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تاریخ دریافت - 1333/51/11 :تاریخ پذیرش1331/50/11 :

پرخاشگری و خشونت تماشاگران در محیطهای ورزشی همچون ورزشگاههای کشور ،امروزه به یکی از
معضالت روبه رشد ورزش بدل شده است .نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتار
تماشاگران ،نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و هیجانات حاضران در ورزشگاه دارد .در این خصوص،
آگاهی از عملکرد این نهاد رسمی در کنترل و هدایت هیجانات تماشاگران به مسیرهای امن و کنترلشده در
کنار شناسایی عوامل فردی-اجتماعی و محیطی تأثیرگذار بر پرخاشگری کالمی و رفتاری تماشاگران از
اولویت های پژوهش حاضر بوده است که با استفاده از رویکردی ترکیبی ساختی-کارکردی ،ناکامی
پرخاشگری و یادگیری اجتماعی فرضیههای پژوهش بررسی میشوند .روش پژوهش حاضر پیمایش است.
حجم نمونه  355نفر از تماشاگران دو باشگاه فرهنگی-ورزشی داماش رشت و ملوان بندرانزلی در سری
مسابقات جام خلیج فارس ( )1331-32است که با استفاده از دادههای حاصل از آن فرضیههای تحقیق آزمون
شدند .به منظور تبیین فرضیهها ،از آزمونهای آماری چون همبستگی پیرسون ،آنوا و فریدمن استفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش تماشاگران نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در بیشتر موارد
رضایت بخش گزارش شده است .همچنین بین هویت ورزشی ،هویت تیمی ،سن ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی،
ارتباط با کانون هواداران ،تأثیر گروه هماالن ،عملکرد نیروی انتظامی و رضایتمندی از امکانات ورزشگاه با
میزان پرخاشگری هواداران همبستگی معناداری وجود دارد.

کلیدواژهها :تماشاگران ،پرخاشگری ،عملکرد نیروی انتظامی ،مدیریت رفتار.

 .1نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه مازندرانS.kabiri89@gmail.com .
 .2دانشیار گروه علوم اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه گیالنMahdi.rahmati@gmail.com .
 .3کارشناس ارشد جامعهشناسیHomayunrezaei90@gmail.com .
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طرح مسئله
در عصر حاضر ورزش به بخش مهمی از زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع دنیا
بدل شده است .بازیهای المپیک ،رویدادهای بینالمللی ،فکر و ذهن میلیونها عالقهمند به
ورزش را در سراسر دنیا به خود مشغول میکند و در هنگام برگزاری این رقابتها میلیونها
تماشاگر ،چه مستقیم و با حضور در عرصههای برگزاری فعالیتهای ورزشی و چه از طریق
رسانهها نتایج و اخبار این رویدادها را با دقت دنبال میکنند (رحمتی .)3 :1311 ،هویت
بسیاری از افراد از طریق ورزشکار بودن و یا حداقل هواداری از یک تیم ورزشی کسب
میشود (صداقتزادگان .)23 :1311 ،هواداری ورزشی نیز خود شکلی از مشارکت در ورزش
است ،هواداران به عنوان «افرادی شناخته میشوند که عالقهمند یک رشته ،ورزشکار و یا تیم
ورزشی هستند» (وان 1و همکاران3 :2553 ،؛ یاکوبسن .)1 :2553 ،2کرافورد 3با ارائۀ مدلی
هواداری ورزشی را به صورت طیفی نشان میدهد که دربردارندۀ افرادی با کمترین تعصب،
احساس و عالقه به ابژۀ هواداری (تیم ورزشی ،بازیکن ،رشتۀ ورزشی) تا بیشترین میزان
وفاداری به آن است (12-11 :2551؛ 203 :2553؛ .)235 :2553
مطالعاتی که در مورد هواداران فوتبال در جهان انجام شده است نشان میدهد که
هواداری از تیمهای معتبر جهان فرایند درازمدتی است که از سنین کودکی آغاز و با پایان یافتن
عمر هوادار پایان مییابد .هواداری فوتبال سبکی از زندگی فرد است .کارهای روزانه و هفتگی
هواداران تحت تأثیر ارتباط وی با تیم مورد عالقهاش قرار گرفته و مهمتر از همه ،چنین نقشی
جزو مهمی از هویت فردی وی میشود (کبیری )11 :1332 ،چنین کنش اجتماعی برای هوادار
منافع اجتماعی بسیاری به همراه دارد .به عنوان مثال ،هواداران یک تیم ورزشی با یکدیگر
رابطۀ عاطفی و احساسی دارند .آنها متقابالً ،از راه نشان دادن عالقه به یکدیگر روحیه
میگیرند ،توجه و احترام اجتماعی کسب و در هنگام پیروزی تیم مورد عالقه احساس شادی
میکنند (ویس)223-221 :1313 ،؛ افزون بر این ،منافع اجتماعی مانند احساس تعلق اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،پرستیژ اجتماعی و اعتماد به نفس نیز با چنین نقش ورزشی به دست میآید
(زیلمن و همکاران ،1313 ،به نقل از کبیری .)3۳ :1335،به هر حال هواداری ورزشی تنها به

1. Wann
2. Jacobson
3. Crawford
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صورت مثبت به تصویر کشیده نمیشود (برنسکامب و وان۳0 :1332 ،؛ گنتز و وینر:1331 ،1
2۳3؛ لوی ،)01 :1313 ،2در اروپا وقتی سخن از تماشاچیها و ورزش میشود ،همه چیز در
سایۀ سنگین یک وجه از موضوع قرار میگیرد و آن خشونت هواداران است (ویس:1313 ،
 )223که زمینهساز تحقیقات گستردهای شده است (راکوود و پیرسون111 :2515 ،3؛ اسپاچ و
اندرسون1۳1-1۳3 :2515 ،1؛ ماری1-31 :2515 ،1؛ هاو1-25 :2551 ،۳؛ رحمتی:1313 ،
251؛ محسنی تبریزی و رحمتی121-113 :1311 ،؛ پاکنژاد و درانی  .)۳3-31 :1311نتایج
تحقیقات نشان دادهاند که هواداران متعصب در مقایسه با سایر حاضران در ورزشگاه برای
حمایت از تیم محبوبشان بیشتر دست به کارهای غیر اخالقی و غیر قانونی میزنند (وان و
همکاران .)131 :2551 ،بر اساس تحقیقات صورتگرفته در ارتباط با هویت ورزشی ،یافتهها
حاکی از آن است که هویت هواداری فرد عامل پیشبین مناسبی برای خشونت هواداران است
(برنسکامب و وان .)23 :2551 ،به گفتۀ انیل 0پژوهشهای اجتماعی مربوط به خشونت
ورزشی تماشاگران ،نقش پلیس در ارتباط با خشونت هواداران فوتبال را نادیده گرفتهاند (انیل،
 .)33 :2551در حالی که یکی از جنبههای پویای خشونت ورزشی هواداران ،کنشهای متقابل
بین تماشاگران و نیروهای کنترل اجتماعی (پلیس) است (وارد .)110 :2551 ،1در حقیقت،
خصوصیات فردی هواداران برای تبیین خشونت تماشاگران ،در مقایسه با کنشهای متقابل
شکلگرفته بین تماشاگران و گروههای کنترل اجتماعی ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد
(همان ،)110 :2551 ،چراکه عملکرد پلیس غالباً در افزایش و یا محدود ساختن خشونت
هواداران نقش مهمی دارد (استات و ریچر .)3۳3 :1331 ،نتایج چنین پژوهشهایی نشان
میدهد که عملکرد نیروی انتظامی نقش اساسی و مهمی در مدیریت هیجانات تماشاگران دارد.
نگاهی مختصر به حوادثی که در چند سال اخیر در ورزشگاهها افتاده است ،نقش مهم و
حساس نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران در ورزشگاه را بیش از پیش پررنگ
میکند.

1. Gantz & Wenner
2. Levy
3. Rook wood & Pearson
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6. Hau
7. Megan Oneill
8. Ward
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رویکرد پژوهش حاضر در نگاهی کلی معطوف به بررسی عملکرد نیروی انتظامی در
مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال است .بدین منظور جنبههای گوناگون تعامل نیروی انتظامی با
تماشاگران در قالب شاخصهای مختلف بررسی میشود تا در نهایت با شناسایی قوتها و
ضعفها ،پیشنهادهای کاربردی در جهت افزایش کارایی و عملکرد نیروی انتظامی در
ورزشگاههای بررسی شده (تختی بندر انزلی و عضدی رشت) بیان شود .در همین زمینه ،این
پژوهش قصد دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چه ارتباطی بین عملکرد نیروی انتظامی
و رفتارهای پرخاشگرایانۀ تماشاگران وجود دارد؟ همچنین عواملی چون موقعیت اقتصادی و
اجتماعی تماشاگران ،گروه سنی ،هویت تیمی و ورزشی ،ارتباط با کانون هواداران ،تأثیر گروه
هماالن ،رضایتمندی از امکانات رفاهی ورزشگاه ،چه نقشی در رفتارهای پرخاشگرایانۀ
تماشاگران دارد؟
ضرورت پژوهش
ورود فوتبال به ایران به مثابۀ یک کاالى فرهنگى همواره با مسائلى مواجه بوده که زمینۀ
شکلگیرى و بروز سوء کارکردها را فراهم کرده است .به طور خالصه فوتبال ایران به سمت
حرفهاى شدن پیشرفته است یعنى توپ ،لباس ،کفش ،زمین بازى ،شکل بازى ،پرداخت
قراردادهاى کالن به مربیان و بازیکنان تقریباً شکل حرفهاى به خود گرفته است اما در مورد
نحوۀ رفتار تماشاگران و طرفداران فوتبال در ورزشگاهها هیچ حرکت جدى و مهمی صورت
نپذیرفته است و به نظر میرسد واژۀ فرهنگى باشگاههاى فرهنگى ورزشى تنها نقش یک
ویترین زیبا اما شکننده و شعارى را پیدا کرده است (رحمتی .)1315 ،از آنجا که مدیریت رفتار
حاضران در ورزشگاه یکی از نکات مهم کاهش پرخاشگری و رفتارهای هیجانی تماشاگران
است ،شناخت عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران ورزشگاههای رشت و
انزلی ،بیان پیشنهادهای کاربردی به منظور عملکرد بهتر و شناسایی عوامل فردی و اجتماعی در
بروز رفتارهای پرخاشگرایانه از مهمترین ضرورتهای کاربردی پژوهش حاضر است که
میتواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار نیروی انتظامی ،مسئوالن و برنامهریزان ورزشی
استان قرار دهد تا در مدیریت بهتر و سالمتر ورزشگاههای استان به نحو مقتضی اقدام شود .به
امید روزی که دیگر شاهد رفتارهای پرخاشگرایانه تماشاگران در کشورمان نباشیم.
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اهداف پژوهش
با توجه به نقش اساسى نیروى انتظامى به عنوان یکى از مهمترین مجریان نظم در جامعه که
اساساً معطوف به کنترل و برخورد با رفتارهاى نابهنجاراست امر کنترل خشونتهای مربوط به
تماشاگران فوتبال ایجاب میکند که پلیس به عنوان نیروی کنترلکننده به دو عامل دست یابد:
 .1آشنایى با ماهیت جماعت تماشاگر و  .2میزان مهارت پلیس در کنترل جماعت و اعمال
شیوههای پیشگیرى کنترلى (عنبرى .)251 :1311 ،این تحقیق با توجه به آنچه گفته شد ،سعى
دارد بهاهداف زیر دست یابد:
 شناسایی ماهیت حاضران در ورزشگاههای رشت و انزلی. شناسایی ارتباط عوامل فردی و اجتماعی (عملکرد نیروی انتظامی ،هویت ورزشی وتیمی ،گروه سنی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،ارتباط با کانون هواداران ،تأثیر گروه هماالن) و
محیطی (امکانات رفاهی ورزشگاه) با تمایل به رفتارهای پرخاشگرانۀ تماشاگران.
 شناسایی عملکرد نیروی انتظامی به عنوان مجریان نظم در ورزشگاه. شناسایی نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران درورزشگاه.
سؤالهای پژوهش
 خاستگاه اقتصادی و اجتماعی (میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،شغل ،شغل سرپرستخانواده و  )...حاضران در ورزشگاه چیست؟
 چه ارتباطی بین عوامل فردی-اجتماعی و محیطی با تمایل به رفتارهای پرخاشگرانهوجود دارد؟
 عملکرد نیروی انتظامی به عنوان مجریان نظم در ورزشگاه چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران در ورزشگاه چیست؟ادبیات پژوهش
رحمتی (1312؛  )1313در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهمترین عوامل در بروز
رفتارهای پرخاشگرایانۀ تماشاگران عواملی چون سن ،میزان کنترل و نظارت خانواده و پایگاه
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اقتصادیاجتماعی ،تنش و ناکامیدر فعالیتهای تحصیلی و آموزشی ،داشتن دوستان با سابقۀ
کیفری و جنایی و میزان رضایت از امکانات رفاهی ورزشگاهاند .تبریزی و رحمتی ()1311
نشان دادند که متغیرهای سن ،میزان کنترل و نظارت خانواده ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی تأثیر
منفی و معناداری بر پرخاشگری طرفداران فوتبال دارند .صدیق سروستانی ( )1311به این
نتیجه رسید ،عوامل بروز ناآرامیهای درون و برون باشگاهی عواملی چون تبلیغات و تحریک
رسانهها ،سوء مدیریت مسئوالن برگزاری مسابقات و کاستیهای فزایندۀ آن ،تحرکات ناسالم
باشگاهها و مربیان ،بیتحرکی و بیمهارتی نیروهای امنیتی در برخورد نادرست آنها با
تماشاگران است .محسن صفابخش ( )1312در پژوهش وجود رابطۀ معناداری بین سن ،عوامل
موجد نارضایتی در ورزشگاه ،مدت هواداری و رفتارهای پرخاشگرانه را به اثبات رسانده
است .کیاالشکی ( )1310نشان داد بین شکست و ناکامی تیم ،رتبۀ تیم در جدول ردهبندی،
حساسیت رقابت ،جذاب بودن مسابقه ،رفتار ورزشکاران تیم حریف و بروز رفتارهای
پرخاشگرایانه ارتباط معناداری وجود دارد.
عنبری ( )1311به این نتیجه رسید که مهمترین متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر
خشونت تماشاگران فوتبال داشتهاند به ترتیب احساسی بودن رفتار ،تیمگرایی ،جماعت بودن
تماشاگران ،کینهتوزی و سن است .نصری و دماوندی ( )1311اشاره کردند که تماشاچیان
متعصب رفتارهای پرخاشگرانۀ بیشتری دارند .به گفتۀ کاظمی ( )131۳بهبود عوامل محیطی
ورزشگاه مانند سازوکار تهیۀ بلیت ،سرویسهای رفت و آمد ،امکانات رفاهی و بهداشتی
ورزشگاه ،نحوۀ قضاوت داور و عملکرد بازیکنان ،مربیان و نیروی انتظامی بر گرایش و بروز
رفتار خشونتآمیز تماشاگران اثر بازدارندۀ زیادی خواهد داشت .نتایج پژوهش هاو ( )255۳در
بین پلیس دورتموند و فرانکفورت در حین برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال نشان داد
ارتباط دوستانۀ تماشاگران رقیب قبل از مسابقه ،مکانهایی چون سالنهای غذاخوری ،استفاده
از افسران باتجربه و با لباس مبدل (عدم استفاده از لباسهای نظامی) ،برقراری روابط دوستانه
بین پلیس و هواداران در حفظ نظم و امنیت ورزشگاه تأثیر بسزایی دارد .مگان انیل ( )2551در
پژوهش خود به مطالعۀ استراتژیهای پلیس اسکاتلند در مدیریت رفتار تماشاگران در
ورزشگاه پرداخت .به گفتۀ وی ویژگی بارز فوتبال اسکاتلند تا به امروز ،حضور مداوم پلیس
در ورزشگاهها بوده است ،آنچه میبایست تجدید نظر شود ،نحوۀ آرایش پلیس در
ورزشگاه های ورزشی است ،به نوعی که تا به امروز نیروهای پلیس در ورزشگاه به منظور
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مدیریت مناسب جو ورزشگاه در قالب یک تیم بزرگ عمل میکردند ،در حالی که عمل کردن
پلیس در قالب تیمهای کوچک  1-1نفره کارایی باالتری را برای پلیس به همراه دارد.
استوت و پیرسون در سالهای  2553و  255۳در پژوهشهای خود با عنوان «عوامل مؤثر
بر اوباشگری و خشونت در ورزش فوتبال» به بررسی رابطۀ عملکرد نیروی انتظامی در کنترل
نظم و برقراری امنیت ورزشگاه و میزان اوباشگری و خشونت در استادیومهای ورزشی
پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که رفتار نیروی انتظامی و پلیس در قبال تماشاگران ،در
بروز اوباشگری نقش بسیار تعیینکنندهایدارد زیرا هم میتواند هواداران را از صحنۀ آشوب و
درگیری دور کند و هم به تحریک هواداران منجر شود .وان و همکاران ()2511 ،2553 ،1333
نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری بین هویت تیمی ،هویت ورزشی و واکنشهای
پرخاشگرایانۀ تماشاگران فوتبال وجود دارد .به عبارت دیگر ،از آنجایی که هویت تیمی و
ورزشی به بخش مرکزی هویت اجتماعی هواداران مبدل میشود ،رفتارهای پرخاشگرایانه از
نظر این گروه از تماشاگران به عنوان ابزاری برای دفاع از هویت اجتماعی تعریف میشود .به
گفتۀ دیموک و گراو )2553( 1تماشاگرانی که از هویت تیمی و ورزشی باالتری برخوردارند،
در مقایسه با سایر تماشاگران ،کنترل پایینتری بر رفتارهای خویش خواهند داشت .روکا و
ووگل باور )2553( 2و ایند و ناتالی )2515( 3نشان دادند که افرادی با هویت تیمی و ورزشی
باالتر ،رفتارهای پرخاشگرانه را واکنشهایی متناسب و منطقی در پاسخ به عملکرد تیم خود و
حریف میبینند.
مبانی نظری
نظریههای جامعهشناسی ابزارهاییاند برای طرح پرسشهای مهم ،تفسیر اطالعات و دادهها،
تنظیم اهداف تحقیق و نیز انتخاب راهبردهای دستیابی به اهداف مورد نظر که به یاری محققان
و پژوهشگران میآید .آنچه بدیهی است ،این است که هیچکدام از نظریهها به تنهایی قادر به
تبیین همۀ مسائل و موضوعات اجتماعی نیستند و در بهرهگیری از آنها باید جانب احتیاط و
تأمل را نگه داشت (رحمتی .)121-11۳ :1313 ،در این پژوهش به منظور تحلیل مناسب پدیدۀ
پرخاشگری تماشاگران ،از تلفیق سه رویکرد کارکردی ساختی ،تئوری ناکامی-پرخاشگری و
1. Dimock and Grov
2.Rocca and Vogl‐Bauer
3.End and Natally

331

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

یادگیری اجتماعی استفاده شده است .همان طور که میدانیم رویکرد کارکردی ساختی ،نظام
کلی یکپارچگی و دارای یگانگی در نظر گرفته میشود ،این یگانگی از خالل آثار متقابل هر
ساخت بر ساختهای دیگر حاصل میشود ،یعنی ساختهایی که در نظام اجتماعی دوام و
استمرار مییابند ،معموالً تأثیری دارند که به سایر ساختها در حفظ کلیت نظام کمک میکنند.
این سازش متقابل میان ساختها در یک نظام اجتماعی یکپارچگی آن نظام نامیده میشود
(توسلی.)212-211 :131۳ ،
در پژوهش حاضر ورزشگاه به عنوان کل (نظام) در نظر گرفته میشود که از وحدت و
همگونی برخوردار بوده و همۀ اجزای آن به خوبی کار میکنند و به نوعی میزبان مناسبی برای
برگزاری یک رقابت فوتبال بدون هرگونه حاشیه و خشونت است .حال اگر مؤلفههای نظام
مذکور -یعنی ورزشگاه -به خوبی عمل نکنند و به اصطالح دچار بدکارکردی شوند ،سیستم
(ورزشگاه) تعادل و نظم و یکپارچگی خود را از دست خواهد داد« .درست همچنان که
ساختارها یا نهادها میتوانند به حفظ بخشهای دیگر نظام اجتماعی کمک کنند ،میتوانند برای
آنها پیامدهای منفی نیز داشته باشند» (ریتزر .)111-11۳ :1311 ،با فرض در نظر گرفتن
ورزشگاه به عنوان یک کل (نظام) یکپارچه که همۀ بخشهای آن ،مانند سیستم حمل و نقل،
نحوۀ بلیتفروشی ،امکانات و تسهیالت ورزشی داخل ورزشگاه ،مدیریت رفتار تماشاگران،
عملکرد کانون هواداران ،برخورد هواداران با تیم رقیب و غیره ،باید در حالت تعادل قرار داشته
باشند ،با استناد به دیدگاه مرتن میتوان گفت که در برخی موارد بخشهای مختلف این کل از
حالت تعادل خارج دچار بدکارکردی شده و سبب بیتعادلی و از بین رفتن نظم سیستم
(ورزشگاه) میشوند .به نظر میرسد این رویکرد چشمانداز مناسبی برای مطالعۀ نقش نیروی
انتظامی به عنوان یکی از مؤلفههای سیستم (ورزشگاه) در جهت حفظ نظم است و از این
طریق میتوان به بررسی اجزای دیگر نظام مورد بررسی که به کارکرد مناسب و یا بدکارکرد
نظام میانجامد ،پرداخت.
افزون بر این ،به منظور تبیین مناسب و قویتر در مدیریت رفتار تماشاگران از رویکرد
ناکامی-پرخاشگری استفاده میشود تا تحلیلی مناسب از رفتار تماشاگران حاضر در ورزشگاه
هنگام ناکامی در رسیدن به اهدافشان بیان شود .در این رویکرد بر کارکرد جبرانی ورزش در
تخلیۀ فشارها و تنشها تأکید میشود« .بار پرخاشگری ذخیرهشده در روزهای کاری هفته در
محیطهای کاری محدود با فشار همهجانبه بر انسان و هر چیز که انسانی است ،در آخر هفته
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در وضعیت هیجان جمعی در ورزشگاه چون شعلههای آتش سر میکشد .تماشای بازی باید
حاوی چیزی آرامکننده باشد» (میچلریش۳1 :13۳0 ،؛ به نقل از ویس .)231 :1313
سرانجام اینکه ،با استناد به تئوری یادگیری اجتماعی به اهمیت نهادهای جامعهپذیری و
کنشهای متقابل با خانواده ،گروه هماالن و کانون هواداران در میزان ارتکاب تماشاگران به
پرخاشگری در دو سطح کالمی و رفتاری اشاره میشود« .به نظر باندورا الگوهای پرخاشگری
در زندگی روزمره ،خردهفرهنگها و نیز رسانههای همگانی به نمایش در میآیند .فرزندان
خانوادههایی که والدین پرخاشگر دارند نیز در ارتباط خود با سایرین تمایل به پرخاشگریهای
مشابه دارند .محیط اجتماعی خارج از خانواده نیز الگوهای متعدد پرخاشگری در خود دارد .در
جوامعی که چهرههای خشن و مردانه ستایش و تحسین میشوند ،پرخاشگری نیز به سادگی به
نسلهای بعد منتقل میشود .در فعالیتهای ورزشی مانند فوتبال ،خشونت بازیکنان در اکثر
موارد بر هواداران و تماشاگران تأثیر میگذارد» (مایرز215 :1331 ،؛ به نقل از رحمتی:1313 ،
 )11در نتیجه ،پرخاشگری ورزشی نیز تحت تأثیر ارتباط تماشاگر با گروه هماالن ،خانواده و
گروههای اجتماعی رسمی و غیررسمی چون کانون هواداران یاد گرفته میشود.
فرضیههای پژوهش
مطابق با آنچه گفته شد فرضیههای تحقیق به شرح زیرند:
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین هویت ورزشی و تیمی تماشاگران و تمایل بهرفتار پرخاشجویانه وجود دارد.
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین رضایتمندی از عملکرد نیروی انتظامی و رفتارپرخاشجویانه وجود دارد.
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین رضایتمندی از امکانات رفاهی ورزشگاه و رفتارپرخاشجویانه وجود دارد.
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین ارتباط با کانون هواداران و میزان پرخاشگری فردوجود دارد.
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی تماشاگران و میزانپرخاشگری وجود دارد.
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 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین گروه سنی تماشاگران و میزان پرخاشگری وجوددارد.
 به نظر میرسد ارتباط معناداری بین ارتباط با دوستان خشن و پرخاشگر و سطوحپرخاشگری هوادار وجود دارد.
روش پژوهش
ا طالعات این پژوهش با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه گردآوری
شده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تماشاگران حاضر در دو ورزشگاه عضدی رشت و
تختی بندرانزلی تشکیل میدهند .از آنجا که جمعیت حاضر در ورزشگاههای فوتبال جمعیتی
غیرثابت و ناپایدارند ،در پژوهش حاضر حجم جامعۀ آماری (تماشاگران حاضر در ورزشگاه)
مشخص نبوده است ،به همین علت با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی و هدفمند به
منظور دستیابی به حجم مناسب و منطقی برای تحلیل ،از  355نفر از تماشاگران به تناوب و در
طول مسابقههای خانگی دو تیم ملوان و داماش به عنوان نمونۀ تحقیق استفاده شده است .از
تعداد کل حجم نمونه 115 ،نفر مربوط به ورزشگاه عضدی رشت و  115نفر نیز مربوط به
ورزشگاه تختی بندرانزلی است .به منظور تبیین فرضیههای پژوهش در این تحقیق از مقیاس
پرخاشگری هواداران فوتبال (رحمتی  )1315متشکل از  12گویه (ضریب آلفای کرونباخ
 ،)5/11میزان رضایت از امکانات ورزشگاه (رحمتی  )1315متشکل از  ۳گویه (ضریب آلفای
کرونباخ  ،)5/05میزان رضایت از عملکرد نیروی انتظامی در ورزشگاه متشکل از  11گویۀ
محقق ساخته (ضریب آلفای کرونباخ  ،)5/03هویت ورزشی هوادار( 1وان2553 ،؛
فرداریکسون2553 ،2؛ ملنیک و وان  )2515متشکل از  0گویه (ضریب آلفای کرونباخ ،)5/11
هویت تیمی هوادار( 3وان و برنسکمب1333 ،؛ فرد اریکسون )2553 ،شامل  ۳گویه (ضریب
آلفای کرونباخ  )5/03استفاده شده است.

1. Sport fan Identification
2. Frederikson
3. Team Identification
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یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش میانگین سنی تماشاگران مورد بررسی  20٫13سال است و از نظر
میزان تحصیالت  3٫0درصد از تماشاگران بیسواد ۳٫0 ،درصد ابتدایی 12٫3 ،درصد راهنمایی،
 1٫3درصد متوسطه 22٫3 ،درصد دیپلم 11 ،درصد فوق دیپلم 23٫0 ،درصد کارشناسی و 12
درصد نیز مدرک کارشناسی ارشد دارند .یافتههای پژوهش نشان میدهند که  02درصد از
تماشاگران مجرد و  21درصد نیز متأهلاند .با توجه به نوع فعالیت و گسترۀ سنی تماشاگران
که از نظر اجتماعی و اقتصادی مسئولیتپذیری کمتری بر عهده دارند ،میتوان انتظار داشت که
بیشتر پاسخگویان را افراد مجرد تشکیل دهند .همچنین  25٫3درصد از تماشاگران در
محلههای باالی شهر و  31٫3درصد در محلههای پایینشهر سکونت دارند .از نظر خاستگاه
اقتصادی و اجتماعی ،نتایج نشان میدهند که  33٫3درصد از تماشاگران از طبقۀ پایین جامعه،
 1۳٫3درصد از طبقۀ متوسط و  15٫3درصد نیز از طبقۀ باالی جامعهاند .نگاه کلی به وضعیت
شاخصهای توصیفی مربوط به تماشاگران نشان میدهد که بیشتر آنها را افراد مجرد ،مربوط
به طبقات میانی و پایین جامعه تشکیل میدهند که جزو قشر جوان و پرانرژی جامعهاند.
رضایت تماشاگران از عملکرد نیروی انتظامی
همان طور که نتایج جدول  1نشان میدهد عملکرد نیروی انتظامی در بیشتر جنبههای مورد
مطالعه از دید تماشاگران موفقیتآمیز و در سطح رضایتبخش (متوسط به باال) بوده است.
آنچه در مورد دادههای مربوط به شاخصهای عملکرد نیروی انتظامی بیشتر جلب توجه
میکند ،نگرشی است که تماشاگران مورد مطالعه در مورد برخورد مناسب نیروی انتظامی با
تماشاگران در خارج از ورزشگاه (قبل و بعد از بازی) دارند .در این مورد ،از میان مقولههای
مورد سنجش راجع به عملکرد نیروی انتظامی بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به
مقولههایی بوده که ناظر به کنش متقابل بین نیروی انتظامی و تماشاگران در بیرون از محیط
ورزشگاه است .رتبههای دو شاخص برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران در هنگام خروج تیم
میزبان و میهمان از ورزشگاه و عملکرد نیروی انتظامی در آرام کردن جو ورزشگاه در صورت
بروز مشکالت احتمالی نشان میدهد که از دید تماشاگران نیروی انتظامی در مقایسه با
شاخصهای دیگر عملکرد به نسبت ضعیفتری را دارد .عملکرد نیروی انتظامی در مقولههایی
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مانند نظم عمومی ورزشگاه در حین بازی ،برخورد با تماشاگران در حین بازی ،نحوۀ بازرسی
بدنی و برخورد با تماشاگران در هنگام ورود به ورزشگاه نیز شاخصهاییاند که نشان از
عملکرد سطح متوسط نیروی انتظامی دارند.
جدول  .1نگرش تماشاگران در مورد جنبههای مختلف عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران
نظم عمومی بیرون ورزشگاه قبل از بازی
برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران بیرون از ورزشگاه قبل از بازی
نحوۀ بازرسی بدنی و برخورد با تماشاگران در هنگام ورود به ورزشگاه
برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران در حین بازی
عملکرد نیروی انتظامی در جلوگیری از ورود آشوبگران به داخل ورزشگاه
نظم عمومی ورزشگاه در حین بازی
عملکرد نیروی انتظامی در آرام کردن جو ورزشگاه در صورت بروز
مشکالت احتمالی
عملکرد نیروی انتظامی در هنگام تخلیۀ ورزشگاه

ناراضی
5/10
11٫3
21٫0
11٫0
1۳٫3
22٫0
33٫3

متوسط
21٫3
5/21
23٫0
33٫0
5/23
32٫0
10٫3

راضی
2۳٫0
5/35
5/22
2۳٫3
5/33
5/11
10٫3

کامالً راضی
5/22
5/11
5/12
13٫3
11٫0
12٫0
15٫0

کامالً ناراضی
5/3
1٫0
13٫0
5/1
5/۳
5/11
11٫3
5/1

1۳٫0

23٫3

35٫3

21٫0

نظم عمومی ورزشگاه در هنگام تخلیۀ ورزشگاه
برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران در هنگام خروج تیم میزبان و میهمان
نظم عمومی بیرون ورزشگاه بعد از بازی

3٫0
11٫3
15٫0

10٫5
33٫0
10٫0

22
13٫0
25٫3

20٫0
1۳٫0
22٫3

23٫0
11٫0
5/23

برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران بیرون از ورزشگاه و بعد از بازی

5/0

11٫3

23٫0

21٫0

23٫3

جدول  .2رتبهبندی میزان رضایت تماشاگران از عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران در ورزشگاه
میانگین
3٫3۳

انحراف معیار
1٫210

میانگین رتبهای
۳٫11

برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران بیرون از ورزشگاه قبل از بازی

3٫3

1٫253

۳٫۳1

نحوه بازرسی بدنی و برخورد با تماشاگران در هنگام ورود به ورزشگاه

2٫3

1٫23۳

1٫۳1

برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران در حین بازی

3٫11

1٫123

۳٫11

عملکرد نیروی انتظامی در جلوگیری از ورود آشوبگران به داخل ورزشگاه

3٫3۳

1٫111

0٫53

نظم عمومی ورزشگاه در حین بازی

2٫33

1٫211

1٫01

عملکرد نیروی انتظامی در آرام کردن جو ورزشگاه در صورت بروز مشکالت احتمالی

2٫۳3

1٫23

1٫13

عملکرد نیروی انتظامی در هنگام تخلیۀ ورزشگاه

3٫11

1٫222

0٫1

نظم عمومی ورزشگاه در هنگام تخلیۀ ورزشگاه

3٫33

1٫203

0٫51

برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران در هنگام خروج تیم میزبان و میهمان

2٫12

1٫231

1٫10

نظم عمومی بیرون ورزشگاه بعد از بازی
برخورد نیروی انتظامی با تماشاگران بیرون از ورزشگاه و بعد از بازی

3٫11
3٫1۳

1٫31
1٫213

0٫13
0٫0

نظم عمومی بیرون ورزشگاه قبل از بازی

فراوانی ،355 :کی دو ،253٫3 :درجۀ آزادی ،11 :سطح معناداری5٫555 :

با توجه به آزمون فریدمن و میانگین رتبهای شااخصهاای عملکارد نیاروی انتظاامی در
مدیریت رفتار تماشاگران مشخص شد که در دو مقولۀ کنش متقابل با تماشااگران در بیارون از
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ورزشااگاه و نظاام عمااومی و عملکاارد نیااروی انتظااامی در تخلیااۀ ورزشااگاه باااالترین میاازان
رضایتمندی وجود دارد و در شاخصهای مدیریت رفتار تماشاگران در هنگام بروز مشکالت
احتمالی ،برخاورد باا تماشااگران در هنگاام خاروج تایم تماشااگران و نحاوۀ بازرسای بادنی
پایینترین میزان رضایت از عملکرد نیروی انتظامی وجود دارد.
عوامل مؤثر بر پرخاشگری تماشاگران
به منظور بررسی همبستگی بین متغیر وابسته (میزان رفتار پرخاشگرایانۀ تماشاگران) و
متغیرهای مستقل (هویت ورزشی و تیمی ،امکانات رفاهی و خدماتی ،عملکرد نیروی انتظامی،
سن تماشاگران ،ارتباط با کانون هواداران ،گروه هماالن) از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
شده است .همان طور که ماتریس همبستگی نشان میدهد ،متغیر پرخاشگری تماشاگران با
مؤلفههای هویت ورزشی (سطح معناداری5051 :؛ ضریب همبستگی ،)-5٫232 :هویت تیمی
(سطح معناداری5051 :؛ ضریب همبستگی ،)-5٫310 :امکانات رفاهی و خدماتی ورزشگاه
(سطح معناداری5051 :؛ ضریب همبستگی ،)-5٫20۳ :عملکرد نیروی انتظامی (سطح معناداری:
5051؛ ضریب همبستگی ،)-5٫305 :سن تماشاگران (سطح معناداری5051 :؛ ضریب همبستگی:
 ،)-5٫221ارتباط تماشاگران با کانون هواداران تیم مورد عالقه (سطح معناداری5051 :؛ ضریب
همبستگی )-5٫211 :و ارتباط با دوستانی با سابقۀ پرخاشگری کالمی و رفتاری (سطح
معناداری5051 :؛ ضریب همبستگی )-5٫3۳1 :همبستگی معناداری دارد.
جدول  .3ماتریس همبستگی چندگانه میان پرخاشگری و عوامل مؤثر بر آن
پرخاشگری تماشاگران
هویت ورزشی

1
1٫555

2

**.232

1٫555

3

1

1

۳

0

1

هویت تیمی

**.310

**.3۳5

1٫555

امکانات رفاهی ورزشگاه
عملکرد نیروی انتظامی
سن تماشاگران

**-.20۳
**-.305

**-.220
**-.311

**-.231
**-.20۳

**-.221

**-.215

**-.321

1٫555
**1٫555 .333
**.115** .211

1٫555

ارتباط با کانون هواداران

**-.211

-.553

**.253

**.533

**.113

-.551

تأثیر دوستان

**.3۳1

**.201

**.321

**-.133

**1٫555 -.33** -.311** -.111

1٫555

 * p<0/05 ** p<0/01
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به گونهای دقیقتر ،همان طور که مالحظه میشود ،شاخصهای هویت ورزشای و تیمای
تماشاگران با پرخاشگری ،همبستگی مثبتی را نشان میدهند ،یعنی با بااال رفاتن میازان هویات
ورزشی و تیمی هواداران (درجۀ تعصب آنها به تیم ورزشی) به همان اندازه نیز بر پرخاشگری
تماشاگران افزوده میشود و برعکس .در ارتباط با تأثیر گروه دوستان در پرخاشاگری فارد نیاز
میتوان گفت که ارتباط هوادار با دوستان پرخاشگری که سابقۀ پرخاشگری کالمای و رفتااری
در ورزشگاه را داشتند بر میزان پرخاشگری تماشاگر میافزاید چرا که با باال رفتن میزان ارتباط
با دوستان پرخاشگر ،بر میزان خشونت تماشاگران نیز افازوده مایشاود و باالعکس .همچناین
ماتریس همبستگی نشان داد ،همبستگی معنادار و معکوسی بین میزان رضایتمندی از امکانات
ورزشگاه و پرخاشگری تماشاگران وجود دارد ،با پایین آمدن میزان رضاایتمندی تماشااگران از
امکانات رفاهی و خدماتی ورزشگاه بر میزان پرخاشگری آنها افزوده میشود و برعکس .باین
عملکرد نیروی انتظامی و پرخاشگری تماشاگران همبستگی معکوسی وجاود دارد کاه گویاای
این نکته است که با باال رفتن عملکرد مناسب نیروی انتظامی در ورزشگاه از میزان پرخاشگری
تماشاگران کاسته میشود و برعکس .همچنین همبستگی معنادار و منفی بین سن تماشااگران و
پرخاشگری وجود دارد یعنی با باال رفتن سن تماشاگران از میزان پرخاشگری کالمی و رفتاری
آنها کاسته میشود و برعکس .ارتباط با کانون هواداران نقش بسزایی در کااهش پرخاشاگری
تماشاگران دارد ،به عبارتی دیگر با افزایش میزان ارتباط تماشاگر باا کاانون هاواداران از میازان
پرخاشگری تماشاگران کاسته میشود به گونهای که کانون هواداران در حکم عااملی بازدارناده
عمل میکند و برعکس کاهش ارتباط هوادار با نهاد مذکور میزان پرخاشگری هاواداران را بااال
میبرد.
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و پرخاشگری تماشاگران
همان طور که تحلیل واریانس نشان میدهد میانگین رفتارهای پرخاشگرانۀ تماشاگران با پایگاه
اقتصادی-اجتماعی پایین  ،13٫00متوسط  11٫51و پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال  11٫23است.
این ارقام حاکی از تفاوت معنادار میزان رفتارهای پرخاشگرانۀ تماشاگران به تفکیک
پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنهاست .به بیانی دیگر ،میزان رفتار پرخاشجویانه بین افراد متعلق
به طبقات پایین بیشتر از دو طبقۀ دیگر است و افراد متعلق به طبقۀ متوسط بهرغم رفتار
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پرخاشجویانۀ کمتر در مقایسه با طبقۀ پایین ،از افراد طبقۀ باال رفتار پرخاشجویانۀ بیشتری
دارند.
جدول  .1تحلیل واریانس پایگاه اقتصادی-اجتماعی رفتار پرخاشگرانۀ تماشاگران
سطح اطمینان  31درصد
پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین
پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط
پایگاه اقتصادی-اجتماعی باال

میانگین
13٫00
11٫51
11٫23

انحراف معیار
1٫021
۳٫111
1٫003

کمینه
11٫۳3
10٫51
12٫11

بیشینه
25٫31
13٫53
11٫31

ضریب F

سطح
معناداری

3٫230

5٫555

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با عنوان «نقش نیروی انتظامی در کاهش پرخاشگری و هیجانات تماشاگران
فوتبال» به بررسی عملکرد نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتار
تماشاگران فوتبال در دو ورزشگاه تختی بندرانزلی و عضدی رشت پرداخته است .نیروی
انتظامی به عنوان نیروی رسمی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال از بیشترین دامنه و سطح کنش
متقابل با تماشاگران برخوردار است .در ارتباط میان تماشاگران و نیروی انتظامی ،برقراری نظم
و امنیت در بیرون از ورزشگاه ،جلوگیری از ورود آشوبگران و هواداران افراطی ،حفظ نظم
داخل ورزشگاه ،کنترل جو ورزشگاه در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی ،کنترل و نظم
ورزشگاه بعد از بازی بر عهدۀ نیروی انتظامی است .در این پژوهش که در فصل  1331-32در
سری مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس انجام گرفته است از بین جامعۀ حاضر در ورزشگاه،
 355نفر از تماشاگران دو تیم به صورت نمونهگیری غیر احتمالی مطالعه شدهاند .این پژوهش
با استفاده از رویکرد ساختی کارکردی ،ناکامی-پرخاشگری و یادگیری اجتماعی به بررسی
نقش نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت رفتار تماشاگران دو تیم گیالنی لیگ برتر پرداخته
است.
نگاه کلی به وضعیت شاخصهای توصیفی مربوط به تماشاگران نشان میدهد که بیشتر
آنها را افراد جوان ،مجرد متعلق به طبقات میانی و پایین تشکیل میدهند که جزو قشر فعال و
پرانرژی جامعهاند .مدیریت رفتار تماشاگران وظیفۀ مهمی است که نیروی انتظامی با عملکرد
مناسب خود توانسته است در سطح قابل قبولی آن را انجام دهد .نتایج این تحقیق نشان
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میدهد تماشاگرانی که کمترین میزان ارتباط با دوستانی با سابقۀ پرخاشگری در دو سطح
کالمی و رفتاری دارند ،میزان پرخاشگری پایینتری را از خود نشان دادهاند ،لذا میتوان به
اهمیت باالی گروه دوستان بر انجام رفتارهای پرخاشگرانه در ورزشگاه اشاره کرد .مطابق با
رویکرد یادگیری اجتماعی ،پرخاشگری ورزشی تماشاگران محصول روند یادگیری بوده و
کنشهای پرخاشگرانه نتیجۀ تقلید از تماشاگران دیگر و یا گروه هماالن است .در نتیجه همان
طور که در این پژوهش نیز نشان داده شده است ،تماشاگرانی که با دوستان سابقهدار به لحاظ
پرخاشگری کالمی و رفتاری ،ارتباط دارند بیشتر تحت تأثیر دوستان بزهکار خود قرار گرفته و
میزان باالیی از سطوح پرخاشگری را از خود نشان میدهند .شاخص هویت ورزشی
بازگوکنندۀ میزان عالقمندی هوادار به فعالیتهای ورزشی به خصوص رشتۀ ورزشی فوتبال در
پژوهش حاضر است .با توجه به آزمون همبستگی (جدول  )3میتوان گفت که تماشاگرانی که
از هویت ورزشی قویتری برخوردارند به همان اندازه نیز گرایششان به انجام رفتارهای
پرخاشگرانه در ورزشگاه باالتر است و بالعکس سطوح پایین هویت ورزشی از میزان تمایل
فرد به انجام رفتارهای پرخاشگرانه میکاهد که نتایج تحقیقات وان و همکاران (1333؛ 2553؛
 ،)2511دیموک و گراو ( ،)2553روکا و ووگل باور ( ،)2553ایند و ناتالی ( )2515را تأیید
میکند .در ادامه و در ارتباط با هویت تیمی فرد که اشاره به میزان تعصب و عالقۀ تماشاگر به
تیم ورزشی مورد عالقهاش دارد ،نتایج این تحقیق نشان داد هوادارانی که تعصب باالتری
نسبت به تیم محبوب خود دارند به همان اندازه سطوح باالتری از رفتارهای پرخاشگرایانه
دارند .این یافته با نتایج تحقیقات وان و همکاران (1333؛ 2553؛  ،)2511دیموک و گراو
( ،)2553روکا و ووگل باور ( ،)2553ایند و ناتالی ( )2515همسو است.
یکی از ارکان مدیریت رفتار تماشاگران در ورزشگاههای کشور کانون هواداران
باشگاههاست .در حقیقت این نهاد مستقل و غیررسمی به الگوهای رفتاری هواداران و
تماشاگران در غالب شعارها ،نوع تشویق و سایر رفتار ورزشی در حیطۀ هواداری جهت
میدهد .همان طور که آزمون همبستگی نشان داد ،کانون هواداران در دو باشگاه مذکور در
حکم عامل مهمی در کاهش پرخاشگری عمل میکند و عضویت در کانون هواداران نقش
بازدارندگی داشته و هواداران را به سمت انجام رفتار کم خطر و بهنجار سوق میدهد .کانون
مذکور به هواداران میآموزد که نسبت به تیم خود احساس مسئولیت کرده و تخلفات
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تماشاگران عواقبی مانند کسر امتیاز و محرومیت تماشاگران از حضور در بازیهای خانگی را
به همراه دارد.
نتیجۀ آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی معناداری بین میزان رضایتمندی
تماشاگران از خدمات و امکانات ورزشگاه و سطوح پرخاشگری وجود دارد که این یافته با
نتایج تحقیقات رحمتی  1312و  ،1313محسنی تبریزی و رحمتی  1311و کاظمی ()131۳
همسویی دارد .به عبارت دیگر ،هرچقدر تماشاگران از لحظۀ ورود تا لحظۀ خروج از ورزشگاه
وضعیت مناسبتر و خوشایندتری را تجربه کنند ،از میزان ارتکاب رفتار پرخاشگرانه نیز کاسته
میشود .بر اساس رویکرد ناکامی-پرخاشگری هرچقدر تماشاگران در رسیدن به اهدافشان
ناکامتر باشند تمایل شان به رفتار پرخاشگرانه بیشتر خواهد بود .بر این اساس عدم دستیابی به
اهداف و خواستههایی چون تهیۀ بلیت در شرایط مناسب ،امکانات و خدمات رفاهی مناسب
در ورزشگاه و غیره سبب برانگیخته شدن هوادار و متعاقب آن تمایل وی به انجام رفتار
پرخاشگرانه در دو سطح کالمی و رفتاری میشود .در مورد میزان رضایتمندی از عملکرد
نیروی انتظامی در ورزشگاه ،نتایج نشان میدهد در حالت کلی نیروی انتظامی در مورد
مدیریت رفتار تماشاگران عملکرد مناسبی داشته است و نزدیک به  05درصد از تماشاگران دو
تیم عملکرد نیروی انتظامی را متوسط به باال عنوان کردهاند.
همان طور که نتایج جدول فراوانی (جدول  )2نشان داد ،عملکرد نیروی انتظامی در
بیشتر مقولههای مورد ارزیابی موفقیتآمیز و در سطح رضایتبخش (متوسط به باال) بوده
است .یکی از مهمترین فرضیههای این پژوهش ناظر به ارتباط بین میزان رضایت از عملکرد
نیروی انتظامی در ورزشگاه و سطوح پرخاشگری تماشاگران است .هرچقدر تماشاگران از
عملکرد نیروی انتظامی در ورزشگاه راضی باشند ،میزان گرایش آنها به انجام رفتار
پرخاشگرایانه نیز کمتر میشود و برعکس .این یافته با نتیجۀ تحقیقات صدیق سروستانی 1311
و کاظمی ( )131۳همسویی دارد .میتوان اذعان کرد که عملکرد مناسب نیروی انتظامی در
ورزشگاه اهمیت و نقش حساسی در آرام کردن جو ورزشگاهها دارد .یافتههای این پژوهش
نشان میدهد برخورد مناسب و منطقی مسئوالن و نیروی انتظامی در ورزشگاه به عنوان محرک
رفتاری مثبت عمل کرده و مانع ارتکاب تماشاگران به انجام رفتارهای پرخاشگرانۀ کالمی و
رفتاری میشود.
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آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد افرادی با پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایینتری
باالترین میزان پرخاشگری را دارند و برعکس تماشاگران با پایگاه اقتصادی اجتماعی باالتر
کمترین میزان پرخاشگری در ورزشگاه را از خود نشان دادهاند .این یافته با نتایج تحقیقات
رحمتی 1312 ،و  ،1313همسوست .مطابق با رویکرد یادگیری اجتماعی افراد با پایگاه
اقتصادی-اجتماعی پایینتر که سطح تحصیالت و میزان درآمدشان پایینتر است ،به دلیل نوع
محل سکونت و سبک زندگی خانوادگی احتمال بیشتری دارد در معرض کنشهای متقابل
خشونتآمیز و پرخاشجویانه قرار گیرند .عالوه بر این ،بر اساس نظریۀ ناکامی-پرخاشگری
محدودیتهای اجتماعی به همراه فشار زندگی و مشکالت خانوادگی از مهمترین موارد ظهور
و بروز رفتارهای پرخاشگرانه است.
سنجش شاخص پرخاشگری و ارتباط آن با گروههای سنی تماشاگران نیز نشان داد ،هر
چقدر سن افراد پایینتر باشد سطوح پرخاشگریشان افزایش مییابد .این یافته ،نتایج تحقیقات
رحمتی ( 1312و  )1313صفابخش ( )1312و عنبری ( )1311را تأیید میکند.
پیشنهادهای پژوهش
با توجه به یافتههای این پژوهش ،در این قسمت پیشنهادهای کاربردی به منظور کاهش رفتار
پرخاشجویانه و خشونتآمیز در میان تماشاگران و عملکرد بهتر نیروی انتظامی در ورزشگاهها
بیان میشود .میانگین سنی تماشاگران در پژوهش حاضر حاکی از این است که غالب
تماشاگران را افرادی جوان تشکیل میدهند .از طرف دیگر نتایج آزمونهای آماری نشان داد که
پرخاشگری تماشاگران با سن آنها رابطۀ معنادار دارد .به عبارتی دو گروه سنی پایینتر از 25
سال و  21تا  35سال باالترین میزان پرخاشگری در ورزشگاههای بررسی شده را دارند لذا
ضمن پیشنهاد پخش برنامههای آموزشی مناسب برای طرفداران تیمهای ورزشی در برنامههای
ورزشی و اجتماعی پربیننده ،پیشنهاد میشود برای افزایش میزان تأثیرگذاری پیامهای آموزشی
از چهرههای محبوب و پرطرفدار تیمهای ورزشی برای انتقال پیامهای اخالقی و فرهنگی
استفاده شود .افزون براین ،پیشنهاد میشود توسط واحدهای فرهنگی و کانون هواداران
باشگاههای ورزشی جزوههای آموزشی دربارۀ رفتار مناسب در وضعیتهای مختلف در
محیطهای ورزشی تنظیم و در ورزشگاهها توزیع شود.
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همان طور که مالحظه شد ارتباط معناداری بین سطوح باالی پرخاشگری و پایگاه
اقتصادی-اجتماعی پایین تماشاگران وجود دارد و افزون بر این غالب جمعیت تماشاگران را
افراد با پیشزمینههای اقتصادی-اجتماعی متوسط و پایین تشکیل میدهند که وضعیت
اقتصادی این افراد امکان دسترسی آنان به امکانات متنوع مربوط به گذران اوقات فراغت و
بهرهگیری مناسب از تسهیالت و امکانات آموزشی ،پرورشی و تفریحی را در مقایسه با دیگران
با محدودیتهایی مواجه میسازد .لذا پیشنهاد میشود که نیروی انتظامی به عنوان مجری نظم
در ورزشگاههای بررسی شده با مسئوالن ورزشگاه در برگزاری مراسم و بازیهای
سرگرمکنندۀ تفریحی – فرهنگی بانشاط که مشارکت تماشاگران حاضر در ورزشگاهها را برای
ابراز هیجان و شادی به شکلی قاعدهمند امکانپذیر میسازد ،همکاری کنند .در این مورد
میتوان به پخش آهنگهای مفرح و بانشاط و در صورت امکان برگزاری بازیهای پرهیجان و
پرتحرک بومی و محلی قبل از آغاز بازی و بین دو نیمه اشاره کرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که نیروی انتظامی در مواردی مانند نحوۀ بازرسی بدنی،
برخورد با تماشاگران در هنگام ورود به ورزشگاه ،تعامل و کنش متقابل با تماشاگران در حین
بازی ،آرام کردن جو ورزشگاه در صورت بروز مشکالت احتمالی ،برخورد با تماشاگران در
هنگام خروج تیم میزبان و میهمان از ورزشگاه عملکرد ضعیفتری در مقایسه با مقولههای
دیگر بررسی شده ،در این پژوهش داشته است .لذا پیشنهاد میشود برای کارکنان جوان و
کمتجربه کالسهای آموزشی برگزار شود و در آنها برخورد مناسب با تماشاگران آموزش داده
شود تا با مدیریت بهتر عملکرد پلیس را ارتقا دهند.
تجربۀ پلیس در کشورهای اروپایی ،مانند تجربۀ پلیس دورتموند در جریان مسابقات جام
جهانی  255۳آلمان نشان داده است که حضور و مشارکت پلیس در مراسم ،فستیوالها و
جشنهای قبل و بعد از بازی این حس را به تماشاگران القا میکند که پلیس دوست آنها و
جزو افراد خودی محسوب میشود .این امر به نوبۀ خود در تعامالت بهتر پلیس و نیروی
کنترل نظم در ورزشگاه با تماشاگران نقش بسزایی دارد.
نتایج حاکی از این است که میزان رضایت تماشاگران از عملکرد نیروی انتظامی در
بیرون ورزشگاه قبل و بعد از بازی در باالترین سطح قرار دارد .یکی از دالیل اصلی این میزان
رضایت برخوردهای دوستانه و مناسب در بیرون ورزشگاه با تماشاگران است .پیشنهاد میشود
نیروی انتظامی در داخل ورزشگاه نیز تا حد ممکن همین رویه را دنبال کند.
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همواره پیشگیری و یافتن راهکارهای پیشگیرانه بسیار سودمندتر از برخورد پس از وقوع
است .پیشنهاد میشود در هر مسابقه و در مناسبتهای گوناگون نیروی انتظامی با همکاری
مسئوالن ورزشگاه طی مراسمی به انتخاب تماشاگران نمونه مبادرت کرده و در ورزشگاه با
اهدای جوایزی از آنها تقدیر کنند .از این طریق ،عالوه بر ترویج اخالق در محیطهای
ورزشی و اهمیت آن در نزد نیروی انتظامی ،زمینه برای تعامل مناسبتر این نیرو با تماشاگران
در محیط ورزشگاه فراهم میشود.
با توجه به ارتباط هواداران پرشور با باشگاههای مورد عالقهشان ،آگاهی از نقش مهم
کانون هواداران در کاهش پرخاشگری تماشاگران که در این پژوهش نیز به اثبات رسیده است
و همچنین باالتر بودن میزان تمایل به رفتار پرخاشجویانه و خشونتآمیز بین هواداران
متعصب با هویت ورزشی و تیمی قویتر ،پیشنهاد میشود انجمنها و تشکلهای رسمی یا نیمه
رسمی توسط واحدهای فرهنگی باشگاهها سازماندهی و فعال شوند و به همراه مطبوعات
ورزشی روابط فرهنگی مناسبی بین باشگاهها و هواداران آنها رواج یابد .از جمله مسائل مهمی
که مسئوالن فرهنگی باشگاهها باید به آن توجه کنند برگزاری برنامههای آموزشی ،فرهنگی و
تفریحی برای طرفداران و استفاده از کارشناسان علوم رفتاری ،روانی و اجتماعی برای بیان
آموزشهای الزم دربارۀ چگونگی کنترل و هدایت رفتار در وضعیتهای هیجانی به طرفداران
است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد تماشاگرانی که با کانون هواداران در ارتباطاند نسبت به
سایرین ،پایینترین سطوح پرخاشگری را دارند .با توجه به پتانسیل باالیی که در کانون
هواداران دو باشگاه داماش و ملوان برای مدیریت رفتار پرخاشگرایانه وجود دارد ،پیشنهاد
میشود نیروی انتظامی با برگزاری جلسات فرهنگی و مشاورهای مشترک با اعضای اصلی
کانون هواداران ،ضمن بیان راهکارهای مناسب رفتار بهنجار به آنان ،از تجارب و نظرهای آنان
نیز در کنترل و مدیریت رفتار تماشاگران استفاده کند.
با توجه به تأثیر بسیار زیاد شاخص میزان رضایت از امکانات و تسهیالت ورزشگاه بر
تمایل به خشونت و پرخاشگری طرفداران فوتبال در ورزشگاهها ،پیشنهاد میشود برای فراهم
ساختن تسهیالت و امکانات فیزیکی و خدماتی برای تماشاگران و طرفداران فوتبال اقدام
مناسبی انجام شود .محور این اقدامات باید معطوف به ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی
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طرفداران به تسهیالت گوناگونی مانند سرویسهای بهداشتی ،محلهای غذاخوری ،مکانهای
نشیمن ،بلیت مسابقات و دسترسی به وسایل ایاب و ذهاب به ورزشگاه باشد.
با درنظر گرفتن تأثیر عواملی مانند ارتباط با باشگاه و کانون هواداران ،ارتباط با دوستان و
همساالن بزهکار و میزان رضایت از امکانات و تسهیالت ورزشگاه بر کاهش رفتار
پرخاشجویانه ،پیشنهاد میشود سازمانها و نهادهایی که امکان تأثیرگذاری بر رفتار تماشاگران
را دارند ،یعنی باشگاههای ورزشی ،فدراسیونها ،وزارت آموزش و پرورش ،رسانهها و
مطبوعات ورزشی ،در چارچوب تعامل دوجانبه با نیروی انتظامی به بیان الگوهای رفتاری
مناسب به نوجوانان و جوانان طرفدار مبادرت ورزند.
سخن آخر این که نباید تصور کرد که تنها مجری و کارگزار برقراری نظم در ورزشگاه
نیروی انتظامی است .همان طور که پژوهش حاضر نشان داد ،کنترل ورزشگاه و مدیریت رفتار
تماشاگران مقولهای چند وجهی است که نیازمند همکاری همه جانبۀ نهادهای اجتماعی
(خانواده ،آموزش و پرورش ،رسانه) ،مسئوالن برگزاری مسابقات لیگ برتر و ورزشگاهها با
نیروی انتظامی است.
منابع
پاک نژاد ،محسن و درانی ،کمال ( .)1311رفتار تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی
آن .فصلنامۀ رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی .شمارۀ سوم.112-110 :
توسلی ،غالمعباس ( .)1315نظریههای جامعهشناسی .تهران :نشر سمت.
رحمتی ،محمد مهدی ( .)1313بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی-پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر
تهران .فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهارم ،شمارۀ .211-251 :13
رحمتی ،محمد مهدی ( .)1311جامعهشناسی خشونت ورزشی .تهران :نشر شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی.
ریتزر جورج ( .)1311نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمۀ محسن ثالثی-تهران :نشر
علمی.
صداقت زادگان ،شهناز ( .)1311جامعهپذیری از طریق ورزش .فصلنامۀ المپیک ،شماره ی .۳1-01 :2
صداقت زادگان ،شهناز ( .)1311زنان و ورزش ،رشد .آموزش علوم اجتماعی ،دورۀ دهم ،شمارۀ :2
.23-31
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صدیق سروستانی ،رحمت اهلل ( .)1311تخلیۀ منفعل هیجان یا تزریق فعال خلجان .نامۀ علوم اجتماعی،
شمارۀ .۳1-۳3 :13

صفابخش ،محسن ( .)1312رفتارهای جمعی هواداران باشگاههای پرطرفدار شهر تهران در مسابقات
لیگ حرفهای فوتبال  .1311-12طرح پژوهشی ،پژوهشکدۀ تربیتبدنی.
عنبری ،موسی و همکاران ( .)1311بررسی علل خشونتگرایی در میان تماشاگران فوتبال .معاونت
اجتماعی و ارشاد ناجا ،معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تهران ،گروه پژوهشی مطالعات
فرهنگی.

کیاالشکی ،رشاد ( .)1301بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی از دیدگاه تماشاگران،
ورزشکاران و متخصصین تربیتبدنی .رسالۀ کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه گیالن.
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