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الزم برای مدیریت ی ها آموزش ،ه دارای بیشترین ضریبمؤلف عنوان بهنقطه اصلی تحریک و تهییج هواداران 

 .بیش از پیش ضروری است ،افراد شایسته در این جایگاه کارگیری بهسکوها در این گروه در کنار 

 :واژگان کلیدی

 .، ناهنجاری، هواداری ساختاریساز مدل ،فوتبال ،پرخاشگری
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مقدمه.1

متولی اصلی و ین نهاد ورزش جهان تر بزرگ ،کشور عضو 209با بیش از  (فیفافدراسیون جهانی فوتبال )

منظم  های ههای ورزشی که در سراسر دنیا دارای مسابق رشتهمیان در  .[1]برگزاری مسابقات فوتبال است

آید  رشته ورزشی به شمار می فعالیت وترین  رمشارکتتردید فوتبال پرطرفدارترین و پُ ، بیهستند

فوتبال  .[2]اند را در ردیف ورزش ملی خود محسوب کرده که بسیاری از کشورهای جهان آن آنجا تا

 ،نژادی ،مرزهای جغرافیاییاست فعالیت ورزشی است و گسترش روزافزون آن سبب شده ترین  پربیننده

 ،ملی ،از تماشاچیان در دیدارهای داخلی ها بودن ورزشگاه لبریز .سیاسی و عقیدتی را درنوردد ،قومی

فوتبال را به  ،ها از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیونی و جهانی و برخورداری رقابتای  قاره

بهترین صورت  تنها و نه لزوماً و البته نهـ فوتبال یکی  .[3]ترین ورزش جهان تبدیل کرده است مردمی

گویی سرنوشت تاریخ  .ین آن در عصر ماستتر مهمتردید  بیو  ،از صور مختلف بازی با توپـ ممکن 

 .[4]فرهنگ بشر چنین بوده است که توپ نقش مهمی در سراسر آن ایفا کند

گذران اوقات فراغت در جامعه محسوب  ۀاز اشکال عمد ،در حال حاضر تماشای بازی فوتبال

 .دانند ورزشی میهای  خود را هوادار رشتهها و رویدادهای ورزشی  افراد زیادی با حضور در رقابت .شود می

مانند جام جهانی ها  در مورد برخی رقابتولی  ،تعیین کرد درستی بهتوان  نمی ها را حجم این جمعیت

شاید هیچ رویدادی به اندازه جام جهانی  .شود می نفر تخمین زدهها  شمارشان بالغ بر میلیون ،فوتبال

شکوه »در کتاب خود در فصلی با عنوان  1ریچاردز .[5]به خود جلب کند توجه مردم رااندازه نتواند تا این 

پذیری و تربیتی این  پردازد و به کارکردهای جامعه شناختی تاریخ فوتبال می به تحلیل نشانه «این بازی

 ،کتاب و حساب بی های های خصوصی انگلستان جایگزین بازی فوتبال در دبیرستان» :کند بازی اشاره می

طبقه حاکم در بریتانیا تقویت  ۀرشد ذهنی و جسمانی اعضای آیندهم شده بود تا تر  نت و نامنظمرخشوپُ

به نظم بازی بتوانند با رضایت و رغبت بیشتری به اقتدار معلمان تن دادن  ان با تنآموز دانشهم و شود 

ا و جایگاه این بازی ه یعنی جذابیت ؛«فوتبال بدون هوادارانش هیچ است» 2جک اشتایناز نظِر  .[6]دهند

 ،نوجوانان ،کودکان ،زنانشامل ای این رشته  مخاطبان رسانه. سازند می را نه بازیکنان بلکه هوادارانش

 .[2]ی اجتماعی خاص هستندها گروهساالن متعلق به  ساالن و بسیاری از میان ی سنی کهنها گروه

رود هیچ واقعه  نمی ای است که گمان زهفوتبال به انداهای  به پیگیری و تماشای مسابقه یمند عالقه

ای با این وسعت بخواهد با  باشد که جامعهوجود داشته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  ،سیاسی ،علمی

کردن  «ابراز احساسات»اصطالح  بودن و به ثرأمت ،کردن شادی .را دنبال کند جریان وقوع آن ،این شتاب
                                                        
1. Richards 
2. Jack Stein 
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 ،تماشاگران تلویزیونی .به تماشاگران حاضر در میدان نیست هنگام بازی و برد و باخت در فوتبال منحصر

های  نشینند و خواه ناخواه با انگیزه نمی نیز آرام ها هها و مجل خوانندگان روزنامه ،شنوندگان رادیویی

امروزه اگر بخواهیم افرادی را که برای  .دهند بروز میها  یکی از تیم به احساسات خود را نسبت ،متفاوت

 :[7]بندی زیر برسیم توانیم به تقسیم می کنیمروند شناسایی  بقات فوتبال به استادیوم میدیدن مسا

 (برای تحلیل مسابقات) کارشناسان ورزشی. 1

 (برای تهیه خبر) خبرنگاران ورزشی .2

 (رکردن اوقات فراغتبرای پُ) افراد عادی .3

 (ایت تیم محبوباوقات فراغت و حمکردن  ربرای پُ) ورزشیهای  هواداران تیم .4

 اشاره دارد که نسبت به یک تیم یا باشگاه تعصب ای هکنند اصطالح هواداری از ورزش به تماشاگران تشویق

متفاوت و از های  ی متفاوتی از افراد جامعه در سنین مختلف با جنسیتها گروهست که ا واقعیت این .ورزند می

 ،از خدماتای خویش  عی در زندگی اجتماعی و حرفهنو بهقومی و فرهنگی مختلف  ،نژادی ،طبقات اجتماعی

ی ورزشی در ها فعالیتاین هواداران به تماشای مستقیم  .[8]کنند های ورزشی استفاده می محصوالت و برنامه

 .[9]ها پیگیر رویدادهای ورزشی فوتبال هستند طریق رسانه پردازند یا از می ها ورزشگاه

بار مربوط به فوتبال  رسی و تبیین رویدادها و حوادث خشونتبریکی از کارهای مهم در این عرصه، 

ی الملل بینهای ملی و  از آن را در هنگام برگزاری مسابقههایی  توان جلوه می است که هرچند از گاهی

های جمعی  اجتماعی هستند که در محیط ـ هایی روانی خشونت و پرخاشگری پدیده .[10]مشاهده کرد

های ورزشی  فوتبال بیش از سایر رشته ،ی ورزشی گوناگونها فعالیتو بین  [8]دیابن بروز میآور  هیجان

توان بررسی  می های مساعد اجتماعی موجود در فوتبال را بررسی زمینهاست. ساز چنین محیطی  زمینه

را در ورزش و خشونت فراهم  مؤثرای دانست که امکان شناخت عوامل اجتماعی  شناسانه جامعه

شعارهای ) در پژوهشی به بررسی خشونت کالمی (1395) اقانی آوار و شانوازخ .[11]سازد می

مجازی تماشاگران فوتبال در ایران خشونت و  (مربیان و داوران و مدیران ،تحقیرکننده علیه بازیکنان

ایشان  .های فوتبال بودند پاسخ به چرایی شیوع وندالیسم در ورزشگاه به دنبالاین پژوهشگران  .پرداختند

از دید این  .ین دالیل وندالیسم فوتبالی گزارش کردندتر مهماجتماعی و فرهنگی را  ،لل روانیع

پل ارتباطی هواداران و باشگاه نقش اساسی در پیشگیری از  عنوان بهآموزش لیدرها  ،پژوهشگران

 ا افرادیکه بسیاری از لیدرهای هواداران ر حالی پژوهشگران معتقدند در .[17]ها دارد خشونت ورزشگاه

دارای  هواداریدر کشورهای پیشرفته لیدرهای  ،دهند می سواد و دارای سوءسابقه تشکیل بی

پزشکی هستند که به مدیریت هرچه بهتر سکوها  کاوی و روان های روان هایی حتی در زمینه تخصص

 .رسانند یاری می
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 ،داوری ،شتی ورزشگاهوضعیت ایمنی و بهدا چهار عاملِ  (،1394) نژاد غالمی ترکسلویه و حیدری

در بروز پرخاشگری  مؤثرین عوامل تر مهمترتیب  ای و مدیریت برگزاری مسابقات را به پوشش رسانه

در مقاله خود به بررسی عوامل  (،1396) اندام و سلیمی .ندا ههای فوتبال اهواز گزارش کرد هواداران تیم

 ،امنیتی ،روانی ،عامل محیطی ششدبال پرداختند و لیگ برتر هن هوادارانر ایجاد ناهنجاری در رفتار ب مؤثر

 بهای  در مقاله (،1396) کارگر و همکاران .دانستند مؤثرها  حمایتی و مدیریتی را در بروز این ناهنجاری

با توجه  ،از دید این پژوهشگران اند گذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران پرداختهتأثیرارائه الگوی عوامل 

امنیت این مسابقات در تقویت اعتماد عمومی  تأمین ،ای در حوزه ورزش د رویدادهای رسانهبه حضور متعد

منابع انسانی و اقدامات  ،ها و تبلیغات رسانه ،فناوری ،زیرساخت ۀپژوهشگران پنج حوز .است مؤثرمردم 

منیت انتظامی مدیریت ا فرایند .اند دانستهبر امنیت رویدادهای ورزشی  مؤثرفرهنگی را از جمله عوامل 

سامانه  ،تدابیر انتظامی و ها سیاست ،ریزی مسابقات های مدیریت و برنامه رویدادهای ورزشی شامل گام

 .سازمانی است کنترل ترافیک و تعامالت و مشارکت بین ،برآوردها ،مدیریت ورزشگاه

ای اخیر فوتبال ه نزاع بین هواداران پرسپولیس و استقالل یکی از مسائل سال (1386) از دید فاضلی

و زدوخوردهای کالمی و فیزیکی هواداران ها  گری و تخریب اوباشآن تنها یک بعد  که ایران بوده است

های  جشن .های سیاسی است اجتماعی و شورش های یافتن این امور به اعتراض توسعه تر مهمعد بُ .است

های  اغلب به صورت جشنواره ،گیرد پیروزی تیم ملی در مسابقات بزرگ انجام می به دنبالخیابانی که 

های ایدئولوژیک مغایر با ایدئولوژی  ای از نمادها و نشانه که مجموعه شوند میسیاسی و فرهنگی مطرح 

زدن نظم و امنیت  اختالط دختر و پسر و برهم ،شعارهای سیاسی ،موسیقی ،رسمی حکومت مانند رقص

 .ها هستند عامل اصلی این موضوع رسانه .شهر را با خود دارند

رهیافت »و بیرونی یا  «رهیافت ورزشی»دو رویکرد کلی درونی یا توان  می (1386) از دید فاضلی

رهیافت ورزشی به بحث فنی فوتبال مانند  .کار برده را برای شناخت و تحلیل فوتبال ب «اجتماعی

ای فوتبال یا  صرف رسانهحال آنکه رهیافت اجتماعی در واقع به م ؛گردد یبازمغیره و یساز بدن ،مربیگری

رویکرد  .شناسی در این حوزه است ی جامعهها پژوهش بیشترِپردازد که  آثار فوتبال بر جوامع و افراد می

 دادگران .داند می «نهاد اجتماعی»و  «کنش جمعی»نوعی ورزش بلکه نوعی  تنها فوتبال را نه ،اجتماعی

ای پرداخت و  اجتماعی فوتبال رسانهـ روانی  های ای تحلیلی به بررسی پیچیدگی در مقاله (1387)

ابزاری برای  عنوان بهو از فوتبال  کرد خود گزارش ۀپرخاشگری را پیامد ناکامی افراد در ارضای خواست

را  «واقعیت موجود»داند تا عامه مردم  میای  فوتبال را پدیدهوی  .سخن گفتحساب شخصی افراد  تسویه

بعد اجتماعی و  ،ین کارکرد فوتبال لیگ برترتر مهم ،ید دادگراناز د .کنندفرض  «حقیقت مطلوب»

 ؟کنندآموزد چگونه در جامعه مبارزه و چگونه با دیگران مشارکت  می فوتبال به مردمان .ستا فرهنگی آن
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جای ه ب «بازنمای فوتبال»مفهوم گیری  موجبات شکل «ای ورزش رسانه» (1386) از دید فاضلی

ای فوتبال را به  در واقع هر جامعه .د که این موضوع بسترساز بروز خشونت استشو می «واقعیت فوتبال»

ی خارج از ها پژوهشدر  .کند میهایش بازنمایی  تناسب شرایط تاریخی و اجتماعی خاص خود در رسانه

حضور اغلب اند و  پرداختهها  ایران نیز تاکنون پژوهشگران مختلفی به بررسی بروز خشونت در ورزشگاه

در  (2012) 1الزتما .اند ین عامل در بروز این رفتارها گزارش کردهتر مهمرا )هواداران افراطی( تراها اول

وی اولتراهای فوتبالی را دارای نقشی  .در فوتبال پرداخته است 2«اولتراها و ترسوها»پژوهشی به بررسی 

رهنگ فوتبال جوامع هستند و از ف یاز دید وی اولتراها بخش بزرگ داند. میمصر  2011در انقالب  مؤثر

این  .داند فوتبال میهای  این افراد در استادیوم حضور اخیر، نتیجۀدر ربع قرن را های فوتبال  تمام تاریکی

و  دانستهگرفتن این افراد  خانواده و افراد مسن در ورزشگاه را موجبات نیرو ،زنان نیافتنِپژوهشگر حضور

ثر از فعالیت این افراد گزارش أتونس و الجزایر را مت ،راکشم ،سیاسی در کشورهای مصر های جریان

داوران و نیروهای  ،ها بستگان آن ،دهند به بازیکنان اولتراها به خود اجازه می ،از دید التزما .کند می

 .شان کنندتهدید (3شاماریخ) هایی که در دست دارند با مشعل امنیتی توهین و حتی

از دید  .بررسی نقش اولتراهای فوتبالی در بهار عربی پرداخته استبه ای  در مقاله (2012) 4دورسی

از  .واماندگی علیه قدرت بوده استبیان وی فوتبال در خاورمیانه از دیرباز فضایی برای ابراز خشونت و 

مذهبی و غیرحکومتی در  مثابه ابزاری غیر فوتبال به ،عربیهای  با فوران شورش زمان همو  2010دسامبر 

 جمهور مصر توان به برکناری رییس میاز جمله که  به کار رفته استشده  سرکوبهای  با رژیم مقابله

گیران اصلی  وی در نهایت اولتراهای فوتبالی را تصمیم کرد.اشاره  2011در سال  (مبارک سنیحُ)

 .داند ی خیابانی میها سیاست

این  یافتند.میالدی در اروپا ظهور  1960ی هواداری افراطی بودند که در دهه ها گروهاولترا در واقع 

 .شوند ترین طرفداران دنیای ورزش محسوب می های سطحی یک هوادار فراتر رفته و افراطی گروه از الیه

ها تصمیم  در آن زمان تیم .ها داشتند نسبت به باشگاهها  آن ناشی از اعتراضی بود که این طبقه پیدایش

بضاعت و عمدتًا برخاسته از طبقه کارگر به  ی کمها گروه .کنندسقفی تعیین  ،گرفتند برای فروش بلیت

خشونت  ۀرفته دامن رفته .اولتراهای جهان شدندنخستین تبدیل به  سادگی بهو  کردهاین امر اعتراض 

طلب برای همیشه با نام این گروه  نقش یک خشونت .نهفته در ذات این افراد به انگلستان نیز کشیده شد

با  .ای برای خود برگزیدند نام ویژه یک هرها برای شناسایی و تمایز با سایز هواداران اولترا .عجین شد

                                                        
1. El- Zatmah 
2. Ultra & Treso 
3. Shamarikh 
4. Dorsey 
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تصمیم ها  آن .ها نیز وسط کشیده شد پای مأموران امنیتی ورزشگاه ،گسترش خشونت از سوی اولتراها

 .[12]ن بودزنداالبته که  بگیرندای برای کنترل این هواداران افراطی در نظر گرفته  گرفتند تدابیر ویژه

تیم اول شهر دو در این کشور نفرت  .بینیم ی مخالف اولتراها را در ایتالیا میها گروهین تر بزرگ

طرف متخاصم همگان دو  ۀعقاید نژادپرستان .تورین و رم تا باالترین حد ممکن وجود دارد ،جنوا ،میالن

فوتبال با  ۀدهند پیوند ،ر واقع اولتراد .اندازد زمان هیتلر و فاشیست موسولینی می SS را به یاد مأموران

های  ساله ایرلندی یکی از آخرین قربانی 53مرد  1سین کاکس (.2012 ،دورسی) های نازی است آرمان

 ،اروپا و پیش از دیدار لیورپول و رمهای  نهایی جام باشگاه اولتراهای ایتالیایی بود که در مرحله نیمه

گیرد که  می این اولتراها قرار ۀلیدر باشگاه ناپولی نیز در دست ،گنارو توماسو .توسط دو جوان کشته شد

طرفدار فیورنتینا را در چند متری سه  ه،و پیش از دیدار ناپولی با فیورنتینا به ضرب گلول 2014در سال 

 .[13]«شب شرمندگی فوتبال ایتالیا نامیدند»جهان این شب را های  رسانه .ورزشگاه ناپولی از پای درآورد

 :[15]بدین شرح استاصلی هواداران افراطی یا همان اولتراها  ۀار نشانچه

و گاه  ندارندهیچ توجهی به نتیجه بازی  ،دارند هرگز در طول بازی از تشویق تیم دست برنمی .1

 ؛دهند ارتباط با فوتبال و در مدح گرایش سیاسی خود سر می شعارهایی بی

 ؛نامند می «آرمیچر»ها را به طعنه  آننظر  نشینند که از این هرگز روی سکوها نمی .2

 ؛در تمام دیدارها حضور فعال دارند .3

ند و هرگز بدون رعایت مسائل خاص مربوط به ا ای قائل احترام ویژه ،پندارند برای آنچه مقدس می .4

یم جالب آنکه هر گروه اولترا برای برخی بازیکنان ت .شوند راهی ورزشگاه نمی ،شان پاسداشت مقدسات

ترین شعرها در مورد  از سرودن زشتکه  طور همان ؛گیرند ای در نظر می محبوب خود سرودهای جداگانه

 .ندارندیی های رقیب ابا بازیکنان تیم

ای دارند که با سطوح باالی مدیریتی هر باشگاه  ویژه ۀنماینداغلب در همکاری با باشگاه نیز اولتراها 

های فصل  نظارت در فروش بلیتبرای ثابتی  ۀنمایندآنان ی دیگر از گروه .ای دارد روابط نزدیک و ویژه

نقشی ها  آن دانند و برای می ئدزا ییها گروهرا آنان هایی وجود دارند که  اما در سوی دیگر باشگاه ؛دارند

و به شود  میدرگیری ایجاد اغلب  ،هرگاه یک باشگاه صاحب چند گروه هوادار اولترا شود .قائل نیستند

نیز  2016سال  .[18]ای به گسترش همکاری با اولتراها ندارند های مختلف عالقه سبب باشگاه همین

گانه سعی در کاهش اثرات  دهضدخشونت و اعمال موارد  ۀفدراسیون فوتبال اسپانیا با تشکیل کمیت

تبدیل نی گروه با عملیات پارتیزانی گاه به فجایع انسادو نفرت  .[14]داشتمخرب این هواداران فوتبال 

برای مردگان سایر » :خورد اسپانیا این شعار به چشم میهای  چندی پیش در یکی از ورزشگاه .شده است

                                                        
1. Sean Cox 
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ی افراطی هوادار ها گروه) «سور»دست  داد به یک هوادار سوسیهشدن  تکراری با کشته ۀاین قص .«ها گروه

 .[9]روی پرده رفت ،ها دارند ای با نئونازی که ارتباط ویژه (رئال

 ،کرد نمی هزار نفر از شمار انگشتان دست تجاوزپنجاه با ظرفیت های  اگر روزگاری تعداد ورزشگاه

آمدن دوستداران و  برای گردهمهایی  شده که مکانساخته دنیا سراسر در  عظیمصد ورزشگاه  امروزه چند

شونت و خ ۀتاریخچ .مستثنی نیستامر شوند و ایران نیز از این  می طرفداران فوتبال محسوب

تاب  و مسابقات باشگاهی تهران در تب 1340در دهه  .با فوتبال آغاز شد ،پرخاشگری در ورزش ایران

نوعی نماد رویارویی دو ایدئولوژی و  رویارویی شاهین و تاج به .تاج و دارایی بود ،رقابت سه باشگاه شاهین

نخستین  .م مردمی و دولتی بودگری یا به تعبیری دو تی دو اندیشه متفاوت یعنی روشنفکری و نظامی

رخ داد. در جریان دو بازی استقالل و پرسپولیس  ،فوتبالهای  درگیری جدی بین تماشاگران در مسابقه

طرفداران پرسپولیس به  ،رفت که نتیجه با یک گل به سود استقالل پیش می حالی در اواخر بازی در

در استادیوم آزادی و  1390دیگر در سال ای  سابقهدر م .تمام ماند و بازی نیمهآوردند داخل زمین هجوم 

از حریف خود  2-3که پرسپولیس تا دقیقه نود  درحالی ،در رقابت میان دو تیم داماش و پرسپولیس

علت توهین و فحاشی بسیار زیاد هواداران بازی را قطع و کمیته انضباطی نتیجه ه داور بازی ب ،عقب بود

پس از این  ،نامیدند می «ارتش سرخ»هواداران تیم که خود را  .کردم به سود داماش اعال 0-3بازی را 

و در  1390دیگر بازی تراکتور و استقالل در سال  ۀنمون .کردندی بارها به مدیران فدراسیون توهین أر

هواداران دو تیم در حین عبور از راهروهای خروجی با  ،2-2تهران بود که پس از اتمام بازی با نتیجه 

این حادثه موجب جراحت چندین  .را به وسط زمین پرتاب کردندها  آن ،و جایگاهها  ندلیتخریب ص

 .[19]ان شدمور انتظامی و هوادارأم

اهواز و  ،آغازین لیگ برتر فوتبال ایران در فصل هجدهم در شهرهای تبریزهای  حوادث هفته

برخی هواداران فوتبال سبب  حکومتیِ شعارهای نژادپرستانه و ضدفحاشی و سردادِن و ، حتی تهران

فوتبال » ،«فوتبال بستری برای آشوب»به چالش  را ورزش کشور ،مسئوالن فرهنگیبار دیگر شد 

 ،پراکنی سنگ فرا بخوانند. «فوتبال فضایی برای تفریحات سالم»یا  «جوامعهای  قربانی خواسته

توسط لیدرهای استقالل اهواز بازیکنان و حتی تهدید جانی هواداران تیم مهمان  ۀفحاشی به خانواد

رو  ازاین ؛بودنخستین های  لیگ برتر ایران در هفتهرخدادهای و پارس جنوبی جم تنها بخشی از 

ها را  بروز ناهنجاری در فضای ورزشگاه مصادیقتا در ابتدا است آن  به دنبالپژوهش حاضر 

 چهارچوب ن ارائه دهد.آو در ادامه راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش اثرات کند شناسایی 

 .آمده است 1شماره مفهومی پژوهش در شکل 
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 مفهومی پژوهش چهارچوب .1شماره شکل 

 پژوهششناسیروش.2

ها آمیخته بود که در دو مرحله کیفی از نوع  گردآوری دادهشیوۀ هدف کاربردی و از نظر پژوهش حاضر 

ان پیرامون بحث نظر صاحبو  متخصصاننمونه آماری شامل تمامی  .شد ی انجامتحلیل محتوا و کمّ

 ،هواداران ،ن کانون هوادارانمسئوال ،علمی هیئتی اعضا ،مدیران ورزش) خشونت و هواداری در فوتبال

و  (گلوله برفی ـنمونه مطالعاتی هدفمند  عنوان به) مصاحبه کیفی 17که پس از  شد می (اصحاب رسانه

مورد شدند و سپس تحلیل روی کاغذ نگارش برای ها  تمامی مصاحبه ،ه اشباع نظریرسیدن به مرحل

به دست  گویه 45 ،ها و ادبیات پیشینه مصاحبه ،در ادامه ضمن تحلیل محتوا .ندقرار گرفت تحلیل و تجزیه

اولیه  هنام پرسشضریب پایایی  ،نفر از هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی 30آمد که پس از توزیع در میان 

 250 ،[20]1ی ساختاریساز مدلعدد برای  200با توجه به تعداد نمونه باالی  .آمدبه دست  783/0

 ،غدیر اهوازهای  در ورزشگاه (= بسیار مهم5اهمیت تا  = کم1) ساخته با مقیاس لیکرت محقق ۀنام پرسش

ملتهب در هفته ششم های  ورزشگاه عنوان بهتختی جم و یادگار امام تبریز  ،آزادی تهران ،عضدی رشت

 ،سن) های توصیفی یافته تحلیل و تجزیهپس از  .[20](برابر تعداد متغیرهاکم ده  دست)شد لیگ برتر توزیع 

از آزمون  ،25نسخه  SPSS افزار نرمبا استفاده از  (سطح تحصیالت ،تأهلوضعیت  ،وضعیت اشتغال

برای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده ها  داده 4برای کفایت حجم نمونه و چرخش متعامد 3و بارتلت 2او .ام .کی
                                                        
1. Structural Equation Model 
2. Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
3. Bartlet 
4. Varimax Rotation 

ناهنجاری

 ورزشگاه

 مدیریتی

 امنیتی

شرایط

 ورزشگاه

 فرهنگی
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ی مورد بررسی قرار تأییدو برای تحلیل عاملی  3/0گویه دارای بار عاملی باالی  36گویه  45از میان شد. 

 .آمدبه دست  تأثیرو ضرایب شدند استفاده  1لیزرل افزار نرمها با استفاده از  در نهایت داده .گرفتند

هایپژوهشیافته.3

 6/55) نفر 123 ،تأهلم (درصد 4/24) نفر 54 ،نفر 221های توصیفی پژوهش نشان دادند از میان  یافته

دارای  (درصد 1/70) نفر 155بدون شغل و  (درصد 2/64) نفر 142 ،سال سن 20کمتر از  (درصد

او که مقدار  .ام .تناسب حجم نمونه از کیبرای تشخیص همچنین  .مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم بودند

، هاست آمد و بیانگر همبستگی مناسب دادهبه دست  086/4آمد و آزمون بارتلت که به دست  76/0آن 

 (.1شماره جدول ) استفاده شد

 . کفایت حجم نمونه و آزمون بارتلت1جدول شماره 

 760/0 ضریب کفایت حجم نمونه

 086/4011 آزمون بارتلت

 590 زادیدرجه آ

 001/0 سطح معناداری

گویه دارای بار عاملی  36در نهایت شد و در ادامه از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده 

 کانون هواداران (،گویه 6) فرهنگی (،گویه 8) ورزشگاه (،گویه 7) مفهوم امنیتی 5در قالب 3/0باالتر از 

 .آمده است 2جدول شماره که در شدند بندی  و دستهاستخراج  (گویه 5) و مدیریتی (گویه 10)

 اصلیهای  همؤلفتحلیل عاملی اکتشافی  .2شماره  جدول

 مدیریتی امنیتی فرهنگی ورزشگاه مفهوم
کانون 

 هواداران

     67/0 آن براساسفروشی  و بلیتها  گذاری دقیق صندلی شماره

     44/0 در ورزشگاه (ایشیسرم ،گرمایشی ،صوت ،نور) مناسبی ها سیستماستفاده از 

     36/0 مناسب در ورزشگاهبندی  کشی و حفاظ نرده

     61/0 نقل عمومی به ورزشگاه و حمل کمّی و کیفی یارتقا

     77/0 و جایگاه مناسبها  بهبود کیفیت صندلی

     32/0 ورزشگاههای  طراحی و تجهیز مناسب ورودی و خروجی

     31/0 به ورزشگاه دارانهواورود شدن  الکترونیکی

     43/0سیسات و امکانات رفاهی نوین مانند سرویس بهداشتی أاستفاده از ت

                                                        
1. LISREL 
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 مدیریتی امنیتی فرهنگی ورزشگاه مفهوم
کانون 

 هواداران

 غیرهبوفه مواد غذایی و ،تمیز

     26/0 غیرهجنسیت و ،سن براساساختصاص جایگاه به افراد 

    35/0  مدیریت و کنترل خشونت در مدارسهای  آموزش شیوه

    23/0  ابقاتزدایی برخی مس حساسیت

    48/0  ها در ورزشگاهها  حضور خانواده

    40/0  ها ورزشی در تقویت فرهنگ ورزشگاههای  استفاده از رسانه

    75/0  تشویق و ترغیب بازیکنان کلیدی به رعایت اصول اخالقی

    74/0  در ورزشگاه (ها سلبریتی) سرشناسهای  حضور چهره

    67/0  غیرههواداری اینستاگرام وهای  آمیز مانند صفحه تحریکهای  اصالح رسانه

   19/0   انضباطی و تخطی از قانون بی هواداران با کیفرهایکردن آشنا

   59/0   ها از ورود آشوبگران به ورزشگاه جلوگیری

   CCTV   72/0مداربسته های  استفاده از دوربین

   38/0   موران حافظ امنیتأآموزش مناسب م

   17/0   افراطی هوادارانایجاد سکوهای مشخص برای تجمع 

   70/0   وضع قوانین کیفری مشخص برای افراد خاطی و اعالم آن به هواداران

   50/0   بازرسی فیزیکی و الکترونیک هواداران پیش از ورود

   43/0   موران امنیتی لباس شخصیأکنترل نامحسوس هواداران توسط م

   22/0   اد نیروهای پلیسافزایش تعد

   29/0   تشکیل پلیس ورزش

   43/0   خطرآفرین یدسترسی به مواد و اشیاهای  کنترل راه

  59/0    و متخصصای  مربیان و داوران حرفه ،داد با بازیکنانرعقد قرا

  12/0    بندی مناسب برگزاری در روز مسابقه و طی فصل مسابقات زمان

  82/0    حجم و ظرفیت ورزشگاه سبراسافروشی  تبلی

حاضر در رویدادهای جهانی و های  تالش برای حمایت از تیم

 (ACL) آسیاهای  آسیایی مانند جام باشگاه
   76/0  

  36/0    باشگاهیهای  ثبات مدیریت در تیم

  25/0    و مدیریت اوقات فراغت جوانان و نوجوانانریزی  برنامه

  38/0    ن برگزاری مسابقاتاله مسئوآموزش مدیریت بحران ب

 22/0     انتخاب تماشاگرهای نمونه در هر فصل از مسابقات
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 مدیریتی امنیتی فرهنگی ورزشگاه مفهوم
کانون 

 هواداران

برای هواداران وفادار از غیره وها  تالش برای تشکیل باشگاه صدتایی

 هواداریهای  طریق کانون
    44/0 

بسترسازی مناسب برای تخلیه هیجان در مناطق مشخصی از شهر 

 هوادارانبرای 
    35/0 

بین دو نیمه و  ،مناسب برای سرگرمی هواداران پیشریزی  برنامه

 پس از بازی
    66/0 

 53/0     طراحی و ارائه الگوی مناسب هواداری

 73/0     و متعهد کرده تحصیلاستفاده از لیدرهای 

 55/0     داشتن شرح وظایف مشخص لیدرهای باشگاه

 61/0     با مدیران باشگاه هوادارانن کانون جلسات ماهانه لیدرها و نمایندگا

 59/0     آموزشی مورد نیاز لیدرهاهای  شرکت در کارگاه

 30/0     هماهنگی لیدرها با نیروهای امنیتی

در تشویق هواداران به رعایت  مؤثربازیکنان  وها  استفاده از کاپیتان

 قوانین در ورزشگاه
    79/0 

 مدل ،با توجه به مقادیر .برازش مدل است که در زیر آمده استی ها صشاخبیانگر  3شماره جدول 

 :آمده از برازش خوبی برخوردار است دست به

 ی برازش مدلها شاخص .3شماره جدول 

 آمده دست به اعداد مقدار مجاز ها شاخص

dfχ2 < 3 dfχ2 69/2 

P-Value 05/0P-Value < 004/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<00/0 04/0 

GFI  95/0 9/0باالتر از 

NNFI  93/0 85/0باالتر از 

CFI  97/0 9/0باالتر از 

NFI  91/0 9/0باالتر از 
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 های فوتبال ناهنجاری در ورزشگاههای  همؤلفنمودار ضرایب استاندارد  .2شماره شکل 

گیریبحثونتیجه.4

اند که لزوم توجه به ابعاد مختلف حضور آنان را  فوتبال جایگاهی یافتهامروزه تماشاگران در 

ر گاز یکدی سه سطح از رفتارهای ناهنجار راتوان  میدر فوتبال امروز  .دهد پیش نشان می از بیش

 ،«داور در زمین بازیعلیه ها علیه یکدیگر و  خشونت و پرخاشگری فوتبالیست» :تفکیک کرد

خشونت و پرخاشگری »و  ،«داور و کادر فنی ،ها شاگران علیه فوتبالیستخشونت و پرخاشگری تما»

عوامل مختلفی از جمله دهد  میمطالعات پیشین نشان  .«هواداران علیه یکدیگر و اموال عمومی

رفتارهای نامناسب بازیکنان در داخل زمین و  ،داوری غیرمنصفانه و جانبدارانه ،فضای ورزشگاه

عناصر مدیریتی  ،رفتار نیروی انتظامی ،ثر از لیدرهاأرفتارهای مت ،طه آنبه واستحریک تماشاگران 

امکانات های  مشکالت اجرایی و نارسایی ،ناراحتی برخی هواداران از باخت تیم محبوب ،باشگاه

 .در بروز رفتارهای نابهنجار است مؤثررفاهی از جمله عوامل 

امنیت و مدیریت  ،فرهنگ ،شرایط ورزشگاه ،نترتیب کانون هوادارا های پژوهش نشان داد به یافته

لیگ برتر فوتبال ایران های  های بروز ناهنجاری و رفتارهای خشن روی سکوهای ورزشگاه همؤلفین تر مهم

 ،ورزشی در کشور ما های رطرفدارترین رشتهو پُترین  رایج یکی از عنوان بهفوتبال  .از دید هواداران است

 مدیریت 31/0 ناهنجاری

 ورزشگاه 60/0

 لیدر 67/0

 امنیت 37/0

 فرهنگ 44/0
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تدریج مرحله گذار خود از فوتبال سنتی به  شار مختلف جامعه است و بهبین اقهمواره در حال گسترش 

 .گذراند می ای را دنیای حرفه

ظاهری از نظر های  با وجود برخی شباهت ،مطالعه و بررسی رفتار هواداران فوتبال در ایران

بال و انواع فوتشدن  جهانی ،کلی طور هب .دهد می اساسی را با دیگر کشورها نشانهای  تفاوت ،ساختاری

 ها، همجل ها، و نشانهها  آرم ،پیراهن ،گردن مانند شال) شده به هواداران این ورزش هئمحصوالت ارا

در نقاط گوناگون دنیا بیانگر ترویج آسان فرهنگ هواداری فوتبال بین کشورهای  (و غیرهها  روزنامه

 «لئاورزشگاه اید» در واقع جوّ  .[21]کنند می یاد «جهانهای  پدیدهشدن  بومی»مختلف است که از آن به 

ین رکن آن تر مهم هواداراناز دید این پژوهش، که دانست توان حلقه مفقوده فوتبال امروز ایران  می را

 :باره گفت شونده در این مصاحبه عنوان به یکی از هواداران هستند.

 برای تماشای مسابقه راهپولی و با هزار گرفتاری از منزل  بی چگونه توقع دارید تماشاگری که با»

رفتاری استاندارد داشته  ،آید به داخل ورزشگاه میها  افتد و بدون حتی یک ریال پول از باالی نرده می

تمام  ،رسد زمانی که هوادار با فشارهای فراوان زندگی و با اتوبوس و مترو به ورزشگاه می مسلماً  ؟باشد

رسد تمام فشارهای  میبه نظر  .«کند زشگاه خالی میداخل ور ار شهای اقتصادی و اجتماعی خود عقده

 غیرهناکامی تیم محبوب و ،صندلی کثیف ،اقتصادی و اجتماعی فوق با تحریکی اندک مانند شعار بوقچی

شوندگان با  یکی دیگر از مصاحبه .تنش و مشکالت زیادی را فراهم آورد ،تواند موجبات پرخاشگری می

 :گوید می شمسی 1370در دهه ها  آن با ورزشگاه ۀامروز ورزشگاه و مقایسناسالم  ابراز نارضایتی از جوّ

در آن زمان ما محمد بوقی پرسپولیس یا خدابیامرز سهراب بوقی استقالل را داشتیم که بدون »

 ی بودند ناخواسته جوّ مدار اخالقهای  انسانها  آن چون ؛دادند می شعارها  چشمداشت و به عشق سرخابی

سابقه داشته و  دلیل خرید و فروش مواد مخدر سوءه ب نه االن که فالن لیدر قبالً  ؛لم بودورزشگاه هم سا

 :گوید می باره شوندگان در این یکی دیگر از مصاحبه .«!االن کاندید معاونت مالی باشگاه است

یک باشگاه را هدایت و های  مشی و خط ها سیاستتواند  است که بوقچی تیم می تأسفجای  واقعاً»

قدر  شود باید هم این می راحتی و بدون وقت قبلی وارد دفتر مدیر باشگاه هوقتی لیدر ب .دیریت کندم

 ۀشوندگان که خود سابق یکی از مصاحبه .«قدرت داشته باشد که جلوی بازیکن و مربی بایستد

 400ه تا ما همین االن لیدری داریم ک» :گوید باره می داشته است در اینرا بودن در ورزشگاه  بوقچی

وقتی  .گیرد تا سکوها را به نفع اهداف فردی او تغییر دهد مربی و بازیکن می ،میلیون تومان از مدیرعامل

 برای آن باشگاه ترسیمای  شما چه آینده ،خواهد از لیدر عذرخواهی کند می مدیر باشگاه از کاپیتان تیم

 :گوید ن است مینویسا که از ورزشی شوندگان مصاحبهیکی دیگر از  .«؟کنید می

و امکانات ضعیف محیطی مانند  ها هها از شهرها و معطلی برای دیدن مسابق بودن ورزشگاه دور»
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برای آشوب و ها  آن در این بین .شود موجب عصبانیت افراد می غیرهسرویس بهداشتی و ،آبخوری

یکی  .«ار باروت را دارندجرقه در این انب نقش زدنِ «لیدرها»اوباشگری تنها نیاز به یک جرقه دارند که 

 :گوید باره می شوندگان در این دیگر از مصاحبه

 .انه در کشور ما نزدیکی مدیران باشگاه با هواداران به شکل درستی تعریف نشده استتأسفم»

های خود را روی  تواند منافع و خواسته بینند که می بسیاری از مدیران باشگاه لیدرها را اهرم و ابزاری می

ها هفتگی  مدیران باشگاه ،حال آنکه در کشورهای دارای فوتبال پیشرفته مانند آلمان ؛پیاده کنندسکوها 

 .«کنند مییا ماهانه نشستی را برای شنیدن مشکالت هواداران برگزار 

های دخیل در برگزاری  سازمان توان دریافت میسایر کشورها در این زمینه  های هتجرب هبا نگاهی ب

اند بسیاری از  ای منظم توانسته برنامه آغازمیالدی با  1980این کشورها از دهه های فوتبال  لیگ

برطرف را  غیرهتوهین و ،چنینی در قالب فحاشی های این های مرتبط با بروز خشونت مشکالت و سختی

را در قالب کمیته  ای گانه فهرست موارد ده 2016نمونه فدراسیون فوتبال اسپانیا در سال  برای .کنند

 ،مربیان ،جلوگیری از فحاشی به داوران ،که ممنوعیت استعمال دخانیات کرد تصویب «ضد خشونت»

های مطرح هرکدام در تیزرها  فوتبالیست ،در انگلستان .استآن تنها بخشی از ها  آن بازیکنان و وابستگان

در این  کنند. می تالش و مصاحبهها  ورزشگاههای  های مختلف برای نکوهش رفتارها و ناهنجاری و کلیپ

به اطالع را افزاری برای موبایل هواداران طراحی شده است که فهرست الفاظ ممنوعه  کشور نرم

د هر ناهنجاری را از این طریق به مسئوالن امنیت ورزشگاه اطالع نتوان می عالوه به رساند؛ میتماشاگران 

شهر دورتموند آلمان در کنار صدور  1رکدر ورزشگاه سیگنال ایدونا پا ،ای دیگر نمونه عنوان به .دهند

نیز برای نظارت بر  4K دوربین مداربسته 300 ،ها گذاری دقیق صندلی شماره و الکترونیکی های یتبل

حال آنکه در کشور ما پرداخت جریمه و بازی بدون تماشاگر  .شود میرفتارهای تماشاگران استفاده 

ن بسیار اجرایم فردی متخلف میان،خلف است و در این هواداران متدر برابر ها  باشگاه ۀنهایت جریم

 ،«ما بهترین تماشاگران دنیا را داریم» ۀمدیران فرهنگی ورزش کشور همواره با کلیش .کمرنگ است

لیسانسه بر  200تزریق » .دارندها  محیط ورزشگاهسازی  نادرست سالمی ها سیاستسعی در توجیه 

مختلف ورزشی های  مدیران فرهنگی در باشگاه ۀکنند گمراهخیر اتوان از جمله اقدامات  می را «سکوها

ها  تا از این طریق بتوانند مرهمی بر زخم عمیق خشونت و پرخاشگری بر سکوهای ورزشگاهدانست 

 .بگذارند

یعنی اینکه قانون  ؛یکی واکنش کیفری :به این پدیده نشان داددو نوع واکنش توان  کلی می طور به

 .های سنگین تعیین کنیم مجازات ،زنند کسانی که دست به خشونت در ورزش می تصویب کنیم و برای

                                                        
1. Signal Iduna Park 
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های  سال .دستگیر کرده و به سزای عملش برسانیم ،که مرتکب این رفتارها شد ی راسپس هرکس

برخورد  ها با هواداران ورزشی و دولت ه استاین شیوه در کشورهای مختلف اروپایی اجرا شد ،متمادی

ها کم نشد بلکه بیشتر هم  تنها خشونت نه ،پس از گذشت سالیان زیاد اند، ولی  نجام دادهپلیسی و قضایی ا

 و های دیگری برای مقابله با خشونت هواداران افتادند حل راهشناسان به فکر  در نتیجه جرم ؛شد

 .را به کار بردند های غیرکیفری شیوه

وقتی برای مثال  .ها را بیشتر کنیم رتها و نظا های غیرکیفری این است که مراقبت یکی از شیوه

پرتاب اشیای خطرناک به  ،زا و منفجره ها شروع به استفاده از مواد آتش بینیم هواداران در ورزشگاه می

 بیشتر کنیم تاها  در داخل ورزشگاهرا ها  آن نظارت بر رفتار ،کنند می با یکدیگر زدوخوردیا  ،داخل زمین

 ،مثاًل تعداد مأموران پلیس را در ورزشگاه زیاد کنیم ؛ن کارها بردارنددست از ای ،از ترس هم که شده

یا و  ،دار کنیم ها را شماره صندلیبه کار بگیریم، برای شناسایی افراد خاطی را های مداربسته  دوربین

 حل هرااین ایرادِ  .تر باشد راحتها  آن شماره به هواداران بفروشیم تا شناسایی براساسها را  بلیتاینکه 

تواند جلوی  تواند خشونت هواداران در داخل ورزشگاه را کنترل کند اما نمی می تنهااین است که 

نشان نیز ها در کشورهای اروپایی  این شیوه کارگیری به ۀتجرب .ها را بگیرد خشونت بیرون از ورزشگاه

 .ها افزایش یافت ز ورزشگاهخشونت هواداران بیرون ا ،ها رغم کنترل و نظارت شدید در ورزشگاه دهد به می

اند این است که  اند و تا حدی به نتایج مثبتی هم رسیده حل دیگری که برخی کشورها اجرا کرده راه

برای این کار الزم است رهبران و لیدرهای  .شان نزدیک کنند خود را به هواداران کوشند میها  باشگاه

های  با استفاده از مددکاران اجتماعی و نیز کمک سپس .هواداران شناسایی شده و به باشگاه دعوت شوند

 لیدرها و به دنبال آن سایر هواداران تحت کنترل قرار گرفته و رفتارهای ،مالی و فکری مدیران باشگاه

س آن أمدیران فدراسیون فوتبال و در ر ویژه بهبه مدیران ورزش پیشنهادهایی در نهایت  .مهار شودها  آن

 :شود ئه میارا مدیران سازمان لیگ

کودکان با مسائل خطرآفرین و بایدها و نبایدهای  ویژه بهها و  خانواده کردنِ تالش برای آشنا .1

 ؛ورزشگاه

 ؛ت برای اعضارتشکیل کانون هواداران و صدور کا .2

های  موران امنیتی و دوربینأنظارت هرچه بیشتر بر عملکرد هواداران از طریق افزایش م .3

 ؛مداربسته

تقویت با هدِف آموزشی های  و تالش برای استفاده از کارگاهها  و دعوت لیدرهای باشگاه ییشناسا .4

 .فرهنگ هواداری
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