
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1395 پاییز،  14 شمارة، 4دورة 

 51 –67ص ص : 
  

 

 

 مدل فرایندنگر بروز پرخاشگری و چارچوب کنترل آن در تماشاگران فوتبال ۀارائ

 
 

 4حکیمه افروزه – 3حسن عبدالی – 2صالح دستوم  – 1شهرام شفیعی

، دانشگاه گیالن مدیریت ورزشی، دانشجوی دکتری. 4،2گیالن، رشت، ایران  دانشگاهگروه مدیریت ورزشی،  . استادیار1
 ، ایرانرشت، دانشگاه گیالنمدیریت ورزشی، ارشد کارشناسی آموختۀ. دانش3رشت، ایران 

 (1395/  04 / 20 ، تاریخ تصویب :   1394/ 12/  08)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

های فوتبال کشور است. ساز و پیشگیر پرخاشگری تماشاگران در استادیومهای زمینهمدلسازی رویههدف از این پژوهش تحلیل و 

فصل برتری نظرخواهی شد )در اواسط نیمهای لیگ تماشاگر از تمامی تیم 5955رویکرد غالب روش تحقیق از نوع همبستگی بود. از 

 64ای و پرخاشگری بود )ل چهار متغیر اصلی مدیریتی، عملکردی، زمینهساخته شام(. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامۀ محقق93-94دوم 

ای و مصاحبه با متخصصان صورت گرفت. روایی آن نیز از طریق نظر متخصصان سؤال( بود. ساخت پرسشنامه براساس مطالعۀ کتابخانه

ها از منظور تحلیل یافتهمطلوب ارزیابی شد. به( 91/0نفر( و تحلیل عاملی )شاخص برازش( و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ) 12)

( و تحلیل مفهومی )الگو سیستمی( استفاده شد. تحلیل Amosافزار (، مدلسازی معادالت ساختاری )نرمSPSSافزار آزمون فریدمن )نرم

ای و بروز عملکردی، رویۀ زمینهبر رویۀ  55/0و  66/0، 74/0ترتیب با ضرایب مسیر روابط بین متغیرها نشان داد که رویۀ مدیریتی به

دار معنا 71/0و  88/0ترتیب با ضرایب ای بر رویۀ عملکرد و بروز پرخاشگری بهداری دارد. همچنین اثر رویۀ زمینهپرخاشگری اثر معنا

های نسبت به زمینه های کنترل پرخاشگری تماشاگران در رویدادهای فوتبالشود سیستمها، پیشنهاد میدست آمد. با توجه به یافتهبه

 رفتاری توجه پیامدنگر، به زمینۀ عملکردی توجه فرایندنگر و به زمینۀ مدیریتی توجه پیشایندنگر داشته باشند.

 

  های کلیدیواژه

 تماشاگران فوتبال، چارچوب مفهومی، علل پرخاشگری، کنترل پرخاشگری، مدیریت جمعیت.

                                                           

  -  : 09119176240نویسنده مسئول : تلفن                                                                     shafieeshahram@gmail.com :Email 
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 مقدمه

های علمی از وضعیت ای و گزارششواهد رسانه

ۀ چالشی بزرگ از دهندنشانایران  فوتبالپرخاشگری در 

های رفتاری منفی وجود پویایی و عمق زیاد در سازه

از و  هاستتماشاگران حاضر در درون و بیرون استادیوم

همواره در محافل مختلف به هایی است که جمله دغدغه

اند که عوامل شود. این شواهد حاکی از آنآن پرداخته می

ای با ساز پرخاشگری متنوع اما دارای ارتباط پیچیدهزمینه

. با وجود بروز همیشگی این رفتارها در (18)هم هستند 

-هزار نفری در ورزشگاهچندجمعیت حضور  ها واستادیوم

ریزی دقیق و اجرای عملیات برنامه ،نیاز به مدیریت ،ها

دارد. این اقدامات نیازمند وجود اطالعات  وجودمناسب 

 نیاز و مناسب است. در همین زمینه مطالعات علومیشپ

 را در این زمینه اصولی مناسبی و هاشیوه اجتماعی باید

 .کنند ارائه

 المللیینب یهاعرصه در هاملت فوتبال مظهر قدرت

 نماد عنوانبه و سیاسی رقابت عرصۀ به هایوماستاد واست 

 داده چهره کشور و شهری تغییر هر اجتماعی هنگیفر

(. با توجه به اینکه در هر رقابتی زمینۀ تعارض و 12) است

پرخاشگری تبع آن پرخاشگری وجود دارد، بنابراین به

. (24های ورزش فوتبال است )از واقعیت ییجز

ر بیشتاز رفتارهای نامطلوبی است که در  1پرخاشگری

 ۀعنوان یک پدیدبهو  شودمیجوامع بشری مشاهده 

اجتماعی، محصول نظام اجتماعی و مناسبات حاکم بر 

خشونت مفهومی گسترده دارد و  .است همان جامعه

 آن را صرفاً در یک بعد تعریف کرد توانیم یسختبه

 یپرخاشگری رفتار هدفدارطور مشخص، اما به(؛ 11)

تحقیر یا کوچک کردن شخصیت  منظوربهاست که 

(. 22گیرد )ن یا آسیب رساندن به آنها صورت میدیگرا

 و ابزاری شکل به ورزشی هایفعالیت عرصۀ در پرخاشگری

                                                           

1. Violence 

 افراد سوی از و یابدتجلی می فیزیکی و کالمی یا بازتابی

 سایر قبال در ورزشی رویدادهای در کنندهشرکت و حاضر

 مردم عامۀ ورزشی، مقامات مربیان، بازیکنان، تماشاگران،

  (.5) گیردمی صورت اموال و

 برای مختلفی الگوهای موضوع، نظری ادبیات در

 اند. اما اگرچهشده مطرح و پرخاشگری خشونت تبیین

 دارند، را زمینه این در بررسی قابلیت مختلف هایتئوری

 شناسیروان شناسی،زیست الگوی نوع سه منظرها در این

تحلیل و تبیین  برای شناسی بیشترین قابلیت راجامعه و

 . (4، 6اند )های پرخاشگری داشتهسازه

 ترینشدهشناخته و ترینقدیمی شناختیزیست الگوی

 که است نگرش این به معطوف پرخاشگری، عمل تحلیل

 پرخاشگری برای شناسیزیست ماهیت نظر از انسان

 از بخشی خشونت و پرخاشگری شده است و ریزیبرنامه

 دهد.می تشکیل را وی فطریو  ذاتی و طبیعت ماهیت

 اصلی محور که است دیگری شناختی پارادایمروان الگوی

 روانی هایجنبه به مذکور موضوع تبیین در را خود

شناسی نیز، . در دیدگاه جامعه(9)کند معطوف می

 که است ایاجتماعی و کنش رفتار خشونت، و پرخاشگری

و توسط فرد  بازتولید تولید، اجتماعی، فرایندهای طریق از

 محیط از که ایمسئله عنوانبه شود و رفتارمی فرا گرفته

 و تقویت هامدل طریق از گیرد،می سرچشمه فرد یادگیری

 (.4 ،11) شودمی ایجاد و تنبیه پاداش وسیلۀبه رفتار

ساز های زمینهدر کنار توجه به علل و رویه

 های پیشگیری و کنترل آنپرخاشگری، توجه به چارچوب

را در  هایىاقدام و کنترل کلیۀ ضرورت دارد. نظارت

 وقوع از جلوگیرى براى انتظامى مدیریت گیرد کهبرمی

 اجرا به تماشاگرنما افراد توسط اقدامات تخریبى

انواع اقناع یا اجبار؛ محسوس  آورند. این اقدامات بهدرمی

یا نامحسوس؛ رسمى یا غیررسمى؛ فیزیکی یا الکترونیکی، 

 (.1)شوند تقسیم می یا غیرکیفرى کیفرى منفی؛ مثبت یا
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از طریق سیستم حقوقی و تنبیه و  افراد اجبار در رویکرد

 به تقدیر مجاب یا وادار پاداش و تبلیغ، از طریق اقناع در

 رسمى (. کنترل17) شوندمى اجتماعى هنجارهاى پذیرش

 قانونى و حقوقى کار گرفتن عنصرو غیررسمی بر میزان به

حاکی  مثبت و منفی تأکید دارند. کنترل اجتماعى کنترل

تنبیه است.  تشویق و هاىسازوکار از نحوۀ استفاده از

نامحسوس بر نحوۀ حضور و نقش  و محسوس کنترل

پلیس در رویداد و حضور در میان تودۀ تماشاگران اشاره 

جنبۀ  دارد. کنترل کیفری و غیرکیفرى به میزان توجه به

 (.3) نبۀ حقوقی اشاره دارددر مقابل ج اجتماعى

کنترل پرخاشگری تماشاگران بیش از آنکه از طریق 

های مهار باشد، از طریق سیستم های کنترلی قابلسیستم

 سازی،پیشگیری است. سیستم فرهنگ سازی قابلفرهنگ

 ارسال واسطۀبه که است ایشدهریزیبرنامه عملیات

ها، نگرش باورها، هیجانات، بر تأثیر پی در اطالعات

 است  یادگیری است که نوعی رفتار مخاطبان ها وانگیزه

های بسیاری دارد، سازی پیچیدگی.  فرهنگ و فرهنگ(2)

نیست و الزم مطلوب  و یارزش ،یهر فرهنگکه طوریبه

-فرهنگ از یارزشفرهنگ مثبت و  یسازفرهنگاست 

(. محیط 8تفکیک شود ) ارزشیریغفرهنگ و  یمنف یساز

مستعد بروز رفتارهای نابهنجار بوده و همواره ورزش 

های رفتاری دائمی در سازهو اصالح  یسازفرهنگ ازمندین

هاست. کارکرد ویژه در محیط ورزشگاهبه کنندگانمشارکت

ۀ آستان سازی در محیط ورزش این است کهاصلی فرهنگ

 نکند.و خشونت بروز  بدای افزایش کنندگانتحمل مشارکت

الزم است به  مناسب در این زمینه یسازفرهنگ یبرا

-رویدادها و رقابت یجادیا ۀها و امکانات و فلسفتیظرف

ترویج  اخالقی، آموزش ،کامل یرساناطالع های ورزشی،

در  و دانش مردم یآگاه شیفرهنگسراها، افزا ورزش در

تحکیم  هایبرنامه زمینۀ فرهنگ مشارکت ورزشی و

 (.3 ،8)ورزشی توجه شود اجتماعی در رویدادهای 

عمده تحقیقات حوزۀ پرخاشگری در داخل کشور به 

بررسی علل و عوامل پرخاشگری از منظرهای مختلف 

ترین ترین و مرتبطاند که جدیدترین، مهمپرداخته

-حیدری و صورت زیر مرور شده است. غالمیتحقیقات به

 و پوشش داوری، بهداشتی، و ایمنی عوامل( 1394) نژاد

 متغیرهایی( 1388) نژادخسروی و گزاری؛ و وثوقیبر

ترین علل بروز عنوان مهمفرهنگی و اجتماعی را به

و همکاران  زاده(. عباس14،10پرخاشگری معرفی کردند )

 یادگیری متغیرهای بین ( نیز گزارش کردند که1393)

بعد  دو هر با جمعی هایرسانه تحریک و پرخاشگری

 همبستگی تماشاگران پرخاشگری روانی و فیزیکی

 همکاران و قاسمی. (9دارد ) دار وجودمستقیم و معنا

خانواده  های روانیچالش متغیرهای دریافتند که (1388)

پلیس،  کنترل آمیز،خشونت هایفیلم همساالن، گروه و

 رابطۀ پرخاشگری متغیرهای با مطبوعات تحریک

 (1386ان )محمدکاظمی و همکار (.12داری دارند )معنا

 بر اثرگذار گوناگون متغیرهای بین از که دادند نشان

 -اقتصادی وضعیت و تحصیالت سن، تماشاگران، خشونت

 رابطۀ محیطی عوامل و دارمعنا معکوس رابطۀ اجتماعی،

بزرگى و جان .(13دارد ) خشونت بروز با دارمعنا مستقیم

رویکردهای  میان ( عنوان کردند که از1389همکاران )

 نامحسوس و روانى اقدامات مختلف کنترل پرخاشگری،

 (.3بیشترین میزان تأثیر را دارند )

در تحقیقات خارج از کشور ابعاد بیشتری از 

 ،(2004) 1پرخاشگری مورد توجه بوده است. کوراکیس

 این به (2010) 3کرو  و گرنج (2009) 2دوناهو و همکاران

 ناشایست رفتار مطبوعات، سازیجنجال که نتیجه رسیدند

-مهم پلیس هایالعملعکس و داوران و مربیان و بازیکنان

هستند  تماشاگران خشونت و پرخاشگری عوامل ترین
                                                           

1. Courakis 

2. Donahue, Rip & Vallerand 

3. Grange & Kerr 
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 نیروی رفتار گزارش کرد که( 2006) 1استون (.15 -17)

 اوباشگری بروز در تماشاگران، قبال در پلیس و انتظامی

 نشان( 2005) 2استون و مارك. (22اثر را دارد ) ترینمهم

پرخاشگری  الگوی بین ایعمده تفاوت که دادند

 وجود خانه از دور و خانگی هایبازی در راگبی تماشاگران

 سایر و بازی دوم یا اول نیمۀ در تفاوت این اما دارد،

(. 19وجود ندارد ) (باخت و برد) بازی مختلف هایموقعیت

 بین دادند که نشان( 2007) 3جاناتان و همچنین سیمون

 هاییمت تماشاگران بازی از بعد و قبل پرخاشگری میزان

 4اسپیج. (21دارد ) وجود معناداری تفاوت بازنده و برنده

نشان داد که  ورزش افراد درخشونت  ( در تحلیل2014)

 یعوامل ساختار نیب ایاز فعل و انفعال پو یخشونت ناش

و  محیطییستز یاجتماع ،یتیموقع ،یفردنیب ،یفرد

 5کویان چوگال، گوکتاس و دمیر. (24) است یاجتماع

و  یاقتصاد ی،اثر ساختار اجتماع( در بررسی 2015)

نشان  تماشاگران فوتبال به خشونت شیگرا بر یفرهنگ

طرفداران  یزآمخشونت یهاشیگرا اصلی عللدادند که 

 ؛ایگذشته و انتشارات رسانه عیوقا مربوط به یقبل از باز

 یاشتباه داوران و رفتارها بهمربوط  یبازاز و پس در طول 

( در 2015) 6(. سلند و کاشمور21) است فیحر یمنف

نشان  ایتانیخشونت در فوتبال بر ارزیابی سیستم کنترل

ها، سفارش تیممنوع س،یپل یاستراتژ رییتغدادند که 

از  مداربسته نیبلیت باالتر، و دورب متیالکل، ق تیممنوع

تقریباً میزان پرخاشگری را به نصف کاهش  1980سال 

 135 ( در بررسی2015) 7(. اینو و همکاران15داده است )

 سالمت جامعه وتماشاگر ورزش  تعامل یتجرب ۀمطالع

                                                           

1. Stone 

2. Marc & Steven 

3. Simon & Jonathan 

4. Spaaij 

5. Koyuncuoglu, Goktas & Demır 

6. Cleland & Cashmore 

7. Inoue, Berg & Chelladurai 

از  یهای خاصگروه انیمداری معناکه روابط  دادندنشان 

 (.19وجود دارد )تماشاگر ورزش و سالمت جامعه 

-می بسیاری دهد که عواملنشان میمرور تحقیقات 

 ایفا نقش تماشاگران میان در ناهنجاری بروز در توانند

 و ورزش پرخاشگری در موضوع اهمیت به توجه با کنند.

رفتارهای تماشاگران  پایش و رصد فوتبال نیاز مستمر به

. اندوجود دارد که مطالعات قبلی نیز به آن همت گمارده

ی پرخاشگر دربارۀ موضوعه گرفتهای انجامپژوهشحجم 

های مربوط پیچیدگی مکانیزمدر ورزش بیانگر  تماشاگران

مطالعات خارجی از بروز  چنین رفتارهایی است.  به

منظرهای بسیاری پرخاشگری تماشاگران را تحلیل و 

های های عمده بین نظامدلیل تفاوتاند، اما بهتفسیر کرده

ای علمی در این هاجتماعی کشورهای مختلف، یافته

های شمولی قابل اکتفایی برای فرهنگحیطه از جهان

فرهنگی مختلف برخوردار نیستند و انجام مطالعات میان

(. در همین زمینه مطالعات 23ضرورت بسیاری دارد )

بسیاری از متغیرها و عوامل  ساختنآشکار  داخلی با وجود

 ،اثرگذار بر پرخاشگری تماشاگران از دیدگاه مختلف

های نظری جامعی در ورزش کشور چارچوب تاکنون

اند مبتنی بر رویکرد مدلسازی و الگو سیستمی ارائه نداده

؛ اندی تفکیک و بررسی نشدهخوببهو منظرهای مختلف 

بنابراین نیاز به درك جامعی در زمینۀ مدیریت 

پرخاشگری وجود دارد که این پژوهش بر آن متمرکز 

 است.

گفت که بدنۀ اصلی دانش در علوم از طرف دیگر، باید 

شدۀ ییشناساهای مدل پایۀ بر رفتاری و اجتماعی ورزش

 های جزیی و پراکنده قرار دارد، زیرایافته نه مناسب و

 تفسیر تبیین و کشف، توانندمی مدل قالب در هاداده

های تواند روابط پدیدهنمی (. مدلسازی6، 11شوند )

-مکانیسم درك توضیح دهد، اماطور کامل اجتماعی را به

های هدف از مدلسازی کند.می ترآسان را آن اساسی های
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ای رفتارشناسی رفتاری و تحلیل رفتار اقدام به نوع ویژه

بندی متغیرها و اجتماعی است تا با اتکا به فنون و صورت

محور با قابلیت تحلیلی های انسانها، بتوان مدلسازه

 ناکارایی عمدۀ دالیل از (. یکى4، 11مناسب ارائه کرد )

حوزۀ مدیریت  در کردن عمل اىجزیره فعلی و هاىبرنامه

است.  مندنظام جامع و هایمدل رفتار تماشاگران نبود

یق عینی در مصادو دارای  اتکا الگوهای علمی قابل فقدان

بر آن  را محقق مدیریت جمعیت مربوط به حوزۀ ورزش،

اگران، مدل ساختاری و براساس ادراك تماش تا داشت

های ساز و چارچوب مفهومی رویههای زمینهکیفی رویه

پیشگیر برای پرخاشگری تماشاگران فوتبال کشور را ارائه 

 دهد.

 

 تحقیق روش

رویکرد غالب روش تحقیق از نوع همبستگی بود. 

جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ تماشاگران حاضر در 

-94ایران بودند )فصل های لیگ برتر فوتبال استادیوم

تماشاگر از تمامی  5955(. از نمونۀ آماری به تعداد 93

فصل دوم نظرخواهی برتری در اواسط نیمهای لیگ تیم

ها و صورت جداگانه برای همۀ تیمگیری بهشد. نمونه

براساس میانگین تماشاگران آن در لیگ انجام گرفت 

گین تعداد ای که پس از برآورد میانگونه(. به1)جدول 

های های خانگی )گزارشتماشاگران هر تیم در بازی

فدراسیون فوتبال( براساس جدول مورگان نمونۀ مناسب 

-هر تیم انتخاب شد. از آنجا که این پژوهش بر تعمیم

گرفته سطح گیری انجامپذیری باال تأکید داشت، نمونه

بسیار بیشتری از تعداد قابل کفایت در جدول مورگان را 

ش داد. مبانی انتخاب تعداد نمونه از هر تیم نسبت آن پوش

گیری ی نمونهجابهها در نمونۀ کلی بود و برای تیم

گیری کلی استفاده شد، زیرا هدف تبیین جداگانه از نمونه

ساخت نظری پرخاشگری در این پژوهش بود و مقایسۀ 

های ها مدنظر نبود. توزیع پرسشنامه در ورزشگاهبین تیم

ها توسط و تهران توسط محقق و سایر شهرستانگیالن 

دوستان رابط و دانشجو  انجام گرفت. پیش از شروع بازی 

صورت تصادفی در در سکوی تماشاگران پرسشنامه به

گرفت و یماختیار تعداد مشخصی از تماشاگران قرار 

ها در شد. زمان توزیع پرسشنامهآوری میسپس جمع

های ها بازیکردن پرسشنامهفصل دوم بود. مبنای پر نیم

 مهم و پرتماشاگر مانند دربی تهران بود.

 

 های لیگ برتر. توزیع نمونۀ آماری براساس تیم1جدول 
استقالل  تیم

 تهران
 فوالد نفت گسترش تراکتورسازی آهنذوب سپاهان پیروزی

 استقالل

 خوزستان
 سایپا

تختی  زیادگار امام تبری فوالدشهر اصفهان آزادی ورزشگاه

 تهران

 دستگردی غدیر اهواز

 200 900 200 1000 1000 1500 نمونۀ انتخابی

 پیکان مسجدسلیمان ملوان آهنراه پدیده صبا تیم

االئمهثامن یادگار امام قم ورزشگاه  شهدای تهران - تختی انزلی اکباتان تهران 

 95 - 300 200 400 200 نمونۀ انتخابی

 

ای، مصاحبه و ابزار پژوهش شامل مطالعۀ کتابخانه

های پرسشنامه بود. با توجه به محتوای کمی و کیفی مدل

شده در مراحل مختلف به منابع گوناگون )علمی، تدوین

متخصصان و تماشاگران( مراجعه شد. ابزار اصلی پژوهش، 

-های جمعیتبخش ویژگیدو  ساخته درپرسشنامۀ محقق

آوری، تخصصی تنظیم، توزیع، جمع سؤاالتشناختی و 

 4تحلیل و تفسیر شد. این ابزار شامل سه رویۀ مدیریتی )

همراه سازۀ بُعد( و به 4ای )بُعد(، زمینه 3بُعد(، عملکردی )
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سؤال(. در تدوین پرسشنامه ابتدا با  64پرخاشگری بود )

، خأل موجود در دانش قبلی )مدل ایمطالعۀ کتابخانه

پرخاشگری تماشاگران فوتبال در ایران( و چارچوب آن 

شناسایی و سپس با استفاده از مصاحبۀ اکتشافی 

ها، ساختارمند با متخصصان تکمیل و تنظیم شد. عامل

های اولیه با بررسی مبانی و پیشینه از طریق ابعاد و گویه

امل منابع داخلی و ها و مقاالت شمطالعۀ اسناد، کتاب

شناسی های مربوط به جامعهخارجی متغیرها و شاخص

خشونت و مدیریت جمعیت در ورزش شناسایی و انتخاب 

شده و اکتشاف شدند. برای بررسی متغیرهای شناسایی

های اکتشافی بیشتر در زمینۀ پژوهش از مصاحبه

منظور تعیین پایایی شده استفاده شد. بهیتهدانیمه

ها( در مرتبۀ و میزان همگونی درونی پرسشنامه )اعتماد

نمونه از جامعه  40اول یک مطالعۀ مقدماتی )راهنما( روی 

انجام گرفت و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ، 

= آلفای کل 89/0یید شد )تأها و متغیرها پایایی عامل

مرحلۀ مقدماتی(. در نهایت روایی ابزار از طریق نظر 

نفر( و تحلیل عاملی )روایی 12)روایی صوری: متخصصان 

 سازه: برازش( و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ

 = آلفای کل مرحلۀ نهایی( مطلوب ارزیابی شد. 91/0)

براساس مبانی نظری، مطالعات قبلی و مصاحبۀ الزم 

صورت زیر )شکل با متخصصان مدل مفهومی پژوهش به

مدل این است که پرخاشگری فرض یشپ( تدوین شد. 1

حاصل تعامل پویا و برایند بین سه عوامل مختلف در سه 

 ای است.رویۀ عملکردی،  مدیریتی و زمینه

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش )براساس مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش(1شکل 

 

شده براساس مطالعۀ کیفی های شناساییسازه

شناسایی و  2مصاحبه( در جدول  ای و تجربی/کتابخانه)

 اند.  بندی شدهدسته
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 (3، 4، 6، 11های پژوهش )شناسی سازه. مفهوم2جدول 

 مفاهیم ابعاد متغیر

 ۀروی

 مدیریتی

 رویداد

 نحوۀ برخورد آنهاهای امنیتی، حضور نیروهای پلیس و موارد مربوط به اثر سیستم سیستم و جو امنیتی

 مدیریت برگزاری و میزبانی
ها، شرایط جوی، تقویم برگزاری مسابقات و روزهای هفته، وضعیت یمتتبعیض مدیریت برای 

 فروشییتبل

 یی و ازدحامجاجابههای ورود و خروج تماشاگران، کنترل آنها، زمان موارد مربوط به اثر سیستم کیفیت امکانات و خدمات

 موارد مربوط به فضاهای ورود و خروج، امکانات و خدمات رفاهی و بهداشتی، جایگاه تماشاچیان جمعیت و ترددمدیریت 

 ۀروی

 عملکردی

 رویداد

 هاعملکرد نسبی تیم
های حساس، خصوص در صحنهموارد مربوط به عملکرد داوری در: مدیریت بازی، نحوۀ قضاوت به

 اشتباهات و ...

 های قبل از بازی رفتار مربیان، رویکردهای لیدرها، تنش مصاحبه جو بازی و اتفاقات

 عملکرد داوری و نظارت
های تیم در جدول نسبت به جایگاه مورد انتظار، عملکرد باشگاه، عملکرد تیم در طول فصل، جایگاه

 عملکرد فردی بازیکنان

 ۀروی

ای زمینه

 رویداد

 ها ها و پرداختن به حاشیهها، نحوۀ پوشش خبری و تحلیل بازیرسانه موارد مربوط به اثر و  مداخالت ایجو رسانه

 زمینۀ فرهنگی و اجتماعی
سطح رفاهی و اقتصادی تماشاگران، سطح فرهنگی و اجتماعی، اتفاقات قبلی، ویژگی نگرشی و رفتاری 

 منفی فردی، و...

 تعصب تماشاگران، سابقۀ نزاع و تعارض بین دو تیم، تبادالت جنجالی بین دو تیم  هاتعارض درونی و بیرونی تیم

 هانگرش و رفتار متقابل تیم
، ناعادالنه جلوه دادن هاتمارضحساسیت مسابقه، خشونت بازی، تحریک تماشاگران، اتالف وقت حریف، 

 نتیجه؛ و...

 پرخاشگری
یی، عدم تعادل روانی، هنجارشکنی، زدافرهنگتفاوتی، ها، توسعۀ بیتعارض قومیتی، عبور از سازوکارها، فناوری جنایی، دگرگونی ارزش

 خواهی، توهین و تحریک، توجیه نگرش منفییادهزشکنی، تقویت یمحرتضعیف اعتماد، خشونت و اوباشگری، 

 

منظور بررسی اسمیرنوف به -از آزمون کولموگروف

های تحقیق استفاده شد که نتایج طبیعی بودن توزیع داده

 جواتفاقات و  و بازی جز جوآن نشان داد تمامی متغیرها به

(. به >05/0P) مداخالت توزیع غیرطبیعی دارند  و ایرسانه

داری تفاوت همین دلیل آزمون فریدمن برای بررسی معنا

از روش  (.SPSS افزارنرمتخاب شد )بین اولویت متغیرها ان

برای آزمون مدل ( نیز Amosمدل معادالت ساختاری )

  .مفهومی و ترسیم مدل نهایی استفاده شد

 

  های تحقیقیافتهنتایج و 

آورده شده  3مشخصات مربوط نمونۀ آماری در جدول 

نفر شرکت داشتند که بیشتر  5955است. در این تحقیق، 

نوجوان و جوان بودند، مقطع تحصیلی آنها در ردۀ سنی 

 آنها دیپلم، شغلشان آزاد و مجرد بودند.

 

 . توصیف مشخصات نمونۀ آماری پژوهش3جدول 

 تأهل    شغل       تحصیالت    سن 

 فراوانی میانگین مؤلفه درصد فراوانی مؤلفه درصد فراوانی مؤلفه 03/25 میانگین

انحراف 

 استاندارد

/  آموزدانش 93/46 2795 دیپلم 42/5

 دانشجو

 10/76 4532 مجرد 56/38 2296

 90/23 1423 متأهل 94/22 1366 شغل رسمی 54/14 866 یپلمدفوق 20 کمترین

  50/38 2293 آزاد یا سایر 77/35 2130 لیسانس 61 بیشترین

یسانس لفوق  

 و باالتر

 5955 مجموع    75/2 164
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با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف )توزیع 

بندی ابعاد منظور اولویتبیشتر متغیرها غیرطبیعی بود( به

ساز بروز پرخاشگری از آزمون های زمینهمربوط به رویه

 فریدمن استفاده شد. 

تفاوت بین ابعاد مربوط به  هگرفتانجامبراساس تحلیل 

دار اما برای رویۀ عملکردی و مدیریتی معناهای رویه

دار نیست. در رویۀ مدیریتی رویداد ابعاد ای معنازمینه

مدیریت جمعیت بیشترین و امکانات و خدمات کمترین 

؛ در رویۀ عملکردی ابعاد عملکرد نسبی میزان اهمیت

ترین و بیشترین و عملکرد داوری و نظارت کمترین اهمیت

ای و مداخالت بیشترین و ابعاد جو رسانهای در رویۀ زمینه

ترین متغیرها یتاهمکمها نگرش و رفتار متقابل بین تیم

 (.4شناسایی و مشاهده شدند )جدول 

 

 ساز پرخاشگری )آزمون فریدمن(های زمینهداری تفاوت بین اهمیت رویه.  آزمون معنا4جدول 

 میانگین ابعاد متغیر
انحراف 

 ستانداردا

میانگین 

 رتبه
 خی دو

 ۀدرج

 آزادی
 داریمعنا

 مدیریتی  ۀروی

(364/0 ± 442/2) 

57/2 700/0 432/2 مدیریت جمعیت و تردد  

513/76  3 001/0  
56/2 619/0 416/2 مدیریت برگزاری و میزبانی  

50/2 679/0 383/2 سیستم و جو امنیتی  

38/2 780/0 333/2 کیفیت امکانات و خدمات  

 عملکردی  ۀروی

(378/0 ± 408/2) 

98/1 606/0 429/2 عملکرد داوری و نظارت  

554/7 03/2 670/0 407/2 هاعملکرد نسبی تیم 023/0 2   

99/1 608/0 397/2 جو بازی و اتفاقات  

 ایزمینه  ۀروی

(356/0 ± 391/2) 

 53/2 711/0 467/2 و  مداخالت ایجو رسانه

119/4 3 249/0 
 50/2 787/0 446/2 هاتعارض درونی و بیرونی تیم

 48/2 679/0 429/2 هانگرش و رفتار متقابل تیم

 49/2 616/0 426/2 فرهنگی و اجتماعی ۀزمین

 

پژوهش دارای سه  یمدل اصل ییدی:تأتحلیل عاملی 

رویۀ ای، رویۀ زمینه گیری اصلی شاملمدل اندازه

مدل  ، سههامدل یناست. ا و رویۀ مدیریتی  عملکردی

ها ههای نمونداده یتهستند که حماییدی تأی عامل یلتحل

 های ساختاری هموار از آنها، راه را برای آزمون مدل

های مربوط به نتایج نشان داد که تمامی گویه سازد.یم

ساز پرخاشگری در تحلیل های زمینهابعاد هر یک از رویه

داری دار بودند که معنامعنا 05/0ی در سطح دییتأعاملی 

ۀ روایی سازۀ دهندنشانرگرسیونی )بار عاملی(  بیضرا

 . استمتغیرهای موجود در مدل 

در ادامه، تأثیرات بین  مدل نهایی متغیرهای پژوهش:

متغیرهای اصلی تحقیق در مدل، براساس نتایج بررسی 

(. تمامی متغیرهای پژوهش 2و شکل  5جدول شده است )

در حضور هم و در قالب مدل کلی و اصلی اثریابی شدند 

است.  2صورت شکل که برایند میزان اثرگذاری آنها به

های زیادی بین میزان و نحوۀ شایان ذکر است تفاوت

صورت روابط تکی و خطی نسبت به اثرگذاری متغیرها به

بسیاری از متغیرها با وجود  روابط چندگانۀ موجود است.

اثرگذاری باال در حضور سایر متغیرها تأثیر باالی خود را از 

 دهند.دست می
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 . ضرایب رگرسیونی متغیرها در مدل ساختاری نهایی پژوهش5جدول 

 متغیر  ابعاد .C.R. S.E داریمعنا ضرایب رگرسیونی استاندارد

 عملکردی ---> عملکرد تیم   05/0 591/0

 عملکردی ---> جو بازی  531/0 659/10 01/0 464/0

 عملکردی ---> عملکرد داوری 962/0 411/11 01/0 719/0

 مدیریتی ---> جو امنیتی   01/0 542/0

 مدیریتی ---> مدیریت جمعیت 065/0 551/11 01/0 618/0

 مدیریتی ---> امکانات و خدمات  478/0 084/9 05/0 471/0

 مدیریتی ---> وضعیت برگزاری 118/0 755/9 01/0 603/0

 ای زمینه ---> اجتماعی ۀزمین   05/0 447/0

 ای زمینه ---> هارفتار تیم 801/0 814/9 01/0 493/0

 ای زمینه ---> ایجو رسانه 605/0 625/10 01/0 734/0

 ای زمینه ---> هاتعارض تیم 320/0 228/10 01/0 683/0

 عملکردی ---> پرخاشگری   01/0 635/0

 مدیریتی ---> پرخاشگری 263/0 847/9 01/0 552/0

 ایزمینه ---> پرخاشگری 390/0 369/11 01/0 714/0

 مدیریتی ---> عملکردی 92/0 988/5 01/0 746/0

 مدیریتی ---> ایزمینه 049/0 814/2 01/0 664/0

 ایزمینه ---> عملکردی 802/0 390/6 01/0 883/0

P CMIN/DF RMR GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA شاخص 

 مقادیر 064/0 917/0 922/0 917/0 892/0 906/0 048/0 277/2 001/0

 

های برازش مدل نهایی ، شاخص4با توجه به جدول 

د که مدل نهایی از برازش بسیار دهمی نشانپژوهش 

خوبی برای متغیرهای پژوهش حاضر برخوردار است و 

 کنند.یمیید تأهای برازش مدل را شاخص

( ابعاد 2براساس مدل معادالت ساختاری )شکل 

میزبانی،  و برگزاری تردد، مدیریت و جمعیت مدیریت

ترتیب خدمات به و امکانات امنیتی و کیفیت جو و سیستم

 471/0و  542/0، 603/0، 618/0ایب اثر با ضر

رویداد هستند. همچنین ابعاد  مدیریتی کنندۀ رویۀیینتب

 بازی ها و جوتیم نسبی نظارت، عملکرد و داوری عملکرد

 464/0و  591/0، 719/0ترتیب با ضرایب اثر اتفاقات به و

 رویداد هستند.  عملکردی کنندۀ رویۀیینتب

  و ایرسانه نیز ابعاد جوای رویداد زمینه در رویۀ

 رفتار و ها، نگرشتیم بیرونی و درونی مداخالت، تعارض

، 734/0اجتماعی  و فرهنگی ها و زمینۀتیم متقابل

 اند. کنندهیینتب 447/0و   493/0، 683/0

رویۀ مدیریتی  هگرفتانجامبراساس تحلیل مسیر 

بر رویۀ  55/0و  66/0، 74/0ترتیب با ضرایب رویداد به

ای و بروز پرخاشگری اثرگذار است. عملکردی، رویۀ زمینه

و  88/0ترتیب با ضرایب اثر ای بههمچنین رویۀ زمینه

. در استبر رویۀ عملکرد و بروز پرخاشگری اثرگذار  71/0

بر  63/0نهایت نیز رویۀ عملکردی رویداد با ضریب اثر 

تمامی  5بروز پرخاشگری اثرگذار است. براساس جدول 

 (. 2دارند  )شکل شده معناوابط  گزارشاین ر
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 های برازش آن. مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش و شاخص2شکل 

 

ساز در بروز های زمینهالگوی سیستمی رویه

این الگو براساس مبانی علمی قبلی و مدل  پرخاشگری:

منظور تبیین و تفسیر ( به1ساختاری پژوهش )شکل 

ساز در بروز پرخاشگری های زمینههرچه بهتر از رویه

ای ترسیم شده است. براساس این مدل پیشایندهای زمینه

ساز از طریق فرایندهای مدیریتی و عملکردی زمینه

 پسایندهای پرخاشگری )فردی و جمعی( هستند. جهت

( بیانگر جهت 3ابعاد آنها )شکل  ها وهای بین رویهفلش

سازی بروز پرخاشگری است. در رویۀ کلی در توالی زمینه

های زمینۀ فرهنگی اجتماعی، نگرش و ای، سازهزمینه

ای و ها و جو رسانهها، تعارض بین تیمرفتار متقابل تیم

ترتیب )جهت فلش( در حالت کلی دارای مداخالت به

ن ترتیب در رویۀ عملکردی، توالی رخداد و اثرند. به همی

جو بازی و اتفاقات، عملکرد داوری و نظارت و عملکرد 

ها؛ و در رویۀ مدیریتی رویداد، مدیریت برگزاری نسبی تیم

و میزبانی، مدیریت جمعیت و تردد، سیستم و جو امنیتی 

ترتیب دارای توالی در و کیفیت امکانات و خدمات به

. برایند حاصل سبب سازی بروز پرخاشگری هستندزمینه

رویۀ  شود.گانه میهای پرخاشگری چهاردهبروز انواع سازه

دهی رفتار نابهنجار رفتاری براساس نظریات قبلی در شکل

این مبنا افراد با باورهای  در چارچوب آورده شده است. بر

شوند؛ به ذهنی مختلف توسط هنجار محیطی کنترل می

کنند؛ ادراك و راك میها دسترسی دارند و آن را ادپدیده

شود؛ کسب دانش به ایجاد نگرش و قصد رفتاری منجر می

-در صورت تحریک بیشتر از محیط دچار انگیختگی می

-شوند و کنش و واکنش را نسبت به محیط تجربه می

افتاده بسته به میزان و نحوۀ اثر کنند، یادگیری اتفاق

(. 4 ،6، 11شود )شناختی به بروز رفتار منجر میروان

پرخاشگری بروزیافته دارای انواع مختلفی )تعارض 

تواند باشد که قومیتی، عبور از سازوکارها و سایر( می

های وجود یا غالب بوده و هر کدام از آنها به برایند رویه

 گیری رفتار بستگی دارد.ساز و فرایند شکلزمینه
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 (ای و مصاحبهساز بروز پرخاشگری تماشاگران )اکتشافی براساس منابع علمی، رسانههای زمینهسیستمی رویه . الگوی3شکل 

 

محور در های پیشگیر و کنترلالگوی سیستمی رویه

-این الگو براساس منابع علمی و سیستم بروز پرخاشگری:

و امنیتی در محیط های نظارت و کنترل پلیسی 

رویدادهای ورزشی جهت نمایش هرچه بهتر چارچوب 

محور در بروز های پیشگیر و کنترلسیستمی از رویه

های پرخاشگری ترسیم شده است. براساس مدل، سازه

که در واقع خروجی مدل قبل  -ها پرخاشگری بروز یافته

براساس دانش و فناوری روز در زمینۀ مبارزه با  -هستند 

پرخاشگری باید از یک طرف در معرض سیستم کنترل و 

سازی باشند. دو از طرف دیگر معرض سیستم فرهنگ

سازی است که باید رویکرد کلی نظارت و کنترل و فرهنگ

صورت مکمل و همزمان انجام گیرند. سیستم کنترل و به

صورت کلی دارای نیتی بههای مدیریتی و اماقدام

منظرهای برخورد حقوقی، ساختار اجرایی، سیستم 

نظارتی، عملیات کنترلی، دسترسی پوششی، رفتار امنیتی 

اند. براساس شواهد مختلف گردآوری و و هدف کنترلی

منظور کنترل پرخاشگری شده، سیستم امنیتی بهتحلیل

رسمی،  های غیرکیفری،تماشاگران در ایران باید بر رویه

مدیریتی، الکترونیکی، محسوس، مثبت و اقناع بیشتر از 

( تأکید کند. در سیستم 4های زوجی آنها )شکل رویه

های مدیریت فرهنگی ها و اقدامسازی برنامهفرهنگ

سازی، صورت کلی دارای منظرهای الگوسازی، درونیبه

بخشی، رفتارسازی، محتواسازی، هنجارسازی و هویت

. براساس شواهد مختلف گردآوری و انددهیپوشش

شده، در سیستم مدیریت فرهنگی جهت تحلیل

های تربیت سازی تماشاگران در ایران باید بر رویهفرهنگ

پذیری، فکری، جامعه دهیاخالق، جهت نسلی، تحکیم

رسانی بیشتر از و تجانس، خودکنترلی و اطالع تناسب

 ( تأکید شود. 4های زوجی آنها )شکل رویه
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 ای و مصاحبه(های پیشگیر و کنترل بروز پرخاشگری تماشاگران )اکتشافی براساس منابع علمی، رسانه. الگوی سیستمی رویه4شکل 

  

 گیریبحث و نتیجه

های هدف از این پژوهش مدلسازی عوامل و رویه

ساز بروز پرخاشگری در تماشاگران لیگ برتر فوتبال زمینه

سازی و کنترل بود. این کشور و ارائۀ چارچوب فرهنگ

پژوهش با هدف دستیابی به رویکردی جامع در ادامه 

پارادایم پژوهشگران قبلی در این زمینه انجام گرفت. یکی 

های ترین نتایج این پژوهش نگاه سیستمی به رویهاز مهم

ساز و پیشگیر پرخاشگری در تماشاگران بود. ساختار زمینه

ساز بروز پرخاشگری شامل های زمینهشده از رویهشناسایی

سه رویۀ اصلی مدیریتی )امنیت، برگزاری، امکانات و 

ای )رسانه، فرهنگ، تعارض و رفتار( و تردد(، زمینه

ها، داوری و مدیریت( بود. وجود این ابعاد عملکردی )تیم

شود و تفاوت در نحوۀ وسط تحقیقات قبلی حمایت میت

. از آنجا که استچارچوب مفهومی و میزان اهمیت  عوامل 

ها حاصل ادراك جامعۀ آماری بسیار باال با این یافته

-، قابلیت تعمیمستهاگیری از تماشاگران همۀ تیمنمونه

پذیری باالتری نسبت به تحقیقات قبلی دارد. در تحقیقات 

 ( 2006) استون ( و1392نژاد و همکاران )یدریقبلی ح

(، و 1393و همکاران ) زادهعباس ای؛های زمینهرویه

نژاد و رمضانی های عملکردی؛ ورویه (2004) کوراکیس

-( و جان2007) همکاران و سیمون ،(1391)همکاران 

( رویۀ مدیریتی را سطح و سازۀ 1392و همکاران ) برزگری

، 21، 22، 23اند )ری معرفی کردهاصلی در بروز پرخاشگ

15 ،16 ،10 ،9.) 

 و برگزاری تردد، مدیریت و جمعیت ابعاد مدیریت 

خدمات  و امکانات امنیتی و کیفیت جو و میزبانی، سیستم

رویداد  مدیریتی کنندۀ رویۀیینتبترتیب ضرایب اثر به

هستند و در پویایی و تأثیرات آن نقش دارند. 

( بیان کردند که هرچه 1386ی و همکاران )محمدکاظم

عنوان مکانی بدون تصور تماشاگران از جو ورزشگاه به

تر یدوبند و کنترل و تحت غلبۀ رفتارهای جمعی قویق

های نابهنجار باشد، گرایش آنان به خشونت و بروز واکنش

 (. 13شود )بیشتر می

ین براساس نظریات تأثیر جمع بر رفتار، همچن

تماشاگران تحت تأثیر رفتارهای جمعیت  پرخاشگری

کند که به کنترل رفتار پرتراکم و ناآشنا این جو را القا می
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 ترراحتنیاز ندارد. بنابراین در چنین شرایطی رفتار افراد 

(. براساس نظریۀ 3، 11گیرد )تحت تأثیر جمع قرار می

هایی عنوان محركها بهتهاجم، محدودیت -محرومیت 

؛ کنندای بروز رفتارهای تهاجمی عمل می)بیرونی( بر

بنابراین محدودیت در امکانات و تردد جمعیت انگیزۀ افراد 

دهد و نارسایی این برای رفتار پرخاشگرانه را افزایش می

(. این 9، 13عوامل باید به کمترین حد خود برسد )

دهد که ترتیب اثرگذاری متغیرهای مباحث نشان می

 .استنقش آنها در محیط ورزش سبب ماهیت و مذکور به

ها و تیم نسبی نظارت، عملکرد و داوری ابعاد عملکرد

 کنندۀ رویۀیینتبترتیب ضرایب اثر اتفاقات به و بازی جو

رویداد هستند و در پویایی و تأثیرات آن نقش  عملکردی

 داوران ناصحیح دهد که قضاوتدارند. شواهد نشان می

 خوردن هم ین عامل در برترمهم حساس موارد در یژهوبه

 رفتار بر مستقیم اثر موضوع این کهاست  نظم ورزشگاه

. بعد از (20دارد ) اغتشاش بروز با در رابطه تماشاگران

و ورزشکاران  مربیان ها، رفتارعملکرد داوران، عملکرد تیم

 یکی - شودمی رؤیت تماشاگران توسط الگو عنوانبه که -

بر عالوه (.15) شودمی محسوب نظمیبی ایجاد عوامل از

 بازی واقعی نتیجۀ و تماشاگران انتظار ین ناهمخوانیا

 بروز موجب هیجان این و شده هیجان بروز موجب

 بهتر نتیجه کهیدرصورتشد.  خواهد ورزشگاه خشونت در

 ینا غیر در و مثبت هیجان باشد، تماشاگران انتظار از

بروز  زمینۀیشپ و شودمی ایجاد منفی هیجانصورت 

 است. تماشاگران میان در نظمییب و خشونت و اغتشاش

و  (2، 7، 21شواهد حمایت کرده ) مطالعات قبلی از این

 کنند.های مذکور را تبیین  و توجیه مییافته

 و درونی مداخالت، تعارض  و ایرسانه ابعاد جو

 ها و زمینۀتیم متقابل رفتار و ها، نگرشتیم بیرونی

کنندۀ یینتبترتیب میزان تأثیر اجتماعی به و فرهنگی

ای رویداد هستند و در پویایی و تأثیرات آن زمینه رویۀ

کنترل  اولیۀ ریشۀ جدید هاینقش دارند. براساس دیدگاه

 معیارهای و تقویت سازیالگو پرخاشگری، و مداوم پایدار

بنابراین اولویت (؛ 25)است  اجتماعی فرهنگی

یرگذاری قابل انتظار است. تأثروند  سبببه شدهمشاهده

ها نیازمند بررسی شواهد قبلی تبیین و تفسیر بیشتر یافته

توانند نقشی دوگانه در پرخاشگری ها میاست. رسانه

تماشاگران داشته باشند. از یک طرف تیترهای خبری 

تواند سبب تحریک تماشاگران شود و از سوی جنجالی می

سازی باشد مناسبی برای فرهنگ تواند ابزاردیگر رسانه می

 در مقایسه ( بیان کرد که رسانه1388(. قاسمی )15،13)

 الگوهای از تریوسیع گسترۀ همساالن گروه و خانواده با

ین براساس بر ا(. عالوه11دهد )نمایش می را آمیزخشونت

 نیاز کردن برطرف موجب در محیطی رفتار مبانی، اگر

 بدون حتی آن بروز احتمال شود، هدفی به رسیدن برای

 اگر خصوصبه .بود خواهد زیاد هم خارجی پاداش وجود

 و ارزش گرمشاهده برای که دهد ارائه الگویی رفتار، این

باشد  داشته نیز باالیی اجتماعی و پایگاه داشته اهمیت

(10) . 

ترتیب میزان تأثیر بر رویۀ رویۀ مدیریتی رویداد به

 بروز پرخاشگری اثرگذار است. ای وعملکردی، رویۀ زمینه

اجتماعی که نقش تماشاچیان را بر عملکرد  یرتأث ۀنظری

تناسب که هرچه  داردیاعالم م ،افراد توضیح داده است

 کمتر شود،تماشاگران بین ابعاد رویداد توسط  شدهادراك

 (. 12) رودیرو به فزونی م های تغییر رفتارزمینه

بیرونی را عوامل نقش ( 2010) کرو  همچنین گرنج

بر عوامل درونی در بروز پرخاشگری مستقیم و بسیار زیاد 

تواند بنابراین مدیریت برگزاری می؛ (17) اندکردهگزارش 

 های پرخاشگری داشته باشد.تأثیر بسیاری بر سایر زمینه

 و شناختیجمعیت هایویژگی برخی این اگرچه با وجود

 -اجتماعی واملع برخی یا تماشاگران شخصیتی یا ذاتی

 امکانات، توانمی کرد، کنترل تواننمی را اقتصادی
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کم دست تا کرد مدیریت را ورزشی یاه رسانه و خدمات

 و کنترل تحت پرخاشگری بروز هایینهزم از بخشی

 درآید. نسبی نظارت

ترتیب میزان تأثیر بر رویۀ ای نیز بهرویۀ زمینه

در تبیین این . استعملکردی و بروز پرخاشگری اثرگذار 

های قبلی باید گفت که در بروز یافته براساس گزارش

رفتار افراد )مربی،  وابسته به هاییانجر پرخاشگری

 وابسته به هاییانجرورزشکار، تماشاگر، داور، و...( بر 

 (.6،4عملکرد )مربی، ورزشکار و داور( تأثیر مستقیم دارد )

 د( تأکی1388( و قاسمی )1388رحمتی )همچنین 

 طریق از است که اجتماعی رفتاری پرخاشگری ورزندمی

 و الگوهای دیگران رفتار مشاهدۀ یا مستقیم تجربۀ

(. این 6، 11)شود و آموزش داده می آموخته اجتماعی

های ای بر رویههای زمینهدهد که سازهشواهد نشان می

سازی بروز پرخاشگری را عملکردی اثرگذارند و زمینه

 کنند.تقویت می

رویۀ عملکردی رویداد تأثیر باال و مستقیم بر بروز 

تماشاگران نیز پرخاشگری است. براساس اصول و شواهد 

و در نتیجه، هر  کنندیقبول نم ردرا غیر از ب اییجههیچ نت

ناکامی آنها شود )عملکرد داور، مربی،  سبب عاملی که

قرار آنها  در معرض پرخاشگری و فحاشی ،بازیکن و غیره(

اینکه پرداختن مجدد به این مباحث  یژهوگیرد، بهمی

ترویج  موجب نیز صورت غیرمنطقی و هیجانیبه

 داور ضعیف همچنین عملکرد .(7)  شودپرخاشگری می

-تیم فنی کادر و مربیان بازیکنان، تحریک سرآغاز تواندمی

بنابراین عملکرد هر یک (؛ 19) شود ها و سپس تماشاگران

یم با بروز مستقهای فاعل در رویداد ارتباط از گروه

 پرخاشگری دارد.

ای، عملکردی و مدیریتی های زمینهطور کلی رویهبه

ترتیب میزان اثر بیشترین تأثیرگذاری را بر بروز به

شده بندی گزارشپرخاشگری داشتند. در تبیین اولویت

های پرخاشگرانه باید به این در بروز رفتارباید گفت که 

ای آموختنی ته توجه داشت که پرخاشگری خصیصهنک

و ترتیب  شوداست و توسط افراد آموخته و اعمال می

 یرمستقیم کمتر غاثرپذیری آن از عوامل مستقیم به 

ای توان گفت سطح زمینهین اساس میبر ا. (17) شودمی

ها و و سیستم استتر و مقدم بر عملکردی و مدیریتی مهم

باید بر این اساس به مداخله بپردازند.  های کنترلیسازوکار

ای( را همچنین تحقیقات قبلی عوامل پیشایندی )زمینه

بر عوامل فرایندی و پیامدی )عملکردی و مدیریتی( مقدم 

( و از نتایج این پژوهش حمایت 4، 6، 11اند )گزارش کرده

 با وجود این به لحاظ تفکیک و اولویت از منظر. کنندمی

ها با برخی این یافته نسبت به بیرونینی درو نقش عوامل

دلیل که احتماالً به ست( ناهمسو5، 12، 18، 21مطالعات )

 . استتفاوت در جامعۀ هدف و چارچوب تحلیل مفهومی 

های اصلی مدل سیستمی در تبیین و تفسیر ساخت

توان به نظریات پایه در ساز پرخاشگری میهای زمینهرویه

شده (. مبنای مدل طراحی4این زمینه رجوع کرد )

های قبلی براساس برایند حاصل از تطبیق ساختار مدل

بوده و مراحل و ابعاد مختلف فرایند بروز پرخاشگری در 

این مدل منطبق با نظریات موجود در زمینۀ پرخاشگری 

 اینکه دلیلبه معتقدند اجتماعى شناساناست. زیست

 نیرومند التتمای یابد،می تکامل طبیعى بستر انسان در

فرایندی  بستر در این وى پرخاشجویانۀ رفتار به معطوف

 رفتار . براساس تئورى(6)است  بین فرد، محیط و تکلیف

 غریزى برایند نیروهاى تحت انسان رفتار کلیۀ غریزى

 یادگیرى تئورى در. دارند قرار و تحریک محیطی قدرتمند

 پرخاشگرى از شود کهپرخاشگرى تأکید می اجتماعى

 بیان به شود،می بازتولید و تولید اجتماعى فرایند طریق

 )مشاهدۀ یادگیرى طریق از رفتارهاى پرخاشگرانه دیگر

(. 11،4)گیرد مى شکل تجربه رفتار دیگران( و و اعمال

 براى مجالى انسان روانى اگر پاالیش نظریۀ براساس
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  65                                                            شگری و چارچوب کنترل آن در تماشاگران فوتبالارائۀ مدل فرایندنگر بروز پرخا

 

 و شده انباشته نیروى پرخاشجویانه نیابد، پرخاشگرى

 ظاهر روانى بیمارى یا مفرط خشونت شکل به سرانجام

 تأکید اصل این بر نیز اجتماعى شناسان(. روان6)شود مى

 هاىخواسته و شودنمی تلطیف هیجانات که دارند

 پیدا تجلى و بروز براى فرصتى جمع، افراد در شدۀسرکوب

پرخاشگری،  -(. براساس نظریۀ ناکامی11) کندمی

 به همیشه ناکامی و است ناکامی پیامد همیشه پرخاشگری

ها از این تئوری (.4، 6)شود می منجر پرخاشگری

طور کنند. بهچارچوب مدل سیستمی مذکور حمایت می

برایندی از  شدۀ پرخاشگریکلی الگوی سیستمی ارائه

 در نظر برخورد فرایندهای درونی با  رخدادهای بیرونی

روز بین عوامل مستقل و وابسته در ب گیرد ومی

 کند.معلولى فرض می -علت الگوى پرخاشگری یک

های پیشگیر و در تبیین و تفسیر مدل سیستمی رویه

محور پرخاشگری باید گفت که مبنای این الگو بر کنترل

نحوۀ رفتار با دو نوع کلی از تماشاگران است: الف( 

 خردمندى دانایى و فرهیختگى، تراز تماشاگرانی که از

و برعکس ب( تماشاگرانی که ظرفیت  برخوردارند مطلوبى

 برابر در اول گونۀ. اجتماعی و فرهنگی مناسبی ندارند

اثرپذیرند )از طریق  مستدل و روشنگرانه اقناعى هایرویه

گروه دوم معموالً . شده در مدل(سیستم فرهنگسازی ارائه

نگرش منفی به آموزش رفتار دارند یا توانایی ادراك رفتار 

را ندارند. این گروه را باید بیشتر از طریق مثبت و تقویتی 

های سیستم پیشگیر و نظارت کنترل کرد ها و برنامهرویه

 اعتقاد شده در مدل(. به)از طریق سیستم کنترلی ارائه

 در مناسب تغییر ایجاد با اجتماعى، پردازاننظریه

 هاىزمینه بردن بین از و هاى محیطىموقعیت

 رفتارهاى توانمى آمیزخشونت رفتارهاى وجودآورندۀبه

های (. رویه5) داد کاهش را پرخاشگرانه و تخریبى

شده در مدل سیستمی )کیفری، محسوس و ...( هر آورده

نحوی ابزاری برای دستیابی به این اهداف هستند. کدام به

هایی قابلیت شده در مدلها و ابزار بیانهر کدام از رویه

رخاشگری دارند و سیستم برای کنترل و پیشگیری از پ

تناسب و موقعیت از آنها امنیتی ورزش کشور الزم است به

استفاده کند. در استفاده از این رویکردها، تجارب و 

های کشور های مختلف مدیریت انتظامی ورزشگاهگزارش

 و همزمان است که بهترین شیوه کاربرد نشان داده

ید گفت از (. در همین زمینه با3)راهکارهاست  ترکیبی

و  محسوس کنترل سازماندهى امکان آنجا که کشور ما

 های دارای ماهیت منفی )مانندندارد و روش را دائمی

 دارد، باید مخربی بر مخاطبان و پرخاشگران آثار کیفرى(

های دارای ماهیت مثبت منظور کاربرد نسبت به رویهبه

زیرا  )غیرکیفری، نامحسوس و...( تأخر داشته باشند؛

هایی مانند رویکرد غیرکیفری، غیررسمی، مثبت، کنترل

 به حدى تا غرور مردم را اقناع، الکترونیکی و مدیریتی

-شیوه با قانونى کنترل کندمى کمک و شناسدمى رسمیت

(. 2کند ) برقرار پیوند شانهنجارى نظام اخالقى هاى

 افراد و بر این براساس شواهد و مستندات طرفدارانعالوه

 بیانگر سنی پایینی دارند و این طلب میانگینخشونت

 بر این پرورش و آموزش و خانواده نهاد دو بالقوۀ تأثیر

 .است افراد

 و بندی پژوهش باید گفت که در پیشگیریجمعدر 

 از پیشگیری منظوربه ورزش در پرخاشگری کنترل

 چه که شود داده باید تشخیص ابتدا ورزش در پرخاشگری

-شیوه همۀ سپس از است، شده تماشاگران داده الگویی به

 براى توانمی جمعى رفتارهاى مدیریت مرسوم های

تماشاگران  نابهنجار جمعى هاىکنش وقوع از جلوگیرى

 از نامتجانسى دامنۀ فوتبال تماشاگران کرد. چراکه استفاده

 براى ناچاربه و دهندمی خود اختصاص به را شهروندان

معینى  سازوکارهاى از باید آنان از گروه هر بر نهادن تأثیر

روانى،  فنون و هاروش از وسیعى دامنۀ و از بهره برد

کرد. از طرف دیگر  استفاده پلیسى و اىرسانه اجتماعى،
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اثرگذار در  ۀعنوان یک پدیدفوتبال بهبا توجه به اینکه 

 هویت نتوان مطرح است، وقتىهای فرهنگی جامعه ارزش

 اعمال کرد، مشخص را ده در آنکننافراد مشارکت

 متغیر یابد ومى افزایش آنها غیراخالقى و ضداجتماعى

 تداخل یکدیگر با جهاتى از همرنگى و باختگى فردیت

 تبدیل معضل به اجتماعی هاییابند. وقتی این پدیدهمى

 رفع قابل اجتماعی راهکارهای با اغلب باشند، شده

صورت باید به ایمقابله و پیشگیرانه هستند، بنابراین تدابیر

-ساز و کنترلمند و مبتنی بر هر دو رویکرد فرهنگنظام

شده در ارائه هایمحور باشند. در نهایت باید گفت مدل

 مختلف ابعاد ظرفیت تواندتا حد زیادی می این پژوهش

 اثرگذار بر کنترل پرخاشگری در فوتبال را بیشتر نشان

اختار مدیریت جمعیت س از ایساده نمایش مدل این دهد.

 و رفتار تماشاگران در فوتبال بوده و در حد خود قادر به

در زمینۀ کنترل  اساسی هایکارکرد ساخت تبیین

 است. های کشوررفتارهای نابهنجار در محیط ورزشگاه
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