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 چکیده

 لیدتو مصرف مبناي بر بیشتر مردم بین متقابل کنش آن در که آوردمی فراهم را مدرن جامعه و فرهنگ مطالعۀ امکان درواقع فوتبال
 ي وندالیسمی هواداران فوتبال مبتنی بررفتارهابر مدیریت اثربخش  مؤثراین پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل هدف است.  فرهنگی

آمیخته، و رویکرد شده يآورجمعهاي نوع داده ، ازنظرپراگماتیسممنظر پارادایم از نوع تحقیقات  تحقیق حاضر ازجغرافیاي فرهنگی بود. 
 العه به لحاظ هدف کاربردي بود.دیدارشناسانه و پیمایشی انجام شد. همچنین این مطپاستراتژي میدانی بود که با  -ماهیت اکتشافی ازنظر
بودند  المللیینبعلمی رشته مدیریت ورزشی، مدیران فدراسیون فوتبال، بازیکنان و داوران ملی و یئتهشامل اعضاء آماري تحقیق  ۀجامع

 صورتبهها آوري دادهمعج . شیوةغیر احتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدندبه شیوه  تحقیق ۀعنوان نموننفر از آنان به 14که 
یوه شپرسشنامه بود. همچنین کلیه خبرگان حوزة فوتبال اعضاء نمونۀ تحقیق را در بخش کمی به  و یافتهساختارمصاحبۀ عمیق و نیمه 

قوله م 41اصلی و  مقوله 8شامل  کد اولیه 186تشکیل دادند.  5q<n<15qتعیین حجم نمونه معادالت ساختاري و با استفاده از فرمول 
وایی ر. شد احصاء فوتبال مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی هوادارانبر مدیریت اثربخش رفتارهاي وندالیسمی در  مؤثرعوامل در خصوص  فرعی

ل تحلینتایج تائید قرار گرفت.  توسط اساتید خبره و روایی سازه ابزار تحقیق مورد CVRو  CVRهاي ظاهري و محتوي در قالب فرم
عوامل  فوتبال مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی شامل هوادارانبر پیدایش وندالیسم ورزشی در  مؤثرعوامل  که ق نشان دادتحقی يهاداده

بر این هاي فردي و شخصیتی، شرایط اجتماعی، عوامل مدیریتی، زیرساخت، رویداد و شرایط محیطی بود. یژگیوفرهنگی، شرایط اقلیمی، 
طلب شناسایی  ومرجهرجاشگر و ي با افراد پرخامقابلهي هاروشی، شناسروانز نظرات متخصصان شود با استفاده ایماساس پیشنهاد 

 در رویدادهاي ورزشی همچون فوتبال فراهم آید. هاآنشده و زمینۀ مقابله با 
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 مقدمه

از  شیب) و 14( ورزش جهان است ترینمحبوبفوتبال 

باالتر در جهان به بازي ساله و شانزده افراد چهل درصد

مند به این رشته هستند و آن را فوتبال مشغول یا عالقه

مقولۀ ، فوتبال مانند ). بیان شده است17کنند (دنبال می

ساالنه  .)24( است دین از طرفداران بسیاري برخوردار

 ). درواقع فوتبال16کنند (میطرفدار آن را تماشا  هامیلیون

 که آوردمی فراهم را مدرن امعۀج و فرهنگ مطالعۀ امکان

 تولید مصرف مبناي بر بیشتر مردم بین متقابل کنش آن در

 کی). رفتار در مسابقات فوتبال همچنان 22(است  فرهنگی

فوتبال ). در ورزش 8( بهتر درك شود دیبا که مسئله است

توجه  باوجود . )11وجود داشته است (خشونت  شهیهم

فوتبال هنوز  مسابقات ، خشونت دربه فوتبال گسترده

ورزش ). 9( درك شود بهتر است که الزم است ايمسئله

است که در بسیاري  طلبخشونتفوتبال داراي تماشاگران 

 از مواقع از اعمال و حرکات هیجانی خود هیچ ابایی ندارد

ورزشی  هايرقابتحضور تماشاگران در  طورکلی). به5(

. اوباشگري تاسداراي پیامدهاي مثبت و منفی زیادي 

تماشاگران یکی از پیامدهاي منفی تماشاگران در ورزش 

است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم باالي 

 کندمیمساعدي را براي بروز آن فراهم  ۀتماشاگرانش، زمین

رفتـاري تماشـاگران مسـابقات ورزشـی  هاي). ویژگی3(

ـره خرابکـاري، عصـبانیت و غی ازجملهبسـیار متنوع است 

و در  یجهان ینگران کی یتماشاگران ورزش خشونت). 21(

معضل  کیکه به  استاز کشورها  ياریدر بس شرفتیحال پ

خشونت تماشاگران ). 1( شده است لیبزرگ تبد یاجتماع

از جوامع جهان را تحت  ياریاست که بس یدر فوتبال مشکل

 يخشونت و پرخاشگر ). درواقع12( قرار داده است ریتأث

 ی،توان به گفته متخصصان علوم اجتماعیرا م یورزش

است  یورزش يدانست که خارج از قواعد و هنجارها يرفتار

و چه  ياچه حرفه یبا اهداف ورزش یمیو ارتباط مستق

افرادي " عنوانبههواداران ورزش ). 20رد (ندا ايغیرحرفه

 کنندمیو دنبال  مندندعالقهکه به ورزش، تیم و یا ورزشکار 

در خانه ها را بازي تنهانههواداران  ).19شوند (میتعریف 

بلکه هوادارانی نیز  کنند،می(تلویزیون یا اینترنت) تماشا 

وجود دارند که حاضرند پول و وقت خود را براي تماشاي 

). هواداران 23(زنده در ورزشگاه خرج کنند طوربهفوتبال 

روند و ها میماغلب به امید برد تیم محبوبشان به استادیو

، این پتانسیل ببازداما اگر نتیجه به خالف برگردد و تیم 

 هاآنعظیم وجود دارد که هواداران ناامید شوند و برخی از 

سرخوردگی، عصبانیت و ، ممکن است عصبانی شوند

ها و ایجاد ها در ورزشگاهنظمیمنجر به بی هانارضایتی

ا براي هاي جدي رشود و ممکن است آسیبآشوب می

). 15ها و افراد حاضر در ورزشگاه به همراه آورد (ورزشگاه

 در هیجان. است پذیراصالح خشونت و مطلوب هیجان

 دادن دم همراه به و زدن شیپور سنتی شکل به بعضاً فوتبال

-می انگیزنشاط جمعی کوبیپاي گاه و زدن کف یا و جمعی

 حالت بیشتر خشونت ابراز هايشیوه این حالیکه در. گردد

گیرد می خود به کاريخراب و ریزي هم به جویی،انتقام

گري یا اوباشی 5وندالیسم پدیده بحث، این به توجه با ).18(

مداوم و  یبه صورت یاموال عموم بیخرکه عبارت است از ت

 و اجتماعی مسائل رشد بر عوامل تأثیرگذار از ، یکیمکرر

 و مالی هايخسارت پدیده این. است شهري هايآسیب

 مقابله نیاز آورد،می همراه به جوامع شهري براي را غیرمادي

 ازجمله جوامع؛ شهري مدیریت در سطح ازپیشبیش آن با

) در 1395صمیمی و همکاران (است.  ضروري ایران

تحقیقی با عنوان الگوي مدیریت شهري در مقابله با 

ان اعالم شهر تهر 20وندالیسم شهري؛ نمونه موردي منطقه 

با  نوعیبهکردند همه جوامع، با شدت و ضعف متفاوت 

نمودهاي وندالیسم و پیامدهاي منفی این آسیب شهري 

و همکاران در تحقیقی در  زاده عباس . )6(درگیر هستند

 يهابستر خانواده و رسانه رینظ ی) به عوامل1396سال (
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و  یرسم یکنترل اجتماع شیافزا ،یو از طرف یجمع

 نیدر ب يپرخاشگر دهیو کاهش پد يریدر جلوگ یررسمیغ

و  وبندید ،یعیشف .)7(افتندیتماشاگران فوتبال دست 

در  سیبا عنوان نقش پل يا) مطالعه1396ی، (مردانیعل

 يروهایمواجهه ن يراهکارها یفوتبال و بررس يهاومیاستاد

که  دندیرس جهینت نیبه او  با تماشاگران انجام دادند سیپل

هر پنجاه تماشاگر و  درازاي سیپل يروین کیاستفاده از 

 شبردیتواند در پیم سیپل نیروهايو استقرار  گیريجاي

 يبرگزار زیو ن سیپل يروهایفرماندهان و ن یتیاهداف امن

) 1397( و صفريجوان  .)4(ها اثرگذار باشديهرچه بهتر باز

باشگري هاي حقوق کیفري در مواجهه با اوچالش در بررسی

حضور تماشاگران  طورکلیبه ابراز کردند تماشاگران فوتبال

هاي ورزشی پیامدهاي مثبت و منفی زیادي دارد. در رقابت

اوباشگري تماشاگران از پیامدهاي منفی تماشاگران در 

ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم باالي 

تماشاگران، زمینه مساعدي را براي بروز آن فراهم 

) در 2018( 1دیمیتریس خی گاالتاس . )3(کندمی

چه چیزي هواداران ورزش را به هم « تحقیقی تحت عنوان 

، از قبیل هاپدیدهایثار شدید در بستر دارد اظهار می» زندمی

از همجوشی محلی و گسترده  هاییجنبهکارگري ورزشی، 

) در 2018( 2). گري کراف فورد25آمیزد(میرا در هم 

مصرف طرفداران ورزش، ورزش و « تحقیقی تحت عنوان  

در مورد چگونگی دارد: مصرف ورزشی اظهار می» فرهنگ

 هايشبکهتجربه و مشارکت ورزش در زندگی روزمره، 

اجتماعی و الگوي مصرفی پیروان خود، تفصیلی ارائه 

این فرایندهاي تبدیل شدن به یک هوادار ورزشی،  .دهدمی

حرفه اجتماعی و اخالقی را که هواداران از آن نین و همچ

در طی یک  هاآنپیشرفت درگیري  عنوانبه کنندمیپیروي 

کوتو مانو و همکاران   .)10کند(میدوره زندگی، بررسی 

طرفداران فوتبال در « ) در تحقیقی تحت عنوان 2019(

                                                           
1 . Dimitris Xygalatas 

مانند هر واقعیت اظهار داشتند که » متن هویت منفی

فن نیز قوانین داخلی خود را  فرهنگخردهر، اجتماعی دیگ

 ).13(دارد

در  خصوصبه ؛یاجتماع بییک آس عنوانبه سمیوندال

یافته است. در  ايگستردهظهور و بروز  مدرن جوامع

دارند،  یو منظم قیاطالعات دق ثبت که نظام یجوامع

 فمختل هايبخشساالنه  که از آن است یحاک هایافته

 شودمیاز این اقدامات  ايگسترده جامعه، متحمل خسارات

 ییایاش یو جایگزین ریصرف تعم دالر هامیلیونو هرساله 

. نتایج اندکردهوارد  بیآسها به آن شود که وندالیم

 فمختل هايبخش ،دهدمینشان  فمختل هايپژوهش

ز ا يو شدید گستردههاي آسیبجامعه در هر سال متحمل 

اطالعات و  نبودن کامل باوجوداست و  یستیدالاعمال ون

 يگویا موجود آمار مستند و ثبت شده در این حوزه، ارقام

در  یستیوندال از اعمال یناش هايخسارتبودن  عیوس

 ).2، 10، 13(جامعه است

و  پذیريجامعهاز  ايگونهآنو فرهنگ مربوط به  لفوتبا

نوجوانان پسر را  ژهیونوجوانان و جوانان به يریفرهنگ پذ

محبوب خودشان  میاز ت تیدر بردارد. آنان با توجه به حما

 یشوند و قواعد زندگیآشنا م یگروه تیبا مفهوم هو

. گیرندفرامیرا  انیدر سطح همساالن و همباز یگروه

 نیمب کسوینوجوانان در سطح شهر که از  يهایسیوارنوید

هوم خود با مف گذاريفاصله گرید يو از سو یگروه وندیپ

 تیمفهوم هو يریگاز شکل ییهااست، نمونه يگرید

 شدن فرهنگ . از طرفی کریولهدر پناه فوتبال است یگروه

 زمان همه و جاهمه در ایران شهرهاي (سنتز فرهنگی)

 و شهرها پراکندگی دلیل به ایران در. نیست یکسان

 با متنوع هايشناسیگونه و قومی-فرهنگی هايزمینه

 در هر کهطوريبه ایمبوده روروبه شهرها فرهنگی ناهمگونی

 شدن کریوله اند و سببها باهم ترکیب شدهمنطقه فرهنگ

2 . Garry Crawford 
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تلفیقی  فرهنگ ایران، شهرهاي فرهنگی شده است. فرهنگ

 تجربی مطالعات. است آورده وجود به را خود فردمنحصربه

 ایران شهرهاي فرهنگ هايشدن کریوله در تنوعات این

 در که هاییکریوله .سازد نمایان را آن هاينمونه تواندمی

 جنوب با کشور جنوب شهرهاي با گرفته، شکل تهران شهر

 هاکریوله این درجات و است متفاوت دیگر هايمکان و شرق

است بنابراین نگاه به  مشاهده قابل متنوع هايگونه به نیز

فرهنگی بسیار هاي تحقیقاتی بر مبناي جغرافیاي خواستگاه

حائز اهمیت است. با توجه به مبانی نظري و پژوهشی 

ذکرشده هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که 

عوامل مؤثر بر مدیریت اثربخش رفتارهاي وندالیسمی 

اند؟ مدل مطلوب مدیریت مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی کدم

 اثربخش رفتارهاي وندالیسمی هواداران فوتبال ایران بر

 اس جغرافیاي فرهنگی چگونه است؟ اس

 
 روش تحقیق 

عوامل مؤثر  لیو تحل ییرو باهدف شناسا شیپ قیتحق

بر  یمبتن یسمیوندال ياثربخش رفتارها تیریبر مد

انجام گرفت. روش  در هواداران فوتبال یفرهنگ يایجغراف

 ياست که ازلحاظ استراتژ ختهیپژوهش حاضر روش آم

 قاتیازلحاظ هدف در زمره تحق ،یشیمایپ -یفیتوص

 سمیپراگمات قاتیاز نوع تحق میپارادا يو بر مبنا کاربردي

شامل  یفیپژوهش در بخش ک يآمار ۀقرار دارد. جامع

 يپژوهش در بخش اول شامل اعضا يآمار ۀجامع

 ونیفدراس رانیمد ،یورزش تیریمد ۀرشت علمییئته

 یو در بخش کم المللیینو ب یو داوران مل کنانیفوتبال، باز

داوران،  ان،یمربشامل فوتبال  ةحوز برگانخ تمامیشامل 

برتر،  گیل يدادهایرو يدر برگزار ییعوامل اجرا کنان،یباز

تخصص در بحث  يکارشناسان و هواداران فوتبال که دارا

با روش  یفیتحقیق در بخش ک یازموردن ۀفوتبال بود. نمون

گلوله  یريگنمونه کی(تکن ايیرههدفمند و زنج يریگنمونه

 یريگنمونه یو انتخاب شد و در بخش کم ییشناسا) یبرف

) که مختص 1392هومن و همکاران ( یريگبا روش نمونه

حداقل  سؤالمعادالت ساختاري است و با توجه به تعداد 

  5q< N< 15qحجم نمونه و حداکثر آن از طریق فرمول 

یت درنهاپذیرد. بنابراین در تحقیق حاضر یمصورت  است

جهت نفر از اعضاي نمونۀ تحقیق مشارکت داده شدند.  346

مرتبط  يهاپژوهش ۀمطالع محقق با ق،یتحق هیابزار اول هیته

اثربخش  تیریدر ورزش و مد سمیبا موضوعات وندال

هواداران فوتبال پرداخت و با  یسمیوندال يرفتارها

 ،یورزش سمیدر وندال گذارریو تأث یاصل ياهمؤلفه ییشناسا

 ندیبا خبرگان انجام داد. سپس پس از فرا قیمصاحبه عم

 یفیبسته پاسخ از بخش ک ياپرسشنامه ،يمحتو لیتحل

 ياثربخش رفتارها تیریمد يهاباهدف سنجش مؤلفه

 اریدر هواداران فوتبال به دست آمد که در اخت یسمیوندال

محقق با تحلیل قرار گرفت.  یدر بخش کم قینمونه تحق

هاي انجام شده با خبرگان تحقیق، مقوالت مصاحبه محتواي

ها قابل کدگذاري اصلی را شناسایی کرد این مصاحبه

ي هامصاحبههستند. پس از اشباع نظري و تحلیل محتوي 

با استفاده از فرایند کدگذاري باز و بسته، محقق  شدهانجام

مبادرت به تهیه پرسشنامۀ محقق ساخته با توجه به مقوالت 

ی معنادار پوشانهمشده نمود. کدهایی که داراي  احصاء

بودند و کدهاي با مضامین تکراري حذف گردید و 

ي هافرمیید روایی محتوي در قالب تأپرسشنامه جهت 

CVR  وCVI  تن از اساتید  14پرسشنامه را در اختیار

خبرة حوزة مدیریت ورزشی قرار گرفت تا با بیان ایرادات و 

شده که یطراحي هامؤلفههاي و نظرات در خصوص گویه

یق بودند نظرات خود را اعمال تحقبرگرفته از بخش کیفی 

کنند. همچنین این اساتید روایی صوري و ظاهري 

در این یید قرار دادند. تأي و موردبازنگرپرسشنامه را نیز 

تحقیق از روش پایایی باز آزمون جهت تعیین ضریب پایایی 
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درصد  21/84. ضریب پایایی بازآزمون برابر با استفاده شد

 گردد.یمآمد که در حد بسیار مطلوب محسوب  به دست

 اکتشاف شدههاي شده و شاخص. محاسبه ضریب پایاي باز آزمون کدهاي استخراج1جدول 
 پایایی باز آزمون تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

1 4P 45 36 9 80/0 
2 7P 76 65 11 52/85 
3 12P 64 54 10 37/84 
4 15P 62 53 9 48/85 

 %21/84 39 208 247 کل

وتحلیل اطالعات یهتجزدر این پژوهش براي 

 یفیتوصهاي آماري یکتکنشده، از هاي انجاممصاحبه

درصد فراوانی، فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتواي (

ین فرایند اشده است.  ها استفادهپنهان براي تحلیل مصاحبه

صورت گرفت.  2020نسخه  MAXQDA افزارنرمتوسط 

روش آمار ها در بخش دوم از دو وتحلیل دادهبراي تجزیه

در بخش استنباطی شده است. استفادهو استنباطی توصیفی 

اي تحقیق، از رگرسیون چندگانه هوتحلیل دادهبراي تجزیه

شد، در  معادالت ساختاري استفادهاز مدل طور خاص و به

پژوهش حاضر محقق ابتدا براي بررسی روایی و پایایی سازه 

یل عاملی تأییدي) گیري (تحلو نیز برازش مدل، مدل اندازه

هاي اصلی، روایی و اولیه پژوهش را اجرا و سپس شاخص

 پایایی سازه را ارزیابی و درنهایت نیکویی برازش را

. سپس در صورت مشکالت روایی و قرار داد یموردبررس

شود و درنهایت در قالب پایایی و یا برازشی مدل اصالح می

به ذکر است  الزم  شوند.مدل ساختاري، فرضیات آزمون می

صورت هاي تحقیق (بهوتحلیل کمی دادهکه جهت تجزیه

 استفاده 25ویرایش  spssافزار توصیفی و استنباطی) از نرم

شده است. همچنین جهت طراحی مدل ساختاري از 

استفاده  3نسخه  smart plsافزار معادالت ساختاري نرم

 شد.

 
 هاي تحقیقیافته

هاي فردي در بخش کمی تحقیق به شرح یژگیوجدول 

 :استزیر 

 اعضاي نمونۀ تحقیق يفرد هايویژگیجدول . 3 جدول
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی معتبر درصد فراوانی فراوانی 

 جنسیت
 87 87 87 301 مرد
 100 13 13 45 زن
  100 100 346 کل

پست/ 
 سمت

7/45 158 هوادار  7/45  7/45  

2/5 18 بازیکن  2/5  9/50  

7/8 30 مربی  7/8  5/59  

3/13 46 داور  3/13  8/72  

9/87 15 15 52 کارشناس  

1/12 42 مدیر اجرایی  1/12  100 
  100 100 346 کل

 سابقه
6/11 40 10-1سال  6/11  6/11  

4/38 133 20-11سال  4/38  50 
8/40 141 30-20سال  8/40  8/90  
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2/9 32 40-31سال  2/9  100 
  100 100 346 کل

 تحصیالت

9/4 17 دکتري  9/4  9/4  

9/30 107 کارشناسی ارشد  9/30  8/35  

8/42 148 کارشناسی  8/42  6/78  

6/15 54 کاردانی  6/15  2/94  

8/5 20 دیپلم  8/5  100 
  100 100 346 کل

ختی هاي جمعیت شنایژگیوپس از بررسی 

هاي پژوهش محقق مصاحبه کنندگانمشارکت

ترتیب  صورتبهشده در طی عملیات میدانی را يآورجمع

وتحلیل یهتجزدر هر بازه زمانی مورد  هاآني آورجمع

حبه ي) قرار داده و با بازخورد دریافتی از هر مصاکدگذار(

هاي بعدي اصالح و یا مسیر حرکت تحقیق مصاحبه

 مصاحبه محقق 12یت پس از انجام درنهابازتعریف گردید. 

به نقطه اشباع نظري دست یافت و براي اطمینان از صحت 

ري که مصاحبه دیگر را نیز انجام داد و اشباع نظ 2این ادعا 

ي اولیه است کدهایجادشده از امقوالت  اشباعیقت در حق

 حاصل گردید.

ش وندالیسم بر پیدای مؤثرنتایج ماتریس شنون عوامل 

فوتبال مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی را  هوادارانورزشی در 

احصا  330کد اولیه با مجموع فراوانی  186کند. یماشاره 

و اکتشاف شد که بیشترین ضریب اهمیت را در بین مفاهیم 

احصا شده مقوله فرعی رفتارهاي هواداري با ضریب فراوانی 

برخوردار است. همچنین در بین مقوالت فرعی احصا  38

، مقولۀ 95شده مقولۀ عوامل فرهنگی با ضریب اهمیت 

و مقولۀ فرعی  61یریتی با ضریب فراوانی مدفرعی عوامل 

بیشترین فراوانی را  49محیطی با ضریب فراوانی شرایط 

ها در بخش مقوالت فرعی به یفراوانشامل شدند. کمترین 

، مقولۀ 15ترتیب مقولۀ شرایط اقلیمی با ضریب اهمیت 

هاي فردي یژگیوو مقولۀ فرعی  19رویداد با ضریب اهمیت 

 کشف و استخراج شدند.  26و شخصیتی با ضریب اهمیت 

ارائه کدها، مفاهیم، مقوالت فرعی ،  نظورمبهدر ادامه 

بر پیدایش وندالیسم ورزشی   مؤثرمحوري و اصلی عوامل 

فوتبال با رویکرد جغرافیاي فرهنگی از جدول  هواداراندر 

 زیر استفاده شد.



 183                      ... ین فوتبال مبتناهوادار یسمیوندال ياثربخش رفتارها تیریعوامل مؤثر بر مد لیو تحل ییشناسا

 

 

 
 فوتبال با رویکرد جغرافیاي فرهنگی هواداران. ماتریس شنون عوامل اثرگذار وندالیسم ورزشی در 1شکل 

 بر وندالیسم ورزشی با رویکرد جغرافیاي فرهنگی مؤثر. کدهاي اولیه، مفاهیم/مقوالت فرعی و عوامل 2جدول 

 مفاهیم کدهاي اولیه
مقوله 
 فرعی

مقوله 
 محوري

مقوله 
 اصلی

ها در و روزنامهنقش رسانه ملی ، هامیزان نفوذ رسانه، هاانعکاس رفتار تماشاگران در رسانه
 يالقا،  خاص هايیمها به تتوجه رسانه ،پخش مستقیم بازي زدایی،یتو حساس زایییتحساس

 فرهنگ نادرست ناکامی به جامعه از طرف رسانه
 رسانه ملی

 رسانه

 شرایط محیطی

عوامل 
مؤثر
 

وندالیسم بر 
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، و ارعاب علیه مدیران یدآمیزتهد يافضاي رسانه، و مطبوعاتها فشار رسانه، هامحبوبیت رسانه
انعکاس ،  وندالیسمی يفضاي مجازي در رفتارها یرتأث ،محلی يهاعملکرد بد رسانه

 ،اخبار در رسانه ايیرحرفهغ

 يهارسانه
 اجتماعی

 يهاناکامی از خواسته، واسطه ناکامیهیجانی تماشاگران به ۀتخلی، تیم محبوب درپییپ هايیها و ناکامشکست
 .نیاز به دیده شدن افراد، تن خود در جامعهنساحساس مفید ندا،  اجتماعی افراد یطردشدگ ،شخصی

عوامل 
 انگیزشی

بازي، ینبازیکنان در زم  هاييپرخاشگر، العمل بازیکنان در مقابل تحرکات تماشاگرانعکس
بازیکنان و مربیان قبل از  آمیزیکتحر يهامصاحبه، و ناجوانمردانه بازیکنانحرکات اشتباه 

. بازي  
یکنانزاب  

سلبریتی
ها 

و ستارکان ت
یم

ها
 

رفتار مربیان و عوامل تیم ، بازیکن یريکارگعدم توجه مربی به درخواست هوادار در خصوص به
.موجود در فوتبالعدم ورود بزرگان فوتبال در خصوص حقایق ، پس از باخت  

مربیان و 
 پیشکسوتان

نامتعارف در  يهاجابجایی پول، نتایج مسابقات بینییشتوجه در جهت پصرف مبالغ قابل
.موجود هاييبندشرط ،هامالی در باشگاه هايیتعدم شفافي، بندعرصه شرط  

 فساد

ت و الب
فساد، ران

ی
گري

 

ها  و لیدرهاي ارتباط ناسالم باشگاه،  ورود افراد ناسالم به فوتبال ،عوامل خارج از حوزه فوتبال
.وجود ارتباطات ناسالم در فوتبال، انتقال ارتباطات ناسالم از نیمکت به سکو، هاباشگاه  

ت و 
البران

ی
گري

 

اهمیت رویداد  ی،رسانعوامل برگزاري مسابقات در خدمات یدهگري در سازمان ياعدم حرفه
.آگاهی هوادار از محیط پیرامون، و مسابقه  

 قبل رویداد

، هادر ورزشگاه يااتفاقات لحظه، اطالعاتی در برگزاري رویداد هاييعدم استفاده از فناور رویداد
 ،در برگزاري مسابقات یرتأخ، مربوط به مسابقه يهاچالش، مسابقات يحین برگزار يهاتنش

.اشتباهات داوري در فوتبال  

 حین رویداد

.جایگاه تیم در جدول، براي هواداران یجهاهمیت نت  بعد رویداد 
،  کمبود امکانات رفاهی در ورزشگاه ،عدم وجود مراکز تخلیه هیجانی و بیان اعتراضات در کشور

مناسب  ، روز مسابقهگرما و سرماي حاکم بر ورزشگاه در ، جایگاه تماشاگران یدهعدم سازمان
، هابهداشتی نامناسب در ورزشگاه هايسسروی، هابودن امکانات ورزشگاهنبودن و بهداشتی ن

وسایل سرمایشی و ، هامناسب در ورزشگاه يهابوفه وضعیت نامناسب امکاناتی همچون:
، ونقل عمومیحمل،  هدایتی يعالئم و تابلوها ،وسایل بهداشتی و آبخوري، گرمایشی

 .پارکینگ خودروها، مسیرهاي دسترسی به ورزشگاه

 پشتیانی و خدمات

ز
ت

یرساخ
ها

 

، هاوجود مشکالت ساختاري در مورد تماشاگران در ورزشگاه، مطلوبیت ساختار ورزشگاه
.دولتی بودن فوتبال، هاباشگاه یالتیساختار نادرست تشک  

س
زیر

ت 
اخ

ک
تش
الت

 

طی شده  يهامسافت، هاعدم دسترسی مناسب به ورزشگاه، میزان در دسترس بودن ورزشگاه
 هاييتجهیزات و فناور، تجهیزاتی هايیرساختز، هواداران از محل سکونت به ورزشگاه

 يفنّاورو  ها و امکانات ورزشیزیرساخت یروزرسانعدم بهي، کمبود تفریحات شهر، ورزشگاه
.ورزشگاه  

حمل
ونقل

 

 
عدم تدابیر امنیتی بهینه در قبل، ، امنیتی با تماشاگران در ورزشگاهبرخورد مراجع قضایی و 

 یرتأث، رفتار پرسنل امنیتیها، ینعدم نظارت بر تماشاچی توسط دورب، حین و بعد از رویداد
.امنیت استادیوم، نیروهاي انتظامی  

عوامل 
 امنیتی

عوامل 
 مدیریتی
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عملکرد مجریان ، مناسب ايیوهبه شعدم مبادي ورودي و خروجی هواداران به ورزشگاه 
به حال خود رها  ،ها با توجه به سابقه حضور در لیگالگوهاي رفتاري استان، برگزاري مسابقه

و ورد به  یتدر انتظار گذاشتن تماشاگران جهت تهیه بل،  کردن و نادیده گرفتن تماشاگران
رفتار ، برگزاري مسابقات ضعف مدیریت، و فروختن صندلی فروشییتبازار سیاه بل، ورزشگاه

.عوامل اجرایی مسابقات با هواداران  

 مدیریت رویداد

، ها با تماشاگراننوع رابطه مدیران باشگاه، انتقال بازیکن به تیم رقیب ،رایی مدیریت ورزشگاهکا
سوء ، فوتبال هايیمدر ت کیفیتیب هايیکنخرید باز، هواداران يهاعدم بها دادن به خواسته

سوءاستفاده از ، فوتبال يهاعدم ثبات در مدیریت باشگاه، مدیریت در سطح ارشد ورزش کشور
.شهرستانی هايیمتضییع حق ت،  مردمی دولتی هايیمهوادار از طرف ت  

ت
 سوء مدیری

ها به نگاه ابزاري سیاسیون و مدیران ارشد استان، کالن حاکمیت هايیاستس، مدیریت شهري
.وپرورشنظام آموزش، کشور مدیریت، فوتبال  

عوامل 
حاکمیتی و 

 دولتی

  

، مبانی تحصیلی و تخصصی الزم در مدیران فوتبال، هاتخصص مدیران در مدیریت ورزشگاه
نبود مدیران ورزشی ، طور ویژه ورزشی در سطح اول فوتبالعدم وجود مدیران متخصص و به

عدم توانایی در احراز امتیاز ، هاافراد غیرمتخصص در باشگاه یريکارگبه، اصلح در فوتبال A در  
یا.کنفدراسیون فوتبال آس  

صالح
ت

ی
هاي

 
 مدیریتی

مدیران  ايیقهتصمیمات سل، توزیع نابرابر منابع مالی ،بودجه تخصیص داده از طرف دولت
نگاه ، نامناسب مدیریتی در خصوص تعویض مربیان موفق یماتتصم، ها در پیشبرد امورباشگاه

عدم نگرش مثبت مسئولین و متولیان به ، هواداران و عدم اجازه ورود بانوان، جنسیتی به ورود
عدم رفتار صادقانه با ، عدم ثبات مدیریتی در سطوح فدراسیون فوتبال، موضوع فوتبال

نادرست از سوي دولت در  هاييگذار یاستسیا، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آس يهااساسنامه
ها.باشگاهخصوص   

س
ت

یاس
گذاري
و  

تصم
یم

گیري
 

 یزيرعدم برنامهران، هوادا يفوتبال روي رفتارها یونکمیته آموزش فدراس یزيرعدم برنامه
عدم  ،شدن فوتبال ياعدم وجود طرح جامع در خصوص حرفه، مناسب جهت کنترل هواداران

عدم وجود طراز نامه مثبت در ، وجود سند راهبردي براي فوتبال از سوي وزارت ورزش
.هاباشگاه  

برنامه
ر

یزي
 

 هايینههز، میزان درامد مردمد؛ فقر اقتصادي و رفاهی در افرا، شرایط اقتصادي حاکم بر کشور
،زیاد تماشاي مسابقات  

شرایط 
 اقتصادي

 شرایط اجتماعی

 

نقش تربیتی  ،هاوجود پدیده طالق در خانواده، موقعیت خانوادگی افراد، خانوادهفرهنگ 
،روابط درون خانوادگی، اختالفات خانوادگی،  هاخانواده  

 خانواده

 یرتأث، آموزشگاهی هايیطنقش تربیتی مدارس و مح، نگرش اجتماعی، جمعیت جوانان شهر
،شرایط سیاسی اجتماعی کشور، مطالبات از جامعه و عدم تحقق آن مطالبات  

شرایط حاکم بر 
 جامعه

 ،هاعدم اشتغال جوانان  و مشکالت مربوط به ازدواج آن، طبقاتی در کشور يهاوجود فاصله
.مشکالت روزمره در زندگی افراد، شرایط زندگی مؤثر بر رفتار  

مشکالت 
 اجتماعی

مقوله هوش فرهنگی ، تراجتماع بزرگعدم تجربه بودن در ، سطح سواد و تحصیالت مردم
یرپذیري،روحیه تأثي، کاربزه، تأهل و تجرد، تماشاگران  

 هايیستگیشا
 فردي

و
یژگی

هاي
 

فردي و شخصیتی
 

،بزهکار و وندال يهابا افراد و گروه ینینشمصاحبت و هم يکاربزه   
،طلبومرج افراد داراي شخصیت هرج، شخصیت افراد، شخصیت خانوادگی فرد  شخصیت 

،سالمت روان افراد، درونی در افراد يهاوجود عقده، تماشاگران يوخوخلق  سالمت روان 
خشم ، سوابق تماشاگران آشوبگر، سابقه نزاع تماشاگران، افراد در زندگی شخصی هايیريدرگ

.روانی لذت از تخریب اموال عمومی هايیژگیو،  در شخصیت فرد شدهینهو خشونت نهاد  
 پرخاشگري

.شهر هايیژگیو، دوري و نزدیکی از پایتخت،  وسعت و جمعیت شهر ي،امنطقه يهاتفاوت  
 هايیژگیو

 شهري
شرایط 
 اقلیمی

، ،شرایط جغرافیایی، شرایط جوي  شرایط جوي 
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.وضعیت جغرافیاي زندگی افراد، هاورزشگاهموقعیت جغرافیایی   
جغرافیاي 

 شهري
فرهنگ ، گیرقابت فرهن، فرهنگی هنري يهاشاخص، جامعه رسوم وآیین ، فرهنگی يهاارزش

،سطح فرهنگ، عمومی جامعه  
فرهنگ عمومی 

 جامعه

عوامل 
 فرهنگی

زبانی و  يهاتتفاو، فرهنگی يهاتفاوت، مختلف يهافرهنگتفاوت میزان صبر تماشاگران در 
.فرهنگی در کشور يهاتفاوتوجود ، فرهنگی  

 يهاتفاوت
 فرهنگی

، سیستماتیک صورتبهعدم آموزش هواداران ، هاباشگاهو  هامیتفرهنگ ، نوع احترام به رقیب
.عدم وجود فرهنگ ورزشی در جامعه  

فرهنگ ورزشی 
 و تیمی

ی و مذهبی شرایط فرهنگ، غلط در برخی مناطق يهاسنت، هافرهنگمیزان نژادپرست بودن 
.شهرهافرهنگ ، صاحب تیم يشهرها  

 فرهنگ شهري

ناکام توسط  تیم هوادارانبه سخره گرفتن ، هاباشگاهبها دادن به لیدرهاي وندال از سوي 
و تعصبات  هاتیحساس، و کلمات رکیک یا نژادپرستانه تماشاگران شعارها، تیم برنده هواداران

و  اختالفات، رویدادتغییر رفتار هواداران در حین ، هواداران در خصوص تیم محبوب
 يهايرسازیتصو، ارناهنج يرفتارها،  تعصبات شکننده ،حریف يهامیتقبلی از  يهانهیزمشیپ

رخوردگی هواداران س، هواداران فوتبال زیآمکیتحررفتارهاي ، موردعالقه يهامیتبرترگونه به 
 هاينحوه بیان شعار، هافتیسازمانرفتارهاي غیر ، عملکرد نامطلوب لیدرها، از نتایج تیم محبوب

،هاورزشگاهدر   
شور و ، هنگیکدست و هما يهاقیتشو، تفاوت در نوع تشویق کردن، نوع رفتار پرخاشگرانه 

، ونتسابقه تاریخی خش، شهر فرهنگ بارابطه بین رفتارهاي منطقی ، هیجان تماشاگران
ارهاي رفت، قومیتتمسخر زبان و ن، بر رفتار تماشاگرا مؤثردسترسی به ارتباطات جمعی 

رفتار وابسته به ، هاتیقومنحوه تشویق ، رفتار اجتماعی، شهر اندازهبههیجانی با توجه 
ا توجه به برفتارهاي متعصبانه و سنتی ، عصبات قومیتی در ابراز شعارها، تهنجارهاي قومی

.رابطه رفتارهاي متعصبانه و فرهنگ شهر، اندازه شهر  

ري
وادا

ي ه
رها

فتا
 ر

  

ردن به کتفاوت در متمدنانه برخورد ، مذهب مشترك، مقبولیت ورزشی در فرهنگ تماشاچیان
،  هرهاي ادبیاهلیت ش یی،گراسنتکوچکی شهر و عامل ، میزان وابستگی به تیم، هنگام باخت

.هویت ملی، تاریخ شهر، اهلیت شهرهاي مذهبی  
 هویت

اص در خصوصیات فرهنگی و رفتاري خ، مختلف يشهرهاحاکم بر  يهاسنتآداب ، ریوم و 
ن زبا، نوع تشویق بومی تماشاچیان، کشمکش قبلی بین دو شهر، شهرهاي مختلف ایران

.درگیري قومی، قومیت، مشترك  
   قومیت

 
ــی     منظوربه  ــؤال تحقیق و بررسـ به سـ ــخگویی  پاسـ

شافی و          شنامه از تحلیل عاملی اکت س ساختاري عاملی پر

فه    یل مؤل ماکس     روش تحل با چرخش واری ــلی    1هاي اصـ

اســتفاده شــد. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی،  

یار           منظوربه  نه از مع عداد نمو کافی بودن ت نان از  اطمی

ــتگی   ) وKMO( 2اولکین -یِرمی -کایرز براي تعیین همبس

ــد.     3ها) از آزمون بارتلت   بین متغیرها (گویه   ــتفاده شـ اسـ

                                                           
1. Varimax 
2. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

یا             که آ بدین منظور  لت  بارت یت  همچنین از آزمون کرو

ستگی داده  سانی   ماتریس همب ها، یک ماتریس واحد و هم

 است یا خیر، استفاده شد.  

3. Bartlett’ Test of Sphericity 
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  KMOنتایج آزمون بارتلت و . 4جدول 
کی ام او و بارلتمقدار   966/0  

Bartlett's Test of Sphericity 

064/18969 مقدار کاي اسکوار  

 3003 درجه آزادي
گیريخطاي اندازه  001/.  

 KMOار مقد 4هاي جدول با توجه به یافته

ر این موضوع . این مقدار بیانگاست 966/0 آمدهدستبه

لی کفایت تحلیل عام منظوربهي تحقیق هانمونهاست تعداد 

 موردنظري هادادهاملی براي عکند و انجام تحلیل یم

ي هاعاملرا به یک سري  هادادهتوان یمیر بوده و پذامکان

پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت 

)001/0=Sig ،064/18969=2χ دهند بین یم) نشان

 دارد. ها همبستگی باالیی وجودگویه

در ادامه بررسی تحلیل عاملی اکتشافی نتایج مربوط به 

شود. با توجه به جدول جدول اشتراکات گزارش می

میزان اشتراك هر  1اشتراکات در ستون اول برآورد اولیه

برابر با یک  هاآنشود که مقادیر تمامی متغیر نشان داده می

 است. 

 ي مشتركهابنابراین با توجه به مقادیر واریانس عامل

ي مدیریت راهبردهاهاي پرسشنامه گویه شدهگزارش

بر  فوتبال مبتنی هواداراناثربخش رفتارهاي وندالیسمی در 

ست بوده ا 5/0جغرافیاي فرهنگی در تمامی موارد بیشتر از 

 شوند.ها در تحلیل عاملی اکتشافی حفظ میو تمامی گویه

عبارت) گویه ( 78  دادنتایج مقادیر ارزش ویژه، نشان 

از بخش کیفی و کدگذاري باز و ارائه آن در  آمدهدستبه

قالب یک پرسشنامه با عنوان پرسشنامه راهبردهاي 

فوتبال  هواداراني وندالیسمی رفتارهامدیریت اثربخش 

عامل  16مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی در تحقیق حاضر به 

گویه را  78تقلیل یافته است. این بدان مفهوم است که 

                                                           
1. Initial 

هایی که به یک موضوع اشاره دارند توان با ترکیب گویهمی

 ي کرد.گذارنامعامل (مؤلفه)  16در 

ها در ها در بین عاملبندي گویهدر ادامه براي دسته

باید  هاآنتحلیل عاملی اکتشافی، بر اساس بارهاي عاملی 

 از نتایج ماتریس عوامل چرخش یافته استفاده شود.
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 هاي پرسشنامه . مقادیر ویژه و واریانس عامل5جدول 

 اجزاء

 مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذورات بارهاي عاملی 

 شدهاستخراج
 اجزاء

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 یتجمع

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 یتجمع

1 659/31 588/40 588/40 659/31 588/40 588/40 250/8 577/10 577/10 

2 178/3 074/4 662/44 178/3 074/4 662/44 157/7 175/9 753/19 

3 707/2 470/3 132/48 707/2 470/3 132/48 935/5 610/7 362/27 

4 908/1 446/2 578/50 908/1 446/2 578/50 556/5 123/7 485/34 

5 890/1 192/2 770/52 890/1 192/2 770/52 417/5 945/6 430/41 

6 840/1 103/2 873/54 840/1 103/2 873/54 905/3 006/5 436/46 

7 820/1 814/1 687/56 820/1 814/1 687/56 332/3 272/4 709/50 

8 800/1 719/1 406/58 341/1 800/1 406/58 033/3 888/3 597/54 

9 790/1 613/1 019/60 258/1 790/1 019/60 827/2 625/3 221/58 

10 780/1 557/1 575/61 214/1 780/1 575/61 173/2 786/2 008/61 

11 750/1 453/1 028/63 134/1 750/1 028/63 344/1 723/1 730/62 

12 720/1 347/1 376/64 051/1 720/1 376/64 283/1 645/1 376/64 

13 700/1 226/1 642/65 266/1 642/65 642/65 266/1 700/1 642/65 

14 670/1 222/1 864/66 222/1 864/66 864/66 22/1 670/1 864/66 

15 120/1 146/1 010/68 146/1 010/68 010/68 146/1 120/1 010/68 

16 003/1 138/1 148/69 138/1 148/69 148/69 138/1 003/1 148/69 

17 589/0 101/1 249/70       

18 822/0 054/1 302/71       

19 803/0 030/1 332/72       

20 779/0 999/0 331/73       

21 766/0 982/0 312/74       

22 729/0 935/0 247/75       

23 690/0 884/0 132/76       

24 680/0 872/0 004/77       

25 660/0 847/0 851/77       

26 648/0 831/0 681/78       

27 643/0 824/0 505/79       

28 615/0 789/0 294/80       

29 573/0 735/0 029/81       

30 562/0 721/0 750/81       

31 547/0 701/0 451/82       

32 535/0 686/0 138/83       

33 511/0 656/0 793/83       

34 510/0 654/0 447/84       

35 477/0 611/0 058/85       

36 472/0 605/0 663/85       

37 460/0 589/0 252/86       

38 445/0 571/0 823/86       

39 439/0 562/0 385/87       

40 425/0 545/0 930/87       
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41 401/0 514/0 445/88       

42 396/0 508/0 953/88       

43 385/0 493/0 446/89       

44 373/0 478/0 924/89       

45 370/0 474/0 398/90       

46 361/0 463/0 861/90       

47 346/0 444/0 304/91       

48 335/0 430/0 734/91       

49 324/0 416/0 150/92       

50 316/0 405/0 556/92       

51 311/0 399/0 954/92       

52 302/0 387/0 341/93       

53 293/0 376/0 716/93       

54 287/0 368/0 084/94       

55 276/0 354/0 438/94       

56 261/0 334/0 772/94       

57 259/0 332/0 104/95       

58 253/0 324/0 428/95       

59 248/0 318/0 746/95       

60 242/0 311/0 056/96       

61 231/0 296/0 352/96       

62 227/0 291/0 644/96       

63 215/0 276/0 920/96       

64 213/0 273/0 192/97       

65 205/0 263/0 455/97       

66 190/0 244/0 699/97       

67 186/0 239/0 938/97       

68 175/0 224/0 162/98       

69 170/0 218/0 380/98       

70 168/0 216/0 596/98       

71 161/0 207/0 802/98       

72 153/0 197/0 999/98       

73 149/0 191/0 190/99       

74 138/0 177/0 367/99       

75 136/0 174/0 541/99       

76 124/0 158/0 700/99       

77 118/0 152/0 852/99       

78 116/0 148/0 100       

ها از مقادیر بار عاملی ها تمامی گویهبر اساس یافته

از  آمدهدستبهبرخوردار بودند. در ادامه نتایج  5/0بیشتر از 

تحلیل عاملی در ماتریس چرخش یافته به تفکیک با مقدار 

، ارزش ویژه، درصد واریانس، درصد آمدهدستبهبارعاملی 

 شدهارائهواریانس تجمعی و آلفاي کرونباخ براي هر عامل 

 است.

گویه  78بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی از ترکیب 

ي رفتارهاپرسشنامه مدل راهبردهاي مدیریت اثربخش 
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فوتبال مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی در  هوادارانوندالیسمی 

توان بنابراین می؛ یل بوده استتقلقابلعامل  16تحقیق  به 

راهبردهاي مدیریت  عنوانبهعامل  16چنین گفت که 

فوتبال مبتنی بر  هواداراني وندالیسمی تارهارفاثربخش 

هایی که بر مبناي گویه جغرافیاي فرهنگی شناسایی شدند

و با در نظر گرفتن مفهوم  اندقرارگرفتهکه در هر عامل 

ها شود عاملها برداشت میمشترکی که از این گویه

مقادیر ویژه، واریانس همچنین در  اند.ي شدهگذارنام

بر  عواملتوان پیشگوئی این  که دهدیها نشان معامل

ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد اساس مجموع 

 .درصد است 148/69

هاي پایایی آلفاي کرون باخ، پایایی ترکیبی آزمون

(دلوین گلداشتاین)، پایایی ضریب اسپیرمن و پایایی 

 اشتراکی

 گیري تحقیقپایایی مدل اندازههاي .  ضرایب آزمون6جدول 

 پایایی ترکیبی rho_A کرون باخ يآلفا هامؤلفه
استخراج  یانسوار یانگینم

 شده

مسئولین پرسنل  هايآموزش
 هاورزشگاه

768/0 770/0 866/0 684/0 

 660/0 907/0 872/0 871/0 و لیدرها هواداران آموزش
 526/0 885/0 854/0 847/0 تدابیر ایمنی

 613/0 887/0 847/0 840/0 امنیتی عامل
 584/0 808/0 657/0 745/0 انگیزشی عامل

 756/0 903/0 840/0 838/0 جزایی عامل
 475/0 818/0 844/0 731/0 حقوقی عامل
 544/0 676/0 695/0 729/0 قانونی عامل
 630/0 836/0 723/0 705/0 نظارتی عامل

 491/0 919/0 910/0 903/0 فرهنگی هايعامل

 745/0 854/0 660/0 758/0 رفتارهاي سنجیده
 773/0 872/0 708/0 706/0 فرهنگ ورزشی

 626/0 893/0 856/0 851/0 مدیریت ارتباطات و روابط عمومی
 817/0 900/0 778/0 777/0 مدیریت ایمنی اماکن و تجهیزات

 627/0 893/0 854/0 851/0 مدیریت بحران
 639/0 914/0 888/0 887/0 مدیریت راهبردي

 567/0 867/0 815/0 808/0 مدیریت فرهنگ اجتماعی
 542/0 777/0 607/0 773/0 مدیریت فرهنگ هواداري
 753/0 901/0 838/0 835/0 مدیریت فنی و تخصصی

 591/0 878/0 828/0 827/0 تخصصی و  فنی هايکارگروه
 638/0 925/0 906/0 905/0 هواداري هايکانون

مشخص است در تمامی  6طور که در جدول همان

مشاهده  همچنینها پایایی اسپیرمن برقرار است. مؤلفه

و  برخوردارند 7/0باالي  CRها از شود که تمامی مؤلفهمی

ها از پایایی اشتراکی باالي نیم برخوردارند و کلیه مؤلفه

شود؛ بنابراین بر اساس پایایی اشتراکی موردقبول واقع می

گیرد و ید قرار میأیچهار آزمون پایایی، پایایی مدل مورد ت

هاي توانیم ادعا کنیم نتایج پژوهش ما به نمونهاکنون می

 است. یمتعمدیگري از همان جامعه قابل



 191                      ... ین فوتبال مبتناهوادار یسمیوندال ياثربخش رفتارها تیریعوامل مؤثر بر مد لیو تحل ییشناسا

 

 

 جهت بررسی کیفیت مدل CVCOMآزمون مقادیر .  7 جدول
 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

 361/0 721/663 038/1 هامسئولین پرسنل ورزشگاه يهاآموزش
 470/0 344/916 730/1 آموزش هواداران و لیدرها

 369/0 431/1527 422/2 تدابیر ایمنی
 414/0 382/1013 1730 امنیتی عامل
 204/0 120/826 1038 انگیزشی عامل

 467/0 144/553 1038 جزایی عامل
 312/0 690/1427 2076 حقوقی عامل
 -033/0 848/714 692 قانونی عامل
 279/0 023/748 1038 نظارتی عامل
 451/0 571/1518 2768 آموزشی عامل

 376/0 861/3236 5190 امنیتی و نظارتی عامل
 383/0 960/2561 4152 فرهنگی عامل

 415/0 891/3033 5190 فنی و تخصصی عامل
 431/0 135/4331 7612 مدیریتی عوامل

 240/0 189/526 692 رفتارهاي سنجیده
 291/0 506/490 692 فرهنگ ورزشی

 428/0 415/989 1730 مدیریت ارتباطات و روابط عمومی
 377/0 423/431 692 مدیریت ایمنی اماکن و تجهیزات

 429/0 372/987 1730 مدیریت بحران
 478/0 863/1082 2076 مدیریت راهبردي

 354/0 363/117 1730 مدیریت فرهنگ اجتماعی
 153/0 527/879 1038 مدیریت فرهنگ هواداري
 464/0 152/556 1038 مدیریت فنی و تخصصی

 383/0 902/1067 1730 هاي تخصصی و  فنیکارگروه
 499/0 296/1212 2422 هاي هواداريکانون

غیر از  به CVcomمقادیر  تمامیگیري در مدل اندازه

راهبردهاي قانونی که از مقدار و کیفیت پایینی با توجه به 

است در سایر  برخوردار 35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

از کیفیت بسیار باالیی   Q2راهبردها با توجه به مقادیر 

 .استیت مدل تحقیق به شکل زیر درنهابرخوردارند. 
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 فوتبال مبتنی بر جغرافیاي فرهنگی هوادارانبر رفتارهاي وندالیسمی در  مؤثرمدل عوامل  .1شکل 

 
 گیريیجهنتبحث و 

بر  مؤثر، مقوالت و عوامل هاشاخصنتایج کدگذاري 

فوتبال مبتنی بر  هوادارانپیدایش وندالیسم ورزشی در 

مقوله اصلی شامل عوامل  8نشان داد که جغرافیاي فرهنگی 

فرهنگی، عوامل مدیریتی، شرایط محیطی، شرایط 

 هايیژگیو، شرایط اقلیمی، رویداد و هایرساختزاجتماعی، 

بر پیدایش  مؤثر عوامل اصلی عنوانبهفردي و شخصیتی 

فوتبال مبتنی بر جغرافیاي  هوادارانوندالیسم ورزشی در 

عوامل فرهنگی با ضریب  کهيطوربه؛ فرهنگی وجود دارد

  داراي بیشترین ضریب اهمیت شنون بود. 95اهمیت 

بیان شد رفتارهاي وندالیسمی مختص  طور کههمان 

 عنوانبه به طور تقریبییک رشته و یا کشور خاص نبوده و 

و  )1( یک معضل فرهنگی در اغلب کشورها وجود دارد

که الزم است  سازدیمروبرو  یبحران یطبا شرامدیران را 

نشان  هایافتهدر همین راستا،  .بیندیشند ياچارهبراي آن 

بر پیدایش وندالیسم  مؤثروامل اصلی یکی از عداد که 

یل فوتبال را عوامل فرهنگی تشک هوادارانورزشی در 

عباس زاده و همسو با این یافته نتایج مطالعۀ . دهدیم

) و 10()2018( کراف فورد گري)؛ 7()1396همکاران (

) به نقش عوامل فرهنگی 19()2019کوتو مانو و همکاران (
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هاي جمعی در بروز برخاسته از فرهنگ خانواده و رسانه

 کند.رفتارهاي هواداران مانند پرخاشگري تأکید می

 ياگونه گ،و فرهن لفوتباکه  توان گفتمیدر این رابطه 

 ژهیونوجوانان و جوانان به يریو فرهنگ پذ یريپذجامعهاز 

ویژه هواداران هواداران فوتبال بهنوجوانان پسر را در بردارد. 

محبوب خودشان با مفهوم  میاز ت تیبا توجه به حما نوجوان

در  یگروه یزندگشوند و قواعد یآشنا م یگروه تیهو

 يهایسیوارنوی. دگیرندیفرامرا  انیسطح همساالن و همباز

و  یگروه وندیپ نیمب کسوینوجوانان در سطح شهر که از 

است،  يگریمفهوم خود با د يگذارفاصله گرید ياز سو

در پناه  یگروه تیمفهوم هو يریگاز شکل ییهانمونه

روان شناسان اجتماعی  ازنظر. )22و  16، 2( فوتبال است

ر محیط ییتغییرات فرهنگی از عواملی همچون تغ

سیاسی و عامل جمعیت به  -جغرافیایی، تغییر حکومتی

هویت هر ملت را باید در تاریخ و جغرافیاي  لذا آیدوجود می

 سازیتهواین دو از عوامل مهم  چراکهآن جستجو کرد؛ 

می نیز رفتارهاي وندالیس آنکهحال. )17و  3( هستند

از همین جغرافیاي فرهنگی و عوامل موجود در آن  تواندیم

 ییهامؤلفهکه  رسدیمبگیرد. در این راستا به نظر  تئنش

 يهاارزشهمچون فرهنگ عمومی جامعه متشکل از 

، هنري-فرهنگی يهاشاخص، رسوم جامعه آیین و، فرهنگی

 سطح فرهنگو  رقابت فرهنگی

تماشاگران فوتبال مؤثر در بروز رفتارهاي وندالیستی 

 باشد.

هاي فرهنگی خودش را در به طور مثال این شاخص

نشان  مختلف يهافرهنگتفاوت میزان صبر تماشاگران در 

 فرهنگی در کشور هايپراکندگیوجود دهد و با توجه به می

ها با میزان صبر کمتر زمینه بروز ممکن است برخی فرهنگ

 د.رفتارهاي وندالیسم را افزایش ده

نوع احترام فرهنگ ورزشی و تیمی متشکل از  همچنین

عدم آموزش هواداران ، هاباشگاهو  هایمتفرهنگ ، به رقیب

عدم وجود فرهنگ ورزشی در و  سیستماتیک صورتبه

میزان نژادپرست بودن ؛ فرهنگ شهري متشکل از جامعه

و  غلط در برخی مناطق يهاسنت و فرهنگ، هافرهنگ

؛ رفتارهاي مذهبی شهرهاي صاحب تیمشرایط فرهنگی و 

بها دادن به لیدرهاي وندال از سوي هواداري متشکل از 

تیم ناکام توسط  هوادارانبه سخره گرفتن ، هاباشگاه

شعارها و کلمات رکیک یا نژادپرستانه ، تیم برنده هواداران

و تعصبات هواداران در خصوص  هایتحساس، تماشاگران

اختالفات ، هواداران در حین رویدادتغییر رفتار ، تیم محبوب

 هايیرسازيتصو ،حریف هايیمت باقبلی  هايزمینهیشپو 

و  ناهنجاررفتارهاي ، موردعالقه هايیمتبه  گونهبرتر

سرخوردگی هواداران از نتایج ، هواداران فوتبال آمیزیکتحر

میزان وابستگی به ، یافتهسازمانرفتارهاي غیر ، تیم محبوب

 اهلیت شهرهاي ادبی ،ییگراسنتکوچکی شهر و عامل ، تیم

قومیت  مؤلفه یتدرنهاو  هویت ملیو  تاریخ شهر، مذهبی و

حاکم بر شهرهاي  يهاسنتوم و سآداب، رمتشکل از 

خصوصیات فرهنگی و رفتاري خاص در شهرهاي ، مختلف

نوع تشویق ، کشمکش قبلی بین دو شهر، مختلف ایران

 درگیري قومیو  قومیت، شتركزبان م، بومی تماشاچیان

 هاآنعوامل فرهنگی از  چراکهقرار بگیرند  مدنظربایستی 

، احتمال بروز هاآنو در صورت نابهنجار بودن  شدهیلتشک

رفتارهاي وندالیسمی در هوادارانی که در آن فرهنگ رشد 

که  شودیم. بر این اساس پیشنهاد یابدیم، افزایش اندیافته

مسئوالن فرهنگی کشور با ارتقاي مسائل فرهنگی به کمک 

و تقبیح رفتارهاي نابهنجار فرهنگی زمینه بهبود  هارسانه

وضعیت فرهنگ عمومی جامعه را فراهم سازند تا متعاقب 

آن، رفتارهاي وندالیسمی در هواداران فوتبال نیز کاهش 

 یابد.

عوامل تحقیق حاضر نشان داد یکی دیگر از  هايیافته

فوتبال  هوادارانبر پیدایش وندالیسم ورزشی در  مؤثراصلی 

. نتیجه این تحقیق همسو دهدیمرا عوامل مدیریتی تشکیل 
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)، بخارایی و همکاران 1391با نتایج تحقیق احمدي (

 رسدیمبه نظر . است) 1، 2، 8) (2017) و الرسن (1394(

، که عالوه بر مسائل و عوامل فردي و شخصی هواداران

بر بروز  تواندیمعوامل مدیریتی مختلفی نیز وجود دارند که 

یا عدم بروز رفتارهاي وندالیسمی در هواداران فوتبال کشور 

عوامل مدیریتی در سطوح مختلف قابل بررسی باشند.  مؤثر

عوامل تی؛ یمدیر -است این سطوح شامل: عوامل امنیتی

مربوط به حاکمیت و  عوامل و ؛هاباشگاهمربوط به مدیریت 

که ضعف در  است. ریزيو عامل مربوط به برنامه دولت

هریک از این عوامل در بروز رفتارهاي وندالیسمی 

 تماشاگران مؤثر خواهد بود.

 توانیم مدیریتی؛ -در سطح عوامل امنیتی در این راستا

ي زیر اشاره داشت که هرکدام در بروز رفتارهاي هامؤلفهبه 

 مؤثر است.وندالیسیمی 

برخورد عوامل امنیتی متشکل از این عوامل شامل: 

عدم ، در ورزشگاه تماشاگرانمراجع قضایی و امنیتی با 

عدم ، حین و بعد از رویداد -تدابیر امنیتی بهینه در قبل

رفتار پرسنل نوع ، هایندوربنظارت بر تماشاچی توسط 

؛ مدیریت امنیت استادیوم و نیروهاي انتظامی یرتأث، امنیتی

ورودي و خروجی  مناسب عدم مباديرویداد متشکل از 

، عملکرد مجریان برگزاري مسابقه، به ورزشگاه هواداران

با توجه به سابقه حضور در  هااستان جوامع الگوهاي رفتاري

د وو ور یتبلدر انتظار گذاشتن تماشاگران جهت تهیه  ،لیگ

، صندلی و فروختن فروشییتبلبازار سیاه ، به ورزشگاه

همچنین در سطح  است. ضعف مدیریت برگزاري مسابقات

در قالب مسائلی همچون  نامناسب مدیریت مؤلفه بعدي

انتقال بازیکن به تیم  باشگاه مطرح است.رایی مدیریت کا

عدم بها ، با تماشاگران هاباشگاهنوع رابطه مدیران ، رقیب

 کیفیتیب هايیکنبازخرید ، هواداران يهاخواستهدادن به 

سوء مدیریت در سطح ارشد ورزش ، فوتبال هايیمتدر 

 ،فوتبال يهاباشگاهعدم ثبات در مدیریت ، کشور

و  مردمی دولتی هايیمتاز هوادار از طرف  سوءاستفاده

 از جمله این عوامل است. شهرستانی هايیمتتضییع حق 

نیز به عنوان یک  عوامل حاکمیتی و دولتی مؤلفه همچنین

مدیریت نظیر  هم و مستقل مطرح است. عواملیمؤلفه م

نگاه ابزاري سیاسیون ، کالن حاکمیت هايیاستس، شهري

نظام و  مدیریت کشور، به فوتبال هااستانو مدیران ارشد 

حاکمیت و دولت در سطح مربوط به عوامل  وپرورشآموزش

 تواند در بروز رفتارهاي وندالیسمی تماشاگران مؤثر باشد.می

، هاورزشگاهتخصص مدیران در مدیریت  مثالبه طور  

عدم ، مبانی تحصیلی و تخصصی الزم در مدیران فوتبال

ویژه ورزشی در سطح اول  طوربهوجود مدیران متخصص و 

عدم و  هاباشگاهافراد غیرمتخصص در  یريکارگبه، فوتبال

از یاآسدر کنفدراسیون فوتبال  Aتوانایی در احراز امتیاز 

ت که بر روي رفتار هواداران تأثیرگذار جمله عوامل اس

 خواهد بود. 

و  گذاريیاستسعوامل مربوط به حاکمیت به  

متشکل از  ها در زمینۀ فوتبال مرتبط است کهگیريیمتصم

توزیع  ،بودجه تخصیص داده از طرف دولت موارد زیر است:

در  هاباشگاهمدیران  ايیقهسلتصمیمات ، نابرابر منابع مالی

نامناسب مدیریتی در خصوص  یماتتصم، پیشبرد امور

هواداران و عدم  نگاه جنسیتی به ورود، تعویض مربیان موفق

عدم نگرش مثبت مسئولین و متولیان به ، اجازه ورود بانوان

عدم ثبات مدیریتی در سطوح فدراسیون ، موضوع فوتبال

فیفا و  يهااساسنامهعدم رفتار صادقانه با ، فوتبال

نادرست از  هايگذاريیاستسو  یاآسفدراسیون فوتبال کن

عامل مربوط به  یتدرنها .هاباشگاهسوي دولت در خصوص 

کمیته آموزش  یزيربرنامهعدم شامل  ریزيبرنامه

 یزيربرنامهعدم ، رانفوتبال روي رفتارهاي هوادا یونفدراس

عدم وجود طرح جامع در ، مناسب جهت کنترل هواداران

عدم وجود سند راهبردي  ،شدن فوتبال ياحرفهخصوص 

 ترازنامهعدم وجود و  براي فوتبال از سوي وزارت ورزش
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 يهاسازماناشاره داشت که مدیران  هاباشگاهمثبت در 

مدیران ورزشگاه و مدیران برگزاري مسابقات  یژهوبهفوتبالی 

، کاهش هاآندرست یا غلط  يکاردستبا  توانندیمفوتبال 

و یا افزایش رفتارهاي وندالیسمی را موجب شوند. بر این 

فوتبالی  يهاسازمانکه مدیران  شودیماساس پیشنهاد 

با ارتقاي  هاورزشگاهفوتبال و  يهاباشگاهمدیران  یژهوبه

روابط خود با هواداران و تعامل مثبت با آنان و نیز ارتقاي 

ي از ایجاد بازار و جلوگیر فروشییتبلعملکردهایی همچون 

بروز رفتارهاي وندالیسمی در  هايینهزمسیاه، شرایط و 

 هواداران فوتبال را تعدیل نمایند. 

در همین راستا مشخص شد که شرایط محیطی نیز 

وندالیسم ورزشی بر پیدایش  مؤثریکی دیگر از عوامل اصلی 

 .دهدیمفوتبال را تشکیل  هواداراندر 

) نیز همسو با 1396همکاران (زاده و در مطالعۀ عباس

این یافته به نقش شرایط محیطی همچون یادگیري 

هاي جمعی در بروز خشونت در پرخاشگري و تحریک رسانه

 ).7کند (فوتبال تأکید می

رفتار یی نظیر هامؤلفهبه  توانیمدر این زمینه 

همچون بازیکنان، مربیان و  هایمتو ستارگان  اهسلبریتی

بازیکنان در مقابل  العملعکس ره کرد.اشا پیشکسوتان

بازیکنان در   هاييپرخاشگر، تحرکات تماشاگران

، حرکات اشتباه و ناجوانمردانه بازیکنان، بازيینزم

، بازیکنان و مربیان قبل از بازي آمیزیکتحر يهامصاحبه

در خصوص  انعدم توجه مربی به درخواست هوادار

 و عوامل تیم پس از باخترفتار مربیان ، بازیکن یريکارگبه

ص حقایق موجود در وعدم ورود بزرگان فوتبال در خصو 

از جمله رفتارهایی است که بر روي تماشاگران  البفوت

فساد، رانت و  مؤلفهتوان می تأثیرگذار است. همچنین

صرف که خود متشکل از موارد و مسائلی نظیر  گريیالب

، مسابقاتنتایج  بینییشپدر جهت  توجهقابلمبالغ 

عدم ، يبندشرطنامتعارف در عرصه  يهاپولجابجایی 

، موجود هاييبندشرط ،هاباشگاهمالی در  هايیتشفاف

، ورود افراد ناسالم به فوتبال ،عوامل خارج از حوزه فوتبال

انتقال ارتباطات ، لیدرهاي باشگاه با هاباشگاهارتباط ناسالم 

 ارتباطات ناسالم در فوتبالوجود و  ناسالم از نیمکت به سکو

 يهاباشگاهمدیران  مدنظراشاره داشت که الزم است  است،

برگزار  هاآنفوتبال در  يهارقابتکه  ییهاورزشگاهفوتبال و 

، قرار بگیرد و براي مدیریت هرچه بهتر رفتارهاي شودیم

 يهابرنامهوندالیسمی احتمالی هواداران داراي طرح و 

 هارسانهدیگري مانند  يهامؤلفهن، مناسب باشند. همچنی

در این امر  توانندیمو عوامل انگیزشی نیز وجود دارند که 

میزان ، هارسانهانعکاس رفتار تماشاگران در دخیل باشند. 

در  هاروزنامهنقش رسانه ملی و ، هارسانهنفوذ 

 ،پخش مستقیم بازي ،زدایییتحساسو  زایییتحساس

فرهنگ نادرست  يالقا،  خاص يهایمتبه  هارسانهتوجه 

فشار ، هارسانهمحبوبیت ، هارسانهناکامی به جامعه از طرف 

و ارعاب  یدآمیزتهد يارسانهفضاي ، و مطبوعات هارسانه

فضاي  یرتأث ،محلی يهارسانهعملکرد بد ، علیه مدیران

اخبار  ايیرحرفهغانعکاس ، مجازي در رفتارهاي وندالیسمی

از ،تیم محبوب درپییپ هايیناکامو  هاشکستو  در رسانه

جمله مواردي است که از طریق رسانه ممکن است در بروز 

 رفتارهاي وندالیسمی تأثیر داشته باشد.

هاي هواداران عالوه بر موارد محیطی اشاره شده انگیزه

مؤثر در بروز این  و شرایط فردي آنان نیز از جمله عوامل

) 2020یچ و کواچویک (نوع رفتارهاست. در مطالعۀ مددوو

 اند.همسو بر این یافته بر عوامل فردي تأکید کرده )15(

توان به موارد می هاي هواداران و شرایط فرديدرمورد انگیزه

، ناکامی ۀواسطبه تماشاگرانتخلیه هیجانی  زیر اشاره کرد:

، اجتماعی افراد یطردشدگ ،شخصی يهاخواستهناکامی از 

نیاز به دیده شدن  و خود در جامعه نداشتناحساس مفید 

فرعی عوامل  يهامؤلفهمواردي هستند که در  ازجمله

قرار بگیرند. لذا پیشنهاد  موردتوجه توانندیمانگیزشی 
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فوتبال با توجیه بازیکنان،  يهاباشگاهکه مدیران  شودیم

و حرکات  هامصاحبهمربیان و لیدرهاي باشگاه در راستاي 

بروز رفتارهاي  ۀنمایند که زمین، تالش آمیزیکتحر

رف آنان را کاهش طوندالیسمی هواداران ناشی از تحریک از 

و  هاباشگاهکه مدیران  شودیمدهند. همچنین، پیشنهاد 

 هارسانهفدراسیون فوتبال کشور با تعامل مثبت و سازنده با 

ارتقاي فرهنگ  منظوربهآن  هايیلپتانسو استفاده از 

بروز رفتارهاي وندالیسمی در هواداران  ، موجباتبردوباخت

 فوتبال را کنترل نمایند.

در ادامه مشخص شد که شرایط اجتماعی و شرایط 

بر پیدایش وندالیسم ورزشی  مؤثردیگر عوامل از اقلیمی نیز 

روك وود و  از نظر .دهندیمفوتبال را تشکیل  هواداراندر 

برخی از شرایط اجتماعی در بروز  )19()2017( اسپایج

خشونت فوتبالی به صورت عوامل خطري هستند که 

  توانیمدر این رابطه نیز بایستی به آنها توجه ویژه شود. 

استنباط کرد که شرایط اجتماعی و حتی شرایط اقلیمی که 

شاید بیشتر مرتبط با همان شرایط اجتماعی حاکم در 

اشد، در پیدایش وندالیسم منطقه مورد سکونت یا رشد فرد ب

نقش اساسی داشته باشد. بر کسی پوشیده نیست  تواندیم

همچون وضعیت اقتصادي، خانواده،  ییهامؤلفهکه شرایط و 

 تواندیمشرایط حاکم بر جامعه و مشکالت اجتماعی موجود 

واقع شود.  مؤثربر بروز یا عدم بروز وندالیسم ورزشی 

 يهامؤلفهزم است به ، در شرایط اجتماعی الهرحالبه

وضعیت اقتصادي متشکل از متعددي توجه نمود که شامل 

فقر اقتصادي و رفاهی در ، شرایط اقتصادي حاکم بر کشور

زیاد تماشاي  هايینههزو  مد مردمآمیزان در؛ دافرا

، خانواده گفرهنخانواده متشکل از  مؤلفه؛ مسابقات

 ،هاخانواده وجود پدیده طالق در، موقعیت خانوادگی افراد

روابط درون و  اختالفات خانوادگی، هاخانوادهنقش تربیتی 

جمعیت شرایط حاکم بر جامعه متشکل از  مؤلفه؛ خانوادگی

نقش تربیتی مدارس و ، نگرش اجتماعی، جوانان شهر

مطالبات از جامعه و عدم  یرتأث، آموزشگاهی هايیطمح

اشاره  شرایط سیاسی اجتماعی کشورو  تحقق آن مطالبات

مشکالت اجتماعی متشکل از پیرامون  داشت. همچنین

عدم اشتغال جوانان  و ، طبقاتی در کشور يهافاصلهوجود 

هاي ریزيبایستی در برنامه ،هاآنمشکالت مربوط به ازدواج 

مشکالت روزمره در و  بر رفتار مؤثرشرایط زندگی کالن به 

در ن، . همچنی)11و  7، 22، 19(توجه شود زندگی افراد

 هايیژگیونظیر  ییهامؤلفهشرایط اقلیمی بایستی  زمینۀ

وسعت و جمعیت  ،يامنطقه يهاتفاوتشهري متشکل از 

 مؤلفه؛ شهر هايیژگیوو  دوري و نزدیکی از پایتخت،  شهر

شرایط و  شرایط جوياز مواردي همچون  متأثرشرایط جوي 

جغرافیاي شهري متشکل از  مؤلفه یتدرنهاو  جغرافیایی

وضعیت جغرافیاي زندگی ، هاورزشگاهموقعیت جغرافیایی 

، پیشنهاد یادشدهقرار بگیرند. با توجه به موارد  مدنظر افراد

که مسئولین امنیتی برگزاري رویدادهاي ورزشی  شودیم

اقلیمی محل برگزاري دقیق شرایط فرهنگی و  ۀبامطالع

براي مقابله با مشکالت  یشازپیشبخود را  رویداد ورزشی

، هایرساختز، یتدرنهااحتمالی هواداران آماده سازند. 

آخرین  عنوانبهفردي و شخصیتی  هايیژگیورویداد و 

فوتبال  هوادارانبر پیدایش وندالیسم ورزشی در  مؤثرعامل 

بایستی بیان نمود  یادشدهشناسایی شد. در تبیین عوامل 

هواداران ورزشی به هنگام تماشاي رویداد ورزشی  ازآنجاکه

، نیازمند خدمات مختلفی شوندیمدر محل استادیوم حاضر 

ممکن است با رفتارهاي  هاآنهستند که در صورت نبود 

وندالیسمی واکنش نشان دهند.  اصطالحبهغیرمعقول و یا 

هاي دور و برخی هم یک روز برخی از هواداران از مسافت

بنابراین، ضروري شوند یداد در ورزشگاه حاضر میقبل از رو

مانند  هایرساختز يهامؤلفهاست که همواره عوامل و 

 ی و خدمات متشکل از مواردي همچونپشتیبان يهامؤلفه

جایگاه  یدهعدم سازمان ،کمبود امکانات رفاهی در ورزشگاه

، گرما و سرماي حاکم بر ورزشگاه در روز مسابقه، تماشاگران
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، هاورزشگاهمناسب بودن و بهداشتی بودن امکانات عدم 

 وجودعدم ، هاورزشگاهبهداشتی نامناسب در  هايیسسرو

وسایل سرمایشی و ، هاورزشگاهمناسب در  يهابوفه

 يتابلوهاعالئم و  ،وسایل بهداشتی و آبخوري، گرمایشی

مسیرهاي دسترسی به ، عمومی ونقلحمل، هدایتی

 را مورد توجه قرار داد. خودروهاپارکینگ  و ورزشگاه

زیرساخت تشکیالتی متشکل از مواردي مانند  مؤلفه 

است که بایستی مورد توجه قرار  مطلوبیت ساختار ورزشگاه

میزان در دسترس شامل  ونقلحمل مؤلفه یتدرنها، گیرد

، هاورزشگاهعدم دسترسی مناسب به ، بودن ورزشگاه

، سکونت به ورزشگاه از محل هوادارانطی شده  يهامسافت

، ورزشگاه هاييفناورتجهیزات و ، تجهیزاتی هايیرساختز

ها و زیرساخت یروزرسانبهعدم  ،کمبود تفریحات شهر

مدیران اماکن  مدنظر ورزشگاه يفنّاورو  امکانات ورزشی

، احتمال هاآنورزشی قرار بگیرد تا بتوانند با ارتقاي وضعیت 

بروز رفتارهاي وندالیسمی از جانب هواداران را کاهش دهند. 

که مدیران برگزاري  شودیمبر این اساس، پیشنهاد 

کشور با  يهاورزشگاهمدیران  یژهوبهورزشی و  يهارقابت

و امکانات رفاهی استادیوم،  هایرساختزارتقاي وضعیت 

هواداران زمینه کاهش بروز رفتارهاي وندالیسمی از جانب 

 را موجب شوند.

، مسائل و موارد دیگري نیز یادشدهعالوه بر موارد 

هستند که به اهمیت و حساسیت رویداد براي هواداران 

حساس  هاييبازدر به طور معمول  چراکه شودیممرتبط 

رفتارهاي وندالیسمی از سوي هواداران  سازسرنوشتو 

، 24، 12، 18(شودیمهواداران تیم بازنده مشاهده  یژهوبه

قبل، حین  يهامؤلفه. در این راستا، الزم است که )13و  20

عدم مواردي مانند قرار گیرد.  موردتوجهو بعد از رویداد 

عوامل برگزاري مسابقات در  یدهسازمانگري در  ياحرفه

آگاهی هوادار از ، اهمیت رویداد و مسابقه ،یرسانخدمات

اطالعاتی در  هاييفناورعدم استفاده از ، محیط پیرامون

 يهاتنش، هاورزشگاهدر  يالحظهاتفاقات ، برگزاري رویداد

، مربوط به مسابقه يهاچالش، زاري مسابقاتگحین بر

 ،اشتباهات داوري در فوتبال ،در برگزاري مسابقات یرتأخ

 جایگاه تیم در جدول و براي هواداران یجهنتاهمیت 

رگزاري رویدادها و نیز راهگشا بوده و مدیران ب توانندیم

را یاري رسانند. بنابراین، پیشنهاد  ورزشگاهمدیران امنیتی 

حساس و  هاييبازکه عوامل برگزاري رویدادها در  شودیم

 صورترویداد به  یدهسازمان ةپایانی مسابقات از نحو

مطلوب و نیز استفاده از بهترین داوران در بازي اطمینان 

فردي و  هايیژگیوی از ، برخهمچنینحاصل نمایند. 

در رفتارهاي  تواندیمشخصیتی نیز وجود دارد که 

 هاآنایفا کنند و شاید مدیریت  يمؤثروندالیسمی نقش 

از سایر  ترمشکلتوسط عوامل برگزاري رویدادها اندکی 

 هايیژگیودر  امکان دخالت مستقیم چراکهعوامل باشد 

و بهترین راه مقابله  وجود ندارد فردي و شخصیتی هواداران

فرهنگی و ارتقاي سطح  يهاآموزش تواندیم هاآنبا 

، الزم است در این هرحالبهدر آنان باشد.  يهوادارفرهنگ 

فردي متشکل از  هايیستگیشا يهامؤلفهعامل نیز به 

عدم تجربه بودن در اجتماع ، سطح سواد و تحصیالت مردم

، و تجرد تأهل، مقوله هوش فرهنگی تماشاگران، تربزرگ

 توجه شود. یرپذیريتأث ۀروحیو  يکاربزه

که در بستر خانواده و جامعه شخصیت  ۀمؤلفدر واقع 

است یابد یک مؤلفۀ اساسی گیرد و گسترش میشکل می

آورد به همین هاي رفتاري را در افراد به بار میکه ویژگی

در شخصیت  شدهینهنهادخشم و خشونت دلیل بایستی به 

توجه  روانی لذت از تخریب اموال عمومی هايیژگیوو  فرد

با استفاده از  شودیم. بر این اساس پیشنهاد )15( شود

با افراد  يامقابله يهاروش، یشناسرواننظرات متخصصان 

مقابله با  ۀو زمین شدهییشناساطلب  ومرجهرجپرخاشگر و 

 در رویدادهاي ورزشی همچون فوتبال فراهم آید. هاآن
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Abstract 
Football provides us with an opportunity to study modern culture and society, in which 
the interaction between people is more based on the consumption of cultural production 
together. The purpose of this study was to identify and analyze the factors affecting the 
effective management of vandalism behaviors of football fans based on cultural 
geography. The present study was pragmatic according to paradigm , and mixed in 
terms of type of data used , and was exploratory-field research in nature, which was 
done with phenomenological and survey strategy. Also according to purpose the 
research method was applied. The statistical population of the study was the faculty 
members of the field of sports management, the directors of the football federation, 
national and international players and referees, 14 of whom were considered as the 
sample of the research in a non-probability, targeted and snowball method.  The data 
collection method was in-depth and semi-structured interviews and questionnaires. 
Also, all football experts formed the members of the research sample in a quantitative 
part by determining the sample size of structural equations using the formula 5q <n 
<15q. 186 primary codes including 8 main categories and 41 sub-codes regarding the 
factors affecting the effective management of vandalism behaviors in football fans 
based on cultural geography were counted.  Appearance and content validity in the form 
of CVR and CVR forms were confirmed by expert professors and the validity of the 
structure of the research tool. The results of research data analysis showed that the 
factors affecting the emergence of sports vandalism in football fans based on cultural 
geography included cultural factors, climatic conditions, personal and personality traits, 
social conditions, managerial factors, infrastructure, events and environmental 
conditions. It is suggested that using the opinions of psychologists and experts, methods 
for coping with aggressive and anarchist people be identified and the background to 
coping with them at sports events such as football be provided  . 
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