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Abstract  
The aim of this study is the modeling of effective factors on 
aggression outbreak the Esteghlal and Perspolis fans. The 
research method was appliedal in terms of purpose. The 
statistical population consists of fans of Esteghlal and 
Persepolis football clubs. The sample size was 387 people 
based on Morgan’s table. The tool of the research is 
questionnaire that reliability and validity were confirmed. 
Smart PlS software was used for data analysis and model 
design. Findings showed that contextual factors had the 
greatest impact and Managerial and functional factors had the 
least effect on the incidence of aggression. According to the 
results the highest number of violent behaviors is in the age of 
20-29, so "Emotion control and stress management" should be 
included in the educational titles of the Ministry of Education, 
universities, the Ministry of Sports, federations and clubs, So, 
that we can teach the principles and rules of going to the gym 
to teenagers and young people. 
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Extended Abstract  

Objective  
The aim of this study is the modeling of 
effective factors on aggression 
outbreak the Esteghlal and Perspolis 
fans. This is an applied research by 
using a descriptive-analytical method 
in which date collected in survey 
mode. The population consists of fans 
of Esteghlal and Perspolis Clubs which 
considered unlimited. The sample size 
considered 387 based on Morgan’s 
table that 154 questionnaires were 
completed by Esteghlal fans and rest of 
223 questionnaires by Perspolis fans. 
The tool of the research is Shafiee et 
al. (2016) questionnaire that reliability 
and validity were confirmed (the 
Cronbach’s alpha calculated 0.91). The 
questionnaire consists 7 demographic 
items and 44 specialized items that 
contributed in social channels for the 
fans. Smart PLS software used for data 

analyze and designing the model 
through tests of elasticity, skewness, t-
independent test and factor analysis. 
The results showed that, context 
factors (3.72) have the most influence 
on both teams' fans aggression. Also, 
there is no significant difference in fans 
aggression of two teams. The 
managerial (3.64) and functional 
factors (3.61) have the least influence 
on aggression.  
According to the research findings, 
context factor (media atmosphere, 
social and cultural context, inter-
confliction and intra-confliction, inter-
communication of teams) is the most 
important factor for increasing the 
violence among the fans in both 
teams, hence it suggests that the 
specific rules and behaviors of 
watching matches in stadiums being 
taught in schools. 
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 مقالة پژوهشی

 های فوتبالهواداران باشگاه میان ثر بر بروز پرخاشگری درؤسازی عوامل م مدل

  استقالل و پرسپولیس تهران
 

 3مريم مختاری دينانیو  ،2، ناهید اتقیا1زادهسعیده بخشی

 

 )س(، تهران، ايران کارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه الزهرا. 1

 ورزشي، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ايران )نويسنده مسئول( دانشيار گروه مديريت ورزشي، دانشکده علوم. 2

 استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ايران. 3
 

 چکیده
-ثر بر بروز پرخاشگری در هواداران باشگاهؤسازی عوامل مهدف از اين پژوهش، مدل

هدف کاربردی های فوتبال استقالل و پرسپوليس تهران است. روش پژوهش از لحاظ 
نمونه  .بودندهای فوتبال استقالل و پرسپوليس بود. جامعة آماری هواداران باشگاه

 نامةپرسشنفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش،  383آماری با توجه به جدول مورگان 
ها و قرار گرفت. برای تحليل داده تأييدساخته بود که روايي و پايايي آن مورد محقق

 نشان دادهای پژوهش استفاده شد. يافته اس اسمارت پي ال افزارطراحي مدل از نرم
ای بيشترين و عوامل مديريتي و عملکردی کمترين اثر را بر بروز عوامل زمينه

سال  22-22آميز در رده سني اند. بيشترين آمار رفتارهای خشونتپرخاشگری داشته
بايد در عناوين آموزشي وزارت  "سسترامديريت و  ناـهيجل کنتر"بنابراين  .است

ه ها قرار گيرد بباشگاهها، وزرات ورزش، فدراسيون و آموزش و پرورش، دانشگاه
 که آموزش اصول و قوانين رفتن به ورزشگاه را به نوجوانان و جوانان بياموزيم.طوری

 

 مقدمه
از زمان پيدايش فوتبال تا به حال، هيجان و خشونت 

. بررسي سير است آن بوده ناپذيردو جزء جدايي
تصاحب  یدهد رقابت برايفوتبال نشان م تاريخي
انواع زد و خوردها در ميان بازيکنان و  توپ با

  تماشاگران همراه بوده
 

 
 است. در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان قوانين
مدني برای انجام بازی فوتبال وضع شد. تا پيش از 
اين زمان، فوتبال ورزشي خشن شبيه ميدان جنگ 

 بود. با 
شدن، از ميزان خشونت آن کاسته شد، ولي  نونمندقا

در  گریخشونت و آشوب از بين نرفت. موج جديد
در انگلستان شروع شده است.  02 فوتبال از دهة

تاريخ دريافت: 
31/06/1322            

 

تاريخ پذيرش: 
02/12/1322 
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های های فراوان به مکانحوادث مرگبار و خسارت
جديد بوده است. تا قبل عمومي از پيامدهای اين موج 

ني از اين حوادث هوادران خشونت طلب را با عناوي

کردند، اما خطاب مي« ولگرد»و « وحشي»چون 
گسترش 

موج آشوب در فوتبال سبب وضع اصطالح 
گر فوتبال گرديد. حوادث به معني آشوب «1هوليگان»

بار فراگير شد و سراسر اروپا به ويژه غرب و خشونت
را در بر گرفت. عالمان و کارشناسان  جنوب اين قاره

ها مند به مطالعه به اين خشونتاجتماعي عالقه
ن يکوشيدند تا علل و پيامدهای چنين حوادثي را تبي

کنند. کشورهای انگلستان، ايتاليا، آلمان، آرژانتين و 
اسپانيا به نسبت ساير کشورهای دنيا، بيشترين 

)عنبری،  نداخشونت فوتبال را در تاريخ خود داشته
2223 .) 

قاره اروپا  حاضر خشونت و آشوب مختصدر حال 
ای و ، بلکه در هر جايي که فوتبال شکل حرفهيستن

ای شدن تجاری به خود گرفته است، وجود دارد. حرفه
گذاری های اقتصادی در آن، فوتبال و اهميت سرمايه

های فوتبال را باال برده است، در نتيجه حساسيت بازی
ای و گروهي از تماشاگران نيز به صورت حرفهشماری 

کنند. رواج به انجام حرکات و اعمال خشن اقدام مي
، گر( در انگلستان)آشوب« هوليگان»هايي چون واژه

 (3، )کله پوستيطلب( در دانمارکآرامش« )2روليگان»
ی در آلمان و ايتاليا، باراس براواس در آرژانتين گويا

، 5يتي؛ آراچ1220، 4يلکرودوک و اين امر است )
 (. 1220، 0؛ مارش1224

های اين رويکرد، : نظريهيشناختستيز ميالف( پارادا
جنبه غريزی رفتار  ةخشونت و پرخاشگری را به مثاب

ای تخليه شود. کنند که بايد به گونهانساني تعريف مي

                                                 
1. Holigan 

2. Roligan 

3. Skin Head 

4. Duke & Crolley 

5. Archetti 

6. Marsh 
 

های مختلفي همچون نظرية رفتار غريزی، نظريه
پااليش رواني و نظرية شناختي، نظرية نظرية زيست

 شود. رهيافت فيزيولويکي و بيولوژيکي را شامل مي
های اين رويکرد شناختي: نظريهب( پارادايم روان

پرخاشگری، يادگيری –های ناکاميشامل نظريه
های برجنبه شوند کهاجتماعي و نظريه بازگشتي مي

 کنند. مي تأکيدرواني خشونت 
های اين نظريه تأکيدشناختي: ج( پارادايم جامعه

رويکرد بر اين نکته است که چون تجلي اين پديده 
گرايي تماشاگران فوتبال( تجلي اجتماعي )خشونت

است، برای پيدا کردن عوامل آن بايد به دنبال عوامل 
های اين پارادايم اجتماعي رفت. به بيان ديگر نظريه

بر ساخت اجتماعي رفتارها متمرکزند. در اين رويکرد 
انداز های مختلفي همچون چشميز نظريهن

انداز انسان مارکسيستي، چشم انداز رفتارگرايانه، چشم
، 3)بائنينگرشناختي و مکتب ليسستر وجود دارد 

1221.)  
هايي که در زمينه موضوع پژوهش حاضر در پژوهش

اند به قرار ذيل داخل و خارج از کشور انجام گرفته
  :گردندمطرح مي

بررسي "( در پژوهشي با عنوان2228) منصورزاده ـ
عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگری در تماشاگران، 

های فوتبال سپاهان و ذوب بازيکنان و مربيان تيم
ة نشان داد محيط ورزشگاه و نحو"آهن اصفهان

ثر باشد، اما ؤتواند در بروز پرخاشگری مداوری مي
های زمان برگزاری مسابقات ورزشي فوتبال و رسانه

ی بر بروز پرخاشگری، از سوی آنها تأثيرورزشي 
 ندارد.

                                                 
7. Baenninger 
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( در مقالة خود تحت 2222) نژادخسرویـ وثوقي و 
بررسي عوامل فرهنگي اجتماعي رفتار "عنوان 

نظر از که اذعان داشتند  "هيجاني تماشاگران فوتبال
د لکرعمن، ياـخالقي مرباغيرر تاـفن، رگوياپاسخ

 ،هارليدد نادرست لکرعم ،هاهگاـباشان ست مديردرنا
 راـفتر يشافزشرور، در ا ادفرا نهاپرخاشگر راـفتر

قضاوت  نيمچنه. و ستمؤثر ا انتماشاگر ميزآخشونت
 معد»و  ،سياسي یهاانبحر طينادرست داور، شرا

در « آن فاهير تخدماو  ميودستاا ضعيتاز و ضايتر
 ني. استمؤثر ا انتماشاگر ميزآخشونت رفتار يشافزا

را به عنوان  يتماعو اج يفرهنگ یرهايپژوهش، متغ
 کرد.  يمعرف یعلل پرخاشگر نتريمهم

در مقالة خود تحت "(2212) نژادیدريو ح يـ غالم 
در   یعوامل مؤثر بر بروز پرخاشگر ييشناسا"عنوان 

 ريتاخ "فوتبال در خوزستان هایميت انيتماشاچ نيب
گرم، استفاده  یدر هوا یباز یبرگزار ،یدر شروع باز

 کنان،يداور نسبت به باز يبداخالق ،داور از کارت اديز
 ،یخشونت باز ل،يتعط ريغ یدر روزها یباز یبرگزار

مجالت  سازیهيمورد عالقه، حاش ميت فيعملکرد ضع
تماشاگران  نيدر ب پرخاشگری بروز در را هاو روزنامه

( در مقالة خود با 2211)بزرگيجانداند.  يمؤثر م
بروز رفتارهای بر  مؤثرشناختي روان عوامل"عنوان 

به "تخريبي جمعي )موردکاوی تماشاگران فوتبال(
ن عزت نفس افراد و ــبي -1 نتايج زير دست پيدا کرد:

داری امعنآمادگي برای انجام رفتارهای تخريبي رابطه 
راد و ــگری نهفته افــن پرخاشــبي -2وجود ندارد. 

ای تخريبي رابطه ــنجام رفتارهرای اــآمادگي آنان ب
بين احساس ناکامي افراد و  -3داری وجود دارد. امعن

آنان برای انجام رفتارهای تخريبي رابطه  آمادگي
بين عدم اعتماد به  -4 وجود دارد. داریامعن
 انجام رایــب آنان آمادگي وفراد ئولين اــمس

 بين -5. دارد وجود داریامعن رابطه تخريبي رفتارهای
 انجام برای آنان آمادگي و افراد اجتماعي ضد نگرش

 بين -0. دارد وجود داریامعن رابطه تخريبي رفتارهای

 انجام برای آنان آمادگي و افراد گمنامي احساس
  .دارد وجود داریامعن رابطه تخريبي رفتارهای
با عنوان  ای( در مقاله2212) يو بجان یـ اسکندر

 هيدگااز د خشونت وزبر بر ثرؤم ملاعو ةمطالع"
در  انيرا تبريز زیسارکتواتر لفوتبا تيم انتماشاگر
 نيکه ب دنديرس جهينت نيبه ا "1321-1322فصل 

 م،يت تيوضع ،ایعوامل رسانه ،يتعصبات فرهنگ
 اریفزاسخت ملاعو کنان،يو باز يمرب تيوضع
و  اـهریوـبخآ ،التيـصامو یاـهاز راه مـعا هشگاورز

 قبيلاز  هشگاورز اریفزامنر ملواع ،اـهوييـستشد
و  هارليد تحريك ،پليس يشآرا هنحوو  رحضو

 ،یمسائل داور ه،گاـشورز رانکارنددست ا یهارفتار
عوامل مذکور و بروز  نيب يو شناخت یمسائل فرد

و  ی)اسکندر اردوجود د یخشونت رابطه معنادار
 (.2212 ،يبجان
تحقيق ( نيز در 2215اد و زماني )نژمرادی، حسينـ 

گيری ورزشي با ارتباط جهت"خود با عنوان 
، بين اين دو "های رزميپرخاشگری ورزشکاران رشته
. همچنين، نتايج تحقيق متغير ارتباط معناداری يافتند

بردگرايي با تمامي ابعاد  مؤلفهآنها نشان داد 
 پرخاشگری ورزشي ارتباط معناداری دارد.

( در 2213) عشايری، سعادتي، کبيری و ـ عباس زاده
بررسي جامعه شناختي عوامل "پژوهشي با عنوان 

بدين "بر پرخاشگری در بين تماشاگران فوتبال مؤثر
ثر در بروز ؤنتيجه رسيدند که يکي از عوامل عمده و م

چنين رفتارهايي، عدم کنترل فضاهای استاديوم ها اين
و بيرون از آن به خصوص از سوی نيروی انتظامي 

 .است
بررسي "( در مقاله ای با عنوان 2218پورزرنگار )ـ 

داليل پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر رشت در 

" اهش آنها و ارائه راهکارهايي جهت کورزشگاه

کند: اين موارد معرفي مي عوامل بروز پرخاشگری را
اختالل و سوء کارکرد متغيرها و عواملي که بر فرآيند 

افزايش ميزان گرايش افراد پذيری مؤثرند، سبب جامعه
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-گرايانه ورزشي ميبه ارتکاب رفتار و حرکات پرخاش

شوند. برخي از اين متغيرها مانند سازوکار های کنترل 
و نظارت بر رفتار توسط والدين، تنش در محيط 
خانواده و ارتباط با بستگان و خويشاوندان دارای سابقه 

د آن در جرم، داللت بر اهميت نهاد خانواده و کارکر
 گيری رفتارهای مذکور دارند.شکل

( نيز 2218نژادسجادی، گودرزی و قهرمان تبريزی ) -
در تحقيق خود که به منظور شناسايي عوامل بروز 
پرخاشگری در بازيکنان ليگ برتر فوتبال بانوان انجام 
شد، هفت عامل حاکم بر بازی، عوامل رواني و 

ت و شرايط گرايي، امکاناهای دروني، نتيجهانگيزه
گرايي و الگوپذيری گروهي و نيز استاديوم، گروه

 مؤثرترين عوامل تماشاگران و داوری را به عنوان مهم
بر بروز پرخاشگری در بين بازيکنان ليگ برتر فوتبال 

 بانوان شناسايي کردند.

اين در حالي است که در تحقيق آقايي و مالنوروزی  -
ي تئوری شناخت( که به منظور تحليل جرم2212)

پرخاشگری در خشونت تماشاگران فوتبال -ناکامي
 ندکرد تأکيدانجام شد، بر غلبه خشونت در بعد کالمي 

و عواملي نظير ناکامي برای حضور در ورزشگاه، 
شکست تيم محبوب، قضاوت نامناسب داور و بازی 
نامناسب تيم محبوب در بروز خشونت تماشاگران 

 دانستند. مؤثرفوتبال را 
ه به نتايج حاصل از تحقيقات داخلي در زمينه با توج

های انجام يافته موضوع پژوهش، در ذيل به پژوهش
در زمينه خشونت و اوباشيگری در ميادين ورزشي، در 

 پردازيم.ساير کشورها مي
به سوی "( در مقاله خود با عنوان 2222)1ـ دانينگ

گری در فوتبال به عنوان يشناختي اوباشفهم جامعه
-های جامعهاذعان دارد ويژگي "پديده جهانييك 

گری فوتبال به عنوان يك پديده يشناختي اوباش
گری را يريشه های اجتماعي اوباش . اواستجهاني 

                                                 
1. Dunning 

در ادامه اظهار مي کند،  و داندناشي از هويت مي
اند هاييالمللي قادر به استدالل فرضيهتحقيقات بين
کشور هر  رگذاتأثيرهای دهد، سياستکه نشان مي

گذار باشند ريتأث ييرفتارها نيتواند بر بروز چنمي
 (.2222گ ،ني)دان
خود  قيتحق در( 2212)  يشجاع و علم ،یرنجبر -

فرا تحليل خشونت ورزشي در پژوهش "با عنوان 
بدين نتيجه رسيدند که حمايت تيمي، از  "های ايراني

هم گسيختگي خانواده، گروه همساالن، کنترل 
پليسي، سابقه رفتار مجرمانه، عملکرد رسانه جمعي، 

اجتماعي، نظارت  -ناکامي اجتماعي، پايگاه اقتصادی
، باورهای مذهبي و تيمي-اجتماعي، انسجام اجتماعي

 يورزش خشونت بر یمعنادارفرهنگ قومي، اثر خرده 
 . دارد

ممانعت از "مقالة خود با عنوان  در (2225) 2چيـ اسپا
اذعان  "اوباشيگری فوتبال يك رهيافت فرا ملي

داشت در سه قرن گذشته، اوباشيگری فوتبال يك 
المللي عمده را ايجاد کرده که بيماری نگراني بين

در ادامه به يك  وشده است مي انگليس خوانده
رغم همه اضطراب عمومي و رسمي تبديل شد. علي

های گذشته های منابع در دههتالش و سرمايه گذاری
برای جلوگيری از اين پديده، همچنان اوباشيگری 

ای متنوع از اين مشکل فوتبال ادامه دارد و گستره
المللي ساختار بينچه  اجتماعي شکل گرفته است. اگر

های های هماهنگ الزم است، اما استراتژیو پاسخ
های محلي بايد بر اساس فعاليتکننده جلوگيری

مستقر و طراحي شود، تا با نيازهای محلي هماهنگ 
باشد. جلوگيری از اوباشيگری فوتبال نيازمند تعهدات 

دار نهادها و کارگزارن مختلف است بلندمدت و ادامه
های محلي و اجتماعات طرفداران باشگاهکه شامل 

 . است

                                                 
2. Spaaij 
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ای با در مقاله (2222) 1ـ اندرسون و کارناگي
-های ويدئويي ورزشي خشونتات بازیتأثير"عنوان

آميز بر پرخاشگری: آيا اين مربوط به رقابت است يا 
 معتقدند که بازی کردن افراطي "محتوای خشن ويدئو

ی، ادراک های کامپيوتری احساسات پرخاشگربازی
پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه و تمايل به خشونت در 

 ورزش را در آينده افزايش مي دهد.
با  یادر مقاله (2222) 2کريسينسکاآندريسن و ـ 

رفتار  توانند بريم يورزش یدادهايرو ايآ"عنوان 
که  ندبه اين نتيجه رسيد"بگذارند؟ تأثيرخودکشي 

تواند با توجه به سن بلوغ، جنسيت، وقايع ورزشي مي
وضعيت ازدواج افراد، مصرف مشروبات الکلي و مواد 

ها )مساوی های وابسته به نتايج بازیوابسته و جريان
، پيروزی، شکست( به فساد و خودکشي افراد جامعه 

 منجر شود. 
استفاده "ای با عنوان ( در مقاله2214)3اٌستوروسکي ـ

آميز آن بر پرخاشگری و رفتار خشونت تأثيراز الکل و 
کند که با وجود اشاره مي "در بين تماشاچيان ورزشي

توجه گسترده به موضوع خشونت، خشونت در 
مسابقات فوتبال، هنوز موضوعي است که بايد بهتر 
درک شود. عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است 

ف بگذارد از جمله مصر تأثيرطور بالقوه بر رفتار به
الکل، رقابت، موقعيت و شرايط جوی، مالحظات 
اجتماعي و سياسي و واکنش طرفداران برای بازی در 

 زمين.
ای در مقاله (2215) 4ـ کويان چوگال، گاکتاس و دمير

بررسي اثر ساختار اجتماعي، اقتصادی و "با عنوان 
 "فرهنگي بر گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت

يش طرفداران به رفتارهای نشان دادند علل اصلي گرا
آميز قبل از بازی، مربوط به وقايع گذشته و خشونت

                                                 
3. Anderson & Carnagey 

4. Andriessen & Krysinska 

1. Ostrowsky 
 

2. Koyuncuoglu, Goktas & Demir 

ای، در طول و پس از بازی، اشتباه انتشارات رسانه
 شود. داوران و رفتارهای منفي حريف مي

درک "ای با عنوان در مقاله 5(2218) ـ هوسمان
نظری يکپارچه از پرخاشگری: يك نمايش کوتاه نظر 

 دهد، پرخاشگرینشان مي "شناسيکنوني در روان
های کنندههميشه محصول رفتارهای شخصي و تعيين

بنابراين تحقيقات آينده بايد ادامه يابد  .موقعيتي است
های شخصيتي و تا مشخص شود چگونه ويژگي

 شوند. محيط ورزشي باعث رفتار تهاجمي مي
ای با عنوان ( در مقاله2218) 0هيليارد و جانسون ـ
هواداران ورزشي و تمايل به انجام رفتارهای نگرش "

به اين نتيجه رسيدندکه شناخت تيم با  "پرخاشگرانه
تمايل به انجام اقدامات نامناسب پرخاشگری عليه 

همچنين پرخاشگری باعث  ؛مخالفان رابطه مثبت دارد
تمايل طرفداران به انجام اقدامات نامناسبي از 

اوليه در مورد  شود. تحقيقرفتارهای پرخاشگرانه مي
شناخت تيم و تمايل طرفداران برای انجام رفتارهای 
پرخاشگرانه در سطوح مختلف ورزش، نشان داد بين 

کنند نسبت کساني که از يك تيم کالج پشتيباني مي
ای متفاوت است همچنين بين به يك تيم حرفه

ای در مورد های ورزشي کالج و حرفهطرفداران تيم
جام اقدامات نامشخص از تمايل آنها برای ان

نسبت به حريف و تيم مورد عالقه خود،  پرخاشگری
 تفاوت وجود دارد. 

( در مقاله 2218) 3ـ استرانگ، بيکر، پوالرد و هافمن
رفتارهای خشونت آميز و ضد اجتماعي "ای با عنوان 

عواملي  "در رويدادهای فوتبال و عوامل وابسته به آن
که ممکن است رفتارهای خشونت آميز و ضد 
اجتماعي در طرفداران فوتبال را به وجود آورد، اين 

 چنين معرفي مي کنند: 
 الکل تأثيرـ 1

                                                 
3. Huesman 

4. Hilliard & Johnson 

5. Strang, Baker, Pollard & Hofman 
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 داخلي و خارجي شناختي ـ فاکتورهای روان2
در  های ورزشي، که افزايش پرخاشگریـ رقابت3

 طرفداران را نشان داده است.
ـ عوامل اجتماعي و سياسي مانند بيکاری، سرکوب 4

 مليتي. -عوامل دولتي و تنش های نژادی
ويژه با توجه به اين که تعداد ـ عوامل فضايي، به5

ميزبان زيادی از طرفداران فوتبال ممکن است به شهر 
که قصد حضور مسابقات فوتبال سفر کنند بدون اين

اما در فضاهای عمومي و  در مسابقه را داشته باشند،
 جايگاه تماشاچيان جمع خواهند شد. 

ای که روز، هفته ـ عوامل مرتبط با وضعيت و جو،0
شود، محل مسابقه، زمان شروع، مسابقه برگزار مي

 .های پشتيباني حاضراندازه جمعيت و تعداد گروه
واکنش به بازی، به عنوان مثال عملکرد تيم در  ـ3

زمين و سبك بازی، و همچنين انتظارات طرفداران از 
 تيم خود. 

 گاهيفوتبال جا ،يمختلف ورزش یهارشته انيدر م
برخوردار است. بدون  یشتريب تيدارد و از جذاب یبرتر

ورزش در  نيترو محبوب نيشك فوتبال پرطرفدارتر
 ش،يهاتي. فوتبال در کنار جذابديآيجهان به شمار م

 زيفوتبال ن يمنف يدارد. حواش زين يمنف یهاهيحاش
تماشاگران است که  انهيراو اعمال پرخاشگ یاوباشگر

در ورزشگاه و اطراف آن فراهم  ینامساعد نهيزم
هوادار متعصب فوتبال  یهاساخته و در قالب گروه

و  زيآمخشونت یوجود رفتارهاشده است.  نيانما
در  ياجتماع هيدر ورزشگاه نشانه نبود سرما يبيتخر

 يورزش یهااز باشگاه یعرصه تماشاگران و هوادار
 .است

با ورزش  یکه به نحو يکسان تمام يبه طور کل
-يرو مروبه یپرخاشگر دهيبا پد ريسروکار دارند ناگز

بخش  یشوند. از آنجا که خشونت و پرخاشگر
 یفوتبال است؛ پس بروز رفتارها ريناپذييجدا

و مسابقات مختلف با  يپرخاشگرانه در مقاطع زمان
است و علل  هدهقابل مشا اديز ايکم  یهاشدت

... را  و يبه قدرت، درد و ناراحت ازيازجمله ن يمختلف
در مسابقات فوتبال  (. امروزه2220 ،يگيبي)حاج دارد

 کنانيدر برابر باز کنانيپرخاشگرانه باز شاهد رفتار
 انيمشابه در م یرفتارها نيداور و همچن گر،يد

 زاتيداور، اماکن و تجه کنان،يتماشاگران نسبت به باز
 ستيناشا یکه رفتارها ایهبه گون م،يهست يورزش

 لباغ ياصل تريها و تماشاگران به تميورزشکاران، ت
از کشورها  یاريدر بس يورزش یها و خبرهابرنامه

 . (2224 ،و همکاران 1شده است )پاپاس ليتبد

تماشاگران و  هيفوتبال از ناحخشونت در 
 ياجتماع بينوع آس كيچه باشد  برگزارکنندگان هر

چون  ياجتماع یهاارزش است. يجامعه ورزش یبرا
-يم...  وجدان جمع و ،يسنت ،يصور مختلف مذهب

و  یها، خرابکاریدامنه ناهنجار یاديتوانند تا حد ز
گاه  را محدودتر سازند. ياجتماع یهابيخشونت و آس

 حيتفر نيشود اگر خشونت در فوتبال مانع ايگفته م
 نياديخواهد شد. م يضدارزش تلق ،خطر شوديب

 يحيتفر یبا نداشتن کارکردها مالًما ع يورزش
 دانيدهند و فقط اسکلت، ميمخود را از دست  تيماه

  (.2222خواهد ماند )جهانفر،  يمسابقه باق

 هياز روح شهيدر ورزش هم کهنيتوجه به ا با
اما شاهد  ،شود يو اخالق صحبت م یجوانمرد
 يبا شئونات انسان ريخشن و ناهنجار و مغا یرفتارها

رشد  ريچقدر ورزش فوتبال مس هر .ميستدر فوتبال ه
هم هواداران  يخشونت ورزش ،ديمايپيرا م شرفتيو پ

 تيموضوع اهم نيا .آن در حال رشد است به تبع
 بروز بر مؤثر عواملسازی برای مدل قيتحق

از  یريجلوگ یهاوهيو ارائه راهکارها و ش پرخاشگری
  دهد.ينشان م یضرور یآن را امر

-بدين نتيجه مي ،اشاره شده هایپژوهشبا بررسي 

توان دست يافت که عوامل بسيار متنوعي بر بروز 

                                                 
 

1. Pappas 
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های ورزشي در آميز در عرصهرفتارهای خشونت
گذارند از جمله: عوامل شخصيتي تأثيرسراسر جهان 

ورزشکاران و تماشاچيان، عوامل اجتماعي، عوامل 
سياسي، اقتصادی و فرهنگي، عوامل مديريتي و 
داوری در مسابقات ورزشي و جو فيزيکي مکان 

 . مسابقات
-پژوهش حاضر درصدد بررسي عوامل بروز واکنش

های فوتبال گری از سوی هواداران تيمهای پرخاش
دنبال هپرطرفدار استقالل و پرسپوليس برآمده است و ب

برای  هايي است:يافتن پاسخ برای چنين پرسش
جلوگيری از رفتارهای پرخاشگرانه در هواداران چه 

های رغم محبوبيت تيمعلي کارهايي الزم است؟راه
اندکي به  هایپژوهشاستقالل و پرسپوليس چرا 

اند؟ موضوع پرخاشگری هواداران اين دو تيم پرداخته
که انجام شده، چرا به  هاييپژوهشاز طرفي ديگر در 

عوامل بروز پرخاشگری در حوزه ورزش خصوصاً روی 
 نشده ثر بر آن شناساييؤاين دو تيم و سهم عوامل م

لذا در مطالعه حاضر هدف اين است که اين  ؟است
در بروز را و سهم هر عامل  عوامل را شناسايي

پرخاشگری در ميان هواداران استقالل و پرسپوليس 
عوامل سازی اين امر از طريق مدل. مشخص کند

های هواداران باشگاهمؤثر بر بروز پرخاشگری در 
فوتبال استقالل و پرسپوليس تهران در اين پژوهش 

 صورت گرفته است.
( 2215) فروزه، دستوم، ابدالي و اجايي که شفيعياز آن

عامل بروز پرخاشگری را حاصل تعامل پويا و برآيند 
سه عامل مختلف در سه رويه عملکردی، مديريتي و 

 زمينه

 مراحل و ابعاد مختلف اند وای در قالب مدل، ارائه داده
فرايند بروز پرخاشگری در اين مدل منطبق با نظريات 

پژوهش حاضر  موجود در زمينة پرخاشگری است،
مبنای نظری مطالعه خود را بر اساس مدل جامعي که 

اند، قرار شفيعي و همکارانش به قرار ذيل مطرح نموده
 داده است.

ای از ساختار مديريت جمعيت و اين مدل نمايش ساده
و در حد خود قادر به  استرفتار تماشاگران در فوتبال 

رل تبيين کارکرد ساختارهای اساسي در زمينة کنت
های کشور رفتارهای نابهنجار در محيط ورزشگاه

 است.
 

 
 
 
 
 

 جو رسانه ای ومداخالت
 زمينه فرهنگي واجتماعي
 تعارض درون و بين تيمي

 نگرش و رفتار متقابل تيم ها

 عوامل زمینه ای رويداد

 سيسستم جو امنيتي
 مديريت و برگزاری و ميزباني

 کيفيت امکانات و خدمات
 مديريت جمعيت و تردد

عوامل 

مديريتي 

 رويداد

 عملکرد نسبي تيم ها
 جو بازی و اتفاقات

 عملکرد داوری و نظارت

 عوامل عملکردی رويداد

ی
شگر

 پرخا

 عبور از ساز و کارها
 توسعه بي تفاوتي
 فرهنگ زدايي

 عدم تعادل رواني
 هنجارشکني

 خشونت و اوباشگری
 حريم شکني

 توهين و تحريك
 و ساير موارد
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 (1392مدل مفهومی پژوهش )براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش ، شفیعی و همکاران،  -1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
 ،اين پژوهش از نظر هدف :پژوهشروش 

توصيفي ـ  ،توسعه ای و از نظر روش-کاربردی 
پيمايشي برای منظور از روش  بدين .است تحليلي

توصيف متغيرهای پژوهش و شناسايي آنها استفاده 
 شده است. 

 گیری:نه و روش نمونهجامعه آماری، نمو

جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامي هواداران 
که تعداد دقيق آنها در ند بوداستقالل و پرسپوليس 

نفر در نظر  384طبق جدول مورگان  .دسترس نيست
جمع  1328داده های تحقيق در سال  و گرفته شد

انتخاب دو تيم استقالل و پرسپوليس به . آوری گرديد
حاضر به دليل  عنوان جامعه آماری در تحقيق

پرطرفدار بودن اين دو تيم در ليگ برتر فوتبال کشور 
و داشتن هواداران بسيار زياد در سطح کشور بوده 

به  نامهپرسشو بود  تصادفي گيریروش نمونه است.
ها قرار صورت آنالين در اختيار هواداران اين تيم

پژوهش  گرفته است. جهت گردآوری اطالعات در اين
. روش ای و ميداني استفاده گرديداز روش کتابخانه

های مورد نياز و شامل مقاالت، کتاب ایکتابخانه
در تمام مراحل  و استشبکه جهاني اطالعات 

ميداني با استفاده استفاده شده است و روش  پژوهش
 3شامل  نامهپرسشاين . استآنالين  نامهپرسشاز 

مندی جمعيت شناختي بود و طي آن عالقه سئوال
هواداران به هر کدام از دو تيم استقالل يا پرسپوليس 

، جنسيت، اشتغال و تأهلو مدت هواداری، سن، 
آماری تحقيق مورد  هایوضعيت تحصيالت نمونه

ت تخصصي تحقيق نيز سئواال بررسي قرار گرفت.
 کامالًارزشي ليکرت از  5با طيف  سئوال 44شامل 

 مؤلفهطي آن چهار  .موافقم بود کامالًخالفم تا م
ای و عوامل عملکردی عوامل مديريتي، عوامل زمينه

شامل سه  نامهپرسشسنجش قرار گرفتند.  مورد
 عوامل مديريتي رويداد: از جمله: الف( استرويکرد 

 ـ سيستم 1
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ـ 3ـ مديريت برگزاری و ميزباني 2و جو امنيتي 
ـ مديريت جمعيت و تردد. 4کيفيت امکانات و خدمات 

ای و ـ جو رسانه1ای رويداد: ب( عوامل زمينه
ض ـ تعار3 ـ زمينه فرهنگي و اجتماعي2مداخالت 

ها. ج( ـ نگرش و رفتار متقابل تيم4درون و بين تيمي 
ـ 2ها ـ عملکرد نسبي تيم1عوامل عملکردی رويداد: 

ـ عملکرد داوری و نظارت که 3بازی و اتفاقات جو 
( تنظيم کرده 2215آن را شفيعي و همکاران ) اساس

اند و تحليل آن را در ورزش گرفته و ضريب پايايي
در اين  است و عامل اکتشافي آن صورت گرفته

با  گيرد.مي ی آن انجامتأييدتحليل عامل  ،پژوهش
که در تحقيق حاضر فهرست کامل افراد توجه به اين

جامعه مورد مطالعه در دسترس محققين نبوده است، 
گيری در دسترس و  از روش نمونه با استفادهلذا 

پرسش احتمالي به انتخاب نمونه تحقيق اقدام شد.
تحقيق به صورت آنالين در گوگل فرم طراحي  نامه

 های استقالل وبين هواداران باشگاه گرديد و در
 های بزرگ مربوط به شبکه هایگروه در پرسپوليس

  اجتماعي مجازی توزيع گرديد.

جهت  ها:های آماری و شیوه تحلیل دادهروش

های آمار از روش پژوهشهای داده تجزيه و تحليل
استفاده شد: پس از  توصيفي و استنباطي به شرح زير

های آماری توصيفي شامل ها از روشداده آوریجمع
ميانگين، انحراف استاندارد، چولگي و کشيدگي جهت 

های آماری استنباطي استفاده شد. روش گزارش نتايج
-هنيز جهت تجزيه وتحليل اطالعات به دست آمده، ب

کار گرفته شد. بدين منظور جهت بررسي طبيعي بودن 
ها از آزمون چولگي و کشيدگي استفاده داده توزيع

از روش تحليل عامل  با استفاده گرديد. در ادامه
سازی مدلی، آلفای کرونباخ و روش آماری تأييد

های آماری توصيفي و روش بررسي شد. تمامي
 3اسمارت پي ال اس افزار نسخه در نرم استنباطي

 محاسبه گرديد. 

 

 

 های پژوهشیافته

های مربوط به اطالعات جمعیت يافته

:شناختی
  

یآمار نمونه  شناختی یتجمع های يژگیو -1جدول   

 استقالل پرسپولیس 

وضعيت انتخاب 
 تيم مورد عالقه

 233درصد ) 2/02
 نفر(

درصد  8/32
نفر( 154)  

 جنسيت
 زن مرد

درصد 4/58 درصد 0/41   

 تأهل
تأهلم مجرد  

درصد 08 درصد 32   

 اشتغال
 غير شاغل شاغل

درصد 2/01 درصد 8/38  

 سن
سال 12-12 سال 22-22  سال 32-32  سال 42-42  سال به باال 52   
درصد 43/5 درصد 30/01  درصد 32/25  درصد 2/0   22/1  

سال 3تا  1 سابقه هواداری سال 5-3  سال 8-5  سال 12-8  سال 12بيشتر از    
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درصد 2/11 درصد 3/5  درصد 3  درصد 4/11  درصد 1/04   

 تحصيالت
 ليسانس فوق ديپلم ديپلم و زير ديپلم

فوق ليسانس و 
 باالتر

 

درصد 1/4 درصد 8/10  درصد 8/32  درصد 3/32    

 
بيشترين  ،1 ةشده در جدول شماريج ارائهبر اساس نتا

از آن پرسپوليس با ها فراواني در هواداری از تيم
در مورد سن،  .است پژوهشآماری  ة% از نمون2/02

 ةنفر مربوط به رد 232با فراواني  نمونهبيشترين مقدار 
درصد افراد  30/01که  استسال  22تا  22سني 

 52به کمترين آنها مربوط دهد و نمونه را تشکيل مي
بيشترين فراواني  بوده است. درصد 22/1سال به باال 

نفر  220در بخش جنسيت مربوط به مردان با فراواني 
به افراد مجرد  مربوط تأهلدرصد( و در بخش  4/58)

بيشترين مقدار  .استدرصد(  08) 203با فراواني 
باشند که سال مي 12نمونه با سابقه هواداری بيشتر از 

دهد و کمترين درصد افراد نمونه را تشکيل مي 1/04
 اند.بودهدرصد(  3/5سال ) 5تا  3آنها سابقه هواداری 

نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون  تأییدجهت 

نتایج این آزمون  .چولگی و کشیدگی استفاده شد

بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها در بخش 

 ت تخصصی ژووهش است. اما با توج  ب  سئواال

نالین و با روش ب  صور ت آ نام ژرسشک  این

نمون  گیری در دسترس و احتمالی در بین 

جامع  تحقیق توزیع شد، احتمال بروز چنین 

 ت جمعیت شناتتی، سئواالنتایجی در بخش 

بيشترين نمونه آماری، دارای غیرقابل اجتناب است. 

و باالتر نيز  مدرک فوق ليسانس ومدرک ليسانس بود 
و کمترين آن مربوط به  استنزديك به اين مقدار 

شترين فراواني در بي .استمدرک ديپلم و زيرديپلم 
ط به دانشجويان است و کمترين بخش اشتغال مربو

 .استآن مربوط به افراد غيرشاغل 

 های استنباطی پژوهشيافته 
 ها از چولگي و کشيدگي بودن داده جهت آزمون طبيعي
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.استفاده شد
 

 نتايج بررسی داده های آماری -2جدول

 کشیدگی چولگی انحراف استاندار میانگین متغیر

 -432/2 -883/2 512/2 04/3 رويه مديريتي رويداد
 -212/2 -828/2 515/2 01/3 رويه عملکردی رويداد

 -213/2 -200/2 523/2 32/3 ای رويدادرويه زمينه

دهد مقادير هريك از  مي  نشان 2نتايج جدول 
، 2های چولگي و کشيدگي در بازة مورد قبول )آماره

ها دهد که توزيع داده( قرار دارند و اين نشان مي-2
 طبيعي است.

روش آماری مورد استفاده در اين پژوهش مدل 
که در دو  است( 1پي ال اس) حداقل مربعات جزئي

شود. در اولين مرحله، بايستي مدل  مرحله انجام مي
های روايي و پايايي و  گيری از طريق تحليل اندازه

تحليل عامل تأييدی بررسي شود و در دومين 
مرحله، بايستي مدل ساختاری به وسيله برآورد 

های برازش  مسير بين متغيرها و تعيين شاخص
 (. 1222، 2هالندمدل بررسي شود )

                                                 
1. Partial Least Squares 

2. Hulland 
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 رويه مديريتی رويداد مؤلفههای روايی و پايايی و تحلیل عاملی تأيیدی  نتايج مربوط به تحلیل -3 جدول

مؤلفه 

 فرعی
 گويه

بار 

 عاملی

نتیجه 

 اعتبار

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ

جو 
 امنيتي

 مناسب 832/2 1 سئوال

352/2 223/2 821/2 882/2 
 مناسب 830/2 2 سئوال

 مناسب 823/2 3 سئوال

 مناسب 858/2 4 سئوال

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

        

رويه مديريتی  مؤلفههای روايی و پايايی و تحلیل عاملی تأيیدی  نتايج مربوط به تحلیل -3 جدولادامة 

 رويداد

مؤلفه 

 فرعی
 گويه

بار 

 عاملی

نتیجه 

 اعتبار

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ

مديريت 
 جمعيت

 مناسب 321/2 1 سئوال

331/2 210/2 883/2 830/2 
 مناسب 822/2 2 سئوال
 مناسب 213/2 3 سئوال
 مناسب 828/2 4 سئوال

وضعيت 
 برگزاری

 مناسب 855/2 1 سئوال

324/2 222/2 220/2 225/2 
 مناسب 832/2 2 سئوال
 مناسب 822/2 3 سئوال
 مناسب 850/2 4 سئوال
 مناسب 844/2 5 سئوال

امکانات 
 و خدمات

 مناسب 822/2 1 سئوال
 مناسب 843/2 2 سئوال 842/2 852/2 228/2 308/2

 مناسب 881/2 3 سئوال

پرسشسنجي تحليل فوق، نشانگر ويژگي های روان
بررسي برازش است )در تحقيق حاضر، به منظور  نامه

سه معيار پايايي، روايي از مدل های اندازه گيری 
استفاده شده است. تحليل پايايي  همگرا و روايي واگرا

از سه طريق بررسي ضرايب بارهای عاملي،  نيز
ضرايب آلفای کرونباخ و پايايي ترکيبي صورت 

 گرفت(.
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بارهای عاملي،  برای تفسير مقادير پژوهشدر اين 
مورد استفاده قرار  (1281) 1نگرش فورنل و الرکر
فوق نشان داد بارهای عاملي گرفت. نتايج جدول 

باشند و بنابراين اعتبار  مي 3/2ها بيشتر از  گويه تمامي
های جدول مذکور  مناسبي دارند. از سوی ديگر، داده

متغيرها بزرگتر  ةدهد پايايي مرکب برای هم ن مينشا
و ميانگين واريانس برای تمام متغيرها بزرگتر  8/2از 
نسبتاً  که اين مقادير، اعتبار همگرايي است 5/2از 

ناسب بودن با توجه به م دهند. بااليي را نشان مي
  ها گويه، تمامي آننامهپرسشهای  اعتبار تمامي گويه

اند.ل مدل نهايي تحقيق وارد شدهدر تحلي

                                                 
 

 

1. Fornell & Larcker 
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 های روايی و پايايی و تحلیل عاملی تأيیدی رويه عملکردی رويداد نتايج مربوط به تحلیل -3جدول

 گويه مؤلفه فرعی
بار 

 عاملی

نتیجه 

 اعتبار

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ

 لکرد داوریمع

 مناسب 835/2 1 سئوال

334/2 232/2 213/2 212/2 
 مناسب 832/2 2 سئوال
 مناسب 834/2 3 سئوال
 مناسب 812/2 4 سئوال
 مناسب 843/2 5 سئوال

 هاعملکرد تيم

 مناسب 832/2 1 سئوال

332/2 212/2 883/2 882/2 
 مناسب 824/2 2 سئوال
 مناسب 848/2 3 سئوال
 مناسب 850/2 4 سئوال

 عوامل فني

 مناسب 333/2 1 سئوال

328/2 224/2 221/2 825/2 
 مناسب 832/2 2 سئوال
 مناسب 883/2 3 سئوال
 مناسب 823/2 4 سئوال
 مناسب 842/2 5 سئوال

نتايج جدول فوق نشان داد بارهای عاملي تمامي 
باشند و بنابراين اعتبار  مي 3/2ها بيشتر از  گويه

های جدول مذکور  مناسبي دارند. از سوی ديگر، داده
متغيرها  ةدهد که پايايي مرکب برای هم ن مينشا

و ميانگين واريانس نيز برای تمام  8/2بزرگتر از 

که اين مقادير، اعتبار  است 5/2متغيرها بزرگتر از 
با توجه به  دهند. همگرايي نسبتاً بااليي را نشان مي
، نامهپرسشهای  مناسب بودن اعتبار تمامي گويه

در تحليل مدل نهايي تحقيق وارد   تمامي آنها گويه
 اند.شده

 

 ای رويدادرويه زمینه مؤلفههای روايی و پايايی و تحلیل عاملی تأيیدی  نتايج مربوط به تحلیل -2جدول

مؤلفه 

 فرعی
 گويه

بار 

 عاملی

نتیجه 

 اعتبار

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ

زمينه 
 اجتماعي

 مناسب 333/2 1 سئوال

013/2 882/2 852/2 844/2 
 مناسب 388/2 2 سئوال
 مناسب 830/2 3 سئوال
 مناسب 821/2 4 سئوال
 مناسب 028/2 5 سئوال
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 هارفتار تيم

 مناسب 823/2 1 سئوال

314/2 222/2 802/2 800/2 
 مناسب 834/2 2 سئوال

 مناسب 812/2 3 سئوال

 مناسب 383/2 4 سئوال

ای رويه زمینه مؤلفههای روايی و پايايی و تحلیل عاملی تأيیدی  نتايج مربوط به تحلیل -2جدولادامة 

 رويداد

مؤلفه 

 فرعی
 گويه

بار 

 عاملی

نتیجه 

 اعتبار

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ

تعارض 
 هاتيم

 مناسب 333/2 1 سئوال
 مناسب 802/2 2 سئوال 332/2 333/2 808/2 088/2

 مناسب 840/2 3 سئوال

 ایجو رسانه

 مناسب 883/2 1 سئوال

325/2 242/2 215/2 214/2 
 مناسب 210/2 2 سئوال

 مناسب 831/2 3 سئوال

 مناسب 822/2 4 سئوال

جدول فوق نشان داد بارهای عاملي تمامي نتايج 
باشند و بنابراين اعتبار  مي 3/2ها بيشتر از  گويه

های جدول مذکور  مناسبي دارند. از سوی ديگر، داده
متغيرها بزرگتر  ةدهد پايايي مرکب برای هم ن مينشا
و ميانگين واريانس نيز برای تمام متغيرها  8/2از 

 بزرگتر 

ار همگرايي نسبتاً که اين مقادير، اعتب است 5/2از 
با توجه به مناسب بودن  دهند. ميان بااليي را نش

  ، تمامي آنها گويهنامهپرسشهای  اعتبار تمامي گويه
 اند.وارد شده پژوهشل مدل نهايي در تحلي

 

 پايايی تحلیل عاملی مرتبه دومهای روايی و  نتايج مربوط به تحلیل -2 جدول

 مؤلفه
تعداد 

 سؤاالت

میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی
 آلفای کرونباخ

 258/2 252/2 202/2 014/2 10 رويه مديريتي رويداد
 250/2 253/2 201/2 038/2 14 رويه عملکردی رويداد

 240/2 248/2 252/2 553/2 10 ای رويدادرويه زمينه

های مورد دهد شاخصبررسي جدول فوق نشان مي
نظر در پژوهش حاضر از اعتبار بااليي برخوردار 

؛ 3/2بدين صورت که آلفای کرونباخ باالتر از  .هستند
، پايايي مرکب باالتر از 3/2باالتر از  ييايپا بيضر

. بنابراين است 5/2و ميانگين واريانس بيشتر از  8/2
توان نسبت به گزارش در ادامه با اطمينان کامل مي

 نتايج مربوط به مدل نهايي پژوهش پرداخت.

 
 های روايی و پايايی مدل نهايی تحقیق نتايج مربوط به تحلیل -2جدول 

 سؤاالتتعداد  مؤلفه
میانگین 

 واريانس

پايايی 

 مرکب

ضريب 

 پايايی

آلفای 

 کرونباخ
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عوامل اثرگذار بر 
 پرخاشگری

40 523/2 282/2 282/2 232/2 

 های مدل نهايي پژوهش نيز نشان ازبررسي شاخص
  تأييداعتبار باالی مدل دارد. در نتيجه با توجه به 

 پردازيم.گزارش نتايج تحليل عامل ميمدل به 
 

 های مرتبط با مسیرهای مدل تحقیق فرضیه تیمقادير ضريب مسیر و آماره  -8جدول

 نتیجه معناداری تیآماره  ضريب مسیر رابطه
  رويه مديريتي رويداد

 پرخاشگری

 تأييد 221/2 825/24 233/2
عملکردی رويه 

 رويداد
 212/2 842/38 221/2 تأييد 

 تأييد  232/2 532/123 221/2 ای رويدادرويه زمينه

برای بررسي برازش مدل ساختاری پژوهش از چندين 
ترين معيار، شود که اولين و اساسيفاده ميمعيار است

ترين معيار برای سنجش رابطه ابتدايي .است تيآماره 
ی معناداربين متغير در مدل )بخش ساختاری(، اعداد 

 20/1در صورتي که مقدار اين اعداد از  .است تي
 بين متغيرها و درز صحت رابطة بيشتر شود، نشان ا

پژوهش در سطح اطمينان  یهافرضيه تأييدنتيجه 
همچنين مقدار معناداری نيز به همان . است 25/2

باشد رابطه  25/2کند و اگر کمتر از اشاره مي موضوع
پذيرد. البته مي 25/2بين متغيرها را در سطح اطمينان 

اعداد فقط صحت رابطه را نشان بايد توجه داشت 
توان با آن را نمي دهند و شدت رابطه بين متغيرهامي

رابطه و مقايسه آن با سنجيد. برای فهميدن شدت 
موجود در مدل( از ضريب  هایها )رابطهديگر رابطه

توان استفاده کرد. با توجه به الگوی استاندارد شده مي
سازی معادالت ساختاری و از آنجايي  تفسيری در مدل
بزرگتر  20/1مربوط يك مسير از  تيکه مقدار آماره 

 25مسير مربوطه در سطح  توان گفت که باشد مي
د های موربنابراين تمامي فرضيه استدار ادرصد معن
 .گردد مي تأييدحاضر  پژوهشبررسي در 

 
 های برازش برای متغیرهای مدل تحقیق مقادير شاخص -9جدول

 متغیر
تناسب 

 بینپیش
 ضريب تعیین

-شاخص ريشه میانگین مربعات باقی

 مانده استانداردشده

 838/2 521/2 مديريتي رويدادرويه 
225/2  521/2 844/2 

 882/2 450/2 ايرويدادرويه زمينه

مقادير به دست آمده ،  2 جدولبا توجه به اطالعات 
. است)قوی(  35/2بيشتر از  Q2  برای شاخص

در محدوده قوی قرار دارد و  R2همچنين مقادير 
دهنده  که نشان است 1/2نيز کمتر از  SRMRمقدار 

کيفيت مناسب مدل آزمون شده است. در ادامه تصوير 
-همدل آزمون شده تحقيق به همراه ضريب مسير ب

دست آمده برای تمامي مسيرهای مدل در قالب شکل 
 ، مشخص گرديده است.2و  1
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 مدل نهايی پژوهش در حالت ضريب مسیر و بارهای عاملی -2شکل 

 

  گیریو نتیجه بحث
توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، توصيف با 

بر بروز پرخاشگری هواداران  مؤثروضعيت عوامل 
 همچنين مدل استقالل و پرسپوليس، های باشگاه

 یهاهواداران باشگاه ثر بر بروز پرخاشگریؤعوامل م
 گردد.قرار ذيل تبيين مي به تحت بررسي

ثر بر بروز ؤعوامل متوصیف وضعیت 

  :پرخاشگری هواداران باشگاه استقالل
ثر بر بروز ؤعوامل م نشان دادنتايج حاصل  ـ

 استقالل با تماميپرخاشگری در هواداران باشگاه 
و در است  معنادار 2/2 5د آن در سطح ها و ابعالفهؤم

 پژوهشبا توجه به نتايج وضعيت مناسبي قرار دارد. 
-22بيشتر هواداران تيم استقالل در رده سني حاضر، 

سال، مجرد، دارای مدرک ليسانس، دانشجو  22
 دةد. بديهي است چون پرخاشگری يك پديهستن

و جوانان کشور ما به علت شور و  استاجتماعي 

سبي برای تخليه هيجان جواني که دارند مکان منا
 اين انرژی به شکل مناسبي اند و اگرانرژی خود نيافته

 هایخارج نشود به صورت
خسارات جاني و کند و در بعضي موارد منفي بروز مي

يي که در فوتبال اين بستر جااز آن مالي در پي دارد.
و احساسات خود را  شود هيجاناتفراهم ميشان یبرا

دهند. با ها به شکل نادرستي نشان ميدر ورزشگاه
نظريه تخليه انرژی و غرايز همخواني دارد. نتايج اين 

(، نحوه 2221هدف با نتايج همتي نژاد و همکاران)
داوری، شکست و ناکامي تيم، رفتار ورزشکاران تيم 

 پژوهشتايج . ناستهمسو  مقابل، حساسيت رقابت
 نژادحيدریغالمي و (، 2215) شفيعي و همکاران

(، نحوه داوری، شکست و ناکامي تيم، رفتار 2212)
خير در أاران تيم مقابل، حساسيت رقابت، تورزشک

، استفاده شروع بازی، برگزاری بازی در هوای گرم
اخالقي داور نسبت به بازيکنان، زياد داور از کارت، بد

روزهای غير تعطيل، خشونت بازی، برگزاری بازی در 
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سازی مجالت عملکرد ضعيف تيم مورد عالقه، حاشيه
خواني دارد. در با نتايج تحقيق هم هاهو روزنام

(، 2222) اندرسون پژوهشتحقيقات خارجي، با نتايج 
 سن بلوغ، جنسيت، وضعيت ازدواج افراد، نتايج مسابقه

  .استهمسو 

 ثر بر بروزؤتوصیف وضعیت عوامل م

 پرخاشگری هواداران باشگاه پرسپولیس
بر بروز پرخاشگری در  مؤثرعوامل  نشان دادنتايج  ـ

ها و ابعاد لفهمؤ هواداران باشگاه پرسپوليس، با تمامي
در وضعيت  و معنادار بوده است 25/2آن در سطح 
 نشان داد حاضر پژوهشدارد. نتايج مناسبي قرار 

 22-22بيشتر هواداران تيم پرسپوليس در رده سني 
ند. هست و دانشجو سسال، مجرد، دارای مدرک ليسان

نوجوانان و جوانان نيروی فعال و پويای جامعه هستند 
بنابراين  .اديده گرفتتوان اين جمعيت فعال را نو نمي

-ها، مشکالت، مسائل و خواستها، ويژگيبايد نگرش

آنها راه ارتباط و رفتار صحيح با  های آنان را شناخت و
توجهي در رسيدگي به را پيدا و بازنگری نمود. کم

باعث ارتباط ناسالم  پرخاشگری در نوجوانان و جوانان
شود و بر کيفيت زندگي افراد در بين افراد جامعه مي

( در 2223) و همکاران رساند. محمد کاظميلطمه مي
تماشاگرن  بررسي علل آشوب"ای با عنوان مقاله

فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ايران )از ديدگاه 
به اين نتايج دست يافتند. افرادی که در  "تماشاگران(

پايگاه اقتصادی ـ اجتماعي ضعيف يا تحصيالت کم با 
شغل نامناسب دارند خشونت در آنها بيشتر است. افراد 
مجرد پتانسيل خشونت را بيش از ديگران دارا هستند، 

شناسي، دوران روان هایاساس نظريه همچنين بر
طلبي است که به و تنوع جوييجواني، دوران هيجان

شود. باکانه منجر ميبروز رفتارهای پرخطر و بي
جوانان به دليل برخورداری از انرژی سرشار جسماني 
و رواني، آمادگي بسيار زيادی برای دست زدن به 

ش مهمي ها نقکارهای عجيب و نامعقول دارند. رسانه
دارند.  در بروز احساسات هواداران و تماشاگران ورزشي

توانند يك خبر را خيلي سازی ميحاشيه ها باآن
بنابراين در  .جنجالي يا موضوعي ساده گزارش کنند

را ها نقش رسانه بروز رفتارهای خشونت آميز نبايد
های فرهنگي و اجتماعي کم گرفت. زمينهدست

سابقه تنش و  .ندهستری بستری برای بروز پرخاشگ
 رفتارهای مجرمانه هواداران در بروز رفتارهای

است و جو ورزشگاه اين امکان را  مؤثرپرخاشگرايانه 
کند. تعارض درون و بين تيمي، برای آنها فراهم مي

ها، عملکرد داوری و جو نگرش و رفتار متقابل تيم
ثرند. با ؤمه اين موارد در بروز پرخاشگری مبازی ه
غالمي (، 2221) همتي نژاد و همکاران پژوهشنتايج 

 نژاد و همکاران(، رمضاني2212) نژادحيدریو 
، موحد و (2213) (، خدادادی و همکاران2212)

(. در 2215(، شفيغي و همکاران )2215همکاران )
(، 2222) خارجي با نتايج اندرسونهای پژوهش

(، ويژگي های شخصيتي، 2222) اندرسون و همکاران
 .استجنسيت، باورها، نگرش ها، ارزش ها، همسو 

ثر بر بروز پرخاشگری ؤمدل عوامل م

 های استقالل و پرسپولیسواداران باشگاهه
رخاشگری تماشاگران ثر بر بروز پؤـ مدل عوامل م

های استقالل و پرسپوليس، بيشترين فوتبال باشگاه
ای رويداد با ضريب مسير سهم از آن عامل رويه زمينه

ه عملکردی ترين سهم از آن عامل رويو کم 232/2
ای شامل عوامل زمينه. است 212/2با ضريب مسير 

ها، های اجتماعي و فرهنگي، تعارض تيم)رسانه، زمينه
پراکني و ها با حاشيهشود. گاهي رسانهمي رفتار تيم(

بزرگ  يمشکلبه آفريني يك موضوع ساده را جنجال
-باعث بروز پرخاشگری هواداران مي کنند وتبديل مي

يم د. طرفداران يك تيم خود را در برد و باخت تنشو
 ،دانند و با توجه به اهميت مسابقهسهيم مي

های کند. در زمينهپرخاشگری هواداران نمود پيدا مي
اجتماعي و فرهنگي عواملي مانند سابقه رفتار 

از هم گسيختگي مجرمانه، وضعيت اقتصادی، 
ها و بحرانهای خشونت آميز ه، تماشای فيلمخانواد
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تواند منجر به بروز رفتارهای مي وقايع زندگي فردی
 ،گرفتهانجام با توجه به تحقيقات  خشونت آميز گردد.

ثر در بروز ؤعاملي م ،وضعيت اقتصادی ضعيف
پرخاشگری است. عوامل مذکور هرکدام به نوعي در 

ين دليل عوامل دارند و به ا أثيرتی بروز پرخاشگر
ای بيشترين بار عاملي را در بروز پرخاشگری زمينه

اس بازی، دارند. گاهي اشتباهات داوری در دقايق حس
هواداران را  ،حين مسابقهتشخيص درست وقايع بازی 

 با شفيعي همکاران پژوهشبر مي انگيزاند. نتايج اين 
 خواني دارد.هم( 2215)

سازی عوامل هدف از اين پژوهش مدلکه جايياز آن
های ان هواداران باشگاهثر بر بروز پرخاشگری در ميؤم

ساختار  ،تهران بود فوتبال استقالل و پرسپوليس
های زمينه ساز بروز پرخاشگری شناسايي شده از رويه

 امنيت، برگزاری،) شامل سه رويه اصلي مديريتي
فرهنگ، نه، ای )رسارويه زمينه امکانات و تردد(،
ها، داوری و رويه عملکردی )تيم تعارض و رفتار( و

مديريت( بود. با توجه به نتايج اين پژوهش که جهت 
ها از چولگي و کشيدکي استفاده بودن داده طبيعي

بيشترين بار عاملي را با  ،ای رويدادشده عوامل زمينه
پس از  .اندداشته ( در بروز پرخاشگری32/3ميانگين )

( در 04/3با ميانگين ) ديريتي بار عامليعوامل مآن 
داشته است. عوامل رويه  تأثيربروز پرخاشگری 

( در 01/3عاملي را با ميانگين )بار، کمترين عملکردی
 د.انشتهدا بروز پرخاشگری

پيشنهادات ذيل برای  با توجه به نتايج اين پژوهش،
های عرصه از رفتارهای خشونت آميز در پيشگيری

  گردد:پيشنهاد ميفوتبال کشور 
های ورزشي، مانند باشگاه ها و نهادهاييسازمان -

- و آموزش فدراسيون فوتبال، نيروی انتظامي، وزارت
ها و رسانهها، مراکز آموزش عالي و دانشگاهپرورش، 

مطبوعات ورزشي که بر روی رفتار هواداران و 
تماشاگران اثرگذاری بيشتری دارند بايد در چارچوب 

و  متقابل و تعاملي با يکديگر از طريق تبليغاتارتباط 

سازی به ارائه الگوهای رفتاری مناسب به فرهنگ
 نوجوانان و جوانان مبادرت کنند.

اجتماعي  ای، زمينه)جو رسانهای رويداد عوامل زمينه ـ
و فرهنگي، تعارض درون و بين تيمي، رفتار متقابل 

بروز  گذارترين عامل درتأثيرتيم ها( به عنوان 
پرخاشگری هواداران دو تيم استقالل و پرسپوليس 

شود از شناخته شد. با توجه به اين موضوع پيشنهاد مي
قوانين رفتن به ورزشگاه را  اصول و آموزش ،مدارس

 بياموزيم.  دانش آموزانبه 
بيشترين آمار رفتارهای  پژوهشـ براساس نتايج 

راين بناب .استسال  22-22آميز در رده سني خشونت
 "سسترامديريت و  ناـهيجل کنتر"شود توصيه مي

آموزشي وزارت آموزش و پرورش،  در عناوين
قرار  ها، وزرات ورزش، فدراسيون و باشگاههاشگاهدان

 گيرد.
که در بروز پرخاشگری  ـ از جمله عوامل ديگری

نامناسب بودن امکانات خدماتي و  ،ثر استؤهواداران م
شود امکانات . پيشنهاد مياستها در ورزشگاه رفاهي

 ي، عرضه مواد غذايي،های بهداشترفاهي )سرويس
در ها ها و خروجيافزايش ورودیکن و نصب آب سرد

  ( فراهم گردد.هازشگاهرو
ثر در بروز رفتارهای ؤـ نحوه داوری عاملي م

پرخاشگرايانه هواداران و تماشاگران در حين مسابقه 
ری، افزايش سطح دانش داو. بنابراين مي توان با است
بردن کيفيت عملکرد داوران و انتخاب داوران با باال

از  ،های پرطرفدارقضاوت مسابقات باشگاه تجربه برای
 ايجاد نارضايتي و پرخاشگری هواداران جلوگيری کرد.

 .ندمؤثربروز پرخاشگری هواداران  ها دررسانهـ 
ود تا ای تهيه شنامهشود نظامبنابراين پيشنهاد مي

بپردازند و برای  ار اخبارها براساس آن به انتشرسانه
به منتشر  ها اقدامزه از باشگاههايي که بدون اجارسانه

کنند پيگرد قانوني اعمال کردن خبرهای جنجالي مي
 . شود
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ثر بر بروز ؤکمبود صندلي در ورزشگاه عاملي م ـ
شود با شماره بنابراين توصيه مي .پرخاشگری است

های ورزشگاه گامي در جهت کاهش صندلي گذاری
 پرخاشگری هواداران برداشت. 

های آموزشي مناسب برای هواداران با پخش برنامه ـ
توان تا  های آموزشي و اجتماعي ميها در شبکهتيم

از بروز پرخاشگری پيشگيری کرد. برای  حدی
 شودپيشنهاد مي ،های آموزشيگذاری بيشتر پيامتأثير

های فوتبال محبوب و پرطرفدار تيم هایاز چهره
 استفاده شود. 

جا که افزايش بهای بليط مسابقات ورزشي ـ از آن
برای هواداران و تماشاگران به عنوان يك عامل 

-پيشنهاد مي ،ز پرخاشگری شناخته شداثرگذار در برو

 برای حل شود
 

 منابع

اين مشکل بليط مسابقات به صورت الکترونيکي  
 توزيع شود.

جايي که سابقه درگيری و نزاع بين هواداران از آن ـ
رخاشگری دو تيم وجود دارد و عاملي اثرگذار در بروز پ

د برای کاهش و پيشگيری از شوپيشنهاد مي ،است
رفتارهای خشونت آميز در ورزشگاه با افراد خاطي 

های شخصي و باشگاهي برخورد جدی شود و جريمه
  تشديد شود.

نهاد پيش ،گسترش پرخاشگری در فوتبال به ـ با توجه
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