات فو

آرامش روانی  شد که القاکنندۀای باگونههورزشگاه ب آمیزیرنگ، همچنین و ناکامی آموزش دهند

 برای تماشاچیان باشد.

تماشاگران مسابقات  نظمیبیباتجربه و میزان کنترل خشونت و متغیر استفاده از داوران  بین دو 

که کند وجود داشت. این یافته بیان می 36/0و متوسطی به میزان مستقیم  داریمعنا رابطة، فوتبال

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز ، باشد ه کمده از داوران باتجربهرچه استفا

مسابقات  میزان کنترل خشونت تماشاگران، باتجربهافزایش استفاده از داوران با ، است؛ اماپایین 

همسویی زیادی دارد؛  (1381) یرحمت پژوهشبا نتایج یابد. این یافته فوتبال نیز افزایش می

داوران مسابقات ، لیگ برترنظمی تماشاگران مسابقات فوتبال در و بی تکنترل خشون برای، بنابراین

بر ، هاهای آندلیل قضاوتبلکه به، داوری باشندفقط باید واجد شرایط فنی و فیزیکی برای نه فوتبال

 از داورانباید فدراسیون فوتبال وداشته تاثیر، های فوتبالتماشاگران و دوستداران تیم، رفتار بازیکنان

را الزم برخورد ، کنندبه داور اهانت میکه  تماشاچیان خطاکار با و انجام دادهرا های الزم حمایت

 .داشته باشد

 نظمیبیمطبوعات ورزشی و میزان کنترل خشونت و  از سوینوع انعکاس اخبار  بین دو متغیر 

وجود داشت. این  42/0و متوسطی به میزان مستقیم  داریمعنا رابطة، تماشاگران مسابقات فوتبال

میزان ، باشد آمیزاغراقمطبوعات ورزشی  از سوییافته بیانگر این است که هرچه نوع انعکاس اخبار 

 از سویهرچه نوع انعکاس اخبار ، است؛ اماکنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز پایین 

وتبال نیز افزایش پیدا میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات ف، مطبوعات ورزشی واقعی باشد

کنترل برای ، بنابراین همسویی بسیار زیادی دارد؛ (1381) یعنبرمطالعة با نتایج این یافته  .کندمی

مطبوعات الزم است که ، نظمی تماشاگران مسابقات فوتبال در شهرآوردهای پایتختخشونت و بی

وارد ای مؤثر گونهبه، فوتبالهای های تیمرقابت های موجود دربارۀرزشی برای کاهش حساسیتو

مناسب و آموزش رفتارهای زدایی برای ایجاد ارتباط فرهنگی حساسیت افزون برعمل شوند و 

، . همچنینشکلی صحیح و متناسب با الگوهای مثبت فرهنگی و اجتماعی تالش کنندبه ، جمعی

پیگیری ، دارار هدفصورت انعکاس اخبقبل از برگزاری مسابقات توجیه شوند و دررسانه  اصحاب

 قانونی انجام شود.

تماشاگران  نظمیبیبین دو متغیر میزان امکانات و تسهیالت رفاهی و میزان کنترل خشونت و  

وجود داشت. این یافته  52/0متوسطی به میزان  نسبتاًمستقیم و  داریمعنا رابطة، مسابقات فوتبال
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میزان کنترل خشونت ، فاهی پایین باشدکه هرچه میزان امکانات و تسهیالت رکند بیان می

میزان ، با افزایش میزان امکانات و تسهیالت رفاهی، است؛ اماتماشاگران مسابقات فوتبال نیز پایین 

عنبری یابد. این یافته با نتایج پژوهش مسابقات فوتبال نیز افزایش می کنترل خشونت تماشاگران

باید ، کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال برای ،بنابراین همسویی بسیار زیادی دارد؛ (1381)

امکانات فیزیکی و خدماتی برای تماشاگران و طرفداران ، تسهیالت فراهم ساختناقدامات الزم برای 

فوتبال انجام شود. محور این اقدامات باید معطوف به ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی طرفداران 

های سرویس، های غذاخوریسالنت گوناگونی باشد؛ مانند ابقات به تسهیالو تماشاگران مس

 ها.وآمد به ورزشگاهدسترسی به وسایل رفت، بلیت مسابقات، هایی برای نشستنمکان، بهداشتی

 .شوداز برگزاری مسابقه خودداری ، نبودن امکانات رفاهی اولیهصورت فراهمدر

، تماشاگران فوتبال نظمیبیکنترل خشونت و  الگوهای رفتاری مناسب و میزان بین دو متغیر ارائة 

کند که هرچه یافته بیان میاین داشت. وجود  57/0قوی به میزان  نسبتاًمستقیم و  دارمعنا رابطة

میزان کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال نیز ، الگوهای رفتاری مناسب پایین باشد ارائة

 میزان کنترل خشونت تماشاگران، لگوهای رفتاری مناسبا با افزایش میزان ارائة، است؛ اماپایین 

همسویی بسیار  (1381) یعنبرپژوهش نتایج یابد. این یافته با مسابقات فوتبال نیز افزایش می

بایستی ، کنترل خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال در لیگ برتربرای ، بنابراین زیادی دارد؛

در خودروهای  هاآندادن های تماشاگران و قرارستهن و سردفدراسیون فوتبال با آموزش رهبرا

و  های ارتباطیمهارت، طریق رسانهاز و سرودهای مناسب و شاد را روا  دهد، ونقل طرفدارانحمل

 .های ورزشی پخش شودرفتاری در شبکه

، ربهاستفاده از مأموران ویژه و باتج، هابر ورزشگاهتقویت مدیریت حاکم  باکه داد  نشان پژوهش این

افزایش ، پذیریعوامل جامعه افزایش تأثیر، هاافراد ناباب به ورزشگاه شناسایی و جلوگیری از ورود

 حساسیت بازی و نتیجة، اری مسابقاتزمان و شرایط فیزیکی برگز) یتیوضعتوجه به تأثیر عوامل 

، مطبوعات ورزشی از سویاخبار  آمیزغیر اغراقانعکاس واقعی و ، استفاده از داوران باتجربه، آن(

توان خشونت می، الگوهای رفتاری مناسب به تماشاگران ها و ارائةکانات رفاهی در ورزشگاهافزایش ام

از  یکوچک تنها گروه، پژوهش نیا درالزم به ذکر است که  گران فوتبال را بیشتر کنترل کرد.تماشا

و اجتماعی مربوط به کنترل تنها ابعاد انتظامی و  کارشناسان انتظامی در تهران بررسی شدند

 .بررسی گردیدانتظامی 
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Abstract  
Violent in football is a social phenomenon that reflects the audience's readiness 

for aggression in the soccer fields. The aim of this study was to identify factors 

affecting law enforcement and social control in the capital derby league. This 

research is categorized under descriptive-survey research groups and is an 

applied one. Library and field study techniques and questionnaire was used for 

data collection. To confirm the scientific accuracy and validity of the 

measurement result to ensure content validity methods (survey of experts) and 

construct validity (convergent validity, the variance explained) and to ensure the 

reliability of the questions (Cronbach's alpha) was used. The Statistical 

population included 40 experts in law enforcement and all considered. Spss 

software using univariate analysis and evaluation of data as central tendency and 

dispersion were analyzed. For solidarity and significant relationship (to 

generalize to the statistical population) and the Spearman correlation coefficient 

to assess the extent and intensity of their relationship, so Tau-B Kendall 

coefficient was used. The research results showed that with the strengthening of 

management of the stadiums, the use of special and experienced agents, detect 

and prevent unsuitable persons from entering the stadiums, increase the impact 

of socialization factors, increased attention to the impact of the situation, the use 

of qualified judges, a true reflection of non-exaggerated news from the sporting 

press, increasing facilities to the audience in the stadium and provide appropriate 

behavioral patterns, can be controlled to make the most of fans' violence. 
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