
 1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 
Journal of Olympic Socio-Cultural Studies / Vol. 1, No. 1, Winter 2020 

 

 هواداران  فوتبال انیدر م کیعوامل موثر بر رفتار انوم یبررس

 1سروش فتحی
 چکیده 
 نیعه عجروزمره افراد جام یاست که از گذشته کهن با زندگ   یاجتماع ياز نهادها یکیورزش 

فرهنگ  یمیقلا طیبا توجه با شرا  د،یتوان د یم خیاز ورزش را در تار یاشکال مختلف کهیطوریشده 
 یمه رقابت مسابقه ب دانیکه کنشگران در م  میاز ورزش را   شاهد هست یآن جامعه اشکال متفاوت

ست که اشده  یم ياز  جوامع رقابت در ورزش منجر به مرگ ورزشکار یدر برخ کهیپردازند بطور
در ساختار واست  ینهاد اجتماع کیورزش   نکهیش بوده است  با توجه به الذت بخ نندگانشیب يبرا

هنجار  يفتارهار جهیانسانها مطرح است در نت نیبحث از تعامل و روابط متقابل ب یاجتماع ينهاد ها
 کیتوان  یم را  کیشود و رفتار انوم یم فی) در تعامل و روابط انسانها تعرکیو ناهنجار ( انوم

 يرهایمکان،متغو ،جایمیاقل طیبا توجه به شرا یاشکال متفاوت دهیپد نینمود ا یتلق یاجتماع دهیپد
  کهیبطور   دریگ یها بخود م و خرده فرهنگ یاجتماع طبقه ت،یقوم نژاد، جنس، مانند سن، یاجتماع

 انیدر م کیومعوامل موثر بر رفتار ان یمقاله بررس نی. هدف امیهست یمتفاوت کیشاهد رفتار انوم
داران فوتبال هوا هیکل يانجام شده است جامعه آمار یشیمایباشد که با روش پ یهواداران فوتبال م

 يو نظر یجربت اتیادب یارسرا تجربه کرده اند .پس از و ومیتجربه رفتن به استاد کباریکه حداقل 
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 مقدمه و بیان مسئله
تغییر و تحوالت جهانی مقوله هاي زندگی معاصر، تربیت بدنی و ورزش را از ضروریاتی      

 -نظر می رسد. تربیت بدنی بعنوان فرآیندي آموزشیساخته که دوري از آن اجتناب ناپذیر به 
تربیتی شامل کسب و پردازش مهارتهاي حرکتی توسعه و نگهداري آمادگی جسمانی براي 
تندرستی و سالمت، کسب دانش علمی درباره فعالیتهاي جسمانی و تمرین و توسعه تصور و 

ود اجرا و عملکرد انسان است ذهنیت مثبت از فعالیتهاي جسمانی به عنوان وسیله اي براي بهب
که نقش مؤثر در رشد وتعالی افراد دارد براي این علم اهدافی بیان گردیده که در برگیرنده 
نشانه ها، نیات و نتایج مطلوبی است که ازشرکت در برنامه هاي تربیت بدنی و ورزش حاصل 

یین کننده مقاصد و می شود. این اهداف با نیازها، تجارب و عالیق افراد درارتباطند و تع
جهت برنامه ها هستند با توجه به اهمیت و توسعه حیطه علم تربیت بدنی و ورزش اهداف آن 
محدود به رده هاي جمعیتی خاصی نیست بلکه به تمام رده هاي جمعیتی گسترش یافته است 

هایش، نقش بازي جنگی را از نظر اجتماعی ایفا ورزش از میان تمام نقش ).1382(فتحی،
هاي ورزشی از جنگ و دهد که بسیاري از فعالیتکند. مطالعۀ تاریخ ورزش نشان مییم

ها چنین بعضی از ورزشبازي و پرتاب نیزه) هماند (مثل شمشیرفنون مرتبط به آن برخاسته
 با حالتی از خشونت همراه هستند.  …زنی و همانند مشت

روز در میدان هاي اجتماعی  جوامع مشکالت اجتماعی ام ترین مسایل ومهم یکی از     
هاي رفتاري است که به صورت عینی و ذهنی یا به تعبیر دیگر گوناگون،بروز انواع نابهنجاري

 عملیاتی و مفهومی بروز پیدا می کند.
رفتاري، نابهنجاري، جرائم و انحرافاتی که یکی از میدانهاي اجتماعی که بروز انواع کج     

شود،به وفور قابل مشاهده است میادین ورزشی بندي مینومیک  طبقهبا مفهوم رفتارهاي ا
ها باید به از آنجایی که پدیدارهاي انسانی داراي بعد تاریخی است براي شناخت آن است. 
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ساخت روابط اجتماعی در شکل گیري ورزش و باشگاه ها و مسابقات و نحوه برگزاري انها 
هر کدام نقشی را در جهت موفقیت کل ایفا می کنند   در تعامل با نیروهاي متعدد انسانی که

ها و انحرافات رفتاريتوجه خاصی مبذول داشت و در تبیین رفتارهاي انومیک  اعم از کج
روابط اجتماعی و شرایط  فرهنگی و ساخت _اجتماعی، نیز باید به تاثیر عوامل اجتماع 

گیري روابط اي در ضمن شکلهاي فرهنگی در هر جامعهتاریخی توجه کرد، زیرا ارزش
 شوند و در بسیاري از موارد منجر به پایدارياجتماعی افراد جامعه، ساخته و پرداخته می

 گردد، روابط اجتماعی می
هاي خاصی ساز هنجارها و نابهنجاريها هریک زمینهشناسان، فرهنگبه زعم جامعه     

ها و هنجارهاي جامعه هاي روانی و شخصیتی نیز تابع فرهنگکه حتی بیماريهستند تاجایی
ه به فرهنگی حال که براي خود مختصاتی دارد، وابسترو از این نظر، درعیناست. هر فرد کج

پذیر نیست. از این رو رفتارهاي هنجاري و است که بدون شناخت آن رفتار مذکور، تبیین
شناسان معتقدند زمانی ناهنجاري (انومیک ) ار حوزه نفوذ فرهنگ جامعه بیرون نیست. جامعه

شود، هاي اجتماعی و فرهنگی میشود و دچار تعدد ارزشکه جامعه بیش از پیش پیچیده می
گذارد. هاي آن رو به فزونی میهمنوایی و عدم تطابق رفتاري با هنجارهاي جامعه و ارزشنا

ها در ساختار مسابقات ورزشی با جریان رفتاريفرایند بروز رفتارهاي انومیک  و کج
کند ها زندگی میها که فرد در آناي فرهنگپذیري فرد در پارهشدن و فرهنگاجتماعی

 مرتبط است. 
ها و ي که اعضاي آن با ارزشایل دورکیم در مورد انحراف معتقد است در جامعهام     

شود و افرادي که وفاداري شوند احتمال انحراف افراد کم میهنجارهاي مشترك هم نوا می
ها داشته ضعیف به اعتقادات اجتماعی دارند ممکن است بیشتر تمایل به نادیده گرفتن ارزش

اجتماعی انحراف ورزند. مسئله اجتماعی هنگامی به وجود می آید که باشند و از هنجارهاي 
به نظر می رسد قدرتی که جامعه متشکل براي تنظیم روابط بین افراد دارد با شکست رو به 
رو شود نهادهاي آن دستخوش تزلزل شوند قانونهاي آن مورد بی احترامی قرار گیرند. انتقال 
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به سختی صورت گیرد و چارچوب حدودي به این دلیل ارزشهاي آن از نسلی به نسل دیگر 
است که بزهکاري مقدمه جرم یا تهدیدي براي و مالکیت  شخصی است،علت دیگر آن 
ترس از این است که جامعه در انتقال ارزشهاي مثبت اجتماعی به جوانان خود با شکست  رو 

عی به جوانان خود با شکست به رو شود. از این است که جامعه در انتقال ارزشهاي مثبت اجتما
رو به رو شود. به عبارت دیگر بزهکاري نمایشگر تنزل در خود جامعه تلقی می 

 ).378، 1357شود(باتامور،

 
 ادبیات نظري و تجربی

سیري در مفاهیم و نظریه هاي )؛1381(رحمتی، محمد مهدي؛ محسنی تبریزي، علی رضا     
توصیفی خشونت  -خشونت، پرخاش و پرخاشگري به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی

ضمن تعریف مفهومی پرخاشگري و خشونت و تمایز مفهومی این دو، به بررسی    در ورزش
 پردازد.سوال اساسی اینست کهورزشی میهاي مربوط به خشونت و پرخاشگري نظریه

شناختی و خشونت ورزشی چیست و چه عواملی در بروز آن مؤثر هستند؟ رهیافت زیست
پرخاشگري بیشتر معطوف به ماهیت عام خشونت و پرخاشگري است اما در -تئوري ناکامی

د.تأکید شوشناسی بیشتر به عوامل اوباشگري و خشونت در ورزش توجه میهاي جامعهنظریه
هاست.در نهایت محققین با هاي هر یک از این نظریهمقاله حاضر بر توجه دادن به کاستی

-شناختی کالرك و دیدگاه کارکردگرایی ساختاري، مدل علیهاي آسیبتلفیق دیدگاه
شناختی رفتار تماشاگران فوتبال در ایران پیشنهاد توصیفی خود را براي مطالعه ابعاد آسیب

 .کنندمی
بررسی رابطه میزان پرخاشگري در عملکرد مدیران )1385(کشکر، سارا؛ مشبکی، اصغر     

بار و پرخاشگرانه نتیجه می گیرند روز رفتارهاي خشونت موسسات ورزشی و غیر ورزشی
توجه بسیاري از اندیشمندان را به خود  اي،موضوع مهمی است کهدر میادین ورزش حرفه

اي تمایل جلب نموده است و ازآنجا که بسیاري از صاحبنظران معتقدند که ورزشکاران حرفه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228086/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c_%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228086/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c_%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/13864/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/13864/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/44280/%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/44280/%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/44280/%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/44280/%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75219/%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%85%d8%b4%d8%a8%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75219/%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%85%d8%b4%d8%a8%da%a9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/86143/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7_%da%a9%d8%b4%da%a9%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/86143/%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7_%da%a9%d8%b4%da%a9%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/362977/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/362977/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/362977/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c
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ه زندگی اجتماعی خود نیز منتقل آمیز داشته و این رفتار را ببه رفتارهاي خشونت
کنند،محقق را برآن داشت تا به بررسی وجود تمایالت و رفتارهاي پرخاشگرانه و نیز می

میزان کنترل و بروز این نوع رفتارها در آن دسته از مدیران موسسات ورزشی که سالیان 
ر آنها را با مدیران نظاند بپردازد و ازایناي کشور فعالیت داشتهمتمادي در صحنه ورزش حرفه

مقایسه نماید و ازآنجاکه مدیران مسئولیت بسیار خطیري برعهده دارند،شاید  سایر مؤسسات
نتایج این تحقیق بتواند در انتخاب و یا آموزش مدیران مفید واقع شود. در این تحقیق تعدادي 

نتایج پس از  دادند و از مدیران ورزشی و غیرورزشی به پرسشنامه خشم و کنترل خشم پاسخ
آزمون همگنی  اي و بکارگیريمقایسه-ها که با استفاده از آمار توصیفیتجزیه و تحلیل داده

پرخاشگري  دهنده عدم وجود تفاوت در میزان خشم و تمایل بهکاي اسکوئر حاصل شد،نشان
 .و نیز میزان تأثیر و بروز آن در جامعه و کنترل این نوع رفتار در دو گروه بود

) تحلیل رفتار پرخاشگري و خشونت ورزشی با تاکید بر رهیافت 1388محسنی رضاعلی (     
ورزش به عنوان یک عنصري قوي و فعال، نقش مؤثري در جامعه رو  روانشناختی اجتماعی 

نماید و استمرار و تداوم آن در ارتقاء سطح فرهنگی مادي و معنوي به توسعه امروز ایفا می
نماید. ورزش ود و سالمت جسمی و روحی افراد جامعه را تضمین میشجامعه مؤثر واقع می

به مثابه یک پدیده اجتماعی جایگاه مهمی در بدنه جامعه و خانواده دارد. یکی از دالیل مهم 
براي مطالعه ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، این است که با بسیاري از مظاهر 

ط بسیار نزدیک دارد. ورزش در اشکال مختلف، بازتابی زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتبا
اي که فرهنگ خشونت و پرخاشگري امري رایج از جامعه در کلیت خویش است. در جامعه

شود. هاي اجتماعی، از جمله ورزش، آشکار میهاي آن را در بسیاري از پدیدهباشد، زمینه
ز اهمیت بسیار زیادي برخوردار مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت و پرخاشگري در ورزش ا

هاي نظري روانشناختی اجتماعی ضمن تحلیل نظام رفتاري است. این مقاله با الهام از رهیافت
-هاي ورزشی، به کنترل خشونت و راهکارهاي پیشگیري آن میپرخاشگري و خشونت

 پردازد.
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اعی جوانان ) در تحقیقی تحت عنوان تحلیلی بر آسیب هاي اجتم1390فتحی و فدوي(     
و عوامل موثر برآن معتقدند: یافته هاي تحقیق نشان داد تعداد ورودي  1378-87طی سالهاي 

نفر در مقابل زنان(  1041979مردان بیشترین تعداد با1378 -87ها به زندان در طی سالهاي 
نفر در میان سایر گروه  392279ساله با  30-39نفر) تشکیل می دهند و گروه  سنی  41876

اي سنی بیشرین ورودي را تشکیل می دهند بیشترین نوع آسیب ،حمل مواد مخدر بوده ه
است بطوریکه اعتیاد رتبه دوم و سرقت در رتبه رسوم قرار دارد  و سطح تحصیل اکثریت  

درصد و در میان زنان با  53/12خودکشی نیز در میان مردان . پایین تر از دیپلم بوده است
درصد  40جه بوده است. در میان گروه هاي سنی باالترین سهم با درصد موا22/3رشد مثبت 

ساله می باشد.. نکته قابل توجه آن است که سهم این  18-24مربوط به گروه سنی جوانان 
گروه سنی در میان زنان و مردان باالترین  درصد است. بطوریکه در این گروه سنی سهم 

درصد،  30ساله  15-34.سهم گروه سنی درصد بوده است 16درصد و سهم زنان  24مردان 
ساله  25-34درصد می باشد.در گروه سنی  10ساله و کمتر  17درصد و  20ساله و بیشتر  35

درصد بوده است.مقایسه صورت  49/12این رقم معادل  13779-83نرخ رشد  در سالهاي 
لهاي مورد مطاله  گرفته از یافته هاي تحقیق و نتایج ادبیات تجربی نشانگر آن است که در سا

یکی از علل افزایش آسیب هاي اجتماعی در میان مردان مشکالت اقتصادي، فقر ، بیکاري 
و مشکالت درون خانواده و.... در جامعه و تاثیري که در درون خانواده ها و بر سرپرست 
 خانوارها داشته اند می باشد.و در گروه سنی جوانان معموالً افراد بدلیل افکار و احساس

پوچی،نومیدي، احساس گناه، افسردگی،اعتیاد،احساس شکست،بحران هاي حاد 
عاطفی،بیماریهاي شدید ونداشتن سعه صدري در کنار سایر عوامل اجتماعی باعث آسیب 

 اجتماعی شده است.
 شدند که آکسفورد یونایتد متوجه باشگاه طرفداران در مطالعه و همکارانش مارش     

است.  خاصی» قواعد نامنظم« تابع فوتبال طرفداران بین رقیب گروههاي» تماعیاج بنديدسته«
ها و آمیز، توهیناغراق تهدیدهاي به نوعاً رقیب طرفداران بین اجتماعی داد و ستدهاي
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 با طرح از طرفداران شد. هرگروهیکدیگر محدود می» مردانگی« و نفی آیینی شعارهاي
 هر گروه که و تحقیر کنند، اما تهدیدهایی را مرعوب مقابل کردند گروهمی تالش شعارهایی

 و جرح ضرب به عالقه که کجروي شد. اوباشمی عملی ندرت کرد، بهمی رقیب گروه علیه
 در نظر گرفته» از رده خارج«خود  هايهمپالگی داشتند، از طرف رقیب گروه هواداران

 "دیوانه" آنها برچسب شان، بهو شرارت "کلفتی گردن" خصلت به شدند و در واکنشیم
بود  شکل هرمی مراتبی بر سلسله مبتنی طرفداران هايبر دسته حاکم درونی شد. نظممی زده
و سال، اعتبار  از سن هر گروه قرار داشت. پیشکسوت گروه "پیشکسوت" آن در رأس که

دادند و می تشکیل "راودي" نام به را جوانانی گروه برخوردار بود. بدنه باالتري و منزلت
 این بودند. در حاشیه» راودیها« شانکنشی الگوي قرار داشتند که نوجوانان از آنان پس

 داران، طرف1970 شعار قرار داشتند. در دهه و طراحان» دیوانگان«ساخت،  داراي سازمان
پرداختند. می و شعار دادن آوازخواندن شدند و بهمی جمع حریف تیم دروازه پشت جوان
 از پشت رقیب هواداران دور کردن از طرفداران هر گروه مسابقه، هدف برگزاري هنگام

را  رقیب تیم دروازه پشت جایگاه توانستمی هرگروه که از این خود بود و پس تیم دروازه
 خواندند و بهاز پیروزي، آواز می نمادي بعنوان عمل این بگیرد، با تلقی تیم آن از هواداران

 ). 42: 1999پرداختند(گولیانوتی، می شادي
 نماییبزرگ فوتبال طرفداران و اوباشگري و همکارانش، در مورد خشونت تعبیر مارش به     

 که است نمادین تهدیدهاي شامل عمدتاً فوتبال طرفداران بین و خشونت است شده و اغراق
 گیرد(آرمسترانگمی صورت رقیب تحقیر گروههاي با هدف رسانی، بلکهآسیب با هدف نه

 سخن رفتارشناسی بود و آنان براساس پژوهشگران این تئوریکی ). تبیین43: 1991و هاریس،
 پژوهشگران کردند. اینمی - و حیوانی - انسانی در جوامع» پرخاشگري کردن ینیآی«از 

از  بسیاري نیز بین کردند و یکسانیهاییمی فرهنگی نگاه بین را از منظري فوتبال اوباشگري
 دلیل و عملی، به واقعی و همکارانش، خشونت نظر مارش کردند. بهمی مالحظه جوامع

آمیز و تخریب هايجنبه محدود ساختن براي از جوامع موجود در بسیاري ذاتی ایشگر
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 خشونت که این رغمعلی پژوهشگران است. این مواجه و ممنوعیت با محدودیت ویرانگر آن
 چنین باور بودند که کنند، اما بر اینرا انکار نمی از آن ناشی عملی و آسیبهاي واقعی

 معضل« قدرتمند به اجتماعی گروههاي بسیار احساسی از واکنش ناشی عموماً رویدادهایی
 قضایی، آموزگاران پلیس، دستگاه نیروهاي بیرونی است. دخالتهاي» فوتبال اوباشگري

 محدود کننده ذاتی عوامل از عملکرد طبیعی منظور جلوگیري به که و سیاستمداران مدارس
 فوتبال طرفداران حرمت هتک به مبادرت» وحشی«و » حیوان«مانند  هاییخشونت، با برچسب

 زیادي نقش طرفدار فوتبال هايآمیز دستهخشونت واکنشهاي بودن کنند، در تشدید جديمی
 انو طرفدار کنندگان از شرکت برخی توجهیو بی تصادفی بر این، عوامل دارند. افزون

 1991و هاریس،  (آرمسترانگ تأثیر نیستبی واقعی به نمادین خشونت نیز در تبدیل فوتبال
 مخاطره به" سبب فوتبال طرفداران انسانی حرمت نظر مارش، هتک ). به1999و گولیانوتی، 

پذیرند و از ود میشمی داده نسبت آنان به را که خشنی هویت گردد: اوباشمی "نظم افتادن
 انتظار را دارند. نیز همین خویش همتایان

رسانی یا پرخاشگري شکلی از رفتار است که با هدف آسیب«) معتقد است:1966بارون (     
تعریف بارون چند نکته کلیدي ». جراحت وارد کردن به موجود دیگري هدایت شده است

است. فکر کردن دربارة افکار منفی یا میل را دربردارد. اول؛ پرخاشگري یک رفتار آشکار 
رسانی اشخاص دیگر پرخاشگري نیست. دوم؛ پرخاشگري رفتار هدایت شده داشتن به آسیب

رسانی ناگهانی پرخاشگري نیست، ولی اعمالی که به قصد یا عمدي است. آسیب
آمیز باشد و خواه رسانی به دیگران است، پرخاشگري هستند، خواه موفقیتآسیب

شود و ممکن است هاي فیزیکی محدود نمیآمیز نباشد. سوم؛ پرخاشگري به حملهفقیتمو
کند. چهارم؛ شامل اعمال زبانی باشد یا اعمالی که شخص را از انجام چیزي محروم می

بارون لگد زدن به سگ پرخاشگري است،  پرخاشگري براي موجود زنده است، طبق نظریۀ
 ).  4: 1379ي نیست (همتی نژاد و سایرین، ولی لگد زدن به نیمکت پرخاشگر
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 نوع رفتارهاي انومیک در ورزش
 گري الف) اوباش

ي موسوم به اآمیز بین طرفداران فوتبال، پدیدهآشکارترین نمونه رفتار خشونت     
ي در کشورهاي صاحب نام فوتبال ااست که امروزه به شکل نسبتاً سازمان یافته 1»اوباشگري«

آمیز، ها (اوباش) با عقاید و افکار تعصببه ویژه در اروپا رواج دارد. در انگلستان، هولیگان
وار اند. در ایتالیا، عالقه دیوانهها بودهآمیز بسیاري در ورزشگاهبه وجود آورنده وقایع فاجعه

هاي فوتبال و نیز رفتارهاي پرخاشجویانه و ویرانگرانه یمارگونه برخی از طرفداران تیمو ب
داده شود (محسنی » هاتیفوسی«آنان در عرصه مسابقات فوتبال سبب شده است، به آنان لقب 

 ). 78: 1382تبریزي، 
ختلف هاي مگري در دورهاین بدان معناست که اوباش» گري همزاد بازي استاوباش«     

 3چه که هابس ، آن2ي فرضی با مطالعات لیسستراتاریخی چهرة یکسانی داشته است. در مقابله
، 5هاموست» Inter City Firm«هایی نظیر کنند این است که گروهپیشنهاد می 4و رابینز

آخرین گروه از جونان طبقه کارگر «خاصه مدرن هستند. به گفته این منتقدین، این افراد 
 .)133: 1381دانینگ، »(اندکه از زد و خورد در مسابقات لذت برده هستند

هاي ورزشی تنها ورزش فوتبال است که به نظر برخی از پژوهشگران، بین تمام فعالیت     
شود. اهمیت این مقوله سبب شد، از اواخر دهه سبب رفتار اوباشگرانه به مفهوم عام آن می

میالدي، پژوهشگران و نظریه پردازان علوم اجتماعی دالیلی را مطرح و تفسیرهاي  1960

                                                           
1- Hooliganism  
2 - Leissester 
2- Hobbs 
3- Robins 
4- Westhome 
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آمیز تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه دهند که ر اوباشگرانه و خشونتمتفاوتی در مورد رفتا
 گیرد. هاي خرد را دربرمیهاي کالن اجتماعی تا عاملگستره آنها، از دگرگونی

 که است ايپدیده امروزین شکل به در بستر فوتبال و همکارانش، اوباشگري مارش زعم به
 سازي پرخاشگريآیینی عنوان را تحت و همانند آن است شتهوجود دا بشري جوامع در همه

تا  در انسان و مهار پرخاشگري نظر آنان، انگیزش کرد. به مالحظه تواننیز می در حیوانات
 شالوده است ممکن پرخاشگري آید. اگرچهنظر می به فرآیند فرهنگی یک حد زیادي

 اجتماعی از آن جلوگیري و نحوه اما شرایط، انگیزش، اهدافباشد،  داشته شناختیزیست
 ). 70-69: 1379است (ویلیامز و دیگران، 

 
 ب) خشونت 

وجود دارد:  و پرخاشگري خشونت تحلیل براي سطح سه ورزشی فعالیتهاي در عرصه     
 علیه تماشاگران ورزشی؛ دوم، از سوي رویدادهاي و تماشاگران طرفداران اول، بین

 سطح سه دهد. بینمی رخ ورزشکاران بین که و پرخاشگري و سوم، خشونت ورزشکاران
 در ورزش آمیز و پرخاشجویانه، بویژهخشونت رفتارهاي ناظر به که نخست ذکر شده، سطح

 هايتیم طرفدارانو  است. هواداران بیشتري حایز اهمیت شناختیاست، از نظر جامعه فوتبال
ندارند و  آمیز اباییخشونت و رفتارهاي حرکات به موارد از پرداختن در برخی فوتبال

و  رکیک کنند، الفاظمی و داوران ورزشکاران، مربیان سوي به اشیایی پرتاب به مبادرت
را  عمومی و مکانهايورزشگاهها  و تأسیسات کنند، اموالمی جاري آمیز بر زبانتوهین

 تیمهاي و هواداران اندازند و با سایر تماشاگرانمی راه به خیابانی کنند، آشوبهايمی تخریب
 پردازند.می نزاع به رقیب

سایر رویدادها  به نسبت تر آنگسترده و عرصه فوتبال ورزش و رواج گستردگی به با توجه     
دارد،  همراه به مسابقات برگزاري را در حین تماشاگران حضور انبوه ی، کهورزش و فعالیتهاي

آمیز خشونت شاهد رفتارهاي از همه بیش ورزشی مختلف هايرشته در بین ورزش این



  83هواداران  فوتبال انیدر م کیعوامل موثر بر رفتار انوم یبررس

 

 
 

 دیگر از کشورهاي و برخی در انگلستان شده و سبب است بوده و تماشاگران طرفداران
 معروف"اوباشگري"به که از خشونت ايیافته سازمان و تقریباً خاص نوع فوتبال صاحب

فوتبال،  در ورزش خشونت اجتماعی جلوه آشکارترین بعنوان بگیرد. اوباشگري شده، شکل
بریتانیا ظاهر گردید  فوتبال رقابتهاي و در عرصه 1960 خود، ابتدا در دهه امروزین شکل به

 فوتبال در ورزش و خشونت اوباشگري در سایر کشورها پدیدار شد. زمانی ز آنا و پس
از  در بسیاري پدیده این پیش شد، اما از حدود دو دههمی شناخته انگلیسی ايپدیده بعنوان

 هب التین آمریکاي و نیز کشورهاي آلمان، هلند، ایتالیا، بلژیک از جمله اروپایی کشورهاي
 است. شده بدل جامعه و بعضاً ورزش اندرکاراندست عمده نگرانیدل
هاي ورزشی، نشانگر هاي بین تماشاچیان و طرفداران تیمواقعیت این است که درگیري     

نفراز مردان، زنان  740هاي مختلف است. بیش از استفاده از ورزش توسط افراد و گروهسوء
ر مسابقات فوتبال جان خود را از دست ) تنها د1989-1964اخیر (و کودکان در چند دهۀ 

 اند.داده
دانند. گرچه اي از انحراف اجتماعی میبرخی پژوهشگران پرخاشگري را زیر مجموعه     

 1شود کمی متفاوت از پرخاشگري است. چنانچه آلبرت کوهنتعریفی که از انحراف بیان می
 داند. می» انحراف«، بزهکاري و نظایر آن را رذالت، تقلب، خدعه، جنایت، فساد

هایی پیرامون پدیدة خشونت در خاطر نشان ساخته است که مطالعات و پژوهش 2زیگلر     
هاي تماشاچیان در مسابقات ورزشی صورت گرفته و نتیجه آنها ها و آشوب تودهورزشگاه

)، تأثیر Crowdاعت انبوه (بیانگر این است که در این زمینه عوامل زیر دخالت دارند: جم
ها، مشروبات الکلی و مواد مخدر، ضعف تسلط مربی بر بازیکنانش، داوري ضعیف در رقابت

تعصب شدید تماشاچیان نسبت به تیم محبوبشان، و عملکرد منفی در مسابقات حساس. این 
کند، اما عامل ها را تفسیر میو آشوب در ورزشگاه عوامل روي هم رفته پدیدة خشونت

                                                           
1- Albert Cohen 
2- Zeigler 
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آنها همان حضور جماعت تماشاچیان است، و دیگر متغیرهاي تابع آن  مشترك در میان
ترین دیدگاه آیند. بنابراین، بسیاري از پژوهشگران معتقدند که مناسبواسطه به شمار می

 باشدمی 2، و کمبل1مارشروانشناسی جماعت براي مطالعۀ آشوب در ورزش همانا مطالعۀ 
)Zeigler, 1982 .( 
 

 ج)پرخاشگري
هاي ورزشی به شکل ابزاري و بازتابی یا کالمی و فیزیکی رخاشگري در عرصه فعالیتپ     

کننده در رویدادهاي ورزشی در قبال سایر یابد و از سوي افراد حاضر و شرکتتجلی می
گیرد. بازیکنان، تماشاگران، مربیان، مقامات ورزشی، عامه مردم و اموال صورت می

پرخاشگري، یعنی پرخاشگري ابزاري و بازتابی یا عاطفی،  با تمایز بین دو نوع 3ارونسون
 شود. امکان وقوع هر دو را در عرصه ورزش متذکر می

شود. هدف از این نوع فیزیکی یا روانی انجام می با هدف آسیب 4پرخاشگري بازتابی     
ضرب و  5رسانی است. در پرخاشگري ابزاري، باشد، آسیبپرخاشگري که احساسی می

جرح و ایجاد درد و رنج، ابزاري براي دستیابی به هدفی است که شکل محسوس آن 
هاي گوناگونی مانند پاداش مادي، پیروزي، افتخار با تحسین باشد. تواند، دستیابی به هدفمی

این نوع پرخاشگري، خشونتی غیر احساسی و هدف آن انجام وظیفه است. دانینگ و 
هاي انجام شده در بنديیستر، با اشاره به فرضی و خیالی بودن تقسیمهمکارانش در دانشگاه ل

دانند که هاي گوناگون آنها را رفتارهایی میمورد انواع خشونت و پرخاشگري, حالت
ي از فکر و احساس هستند و هرگز در آنها هیچ نوع خشونتی به صورت خالص ابازتاب آمیزه

 شود. یافت نمی
                                                           
1- P.Marsh 
2- Cambell 
3- Aronson 
4 - Reactive / Reflexive  
5 - Instrumental 
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ف بخواهند، ه طرفداران تیمی با هدف تضعیف روحیه بازیکنان تیم حریبنابراین، هرگا     
دهند یا به اصطالح، به آمیز میي براي پیروزي تیم خود ایجاد کنند، شعارهاي تحقیرازمینه

ورزند. اما اگر طرفداران، اشیایی به سوي بازیکنان تیم حریف پرخاشگري ابزاري مبادرت می
 اند. شود، مرتکب خشونت فیزیکی شده، آنگاه گفته میپرتاب یا نزاع فیزیکی کنند

حال اگر طرفداران یک تیم، اتفاقی خالف میلشان، مانند خطاي بازیکن تیم حریف روي      
گیري داور به زیان تیم مورد عالقه روي دهد و رفتار یا اعمال بازیکن تیم محبوبشان یا تصمیم

اند، هند، آنگاه مرتکب پرخاشگري بازتابی شدهآمیز از خود بروز دپرخاشجویانه و خشونت
: 1382تواند کالمی یا فیزیکی باشد(رحمتی، محسنی تبریزي، این نوع پرخاشگري نیز می

اند  هم چون ). اندیشمندان پرخاشگري را بخشی غیر قابل مجزا از ورزش عنوان نموده79
هرست ف» ورزش و کشمکش و حل کشمکش«که در تحقیق برجستۀ خود  1لوشن

اند، مانند هاي ورزشی را بررسی کردههاي منفی رقابتپژوهشگرانی را آورده است که جنبه
خود «ي میدانی و عملی ثابت کردند که ابه شیوه 1961که در سال  3و کارولین شریف 2مظفر
گذارد، تا جایی که گفته در ورزش تا چه حد بر خشونت و پرخاشگري تأثیر می» بیانی

ي ااندرکاران این تجربه مجبور شدند براي پایان دادن به پارهالن و دست شود مسؤومی
هاي تحقیقی رخ داد، دخالت هاي شرکت کننده در تجربهها که میان باشگاهدرگیري

 )!58: 1381کنند(انورالخولی، 
 

 وندالیسم د)
خاشگرانه اي رفتارهاي  تخریب گرایانه جوانان در جامعه، بخشی از رفتارهاي نابهنجار و پر

است که جوانان و نوجوانان بدون هیچ گونه بهره مادي مرتکب آن می شوند. چنین 
رفتارهایی، همواره خسارت هاي زیادي بر پیکره جامعه تحمیل می کند. در واقع  این پدیده 

                                                           
1- Luschen 
2- Muzafer 
3- Carolyne Sherif 
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اجتماعی که خاصیتی فراگیر و جهانی دارد، وندالیسم نامیده می شود و با گسترش فعالیت 
در اشکال و ابعاد مختلف گسترش بسیار یافته است. الزم به تذکر است که   هاي ورزشی 

همچون سایر پدیده هاي اجتماعی، عوامل مختلفی در بروز رفتار وندالیستی از جانب 
تماشچیان و یا هواداران ورزش اثر گذار است در فضاهاي  ورزشی  از جمله فضاهاي  رقابتی  

 .)1391(فتحی ،آرام و کریمیان:  قابل مشاهده اند اینگونه رفتارها به مراتب بیشتر
هاي مختلفی شناسی، تعریفگرفته شده است. در حوزه جامعه 2از واژه وندال 1وندالیسم     

) وندالیسم را تخریب آگاهانه، ارادي و خودخواسته 1991از وندالیسم شده است، کالرك (
چنین اغلب تعاریف ارائه شده در مباحث داند. هماموال، تاسیسات و متعلقات عمومی می

هاي اجتماعی، وندالیسم را به عنوان رفتاري معطوف به تخریب و انحرافات و آسیب
 ). 22: 1383اند(محسنی تبریزي، خرابکاري اموال، تاسیسات و متعلقات عمومی نام برده

که به  کند )وندالیسم را نوعی روحیه بیمار گونه تعریف می1367پاتریس ژانورن (     
رنهاي تتخریب تاسیسات عمومی نظیر تلفنهاي عمومی، صندلی اتوبوس هاي شهري، مترو و 

عتقد است )م1975مسافربري و باجه هاي پست و تلگراف و نظایر آن تمایل دارد. کلینارد(
و  وندالیسم عبارت است از تخریب ارادي اموال و متعلقات عمومی به صورتی مداوم

رابکاري در ). او از وندالیسم بعنوان نوعی بیماري جهانی خ14: 1383ي.مکرر(محسنی تبریز
نه اي تخریب قرن حاضر و عصر مدرن و به مثابه پدیده اي جهانی نام می برد و آن را به گو

ایل به مجاز آثار تمدن اطالق می کند. به همین علت است که اغلب روحیه اي را که تم
یرانگر یا می و هر چیزهاي زیباي دیگر دارد روحیه ونابودي آثار هنري تخریب اموال عمو

 متمایل به خرابکاري (وندالیسم)می خوانند. 

                                                           
1- Vandalism 

شود، رانسه و اسپانیا نامیده میفهایی که امروزه در قرن پنجم میالدي در سرزمین اسالو است که-کی از اقوام ژرمنوندال نام ی -2
هاي اطراف خود حمله نموده و به تخریب کردند. آنان مردمانی جنگجو، خونخوار و مهاجم بودند که دائماً به سرزمینمی زندگی

گري و خرابکاري شهرت داشتند. به همین جهت بعدها براي پرداختند تا جایی که به غارتگري، وحشیهاي آنان میمناطق و آبادي
 ).28: 1367، اژه وندالیسم استفاده گردید. (ژانورنگذاري اعمالی از این دست، از ونام
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از اینرو وندالیسم مرضی نو ظهور و مدرن و عکس العملی خصمانه و کینه توزانه به برخی      
از صور فشارها حرمان ها و اجحاف هاي بیرونی و اجتماعی است. در متون جامعه شناسی 

فات و آسیب شناسی اجتماعی وندالیسم مکررا به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه انحرا
به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه ارادي و خود خواسته اموال تاسیسات و 

 ).16.به نقل از تبریزي:1995متعلقات عمومی است(ویلکینسن.
ی جهانی است و هر جوامع بر حسب تخریب گرایی یا خرابکاري جوانان پدیده اجتماع     

وضعیت اقتصادي و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از خرابکاري جوانان رو به رومی باشند.در 
واقع انحراف امري نسبی است،یعنی به هر عمل انحرافی باید در زمان و مکان خودش یا به 

تعریف نشود.پس  موقعیتی انحراف محسوب شود، ولی در زمان و مکانی دیگر عمل انحرافی
توجه به مجموعه ویژگیهاي خاص هر جامعه به عنوان ان ناهنجاري درنظر گرفته شود. اما به 
هر صورت این پدیده یعنی رفتارهاي وندالیستی جوانان به عنوان مسئله اجتماعی قلمداد می 

وابط شود باتامور می نویسد: راب و سلزینک می گویند :مسئله اجتماعی مسئله اي ناشی از ر
انسانی است که خود جامعه را به طور جدي تهدید می کند و یا تحقیق تمنیات مهم مردم 

 ).1390کثیري را مانع می شود(باتامور  به نقل فتحی و محمدي ، 
یکی دیگر از نمودهاي رفتار انومیک در بین هوادارن ورزشی در حین ورزش و یا اتمام      

و به وفور قابل مشاهده است تخریب صندلی هاي  ورزش به دالیل مختلف از رواج دارد
ورزشگاه و همچنین تخریب وسایل حمل و نقل عمومی و... می باشد  که هزینه هاي اقتصادي 
، اجتماعی ، فرهنگی و.... و بعضا جبران ناپذیري در جامعه بر جاي می گذارد رفتار وندالیستی 

 است
رفتارهاي  بروز از مانع می تواند مسابقات سبمنا مدیریت که داد ) نشان2005کلومنیس (     

 اهداف و است جهانی پدیده اي کلّی طور به گردد. وندالیسم وندالیسم و پرخاشگرانه

  .است شبیه بسیار هستند، کشوري چه در اینکه به توجه بدون آنان و عملکرد وندالها
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 به را جوانان آمیز خشونت رفتارهاي بروز علّت )2001همکاران ( و ون همین راستا، در     

کلومنیس  دانستند. تحقیقات رقبا مقابل در ظاهري موفّقیت و کسب وجود ابراز دلیل
 و می کنند رقابت یکدیگر با مختلف شهر دو از فوتبال دو تیم وقتی که داد نشان )2005(
 و وندالیسم می دهند، مسابقه یکدیگر با یک شهر در قدمت با تیم هاي که زمانی یا

 می یابد.  شدت تماشاچیان پرخاشگرانه رفتارهاي
 در وندالیسم پدیده خصوص خود در ) نیز در تحقیقات1388خسروي نژاد ( و وثوقی     

 بر اجتماعی -فرهنگی عوامل بررسی ارائه نموده اند. آنها در توجهی قابل نتایج فوتبال،

 مدیران نامناسب عملکرد مربیان، غیراخالقی رفتار رسیدند که نتیجه این به تماشاچیان رفتار

 نادرست قضاوت وندالیست، گروه هاي رفتار پرخاشگرانه لیدرها، نامناسب عملکرد باشگاه،

 سیاسی بحرانهاي شرایط و فوتبال رفاهی استادیوم امکانات از رضایت عدم چنین هم داور،

 فوتبال تماشاگران منفی مهمترین هیجان عنوان به آمیز خشونت رفتار بر مؤثّر عوامل از

 شدید هیجانی بر رفتار مؤثّر جمعیتی و اجتماعی _ اقتصادي ویژگی شد. چند شناخته

 است.  تحقیق این یافته هاي دیگر از شغل و سن مانند تماشاگران
 بروز در بسیاري عوامل که می دهد ) نشان1381کشمیري ( نتایج تحقیق افسر چنین هم     

 داوران، مسؤلین، بازیکنان، رفتار جمله از هستند دخیل تماشاچیان فوتبال پرخاشگري

 برخی آنها. در عملکرد و رسانه ها نقش نهایت در اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی، عوامل

 و وندالیسمی رفتارهاي با آن رابطه تماشاچیان و فردي ویژگی هاي بر نیز تحقیقات
 است. شده پرداخته غیراخالقی

 
 فرضیه هاي تحقیق

رفتار انومیک  بروز بر می رسد  میزان عملکرد لیدرها در سکوهاي ورزشگاهبه نظر  .1
 .دارد در میان تماشاگران نقش
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به نظر می رسد  میزان خدمات رفاهی، محیط درونی و بیرونی ورزشگاه در رفتار  .2
 .انومیک در میان تماشاگران نقش دارد

 بازیکنان، مربیان و اخالقی غیر به نظر می رسد  بین رفتار .3
 .دارد باشگاه رفتار انومیک در میان تماشاگران نقش مدیر نادرست عملکرد

به نظر می رسد  بین  نحوه قضاوت داوران با بروز رفتار انومیک در میان تماشاگران  .4
 .ارتباط دارد

 .دارد وجود  رفتار انومیک رابطه  بروز و مسابقه نتیجه از انتظار به نظر می رسد بین .5
 

 روش تحقیق
روش تحقیق، روش اسنادي و پیمایشی است ،ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه ،      

نفر حجم نمونه  400مصاحبه،   می باشد.جامعه آماري  این پژوهش،را هواداران فوتبال شدند.
پژوهش با فرومول کوکران انتخاب گردیدند در این تحقیق براي تعیین  پایائی پرسشنامه از 

 باخ استفاده شده است. میزان یا کمیت پایایی بدست آمده عدد روش آماري آلفاي کرون

851/0  =Alpha .می باشد که در سطح باالیی قرار دارد 
 

 یافته هاي تحقیق
سال قرار  35درصد پاسخگویان در سنین کمتر از 7/65هاي به دست آمده نشان داد:  یافته     

توان سال،. بنابراین می 65باالتر از درصد در  10سال،  35-65درصد در سنین  3/24دارند. 
شویم درصد باالیی از بندي صورت گرفته از سنین مختلف متوجه میگفت که با دسته

 3/38سال  هستند . در خصوص وضعیت تحصیالت پاسخگویان ( 35پاسخگویان کمتر از 
درصد داراي مدرك فوق دیپلم  19درصد دیپلم،  7/22درصد) داراي مدرك لیسانس، 

درصد پاسخگویان فوق لیسانس و دکترا می باشند.در خصوص تأهل پاسخگویان  20ند. و دار
ورزشگاه  در حضور میزان و درصد متأهل هستند .  سابقه 3/38درصد مجرد هستند،  7/61
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سال  2درصد با کمترین میزان کمتر از  20سال و بیشتر،  3درصد افراد با بیشترین درصد  63
 .سال در ورزشگاه حضور داشتند 4تا  2ن درصد بی 17بوده اند.و 

 
 
 

 یافته هاي  تحقیق
رفتار انومیک در  بروز بر به نظر می رسد  میزان عملکرد لیدرها در سکوهاي ورزشگاه     

 .دارد میان تماشاگران نقش
 :  رابطه بین میزان عملکرد لیدرها و بروز رفتار انومیک)1(جدول 

 انومیکبروز رفتار  عملکرد لیدرها 

 همبستگی پیرسون

Sig داريسطح معنی 
 جمع کل

1 
- 

398 

**641/0 
000/0 

398 

با توجه به سطح شبه پارامترك متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است      
 Sig= 000/0داري برابر سنجش شده است سطح معنی %99این آزمون در فاصله اطمینان 

 641/0کوچکتراست. همچنین میزان همبستگی پیرسون  01/0است که از سطح مورد نظر 
نادرست لیدرها عملکرد است که با توجه به اطالعات جدول، تایید می شود. به عبارتی 

باعث بروز رفتار انومیک میشود  . به این معنا که هر چه عملکرد نادرست لیدرها بیشتر شود 
 شود. بیشتر می شود. بنابراین فرضیه تایید می بروز رفتار انومیک نیز

به نظر می رسد  میزان خدمات رفاهی، محیط درونی و بیرونی ورزشگاه در رفتار انومیک      
 .در میان تماشاگران نقش دارد

 : ضریب تعیین برازش رگرسیونی)2(جدول 
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 63/0 396/0 416/0 
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با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی متغیرهاي میزان خدمات رفاهی، محیط درونی      

و ضریب  2R=  396/0و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  64/0و بیرونی ورزشگاه برابر 

می باشد. به عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته  2R=  416/0تبیین تعدیل شده نیز برابر 
درصد از واریانس متغیر بروز رفتار انومیک توسط متغیرهاي میزان خدمات رفاهی،  416/0

 محیط درونی و بیرونی ورزشگاه پیش بینی می شود. 
 

 : تحلیل واریانس برازش رگرسیونی)3(جدول 
مجموع  

 مربعات
 درجه آزادي

میانگین 
 F مربعات

معنی داري سطح 
)05/0( 

 386/10 3 152/30 رگرسیون
 034/0 396 985/11 باقیمانده 001/0 78/334

  399 136/43 کل

جدول مربوطه تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع      
) و همچنین سطح معنی F )78/334مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره 

 05/0) نشان داه شده است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داري کمتر از 000/0داري (
 بدست آمده است می توان معنی داري رگرسیون را استنتاج نمود.

 : ضرایب مدل رگرسیون)4(جدول 

سطح معنی 
 t )05/0داري (

ضرایب 
 استاندارد

 ضرایب غیر استاندارد

 مدل

Beta 
خطاي 
 استاندارد

B 

 (ثابت) 376/3 286/0 - 543/11 000/0

000/0 131/7 367/0 074/0 452/0 
میزان خدمات رفاهی، 
 محیط درونی ورزشگاه



92   1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 

 

014/0 494/2 155/0 066/0 189/0 
میزان خدمات رفاهی، 
 محیط بیرونی ورزشگاه

جدول فوق برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد. ضریب رگرسیون براي      
، مقدار خطاي استاندارد 366/0برابر  متغیر میزان خدمات رفاهی، محیط درونی ورزشگاه

 tبدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آماره  366/0و ضریب استاندارد برابر  074/0
بدست آمده است  05/0) کمتر از 00/0معنی داري (برابر بدست آمده و سطح  131/7برابر 

و تاثیر آن  متغیر میزان خدمات رفاهی، محیط درونی ورزشگاهمی توان معنی داري ضریب 
بر متغیر آسیب هاي اجتماعی را تایید کرد. براي سایر متغیرها نیز چنین نتیجه اي حاصل شده 

ي موجود در معادله را می توان به صورت است. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر ها
 استاندارد شده در رابطه ریاضی ذیل نشان داد :

εβββ +++= 332211 XXXY 
 به عبارت دیگر      

+ (میزان خدمات رفاهی، محیط 155/0+ (میزان خدمات رفاهی، محیط درونی ورزشگاه) 
= رفتار انومیک 367/0درونی ورزشگاه)   ε+  

باشگاه  مدیر نادرست بازیکنان، مربیان و عملکرد اخالقی غیر به نظر می رسد  بین رفتار      
 دارد تماشاگران نقش رفتار انومیک در میان

 : ضریب تعیین برازش رگرسیونی)5(جدول 
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 40/0 16/0 16/0 

بازیکنان، مربیان و  اخالقی ضریب همبستگی متغیرهاي غیر با توجه به جدول فوق     

 2R=  144/0و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  38/0باشگاه برابر  مدیر نادرست عملکرد

می باشد. به عبارت دیگر در حالت تعدیل  2R=  318/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابر 
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متغیرهاي رفتارهاي  متغیر بروز رفتار نابهنجار توسطدرصد از واریانس  318/0افته ی
 باشگاه بینی می شود. مدیر نادرست بازیکنان، مربیان و عملکرد اخالقی غیر

 : تحلیل واریانس برازش رگرسیونی)6(جدول 
مجموع  

 مربعات
 درجه آزادي

میانگین 
 F مربعات

سطح معنی داري 
)05/0( 

 957/16 3 166/51 رگرسیون
 048/0 396 898/22 باقیمانده 000/0 081/295

  399 154/74 کل

جدول فوق تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع      
) و همچنین سطح معنی F )081/295مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره 

 05/0) نشان داه شده است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داري کمتر از 000/0داري (
 بدست آمده است می توان معنی داري رگرسیون را استنتاج نمود.

 : ضرایب مدل رگرسیون)7(جدول 

سطح معنی 
 t )05/0داري (

ضرایب 
 استاندارد

 ضرایب غیر استاندارد

 مدل

Beta 
خطاي 
 استاندارد

B 

 (ثابت) 368/4 258/0 - 743/12 001/0

012/0 039/5 466/0 050/0 365/0 
رفتارهاي 

 بازیکنان، اخالقی غیر
 مربیان  اخالقی رفتارهاي غیر 289/0 048/0 215/0 211/3 004/0
 باشگاه مدیر نادرست عملکرد 019/0 028/0 037/0 159/0 006/0

جدول فوق برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد. ضریب رگرسیون براي      
و ضریب  050/0، مقدار خطاي استاندارد 365/0بازیکنان برابر  اخالقی رفتارهاي غیرمتغیر 

بدست  039/5برابر  tبدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آماره  466/0استاندارد برابر 



94   1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 

 

بدست آمده است می توان معنی داري  05/0) کمتر از 00/0(برابر  آمده و سطح معنی داري
بازیکنان و تاثیر آن بر متغیر بروز رفتار انومیک را تایید  اخالقی ضریب متغیر رفتارهاي غیر

کرد. براي سایر متغیرها نیز چنین نتیجه اي حاصل شده است. نتایج حاصله از تحلیل 
را می توان به صورت استاندارد شده در رابطه ریاضی  رگرسیونی متغیر هاي موجود در معادله

 ذیل نشان داد:
εβββ +++= 332211 XXXY 

+ (رفتارهاي 215/0+ (رفتار هاي غیر اخالقی مربیان)  028/0(عملکرد نامناسب مدیر باشگاه) 
 +ε = بروز رفتار انومیک 466/0غیر اخالقی بازیکنان) 

رسد  بین  نحوه قضاوت داوران با بروز رفتار انومیک در میان تماشاگران ارتباط به نظر می      
 .دارد

 : ضریب تعیین برازش رگرسیونی)8(جدول 
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 50/0 250/0 250/0 

و مجذور  50/0با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی متغیر نحوه قضاوت داوران برابر      

 2R=  250/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابر  2R=  250/0آن یعنی ضریب تبیین برابر 
واریانس متغیر بروز رفتار از درصد  250/0می باشد. به عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته 

 . انومیک توسط متغیر نحوه قضاوت داوران پیش بینی می شود
 : تحلیل واریانس برازش رگرسیونی)9(جدول 

مجموع  
 مربعات

 درجه آزادي
میانگین 
 F مربعات

سطح معنی داري 
)05/0( 

 199/18 2 238/36 رگرسیون
 049/0 397 563/19 باقیمانده 000/0 428/372

  399 801/55 کل
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جدول فوق تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع      
) و همچنین سطح معنی F )428/372مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره 

 05/0) نشان داه شده است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داري کمتر از 000/0داري (
 بدست آمده است می توان معنی داري رگرسیون را استنتاج نمود.

 : ضرایب مدل رگرسیون)10(جدول 

سطح معنی داري 
)05/0( t 

ضرایب 
 استاندارد

 ضرایب غیر استاندارد

 مدل

Beta 
خطاي 
 استاندارد

B 

 (ثابت) 388/7 301/0 - 025/14 001/0

018/0 278/7 148/0 035/0 965/0 
نحوه قضاوت 

 داوران

جدول فوق برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد. ضریب رگرسیون براي      
و ضریب استاندارد برابر  035/0، مقدار خطاي استاندارد 965/0متغیر نحوه قضاوت داوران 

بدست آمده و سطح  278/7برابر  tبدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آماره  148/0
بدست آمده است می توان معنی داري ضریب متغیر  05/0) کمتر از 00/0معنی داري (برابر 

نحوه قضاوت داوران و تاثیر آن بر متغیر رفتار انومیک را تایید کرد. نتایج حاصله از تحلیل 
د شده در رابطه ریاضی رگرسیونی متغیر هاي موجود در معادله را می توان به صورت استاندار

 ذیل نشان داد:

εββ ++= 2211 XXY 
 

 به عبارت دیگر      
+ε= بروز رفتارهاي هیجانی 148/0(نحوه قضاوت داوران)     

 .دارد وجود  رفتار انومیک رابطه  بروز و مسابقه نتیجه از انتظار به نظر می رسد بین     
 تعیین برازش رگرسیونی: ضریب )11(جدول 



96   1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 

 
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 37/0 140/0 430/0 

و  37/0انتظار از نتیجه مسابقه برابر  با توجه به جدول فوق ضریب همبستگی متغیرهاي     

 430/0و ضریب تبیین تعدیل شده نیز برابر  2R=  140/0مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر 

 =2R  درصد از واریانس متغیر  430/0می باشد. به عبارت دیگر در حالت تعدیل یافته
 پیش بینی می شود.  مسابقه نتیجه از انتظار رفتار انومیک توسط متغیر  بروز

 تحلیل واریانس برازش رگرسیونی ):12(جدول 
مجموع  

 بعاتمر
 درجه آزادي

میانگین 
 F مربعات

سطح معنی داري 
)05/0( 

 492/17 3 478/52 رگرسیون
 059/0 396 647/23 باقیمانده 000/0 474/296

  399 125/76 کل

جدول فوق  تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع      
) و همچنین سطح معنی F )474/296مربعات، میانگین مربعات، درجات آزادي، مقدار آماره 

 05/0) نشان داه شده است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داري کمتر از 000/0داري (
 داري رگرسیون را استنتاج نمود.بدست آمده است می توان معنی 

 : ضرایب مدل رگرسیون)13(جدول 

سطح معنی داري 
)05/0( t 

ضرایب 
 استاندارد

 مدل ضرایب غیر استاندارد

Beta 
خطاي 
 استاندارد

B  

 (ثابت) 255/0 165/0 - 024/18 000/0

045/0 111/9 449/0 037/0 713/0 
انتظار از نتیجه 

 مسابقه
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جدول مربوطه برآورد ضرایب مدل رگرسیونی را نشان می دهد. ضریب رگرسیون براي      
و ضریب استاندارد برابر  037/0، مقدار خطاي استاندارد 713/0متغیر انتظار از نتیجه برابر 

بدست آمده و سطح  111/9برابر  tبدست آمده است. با توجه به اینکه مقدار آماره  447/0
بدست آمده است می توان معنی داري ضریب متغیر  05/0) کمتر از 00/0معنی داري (برابر 

فوق و تاثیر آن بر متغیر رفتار انومیک را تایید کرد.. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر 
 ه ریاضی ذیل نشان داد: هاي موجود در معادله را می توان به صورت استاندارد شده در رابط

εβββ +++= 332211 XXXY 
 به عبارت دیگر 

= رفتار انومیک 449/0(انتظار از نتیجه مسابقه)     ε+  
 نتیجه گیري

ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که افراد را در یک شبکه اجتماعی      
به تعامل و کنش متقابل واداشته است وعرصه ظهور  که داراي روابط اجتماعی پیچیده است

  ).1388(فتحی، هایی معنادار قرن حاضر شده استرفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنمایی
یکی از پدیده هاي اجتماعی دردناکی که از دوران گذشته دامنگیر رقابتهاي ورزشی شده و 

پرخاشگري ورزشی می باشد اخیرا شدت مضاعفی پیدا کرده است به اصطالح خشونت و 
چه بسا انسانهاي بی گناه زیادي در هنگام تماشاي یک مسابقه ورزشی جان خود را از دست 
داده ویا آسیبهاي خطرناکی دیده اند تاریخ ورزش آکنده از وقایع فاوان و حتی رخدادهاي 
 یزرگی است که به خشونت وپرخاشگري در ورزش مربوط می شوند. بطوریکه در مسابقه

نفر در استادیوم ورزشی لیما جان خود را از دست  318بین آراژانتین و پرو  1964فوتبال سال
داده اند چناچه به گذشته دور نگاه کنیم می بینیم تاریخ ورزش از پاره اي مظاهر خشونت 
بدور نبوده است که این پدیده از دیدگاه هاي مختلفی از جمله جامعه شناسی و روانشناسی 

د و مطالعه قرار گرفته است و عوامل متعددي را بر حسب موقعیت مکانی وزمانی مورد تحدی
و شاخصهاي اجتماعی و فرهنگی در بروز نمودن این پدیده موثر دانسته انداز این اینروهر 



98   1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 

 

نمود  تلقی اجتماعی پدیده یک مثابه به توانرا می در امر ورزش و مشغولیت درگیري نوع
مورد  نیز باید در هر دیدگاه آن به حدود مربوط است، بلکه دقیق تحلیل مستلزمتنها  نه که

را  اجتماعی پدیده یک کل تنهایی به قادر نیست واحدي دیدگاه قرار گیرد. هیچ شناسایی
نیز  رفتار هاي انومیک  در مورد پدیده انسانی هايامر مانند سایر فعالیت در بر گیرد و این

 کند. می صدق
تعامالت اقتصادي در کنار تعامالت اجتماعی فرهنگی و سیاسی    بر اساس نوع ورزش و     

هاي مرتبط به آن، هزینه و فایده  ویژه اي را در بین دست اندرکاران ورزشی  رواج فعالیت
که باشگاه   داده به طوریکه  جایگاه  ویژه اي را  در فرهنگ اقتصادي جوامع پیدا کرده است.

دهند که هایی قرار میهاي ورزشی در وضعیتداران ، ورزشکاران و تماشاگران در رقابت
کارهاي رایج به آسانی نقض و رفتارهاي انومیک از  ممکن است قواعد، هنجارها و تقسیم

 .هر کدام از افراد مشارکت کننده عینی و ذهنی  برزوز کند
عوامل موثر بر بروز رفتارهاي انومیک  در میان  ی پژوهش حاضر با هدف عمده شناخت برخ

هواداران فوتبال انجام شد. در این راستا نتایج نشان دادند که خدمات رفاهی، 
 دارد. نقش تماشاگران میان در رفتارهیجانی بروز در ورزشگاه بیرونی و درونی محیط

دارد. نتایج  ارتباط تماشاگران میان در رفتارانومیک  بروز با داوران قضاوت نحوه     
) همسو می باشد. مشاهدات 2013( کوراکیس حاصل از پژوهش با تحقیقات نستور

هاي اجتماعی دهد مانند درگیرياجتماعی، مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می
ها.... سبب ایجاد خشم و پرخاشگري و بروز هاي اجتماعی تبعیضات بی عدالتیمحدودیت
 ک می شود رفتار انومی

رفتار  بروز بازیکنان و مربیان در اخالقی غیر رفتار     
 و توماس دارد. نتایج حاصل از پژوهش با تحقیقات اس نقش تماشاگران میان در انومیک

)، 2010سال ( و سینگر در ) ننبام2011سال ( در رامپی و )، تیرر2012سال ( در همکاران
رفتار تماشاگران هنگام  ت میدانی درباره) همسو می باشد.  مشاهدا1388کیاالشکی(
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مسابقات و وقوع خطا از جانب بازیکنان تیم حریف روي بازیکنان تیم مورد عالقه  برگزاري
 دهد:نکته ذیل را نشان می چند

تیم حریف روي بازیکنان تیم مورد  که خطاهاي انجام شده از جانب بازیکناندر صورتی     
واکنش خاصی از خود نشان  تشخیص داده شود، هوادارانعالقه جزئی و غیرعمدي 

را عمدي و شدید تشخیص دهند، به  دهند. اگر طرفداران، خطاي بازیکنان تیم حریفنمی
فحاشی، توهین و پرتاب اشیاء به  هایی مانند فریادهاي اعتراض، هو کردن،تناسب واکنش

 .دهندمی داخل زمین و به سمت بازیکن خاطی انجام
هنگام بازي به  آمیز بازیکنانهاي پرخاشجویانه و خشونتر برخی موارد واکنشد     

از به ثمر رساندن گل به طرف  در برخی موارد، بازیکنان پس .کندتماشاگران نیز سرایت می
هاي پرخاشجویانه آنان واکنش تماشاگران تیم رقیب رفته و با انجام حرکات تحریک آمیز،

نمود که برخی حرکات و رفتارهاي بازیکنان در  توان اذعانموع، میدر مج.انگیزانندرا برمی
آورند، ولی نابهنجار ازسوي تماشاگران را به وجود می هنگام مسابقه احتمال بروز رفتارهاي

 یابد. کالمی افزایش نمی شدت این رفتارها از پرخاشگري
تار انومیک می رفتار هیجانی که منجر به رف بروز عملکرد  مدیر باشگاه در     

دارد. یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر با تحقیقات صدیق  نقش تماشاگران میان در شود
) همسو می باشد. وي در پژوهش خود به این نتیجه رسید که سوء مدیریت 1381سروستانی (

ها و مربیان، هاي فزاینده آن، تحرکات ناسالم باشگاهمسووالن برگزاري مسابقات و کاستی
 گذاردهاي دوره جوانی، بر بروز رفتار انومیک تاثیر میوجه به خصلتعدم ت

دارد. یافته  وجود اي رابطه رفتارانومیک بروز و مسابقه نتیجه از تماشاگران انتظار بین     
 همکاران و )، سیمون2013( کوراکیس هاي حاصل از پژوهش حاضر با تحقیقات نستور

) همسو می باشد. در تبیین نتایج حاصل از این یافته می توان گفت که جان 2007سال ( در
والر و همکارانش فرضیه پرخاشگري در کلمه پاسخ به ناکامی را ارائه نمودند که در آن 
پرخاشگري همیشه در پی ناکامی خواهد بود. این افراد مانند فروید پرخاشگري را در حکم 
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توانند واکنشی در ها می پرخاشگري -د پیداست که فرضیه ناکامیدانستنعامل تصفیه می
تواند در پرخاشگر بودن یا نبودن یک کودك برابر ناکامی باشد اما عوامل دیگري نیز می

موثر باشد افزون بر آن ناکامی یا سایر تحریکهاي عاطفی همیشه موجب پرخاشگري 
 رفتار بروز بر اهلیدرها و پلیس در سکوهاي ورزشگ  شود. عملکردنمی

دارد. یافته هاي حاصل از پژوهش حاضر با تحقیقات  تأثیر تماشاگران میان در انومیک 
) همسو 2013( کوراکیس ) نستور2010سال ( و سینگر در )، ننبام1381صدیق سروستانی (

  می باشد.
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