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  بررسي عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربايجان شرقي

  چكيده

اشاگران افزايش پيدا مي كند كه اين هرچه ورزش و به خصوص فوتبال در كشور ما به سمت جلو حركت مي كند بروز خشونت، ناهنجاري و مشكالت در ميان تم

ميان  در خشونت بروز عواملحاضر سعي بر شناخت، بررسي و تجزيه و تحليل  پژوهشموضوع به يك معزل اساسي در جامعه ورزش ما تبديل شده است. 

 پرسشنامه 846 تعداد، نيا از كه ديگرد محاسبه 948 با ربرابي آمار فرمول از استفاده با نمونه حجم داشت. نهم گيل دري شرق جانيآذربا استان فوتبال تماشاگران

 محقق پرسشنامهي ريگ اندازه ابزار و شد استفادهي تصادفي ريگ نمونه روش از پژوهش نيا در. گرفت قرار استفاده مورد و شده ليتكم كامل طور به) درصد 89(

 بر جهينت از تماشاگران انتظار و و مربيان كنانيباز رفتارنوع  ،پخش زنده مسابقات داور، تقضاونوع  ورزشگاه، طيمح كه نشان داد آمده دست به جينتابود. ساخته 

  .نداشتنقشي  خشونتناهنجاري ها و  بروز دري ريتاثمسابقات ي برگزار زماني ول دارد، نقش خشونت بروز

 آذربايجان شرقي. تماشاگران، عوامل بروز خشونت و ناهنجاري، ليگ برتر فوتبال ايران، ي:ديكلي ها واژه

 

  

Assessment of Aggression Creation Incentives in East Azarbayjan Province 

 

Abstract 

Agressions and problems are increased among spectators by sport proceeding into forward that this issue provides 

great problems in sport community. This study tried to assess, identify and analyze the aggression creation incentives 

among East Azarbayjan province spectators in 9th Iran’s Football professional league. Sample mass was calculated 

by statical formula that it is equal 948 that from these numbers, 846 questionnaries were filled perfectly. In this 

essay used random sampling. Results indicated that stadium environment, referee judgment quality, displaying live 

match, players and coach behaviour quality and match result cause aggression among spectators. Match executing 

time doesn’t couse it. 

Keywords: Spectators, Aggression Incentives, Iran’s football professional league, East Azarbayjan 

Province. 
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  شرح و بيان مسئله

 ندينماي طراح راي اصول و ها وهيش كه داشته آن بر را محققاني اجتماع داديرو نيا از تماشاگران استقبال ريچشمگ شيافزا و ورزش رشد به رو روند

 مظهر عنوان به امروزه شدي م ادي آن از دوري ها گذشته در آنچه رغمي عل ورزش. ديافزايب آن مثبتي ها جنبه بر و كاسته را ورزش بيمعا كه

 كشور هري اجتماعي فرهنگ نماد عنوان به وي اسيس رقابتي  عرصه به ها ومياستاد و اماكن و باشدي مي الملل نيبي ها عرصه در ها ملت قدرت

ي م برگزار راي انساني ها شيهما و هايي گردهما نيتر تراكم پر كه هستندي مراكز امروز، جهان دري ورزشي ها مجموعه. است داده چهره رييتغ

 ،يمرب داور، ورزشكار، جوان، و ريپ ،دمر و زن جانيه و شور پر حضور وي ورزشي ها تيفعال به عالقمندان ازي اديز تعداد تجمع به توجه با. ندينما

 و ها برنامه ها، داديرو تيامن و سالمت نيتامي براي ريفراگ و مدرن ضوابط و اصول ديبا، يجمع ارتباطي ها رسانه و ديجرا و خبرنگار تماشاگر،

 ريسا به نسبتي گروهي ها ورزش شكي ب ).1388 كاشف،( شود اعمال وي نيب شيپ اماكن از گان كننده استفادهعموم  برايي ورزشي ها تيفعال

 ازي كي جهان، دري ورزشي ها رشته نيپرطرفدارتر ازي كي عنوان به فوتبال ميان نيا در و مي باشند برخورداري شتريب تماشاگران تعداد از ها ورزش

ي شماري ب هواداراني دارا فوتبالي  رشته زين ما كشور در. دينماي م جادياي ناامن جاديا وي پرخاشگر و اغتشاش بروز جهت را ها مكان نيمستعدتر

 فوتبالي  رشته بر عالوه. ستنديني مستثني كلي  قاعده نيا از كه...  و اهواز تهران، اصفهان، ،يشرق جانيآذربا ماننديي ها استان در ژهيو به است

نيز شاهد  ، همدان و كردستانكشوري شمالي استانها دري كشتي  رشته و گلستان وي غرب جانيآذرباي ها استان در باليوال رينظي گريدي ها رشته

  . سيل عظيمي از تماشاگر مي باشند

كه اين موضوع اهميت  كه است رشد حال در فوتبالي ها ومياستاد در ژهيوه ب كشور ورزش شدني ا حرفهي راستا در اغتشاشات و ها خشونت

 ازي كي رد منگال يوه هاي جلوگيري از آنها را امري ضروري نشان مي دهدشو ارائه راهكارها و  عوامل بروز تحقيق در مورد بررسي و شناسايي

  : )1388(كاشف،  دينماي مي معرف بخش سه بر مشتمل راي ورزشي ها ومياستاد دري منيا انگلستاني ورزش يفضاها برجسته رانيمد

 گاهيجاي طراح – هاي خروج وي ورود حيصحي طراح تماشاگران،ي برا يرفاه امكانات شامل كهي): ساختار عواملي (افزار سختي منيا 

  .است رهيغ و مناسبي بند حفاظ وي كش نرده –ي كاف و مناسبي بهداشتي ها سيسرو ساخت – تماشاگران جهت مناسب و راحتي ها

 مأموراني هماهنگ و آموزش رينظي موارد و داردي بستگ اماكن رانيمدي هاي آگاه و اتيتجرب به كهي): تيريمد عواملي (افزار نرمي منيا 

 انجام ازي ريجلوگ جهت انيمرب و كنانيباز آموزش – مسابقهي اجرا وي داور امر در عدالت تيرعا و نظمي برقرار –ي كيزيف حفاظت

  .رديگي م بر در را گران آشوب با قاطع برخورد ها،ي ورود كنترل كننده، كيتحر اتيعمل

 نظم خوردن هم بر موجب و افتاده اتفاق هاي بازي برخ در "بعضا عوامل نياي): ا منطقه وي مل وتعصبات فرهنگي (افزار جاني منيا 
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 است رتيبص با و قيدقي تيريمد اعمال ازمندين مسابقاتي برگزار در تيامن نيتام بحث. است شده ها ومياستاد دري ناامن بروز و ومياستاد

ي جان تيامن بخش دو به تيامن وي منيا. است ريپذ امكان تيامن هيسا در فقط ورزش شده نييعت شيپ از اهداف تحقق كه نماند گفته نا و

 .شودي م ميتقس افرادي اخالق تيامن و

  :است افتاده رياخ سال دچن در ها ومياستاد در كهي حوادث به  مختصري نگاه

 د؛يآي م وجود به ريناپذ جبراني خسارتهاي روزيپ و استقاللي ها ميت نيب مسابقات در ساله هر  

 ؛يروزيپ و سپاهاني باز در اصفهان شهر فوالد ورزشگاه دري انتظامي روين سرباز شدن نايناب  

 ژاپن؛ و رانيا نيب ما 2006ي جهان جامي مقدماتي باز در تماشاگران ازي تعداد شدني زخم و كشته   

 هفته هر كهي مسائل گريد و ورزشگاه در تماشاگران حضور از رانيا تيمحروم وي شمالي  كره و رانياي باز در ورزشگاه نظم خوردن هم بر 

 . افتدي م اتفاق ها ومياستادي  هيكل و جهان سرتاسر در فوتبال مسابقات در

مي  نمايند كه با توجه به اهميت موضوع كه به طور كليمي عوامل بسياري مي توانند در بروز ناهنجاري در ميان تماشاگران نقش ايفا به هر حال 

تواند عاملي اساسي در پيشرفت ورزش و به خصوص فوتبال در كشور ما گردد، شناخت، بررسي و تجزيه و تحليل اين عوامل امري بسيار ضروري 

    نشان مي دهد.

  تحقيق داخلي پيشينه

گاه تماشاگران، ورزشكاران و دورزشي ازديدر رساله كارشناسي ارشد خود تحقيقي با عنوان بررسي عوامل پرخاشگري در ميادين  1378كياالشكي در سال 

  :متخصصان تربيت بدني انجام داد كه  برخي از نتايج تحقيق به شرح ذيل است

  بين شكست و ناكامي تيم و بروز پرخاشگري ورزشكاران ارتباط معني دار مي باشد.  -

  ر مي باشد.بين  رتبه تيم در جدول رده بندي و بروز پرخاشگري ورزشكاران ارتباط معني دا -

  بين حساسيت رقابت و بروز پرخاشگري ارتباط معني دار مي باشد. -

  بين مسابقه مهيج و محرك و بروز پرخاشگري ورزشكاران ارتباط معني دار مي با شد. -

  بين رفتار ورزشكار تيم مقابل و بروز پرخاشگري ارتباط معني دار مي باشد. -

  اشگري ارتباط معني دار مي باشد.بين حضور رسانه هاي گروهي و كاهش پرخ -
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با  "بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگري در فوتبال ") در پايان نامه مقطع دكتري تحت عنوان 1382محمد مهدي رحمتي (

يد كه نتيجه مسابقه و حركات خشونت نفر از تماشاگران دو تيم استقالل و پرسپوليس به اين نتيجه رس 404استفاده از روش پرسشنامه اي و با مطالعه 

مي باشد. متغيرهاي سن، ميزان كنترل و نظارت خانواده و پايگاه اقتصادي  رين عامل در بروز پرخاشگري كالميآميز بازيكنان در جريان بازي مهمت

همچنين متغيرهاي سابقه دعوا و نزاع، تنش و ناكامي اجتماعي تأثير منفي بر گرايش طرفداران تيم هاي فوتبال به رفتار پرخاشجويانه و خشونت آميز دارد. 

 نايي ودر فعاليت هاي تحصيلي و آموزشي، مصرف سيگار، سابقه تنش در محيط خانواده، سابقه رفتار مجرمانه، داشتن دوستان داراي سابقه كيفري و ج

ه و خشونت آميز ورزشي هواداران تيم هاي استقالل و پرسپوليس داراي تأثير مستقيمي بر ارتكاب رفتار پرخاشجويانعزيمت جمعي و گروهي به ورزشگاه 

) در تحقيقي با عنوان بررسي علل خشونت گرايي در ورزش فوتبال كه با حمايت معاونت اجتماعي ناجا انجام شد، به اين 1381موسي عنبري ( .مي باشد

ران فوتبال داشته اند به ترتيب احساسي بودن رفتار، تيم گرايي، جماعت بودن نتيجه رسيد كه مهمترين متغيرهايي كه بيشترين تأثير را بر خشونت تماشاگ

ي تماشاگران و فضاي حاكم بر كنشهاي آنها در ورزشگاه، عوامل موثر به خشونت بيشتر در ه ويژگي هاتماشاگران، كينه توزي و سن مي باشند كه با توجه ب

در تحقيق با عنوان تحليل عوامل خشونت از نظر برگزار كنندگان  1382انفر و همكاران در سال محمد جه ارتباط مستقيم با خود تماشاگران بوده است.

 دگان موجب خشونتي مي گردد كه بهفوتبال بيان كردند كه ايجاد عوامل و شرايط خشونت زاي ناشي از برخي مشكالت و ناهماهنگي ها توسط برگزار كنن

مديريت تجمع هاي خياباني پس از تماشاي با نام تحقيق ) در دو 1383وحيد ذواالكتاف ( منتقل مي شود.جمع تماشاگران داخل و سپس خارج استاديوم 

: واكنش در مقابل بسته بودن فضاي سياسي و فقدان تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله فوقنتيجه مي گيرد كه حوادث تلويزيوني مسابقات فوتبال 

رايي، عكس العمل نسبت به تحريك نيروي انتظامي و امنيتي، نبود برنامه هاي فراغتي مناسب براي جوانان و آزاديهاي اجتماعي و تضعيف روحيه ملي گ

) در پايان نامه كارشناسي ارشد  خود با عنوان بررسي ميزان بروز رفتارهاي 1384( دولق محمدرضا برومندتحريك رسانه هاي ضد انقالب مي باشد. 

كه بين شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه بدني و كالمي بازيكنان تفاوت معني  گيالن در رقابت هاي ليگ حرفه اي ايران نشان دادپرخاشگرانه بازيكنان تيم پگاه 

. به طور كلي نتايج تحقيق نشان داد كه تفاوت رفتارهاي اشگرانه بازيكنان تأثير مي گذاشتداري وجود ندارد. ولي نتيجه مسابقه بر رفتارهاي پرخ

   مقايسه نتيجه مسابقه و بازي در پست ها مختلف فوتبال معني دار است. پرخاشگرانه با

  پيشينه خارجي تحقيق

در پژوهشهاي خود درخصوص عوامل موثر بر اوباشگري و  )2006 و2003( كليفورد استوت و جف پيرسون از محققان دانشگاه ليورپول انگلستان در سالهاي

  با عناوين زير را به انجام رسانيدند.خشونت در ورزش فوتبال، مجموعه پژوهشهايي 

  اوباشگري -

  قوانين تحريم، تناسب و مقررات عمومي برقراري نظم در فوتبال -

  2000مطالبات پليس و كنترل هواداران انگليس فوتبال در يورو -
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شگاه و ميزان اوباشگري و خشونت در استاديوم هاي آنها در اين مطالعات به بررسي رابطه بين عملكرد نيروي انتظامي در كنترل نظم و برقراري امنيت ورز

يين كننده اي ورزشي پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه رفتار نيروي انتظامي و پليس در قبال تماشاگران، در بروز اوباشگري نقش بسيار مهم و تع

تواند تحريك كننده آنها باشد. در واقع آنها فراتر از هر متغير و عوامل دارد، زيرا هم مي تواند هواداران را از صحنه آشوب ودرگيري دور كند و هم مي 

  ديگري به نقش پليس ونيروي انتظامي در شكل گيري و بروز رفتارهاي خشونت آميز هواداران فوتبال توجه كرده اند.

فقط يك معضل انگليسي نيست، به بررسي خشونت هاي ) در تحقيقي با عنوان خشونت در فوتبال 2004نستور كوراكيس از محققان دانشگاه آتن در سال (

س نگرش منفي نسبت به هواداران تيم رقيب، اشتباهات داوري، نگرش تحريك برانگيز پليس به يهاي آتن پرداخت. به اعتقاد كوراك مرتبط در ورزشگاه

تننبام و  ر بر خشونت گرايي هواداران تيمهاي ورزشي مي باشد.تماشاگران، تحريكات روزنامه نگاران ورزشي و كسب شهرت و اعتبار از مهمترين عوامل موث

) در تحقيقي با عنوان پرخاشگري و خشونت درورزش به اين نتيجه رسيدند كه توليدات رسانه اي، جنجال سازي مطبوعات، رفتار 1997سينگردر سال(

اوباشگري تماشاگران  از مهمترين عوامل بروز رفتارهاي ونداليستيك وناشايست بازيكنان و مربيان تيمهاي ورزشي و عكس العمل هاي خشونت آميز پليس 

) مطالعاتي انجام دادند كه تأثير رفتار تماشاگران بد دهن و پرخاشگر را روي عملكرد تيم هاي 1979تيرر و رامپي در سال ( .مسابقات ورزشي مي با شند

منفي  ثيرميهمان از رفتار تماشاگران تأ به وضوح نشان داد كه تيم ميزبان بيشتر از تيم داد. در طول يك فصل نتايج بسكتبال ميزبان و ميهمان نشان مي

) در 2005مي پذيرد و رفتار پرخاشگران تأثيري بر تيم ميهمان نداشته و تنها موجب افزايش خطاي تيم ميزبان شده است. مارك و همكاران در سال (

تفاوت عمده اي بين الگوي پرخاشگري  ا و بروز پرخاشگري در ليگ راگبي نشان دادند كهبودن تيم هتحقيقي با عنوان رابطه بين ميزبان يا ميهمان 

يا در موقعيت هاي مختلف بازي (برد و باخت)  و حتي اين تفاوت در نيمه اول يا دوم بازي  و بازيكنان راگبي در بازي هاي خانگي و دور از خانه وجود ندارد

رفتار  زيكنان تيم هاي فوتبال انگلستان در تحقيقي با عنوان) با بررسي كارت هاي زرد با2006همكاران در سال (اس توماس و  مشاهده نگرديد.

شگرانه بيرون از خانه بروز پرخاشگرانه بازيكنان تيم هاي فوتبال انگليسي موقعي كه بيرون از خانه بازي مي كنند نشان دادند كه بيشترين رفتارهاي پرخا

در تحقيقي با عنوان اثر نتيجه مسابقه راگبي روي پرخاشگري تماشاگران و گرايش به نوشيدن الكل نشان دادند  2007همكاران در سال  سيمون و. ميكند

بازنده تفاوت معناداري وجود دارد و نتيجه مسابقه تاثير مستقيمي در بروز  هاي برنده و تماشاگران تيم يزان پرخاشگري قبل و بعد از بازيكه بين م

) در تحقيقي با عنوان  تهديد و خشونت توسط مردان در دبيرستانهاي ورزشي به اين نتيجه دست يافت 2007در سال ( شيلدز رخاشگري تماشاگران دارد.پ

در  ود.باعث افزايش پرخاشگري كالمي و خشونت جسماني در فوتباليستها و بسكتباليست ها مي ش آماده سازي ورزشكاران در تمريناتكه افزايش فشار 

عنوان رابطه بين رفتار پرخاشگرانه  و تصور تماشاگران از نقش خودشان به عنوان يك هوادار نشان داد كه هيچ  ون و همكاران در تحقيقي با 2002سال 

ررسي تاثير مصرف استروئيد هاي اين بار پا را فراتر نهاده و با ب )2008همچنين چانتال و همكاران در سال ( رابطه معناداري بين اين دو متغير وجود ندارد.

تمايل بيشتري به انجام خطاهاي واكنشي (فقط  كه اين داروها را مصرف مي كنند، ورزشكاران نشان دادند كه ورزشكاراني ليكي بر روي پرخاشگريوآناب

  دارند. ف انجام مي شود)قصد صدمه زدن دارند) نسبت به خطاهاي سود مند (خطاهايي كه در مورد لزوم براي جلوگيري از كارايي حري
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  سواالت پژوهش

  دارد؟ نقش تماشاگران انيم در خشونت بروز در ورزشگاه دروني و بيروني طيمح ايآ - 1

 دارد؟ ارتباط تماشاگران انيم در خشونت بروز با داوران قضاوتي  نحوه ايآ - 2

  دارد؟ نقش تماشاگران انيم در خشونت بروز درمسابقات ي برگزار زمان ايآ  - 3

 آيا پخش زنده مسابقات از طريق رسانه هاي ملي و استاني در بروز خشونت در ميان تماشاگران نقش دارد؟ - 4

  دارد؟ ريتأث تماشاگران انيم در خشونت بروز بر مسابقه نيزم در انيمرب و ورزشكاران رفتار ايآ - 5

   رد؟دا وجودي ا رابطه خشونت بروز  و مسابقهي  جهينت از تماشاگران انتظار نيب ايآ - 6

  روش شناسي پژوهش

  .توصيفي بوده كه جمع آوري اطالعات آن به صورت پيمايشي انجام پذيرفته است _ پژوهش حاضر از نوع تحليلي
  جامعه آماري

تيم استان آذربايجان شرقي بوده كه در ليگ نهم در ورزشگاه يادگار امام شهر تبريز در فوتبال رشته جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تماشاگران 

  تراكتور سازي را همراهي نموده اند.

  نمونه آماري

 بود شده داده پاسخ حيصح و كامل صورت به) درصد 89 حدود( پرسشنامه 846 تعداد پرسشنامه تعداد نيا از كه بود نفر 948 تعدادي آماري  نمونه

 نمونه حجم نييتع فرمول توسط و ورزشگاهي فروش طيبل آمار بر تيعنا با و جامعه انسيوار نييتع به توجه با نمونه حجم. گرفت قرار استفاده مورد و

  .ديگرد نييتع

  ي ريگ نمونه روش

  .ديگرد ليتكم و عيتوز ها پرسشنامه تماشاگران نيب دري تصادف صورت بهي باز چهار طول در

  ي ريگ اندازه ابزار

  : بخش است ابزار اندازگيري اين پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه داراي دو



 8

  .يشغل تيوضع و التيتحص زانيم تأهل، تيوضع سن،ي: فرد اطالعات)  الف

ي گذار نمرهي  نحوه و) مخالف كامال ،مخالف ،موافقي تاحدود ،موافق ،موافق كامالي (ا نهيگز 5 فيط با سؤال 14ي داراي رفتاري  پرسشنامه)  ب

  .بود 1و  2، 3، 4، 5 بيترت به آن

  .شد تعيين α% =  91 برابر كرونباخي آلفا بيضري آمار روش از آنيي ايپا و دييتأ دياسات توسط پرسشنامهيي روا

   ها داده ليتحل و هيتجزي ها روش

 t آزمون از اطالعات ليتحل و هيتجز در و شد استفاده اريمع انحراف ن،يانگيم درصد، ،يفراوان مانندي فيتوصي آماري ها شاخص از پژوهش نيا در

  . ديگرد تفادهاس رهيمتغ تك

  سن برحسب تماشاگراني فراوان عيتوز. 1 جدول

 كل تعداد نيانگيم نيشتريب نيكمتر

13 57 3/21 846 

  

  التيتحص زانيم برحسب تماشاگراني فراوان عيتوز. 2 جدول

 مجموع باالتر و سانسيل فوق سانسيل پلميد فوق پلميد پلميد ريز 

 846 17 102 177 236 314 تعداد

 %100 %2 %12 %21 %28 %37 درصد

  

  شغل برحسب تماشاگراني فراوان عيتوز. 3 جدول

 مجموع يدولت شغل آزاد شغل كاريب دانشجو آموز دانش 

 846 76 157 232 204 177 تعداد
 %100 %9 %5/18 %5/27 %24 %21 درصد
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  ها افتهي

  .دنشوي م داده پاسخ پژوهشي ها افتهي اساس بر پژوهش سواالت

  دارد؟ نقش تماشاگران انيم در خشونت بروز در ورزشگاه دروني و بيروني طيمح ايآ: 1 سوال

  رهيمتغ تك t آزمون از استفاده با متوسط سطح با خشونت بروز بر ورزشگاه دروني و بيروني طيمح تاثير خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم سهيمقا. 4 جدول

 )P<0/05(ي ارمعناد سطح t اريمع انحراف نيانگيم متوسط سطح

3 66/3 23/1 49/1 34/0 

 t و بوده تر بزرگ) 3( متوسط سطح از خشونت بروز بر ورزشگاه دروني و بيرونيمحيط  تاثير مورد در تماشاگران نظرات نيانگيم نكهيا به توجه با

 تماشاگران نيب خشونت جاديا در ورزشگاه طيشرا كه ديرس جهينت نيا به تواني م است تر بزرگ) P<0/05ي (معنادار سطح مجاز مقدار از حاصله

  .دارد نقش

  دارد؟ ارتباط تماشاگران انيم در خشونت بروز با داوران قضاوتي  نحوه ايآ: 2 سوال

  رهيمتغ تك t آزمون از استفاده با متوسط سطح با داوران قضاوت نحوه نيب رابطه وجود خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم سهيمقا. 5 جدول

 )P<0/05ي (معنادار سطح t اريمع انحراف نيانگيم وسطمت سطح

3 45/3 1 93/1 47/0 

 مقدار از حاصله t و بوده تر بزرگ) 3( متوسط سطح از خشونت بروز بر داوران قضاوت نحوه مورد در تماشاگران نظرات نيانگيم نكهيا به توجه با

  پي برد. ورزشكاران توسط خشونت بروز و داور قضاوت نحوه نيب رابطه وجودبه مي توان  نيبنابرا است بزرگتر ) P<0/05(ي معنادار سطح مجاز

   دارد؟ نقش تماشاگران انيم در خشونت بروز درمسابقات ي برگزار زمان ايآ :3 سوال

 تك t آزمون از استفاده با سطمتو سطح با زيآم خشونتي رفتارها جاديا در داديروي برگزار زمان نقش خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم سهيمقا. 6 جدول
  رهيمتغ

 )P<0/05ي (معنادار سطح    t اريمع انحراف نيانگيم متوسط سطح

3 38/2 92/0 32/2 38/0 

 مقدار از حاصله t بودن بزرگتر و متوسط سطح از خشونت بروز بري باز زمان ريتاث خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم بودن كوچكتر به توجه با

 بروز در داديروي برگزار زمان پژوهشي ها افتهي برطبق نيبنابرا. شودي م رد خشونت بروز با داديروي برگزار زمان نيب نقشي نادارمع سطح مجاز
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  .نداردي ريتاث خشونت

  آيا پخش زنده مسابقات از طريق رسانه هاي ملي و استاني در بروز خشونت در ميان تماشاگران نقش دارد؟: 4 سوال

  رهيمتغ تك t آزمون از استفاده با هاي باز ريسا و زنده پخشي داراي هاي باز در خشونت بروز خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم سهيمقا. 7 جدول

 )P<0/05ي (معنادار سطح tاريمع انحرافزندهي هاي باز هاي باز ريسا

45/2 48/2 53/0 01/1 29/0 

 بزرگتر به توجه با كه است آن ازي حاك ها،ي باز ريسا و زندهپخش ي هاي باز در خشونت وزبر خصوص در تماشاگران نظرات نتايج به دست آمده از 

ي هاي باز در ،يمعنادار سطح مجاز عدد از t بودن بزرگتر و هاي باز ريسا به نسبت زندهي هاي باز در خشونت بروز ديمو نظرات نيانگيم بودن

  .ستين ريچشمگ و بوده كم اريبس تفاوت نياي ول ودشي م جاديا تماشاگران توسطي كمتر خشونت زنده، پخش

   دارد؟ ريتأث تماشاگران انيم در خشونت بروز بر مسابقه نيزم در انيمرب و ورزشكاران رفتار ايآ: 5 سوال

 آزمون از استفاده با متوسط سطح با تماشاگران خشونت بروز بر انيمرب و ورزشكاران رفتار نقش خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم نتايج حاصل از. 8 جدول
t رهيمتغ تك  

 )P<0/05ي (معنادار سطح t اريمع انحراف نيانگيم متوسط سطح

3 02/4 78/1 08/1 35/0 

 بروز بر انيمرب و ورزشكاران رفتار ريتاث نيب ماي قو رابطه ازي حاكي معنادار مجاز سطح از t عدد و متوسط سطح از نظرات نيانگيم بودن بزرگتر

  .است تماشاگران نيب در اغتشاش و زيآم خشونتي ارفتاره

   دارد؟ وجودي ا رابطه خشونت بروز  و مسابقهي  جهينت از تماشاگران انتظار نيب ايآ: 6 سوال

  رهيمتغ تك t مونآز از استفاده با متوسط سطح با خشونت بروز بري باز جهينت از تماشاگران انتظار نقش خصوص در تماشاگران نظرات نيانگيم سهيمقا. 9 جدول

 )P<0/05ي (معنادار سطح t اريمع انحراف نيانگيم متوسط سطح

3 39/3 73/0 12/1 51/0 

 از t عدد بودن بزرگتر و استناد نيهم به و بوده باالتر متوسط سطح از خشونت بروز وي باز جهينت از آنها انتظار مورد در تماشاگران نظرات نيانگيم

 نيب دري پرخاشگر بروز موجب انتظار نيا تحقق عدم وي باز جهينت از تماشاگران انتظار كه شودي م گرفته جهينت جدولي معنادار مجاز سطح

  .گرددي م تماشاگران
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  يريگ جهينت و بحث

 بروز از كنندهي ريجلوگ عوامل ازي كي تواندي م ها ورزشگاه در امكانات و التيتسه وجود پژوهش اول سوال به مربوطي آماري ها افتهي طبق

 از طيبل هيته سهولت ها، ورزشگاه اطراف در نقل و حمل ليوسا بودن دسترس در شاملمي تواند  التيتسه نيا. باشد تماشاگران نيب در خشونت

 و سكوها تيفيك تماشاگران، حيصح ورود و خروجي زمانبند كنترل، تحت و مناسب وي كافي هاي خروج و هاي ورود وجود فروش،ي ها باجه

 مناسب، و مدرني خور آبي ها سيسرو وي كاف تعداد بهي بهداشتي ها سيسرو وجود ها، ورزشگاه طيمح بودن زيتم تماشاگران،ي هاي صندل

 عامل عنوان به داوران قضاوت ) همسو بود.1382) و جهانفر (1381عنبري (ي ها پژوهشي ها افتهي با ها افتهي نيا .باشد...  وي كش نرده وجود

 در خشونت بروز ازي ريجلوگ دريي بسزا نقش داوران عادالنه و حيصح قضاوت كه شد مشخص و گرفت قراري ابيارز مورد ونتخش جاديا دري گريد

ي م كاهشي توجه قابل حد تا تماشاگران در خشونت بروز حيصح قضاوت وجود و خبره و تجربه با داوران از استفاده صورت در و دارد تماشاگران

 نظم خوردن هم بر باعث قرمز و زردي ها كارت ،يپنالت ح،يصحي ها گل رد د،يآفسا رينظ حساس موارد در ژهيوه ب رانداو حيصح نا قضاوت. ابدي

 در تماشاگران رفتار بر ميمستق اثركه اين موضوع  قضاوت داوران مي تواند بر رفتار بازيكنان و مربيان تاثير گذاشتههمچنين  .شد خواهد ورزشگاه

   ) همخوان و همسو بود.2004كوراكيس ( افتهي با اين يافته ها .(در ادامه بحث مي شود) دارد شاغتشا بروز با رابطه

  . شد ردي برگزار زمان وي پرخاشگر بروز نيب رابطه وجود و شد واقع سؤال مورد كه بود پژوهش مفروضات ازي كي عنوان به داديروي برگزار زمان

 زنده پخشي هاي باز در خشونت بروز تماشاگران پژوهش نياي ها افتهي طبق و دارند ورزشي  هتوسع دريي بسزا نقشي ورزشي ها رسانه شكي ب

ي ب شينما جهت در ليتما عدم وي ا منطقه تعصبات و شئونات حفظ خاطر به ديشا تفاوت نيا. اند نموده گزارش كمتر هاي باز ريسا به نسبت را

 نفرات توسط و ورزشگاه خارج در ورزشگاه داخلي هاي نظمي ب كهي صورت در و ستا شده گزارش) مايس و صدا( تر عيوس سطح در هاي نظم

 نگريس و نباميت قاتيتحقيافته ها بانتايج  .آورد خواهد ارمغان به ميت هر هواداراني برا راي شتريب جرائم و هاتيتنب مسلما شود دهيدي شتريب

 و انيمرب رفتار .دارد مطابقت) 1383( ذواالكتاف و) 1382( جهانفر مثلي داخل تقايتحق و ،)1983( انتيبر و لمنيژ ،)2004( كوراكس ،)1997(

 داور قضاوت به اعتراض عدم .شودي م محسوبي نظمي ب جاديا عوامل ازي كي عنوان به و شودي م تيرؤ تماشاگران توسط الگو عنوان به ورزشكاران

ي نظمي ب بروز بر تواندي م خوردن گل و زدن گل مثل جانيهي دارا مواقع در انيمرب و ورزشكارانصحيح ي رفتارها ان،يمرب و ورزشكاران توسط

) 1997) و سينگر و تننبام (1384)، برومند (1381)، عنبري (1382)، رحمتي (1378نتايج حاصله همسو با يافته هاي كياالشكي ( .شود واقع مؤثر

 خشونت بروز و ورزشگاه دري نظمي ب موجب جانيه نيا و شده جانيه بروز جبموي بازي واقعي  جهينت و تماشاگران انتظاري همخوان عدم بود.

 بروز نهيزم شيپ و شودي م جادياي منف جانيه نصورتيا ريغ در و مثبت جانيه باشد تماشاگران انتظار از بهتر جهينت كهي صورت در. شد خواهد

كياالشكي اين نتايج با يافته هاي . است دييتأ مورد حاضر پژوهش جينتاي  لهيبوس ادعا نيا است تماشاگران انيم دري نظمي ب و خشونت و اغتشاش
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در مورد ارتباط بين فاكتور نتيجه به تفصيل ) در كتاب خود 1377جي بول ( همسو بود.) 2007(سيمون و همكاران  ) و1384)، برومند (1378(

  ين دو مقوله اصرار دارد.ارتباط بين ا به به ميزان زياد وبازي و ميزان پرخاشگري توضيح داده 

  : از اند عبارت كه شودي م پرداخته ها ورزشگاه در خشونت بروز ازي ريجلوگ جهت راهكاري تعدادي  ارائه به تينها در

  .شوند تماشاگراني آسودگ باعث و كنند زيتجه مناسب و مدرن امكانات و التيتسه با را ها ورزشگاه بهداشتي ورزش رانيمد  –

  .باشند داشته نظر در تماشاگران نقل و حمل نيهمچن و خروج و ورود جهت را الزم داتيتمه –

  .ندينما ژهيو نظر دقت داوران انتخاب دريي اجرا نيمسئول –

  .ندينما اقدام داوران آموزش به نسبتي داوري ها كالسي برگزار با –

  .ابدي شيافزا ورزش فرهنگ توسعه منظور به مسابقاتي ا رسانه پوشش –

 . شود داده آنها به ها ميتي ورزش رانيمد توسط انيمرب و ورزشكاران رفتار كنترل مورد در الزمي ها هيتوص ها آموزش –

فرهنگ سازي بهينه در مورد ماهيت ورزش و مسابقات ورزشي در ميان مربيان، ورزشكاران و تماشاگران و جلوگيري از هيجانات حاصل از  –

  موضوع نتيجه گرايي.
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