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  چكيده 
ها در بروز پرخاشگري مسابقات ورزشـي فوتبـال بـه منظـور      هدف اين مقاله بررسي نقش رسانه

هاي ايران در طول  ها در بروز غوغاگري و اوباشگري در ورزشگاه هاي متفاوت رسانه بررسي نقش
هـا، كمـي بـا     روش تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر گـردآوري داده . هاي اخير است سال

هاي ورزشي و حجم نمونـه   جامعه آماري كليه تماشاگران و هواداران تيم. يشي استتكنيك پيما
در چهار ورزشگاه آزادي، پاس قوامين، شهداي شهر قدس و تختـي اسـت كـه براسـاس جـدول      

 15نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند و براي جلـوگيري از ريـزش پاسـخگويان     384مورگان 
هـا   ابـزار گـردآوري داده  . نفـر ارتقـا يافـت    441داد كـل بـه   درصد به اين حجم اضافه شد كه تع

هـاي   و آزمون spssافزار آماري  ها با استفاده از نرم ساخته است و در نهايت داده پرسشنامه محقق
دهـد كليـه    نتايج نشان مي. ها تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند مقايسه ميانگين

درصد معنادار  99ر در بروز پرخاشگري در فوتبال با اطمينان بيش از اي تأثيرگذا هاي رسانه مؤلفه
  . طلبي در فوتبال مؤثر باشند هاي گوناگوني در بروز اوباشگري و خشونت توانند با روش بوده و مي

  خشونت و اوباشگري، فوتبال، تماشاگران، رسانه :واژگان كليدي
  45-65 صص  99 بهار  مدو شماره  اول سال  اجتماعي المپيك مطالعات فرهنگي فصلنامه
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   مقدمه
گيـرد كـه در كـنش متقابـل بـا يكـديگر        هاي ورزشي نيروهاي پويايي را در بـر مـي   فعاليت
ــق همكــاري،     مــي ــد عناصــر موجــود در ســاختارهاي فرهنگــي و اجتمــاعي را از طري توانن

پذيري، عملكرد گروهـي، رقابـت، كجـروي، كنتـرل، سـتيز، خشـونت و        سازگاري، جامعه
امروز شـاهد بـروز بسـياري از    . اي درآورند پرخاشگري تقويت كنند يا آنها را به شكل تازه

، 2،هوليگانيسـم 1رفتارهاي ناهنجار تماشاگران فوتبال هستيم كه با اصطالحاتي نظير ونداليسم
ها و مجامع علمي، اجتماعي و فرهنگي مورد خطاب قـرار   در رسانهرفتارهاي ضد اجتماعي 

  .گيرند مي
مسابقات ورزشي همواره كانون توجه سياسـت مـداران، صـاحبان صـنايع، بازرگانـان،      

انـدركاران مطبوعـات    متخصصان و پژوهشگران از يك سو و عكاسان، خبرنگـاران، دسـت  
فوتبـال بـه   . ز سوي ديگر بوده و هستهاي اجتماعي ا هاي گروهي و رسانه ورزشي و رسانه

فوتبـال  . شـود  هـاي ورزشـي شـناخته مـي     دليل جذابيت ويژه، يكـي از پرطرفـدارترين رشـته   
هـاي پردامنـه    هاي سالم ورزشي بـه مبـارزه و درگيـري    اي براي تبديل رقابت اي صحنه حرفه

هيجانات  اي شدن ورزش فوتبال و افزايش با حرفه). 1388نژاد، وثوقي وخسروي(شده است 
ناشي از مسابقات آن، به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده است، بـه  

هـزار نفـر هـم     100ها بـه بـيش از    طوري كه در برخي مسابقات جميعت حاضر در استاديوم
هاي تلويزيوني، راديويي و ساير طرفداران غير فعـال را   رسد و چنانچه به اين تعداد بيننده مي
با گذر زمـان و بـا رواج تـب فوتبـال در     . يابد ها نفر نيز افزايش مي ز اضافه كنيم، به ميليونني

هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفته، به طوري كه  جوامع مختلف، حساسيت
هـا و   پـژوهش .هـا و اوباشـگري دربـين تماشـاگران انجاميـده اسـت       به بروز برخي ناهنجاري

شانگر اين است كه سطح و ميزان انحراف و به خصـوص خشـونت در   شده ن تحقيقات انجام
                                                                                                                                        
1. Vandalism   
2. Hooliganism 
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در يك جامعـه  . ورزش، بستگي اساسي به سطح و ميزان انحراف و خشونت در جامعه دارد
شـود تـا    هاي ورزشي آن جامعـه نيـز مـنعكس مـي     خشن، سطح عمومي خشونت در فعاليت

وصيات يـك جامعـه را   خص«: جايي كه فيلسوف مشهور فرانسوي ژان پـل سارتر گفته است
فوتبـال امـروز بـه يـك پديـده      ). 2:1390آقـايي، (» وجـو كنيـد   در فوتبال آن كشـور جسـت  

گسترده اجتماعي تبديل شده است و زن و مرد و پير و جوان در اقصي نقاط جهان نسبت به 
آنچه مسـلم اسـت، تماشـا    ). 27: 1381افسر كشميري، (دهند آن حساسيت و عالقه نشان مي

رونـد كـه همـواره حضـور      امل اصلي برگزاري يك رويداد ورزشي به شمار ميگران از عو
افزايـد، اكثـر كارشناسـان، مربيـان و      آنها در مسـابقات فوتبـال بـر جـذابيت و رونـق آن مـي      

بازيكنــان معتقدنــد بــازي فوتبــال بــدون حضــور تماشــاگر معنــي و مفهــوم الزمــه را          
ي، پرخاشگري و رفتارهاي اوباشگرانه گسترش و اشاعه غوغاگر). 43: 1381جهانفر،(ندارد

. تماشاگران به ميزان كم و بيش زيادي در كشـورهاي مختلـف از جملـه ايـران وجـود دارد     
پرتاب اشيا به داخل زمين، توهين به بازيكنان و تماشاگران تيم حريف و حتي تـيم خـودي،   

ا، تخريــب هــ هــا و جايگــاه پلــه هــا و حتــي راه فحاشــي بــه داور و تخريــب امــوال ورزشــگاه
هاي تلفن، ديوارنويسي، شكستن  هاي اتوبوس خط واحد و مترو، صدمه به كيوسك صندلي

هـا و   هاي نصب شده در ميادين، پـارك  هاي معابر، شكستن مجسمه ها و چراغ درختان، نهال
امـروزه اوباشـگري   . اماكن عمومي و بسياري از موارد ديگر از جمله ايـن اوباشـگري اسـت   

اي  كننـد پديـده   ي كـه در شـهرهاي بـزرگ و پرجمعيـت زنـدگي مـي      خصوصاً براي كسـان 
ملموس و مشهود و واقعيتي تلخ و در عـين حـال گريزناپـذير اسـت كـه بـه عنـوان يكـي از         

  ). 11:1393نيازي،(نمودهاي زندگي اجتماعي جامعه امروزي و مدرن بروز و ظهور دارد
در دهـه  . ل آغـاز شـد  تاريخچه خشونت و پرخاشگري در ورزش ايران با ورزش فوتبا

. هاي باشگاهي تهران در تب وتاب رقابت سه باشگاه شاهين، تاج و دارايي بود مسابقه 1340
رويارويي شاهين وتاج به نوعي نماد رويارويي دو ايـدئولوژي و دو انديشـه متفـاوت يعنـي     

بـه نظـر   ). 72:1379صـدر، (دولتي بـود  گري يا به تعبيري دو تيم مردمي و روشنفكري ونظام
هـاي   هاي خشونت وپرخاشگري در ورزش فوتبال ايران ازداخل زمين رسد نخستين موج مي

همچنين سـابقه برگـزاري   . ورزشي شكل گرفت و سپس به سكوهاي تماشگران كشيده شد
 1358پاييزسال . گردد شمسي بازمي 1350ديدارهاي باشگاهي فوتبال در ايران به اوايل دهه 

نخستين درگيري جدي بـين تماشـاگران   . رود اي در فوتبال تهران به شمار مي سال پر حادثه
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در جريـان  . شـود  مربـوط مـي   1358ماه  هاي فوتبال پس از انقالب اسالمي به آبان در مسابقه
بازي دو تيم استقالل و پرسپوليس، در اواخر بازي و در حالي كه نتيجه بازي يك بـر صـفر   

طرفداران تيم پرسپوليس به داخل زمين بـازي هجـوم آوردنـد و بـازي     . ل بودبه سود استقال
در ادامـه بـه مـواردي ديگـر از وضـعيت خشـونت و       ). 47:1388رحمتي،(نيمه تمام قطع شد

  ).1جدول شماره (گردد  اوباشگري در فوتبال ايران به صورت نمونه اشاره مي

  چند سال اخير در ايران هاي ورزشي مسابقات فوتبال بر خي ناآرامي. 1جدول 

 هاي منجربه خشونت و اوباشگري حوادث و ناآرامي
تعداد 

 تماشاگران
 ها تيم تاريخ و مكان 

افتاد باعث قهرماني  اصفهان كه اگر اتفاق مي پخش شايعه مبني بر تساوي در
شد، قطع اينترنت و تلفن، تساوي بازي برده تيم تراكتور،  تيم تراكتورسازي مي

تماشاگران به داخل زمين، اقدام به فحاشي وپرتاب سنگ و شكستن هجوم 
ها، درگيري با مأموران يگان ويژه و آسيب ديدن تعدادي از مأموران  صندلي

 .پليس و تماشاگران

ورزشگاه يادگار  نود هزار نفر
) ره(امام
 24/2/94تبريز

تركتورسازي 
تبريز ـ نفت 

 تهران

تماشاگران جهت تماشاي بازي پس از  تكميل ظرفيت ورزشگاه و هجوم انبوه
اتمام مسابقات كشتي كه در سالن دوازده هزار نفري برگزار شد و منجر به 
 ها درگيري طرفداران دو تيم، پرتاب سنگ و فحاشي طرفداران بر روي صندلي

بيش از 
 يكصدهزار نفر

ورزشگاه آزادي 
 27/1/95تهران

پرسپوليس 
 ـ استقالل

استقالل اهواز به اختصاص بيش از چهل درصد ورزشگاه به اعتراض تماشاگران 
تيم مهمان كه قانوناً بايد ده درصد باشد، تحت فشار گذاشتن تيم پرسپوليس 
وكسب نتيجه جهت ماندن در ليگ برتر كه منجر به سنگ پراني به سمت 
تماشاگران حريف و هجوم به داخل زمين شد و تعدادي از تماشاگران وافراد 

 ب ديدندپليس آسي

ورزشگاه تختي  چهل هزار نفر
 2/3/95اهواز

استقالل 
اهواز ـ 
 پرسپوليس

پرتاب اشيا به سمت يكديگر، ورود دو  فحاشي تماشاگران دو تيم به يكديگر و
نفر از تماشاگران به داخل زمين كه قبل از رسيدن به زمين چمن توسط 

 .نيروهاي پليس دستگير شدند

و پنج  هشتاد
 هزار نفر

ورزشگاه آزادي 
 26/6/95تهران

استقالل ـ 
 پرسپولس

فحاشي و اهانت طرفداران تيم تراكتورسازي به تماشاگران استقالل كه منجربه 
 .با دخالت پليس پايان پذيرفت پرتاب بطري وسنگ به طرف يكديگر گرديد و

ورزشگاه آزادي  شصت هزار نفر
25/9/95 

استقالل ـ 
تراكتور 
 سازي

بازيكنان تيم فوالد كه منجربه اعتراض تماشاگران و عملكرد ضعيف 
 .پراني به سمت تيم مقابل شد سنگ

ورزشگاه تختي  چهل هزار نفر
 29/10/95اهواز

فوالد 
خوزستان ـ 
 پرسپوليس

هاي دو تيم داخل زمين باعث اعتراض تماشاگران وپرتاب اشيا  درگيري كاپيتان
ي از بازيكنان آسيب سطحي به سمت يكديگر و زمين مسابقه شد وحتي سر يك

ديد كه با اقدامات پليس پايان يافت و همچنين پس از پايان بازي و خروج از 
 در. پراني نمودند ورزشگاه تعدادي باهم درگير شدند و به سمت يكديگر سنگ

 .اين بازي تعدادي تماشاگر آسيب ديدند

ورزشگاه  نود هزار نفر
 23/11/95آزادي

-استقالل
 پرسپوليس
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شـدن جوامـع دانسـته و آن را در     شناسان اوباشگري فوتبالي را زاده صنعتي بسياري از جامعه
حوادثي كه به دنبال اتفاقي ورزشي يـا كسـب   . كنند وجو مي ميان نوجوانان و جوانان جست

آيد، يا اعتراضـات سياسـي و اجتمـاعي كـه بـه اتفـاقي نـاگوار منجـر          افتخاري ملي پيش مي
اي  شوند، تنها نمونـه  ها اظهار مي ها و ناگواري هايي كه به دنبال ناكامي گردند و ناراحتي مي

جمعي است كـه معمـوالً بـه عنـوان معضـلي اجتمـاعي بـه آن نگريسـته          هاي دسته از واكنش
لذا باتوجه به مباحث ياد شده در باال سؤال اساسي اين تحقيق آن اسـت كـه نقـش    . شود مي

هاي ورزشي فوتبال در ميادين مهم به ويژه  رفداران تيمها در بروز و كنترل خشونت ط رسانه
هـاي رسـانه ايـي     تواند ضمن شناسايي مؤلفـه  اين مهم مي. ميادين المپيكي به چه اندازه است

پيشگيري از اوباشگري فوتبال باعث بهتر برگزار شدن مسابقات فوتبـال و آرامـش فوتبـالي    
  . در كشور گردد

   پژوهش پيشينه.1
پژوهشـي در مـورد   (تخليه منفعل هيجـان  «در پژوهشي با عنوان ) 1381(نيصديق سروستا -

هـاي ورزشـي و    با طرح اين سؤال كه چرا در ميدان» )هاي حواشي مسابقات فوتبال درگيري
گيـرد كـه تبليغـات و تحريكـات      آيد، نتيجه مـي  خارج از آن، خشونت و درگيري پديد مي

هـاي فزاينـده آن، تحركـات     بقات و كاسـتي اي، سوء مديريت مسئوالن برگزاري مسا رسانه
دار برخـي   ها و مربيـان، حركـات و رفتارهـاي ناشايسـت و نسـنجيده و جهـت       ناسالم باشگاه

مربيان، داوران و بازيكنان، تربيـت نادرسـت گروهـي از طرفـداران و تماشـاگران تحريـك       
د ناشايسـت  شده، بي تجربگي و بي مهارتي نيروهاي حافظ نظم و امنيت مسابقات و برخـور 

هـاي درون   ترين عوامل بروز ناآرامي و آشوب آنان با تماشاگران و طرفداران، از جمله مهم
  .و برون ورزشگاهي قلمداد شده است

گيـرد كـه بـه     اي با عنوان خشونت در فوتبال، نتيجـه مـي   نيز در مقاله) 1381(فر جهان -
ر و پر تحرك هستند، از ايـن  تر كه پرشو هاي جوان آفريني ورزش فوتبال، نسل دليل هيجان

ارتقـاي فرهنـگ عمـومي خاصـه وسـايل ارتبـاط جمعـي و        . پذيرند مسابقات بيشتر تأثير مي
ريـزي   زا و نيـز اشـتغال جوانـان، برنامـه     هاي متعدد تفريح هيجان جرايد ورزشي، ايجاد زمينه

نامـه بـراي   با جلب مشاركت نيروي امنيتي و تنظـيم بر ) به ويژه جوانان(براي تربيت هيجانات
سازي نحوه بروز هيجان در دوره جواني از جمله  زدايي فوتبال و مطلوب تعيين روز خشونت

 .پيشنهادات اين تحقيق است
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گرايـي تماشـاگران و نقـش     خشـونت «در تحقيقي با عنـوان  ) 1384(فتحي و عليزاده  -
ميـزان تحصـيالت،   به اين نتيجه رسيدند كـه متغيرهـايي ماننـد سـن،     » ها در كنترل آن رسانه

شغل، عوامل محيطي، ميزان رضـايت از زنـدگي، تـاثير جـو ورزشـگاه، تعصـب، در ميـزان        
ــؤثر اســت  ــانه  . اوباشــگري م ــه رس ــد ك ــين دريافتن ــا  آن دو همچن ــانه (ه ــوزش رس اي و  آم

هـا نخسـت راديـو و     از ميـان رسـانه  . كننـده دارنـد   ، در اين بـين نقشـي تعيـين   )سازي فرهنگ
  .ن نشريات ورزشي بيشترين نقش را دارندتلويزيون، و پس از آ

شناختي عوامل مؤثر بر  اي با موضوع بررسي جامعه ، در پايان نامه)1386(نورعلي وند -
ونداليسم واوباشگري در ورزش فوتبال با هدف تبيين عوامل مؤثر بر رفتارهاي ونداليستيك 

ترين عوامـل تأثيرگـذار بـر     گيرد كه مهم واوباشيگرانه تماشاگران مسابقات فوتبال نتيجه مي
طلبـي و   رفتارهاي ونداليستي تماشاگران فوتبال به ترتيب اهميت و ميزان تأثير آنهـا، هيجـان  

، تأثيرپذيري از گروه همساالن 24/0گرايي با ضريب  ، تيم29/0گشايي با ضريب بتاي  عقده
  .باشند مي 1/0و از هم گسيختگي خانواده  19/0، سابقه درگيري و نزاع 2/0

رفتارهاي تهاجمي تماشاگران فوتبال «درپژوهشي با عنوان ) 1388(نژاد و دراني پاك -
گيرند كـه شـيوع بيشـتر رفتارهـاي تهـاجمي كالمـي        نتيجه مي» و علل رواني و اجتماعي آن

مانند شعار عليه طرفداران و بازيكنان تيم رقيب و شيپور زدن در خيابان نسبت بـه رفتارهـاي   
طلبي تماشـاگران بـا ضـريب بتـاي مثبـت و حضـور        روحية خشونت. تهاجمي فيزيكي است

نيروي انتظامي با ضريب بتاي منفي به طـور معنـاداري رفتـار تهـاجمي تماشـاگران را تبيـين       
طلبـي تماشـاگران،    دهد كه با افزايش روحيه خشونت به بيان ديگر، اين نتايج نشان مي. كرد

از سـوي ديگـر، بـا افـزايش ميـزان      . كنـد  مـي  هاي ورزشي افـزايش پيـدا   ميزان بروز ناآرامي
  .ها، ميزان بروز اين رفتارها كاهش داشته است حضور نيروي انتظامي در ورزشگاه

شناختي عوامل مـؤثر   در پژوهشي با عنوان توصيف جامعه)1388(قاسمي و همكاران -
ه شـيوه  نفـره تماشـاگران بـ    384بر ونداليسم و اوباشگري در ورزش فوتبال با نمونه آمـاري  

گيرنـد كـه از ميـان متغيرهـاي مـورد مطالعـه متغيـر         اي در دسترس نتيجه مي گيري اليه نمونه
گسيختگي  گرايي، ازهم گشايي، سابقه درگيري و نزاع، تيم فرعي شامل هيجان طلبي و عقده

آميـز،   هـاي خشـونت   ها و تماشاي فيلم رواني خانواده، تأثيرپذيري از گروه هم ساالن، رسانه
ها و وقايع زندگي، رضـايت از عوامـل وضـعيتي، سـابقه      پليس، جماعت انبوه، بحران كنترل

رفتار مجرمانه و تحريك مطبوعات ورزشي به طور معناداري واريانس متغيرهـاي ونداليسـم   



  51    ها در بروز پرخاشگري مسابقات ورزشي فوتبال نقش رسانه

 .كنند و اوباشگري را تبيين مي

دستيابي به » اوباشگري تماشگران فوتبال«در مقاله خود با عنوان ) 1394(نيا  اسماعيل -
پذير دانسته كه  تبيين علمي رفتارهاي اوباشگري تماشاگران فوتبال در جامعه را زماني امكان

شناسي ورزش و تطبيق و به كار  هاي پژوهشي جامعه هاي علمي و نيز يافته با استمداد از شيوه
 روشـن . هاي جامعه امـروز ايـران صـورت گيـرد     بستن آن با در نظر گرفتن عوامل و ويژگي

هـاي ميـداني گسـترده و مطالعـات      است كه اين كار نيازمند اهتمامي علمي و انجام پژوهش
  .جانبه است نظري همه

در تحقيقــي بــا عنــوان بررســي راهكارهــاي پيشــگيري ) 1394( مــرادي و همكــاران -
: انـد كـه نتـايج آن نشـان داد     هاي ورزشي پرداختـه  انتظامي از بروز پرخاشگري در مجموعه

هاي فرهنگي، نظارت پليس وبهـره گيـري    تعامل پليس با كانون: ل پنجگانه شاملتأثير عوام
هـا، توانمنـدي    هاي آموزشـي پلـيس در رسـانه    از تسهيالت، آموزش و كنترل ليدرها، برنامه

نيروي انساني وتجهيزات پليس بر كاهش پرخاشگري در فوتبـال ايـران در حـد زيـاد تـأثير      
  .شترين تأثير را دارددارد و آموزش و كنترل ليدرها بي

سـازي   اي، جنجـال  به اين نتيجه رسيدند كـه توليـدات رسـانه   ) 1997( 1تنبام و سينگر -
آميـز   العمـل خشـونت   هاي ورزشي و عكس مطبوعات، رفتار ناشايست بازيكنان و مربيان تيم

 ترين عوامل بروز رفتارهاي ونداليستيك و اوباشگرانه در تماشاگران مسـابقات  پليس از مهم
  .ورزشي است

طلب يونـان   به اين نتيجه رسيد كه اكثر هواداران خشونت) 1998( 2نستور كوراكيس -
بسياري از آنها پايگاه اقتصادي اجتماعي پـاييني  . سال سن دارند 20مجرد و به طور ميانگين 

و مشـكالت    گسـيخته پـرورش يافتـه    هـاي ازهـم   دارند و طبق آمار موجود بيشتر در خانواده
به اعتقاد . همچنين به لحاظ شغلي نيز درصد بااليي از آنها بيكارند. اي دارند عديدهتحصيلي 

كوراكيس نگرش منفي به هواداران تيم رقيب، اشتباهات داوري، نگرش تحريـك برانگيـز   
ترين  نگاران ورزشي و كسب شهرت و اعتبار از مهم پليس به تماشاگران، تحريكات روزنامه

  .باشند هاي ورزشي مي ايي هواداران تيمگر عوامل مؤثر بر خشونت
دهد بازيكنان فوتبـال، مربيـان و تماشـاگران از     نشان مي)2006(3نتايج تحقيق سيمون -

                                                                                                                                        
1. Tenbam & Singer 
2. Curakis 
3. Simon 
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منابع اصلي پرخاشگري هستند و عواملي ماننـد كمبـود اطالعـات از قـوانين بـازي در ميـان       
تالف نظـر مربيـان،   ، تصميمات داور، اخ)برد(بازيكنان، مربيان و تماشاگران، ارزش موفقيت

آميـز و پرخاشـگرانة    بازيكنان و تماشاگران، ازدحام بيش از حد جمعيـت، كنتـرل خشـونت   
جمعيت، بروز بازي خشن از سوي بازيكنـان و قضـاوت ضـعيف داور، باعـث پرخاشـگري      

 .شوند تماشاگران مي

ن معتقد است كه قرار گرفتن در انبوه خلق بروز رفتارهاي خش)2007(1رامون اسپايج -
زدگـي و برانگيختگـي ناشـي از     را در پي دارد و اوباشگري تماشاگران فوتبال، عامل هيجان

همچنـين معتقـد اسـت كـه موقعيـت سـني، احسـاس نابهنجـاري،         . گيرد انبوه خلق شكل مي
اجحاف و اختالل در روابط و رضايت فرد از تماشاي مسابقه در بروز خشونت تأثير دارند و 

جويي و در نهايت گرايش به خشونت و پرخاشگري را در فرد تقويت  متقابالً احساس انتقام
  .كنند مي

  مباني نظري. 2
پـذير نيسـت؛ زيـرا     ارائه تعريف براي اصطالح خشونت كه مورد قبول همگان باشد، امكـان 

هاي متفاوت درباره اينكه آيا بايد پرخاشگري را بر اساس نتايج ملموس و عينـي آن   نظرگاه
هـاي   نيت و مقاصد شخصي افراد تعريـف كنـيم، باعـث پديـد آمـدن تعريـف      و يا بر اساس 

داننـد كـه    شناسان خشونت را رفتـاري مـي   برخي از روان. متفاوتي از پرخاشگري شده است
توانـد   ايـن آسـيب مـي   . موجب آسيب ديگران شود، يا بالقوه بتواند به ديگران آسـيب بزنـد  

يا لفظي مانند ناسزاگويي و فريـاد زدن و يـا   بدني مانند كتك زدن، لگد زدن و گاز گرفتن، 
  )425-6: 2،1391و كارول هوستون هنري ماسن.(حقوقي، مانند به زور گرفتن چيزي باشد

است كه به جهت تاريخي بـه خـانواده    3اوباشگري برگردان انگليسي واژه هوليگانيسم
. دن مهاجرت كردندبه لن18باجگير ايرلندي به نام پاتريك هوليگان ارجاع دارد كه در قرن 

). 1991ارمسـترانگ و هـريس،   (به همين سبب بـه تـدريج هوليگـان، اوبـاش معنـي گرفـت       
توان كنش يا عملي در نظر گرفت از جانب فرد يـا افـرادي از    خشونت و پرخاشگري را مي

كاري، ضرب ديدگي، صدمات  كتك(رساني فيزيكي  روي آگاهي و اراده به منظور آسيب
                                                                                                                                        
1. Spaidj 
2. Masuon & Hostun 
3. Hooliganism 
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رواني به ديگران  –يا روحي ...) دست و پا و وسايل و ابزاراالت و صورت و چشم، شكستن
پرخاشـگري و خشـونت   ). 1377؛ اورنسـون،  176: 1381محسـني تبريـزي،   (گيرد  انجام مي

را كه در اشكال مختلف زد و خورد، شكستن، شـعار دادن، عربـده   (مرسوم در بازي فوتبال 
اوباشگري بـه عنـوان آشـكارترين    . امندن اوباشگري مي...) كشي، صدمه زدن، فحش دادن و

جلوه اجتماعي خشونت در ورزش فوتبال است كه بـراي نخسـتين بـار در فوتبـال انگلسـتان      
سپس در كشورهاي ديگـر صـاحب فوتبـال ماننـد آلمـان،      . نمايان شد) ميالدي 60در دهه (

ي نمايـان شـد   اي اجتمـاع  بـه عنـوان پديـده   ...ايتاليا، هلند، بلژيك، تركيه، آرژانتين، مصـر و 
  ).1381رحمتي، (

هـاي خشـونت در ورزش و بـه     اي اجتماعي، و از آشـكارترين جلـوه   اوباشگري مسئله
هاي فوتبال انگلسـتان توجـه محققـان     و در رقابت 1960خصوص درفوتبال است كه از دهة 
از ابتداي به وجود آمدن پديدة اوباشگري تا به امـروز،  . علوم اجتماعي را به خودجلب كرد

. انـد  شناسان و محققان علوم اجتماعي هرگـز تعريـف واحـد و سـاده اي از آن نكـرده      امعهج
دانــد كــه هــواداران فوتبــال بــه راه   اوباشــگري فوتبــال را اغتشاشــاتي مــي) 2006(پيرســون 

هاي جنايي است و در بيشتر موارد قبل يا بعد از  معموالً اين تعريف شامل فعاليت. اندازند مي
هـا اغلـب    اين گـروه . شوند اين رفتارهاي اوباشگرايانه گروهي انجام مي. دده مسابقه رخ مي

ها گاه خـود   اين گروه. اند ريزي شده خودجوش هستند، هر چند برخي از آنها از پيش برنامه
قاسـمي وذواالكتـاف و   (سازند تا برخورد و درگيري ايجـاد كننـد    ها مرتبط مي را به باشگاه

اجتماعي  –اوباشگري فوتبال، مفهوم علمي اجتماعي يا روان اصطالح ). 1388وند،  نورعلي
بـه همـين دليـل از دقـت     . هاسـت  شدة برخي از مديران و رسـانه  نيست، بلكه اصطالح ساخته

الزم برخوردار نيست و اشكال گونـاگون رفتارهـايي كـه كـم و بـيش بـه طـور مسـتقيم در         
از ايـن واژه بـراي برچسـب زدن بـه     . گيـرد  هاي وابسته به فوتبال رخ مي دهد در برمـي  زمينه

ــراد،      ــه اف ــيا ب ــاب اش ــاوت خشــونت كالمــي و فيزيكــي، پرت ــد اشــكال متف ــايي مانن رفتاره
ها، نزاع و درگيـري و حتـي نـزاع بـا      ها و استاديوم رساني به وسايل و امكانات باشگاه آسيب
مـين فوتبـال و   شود اين گونه رفتارها هم پيرامون ز هايي مثل چاقو و اسلحه استفاده مي سالح

امروزه حتـي غيـر   . افتد هاي باشگاهي اتفاق مي هم نزاع و درگيري بين طرفداران وفادار تيم
دهـد   هاي اتوبوس و مترو نيز رخ مـي  از روز مسابقه در جاهاي دورتر از باشگاه مثل ايستگاه

  ).1388پاك نژاد،(
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و بر خـالف بسـياري   شود  هايي است كه با پا انجام مي ورزش فوتبال از از معدود رشته
شـود و   ها هستند يك ورزش غير ابـزاري محسـوب مـي    ها كه كامالً متكي به ابزار از ورزش

هـا ماننـد دو و    هـايي از ديگـر ورزش   اي است بـدين معنـي كـه جلـوه     يك ورزش بين رشته
هـاي ورزشـي،    شود و در مقايسه با ساير سـاير رشـته   در آن ديده مي...ميداني، راگبي وغيره

). 1:1385عنبـري ،  (ناپـذير اسـت كـه جـذابيت آن در همـين اسـت       بينـي  سيار پـيش ورزش ب
آميز بين طرفداران فوتبال، پديده اوباشگري است كـه   آشكارترين نمونه رفتارهاي خشونت

. امروزه به شكل نسبتاً سازمان يافته، در كشورهاي صاحب فوتبال، به ويـژه اروپـا رواج دارد  
جـايي، رنـج و    يا جابـه  1وانشناسي تحت عنوان ديس پلسمنتهاي ر بر اساس يكي از تئوري

ناكامي حاصل از عدم تحقق هدف يا اهداف موجب تحريك كينه، دشـمني و عـداوت در   
شود، ولي وقتي علت ناكامي مشخص نباشد يا فرد به دليـل عـدم دسترسـي بـه      فرد ناكام مي

تالفي و ناكامي خود وامكـان اينكـه   منبع يا منابع ناكامي، ياترس از انتقام يا عدم توانايي در 
جويي و خشونت را بر سر عامل ناكامي خود تخليه كند، وجود نداشته باشد، هدف  پرخاش
هـا   از نظر اين رويكرد فكري ،يكي از بهترين مكـان . كند جويي خود را جابه جا مي پرخاش

نجرب به وجود باشد، اگر مورد كنترل قرار نگيرد م جهت تخليه موارد يادشده ورزشگاه مي
هاي جديد اين تئوري بيـان   ديدگاه. گردد آمدن اوباشگري و زد وخورد بين تماشاگران مي

دارد كه دامنه تجلي و بروز پرخاشگري در عرصـه ورزش، بـه عوامـل مختلفـي بسـتگي       مي
گيري و بروز ناكامي، آستانه تحمـل افـراد در    توان به فراواني شكل دارد كه در اين ميان مي

ن مـردم  ييها در ايـران حـاكي از آسـتانه بسـيار پـا      كه گزارش(به هنگام بروز ناكامي جامعه 
شوند و نيـز دامنـه انتظـارات فـرد در مقابـل       ، ميزان رويدادهايي كه منجربه ناكامي مي)است

  . گيرد، اشاره كرد جويانه تعلق مي مجازاتي كه به رفتار پرخاش
فوتبـال بـا پيـروي از نظريـه يـادگيري       پردازان حوزه پرخاشـگري  برخي ديگر از نظريه

سه منبع مهم پرخاشـگري فوتبـال را در گـروه مرجـع فعلـي افـراد شـامل         2اجتماعي باندورا
ورزشكاران، مربيان، اعضاي خـانواده و دوسـتان، سـاختار فعاليـت ورزشـي و نحـوه اعمـال        

و طرز ) يقسيستم تنبيه وتشو(هاي ورزشي  اندركاران و مقامات فعاليت مقررات توسط دست
عواملي كه نه از قبل، بلكه با توجه بـه  (اين تئوري به عوامل وضعيتي . دانند ها مي تلقي رسانه

                                                                                                                                        
1. Displasment 
2. Bandura 
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اشــاره ) گيــري وضــعيت خــاص در مكــان و فضــاي خــاص خشــونت شــكل بگيــرد  شــكل
  ). 1991دانيگ و پاتريك و آين، (كند مي

است كه توسـط   پردازان حوزه پرخاشگري فوتبال نظريه بازگشتي يكي ديگر از نظريه
شناسـي،   شناسـي و جامعـه   هـاي روان  در اوايل دهه نود با تلفيقي ناقص از نظريه» 1جان كرد«

او معتقد بود كه رفتار انسان . سعي كرد به تبيين رفتار پرخاشگرايانه طرفداران فوتبال بپردازد
يشـه  كامالً ناپايدار است و يك فرد اوباش كه در يك موقعيتي مبادرت به شكسـتن يـك ش  

او بـه  . هاي ديگر ممكن است كه به عمـل كـامالً متفـاوتي دسـت بزنـد      كند، در موقعيت مي
كند و معتقد است كه رفتار او باش عمدتاً به منظـور ايجـاد    هاي فراعاطفي اشاره مي وضعيت

شـبيه آنچـه كـه كـوهن در     (هـا   هيجان و خشنودي ناشي از رها شدن از قواعد و محدوديت
وي . گيـرد  صـورت مـي  ) شجوايانه نوجوانان و جوانان اشاره كـرده خصوص رفتارهاي پرخا

گيرد كه البته ايـن تئـوري    نوعي لذت عاطفي و احساسي از اين اعمال براي افراد در نظر مي
 ,Ceshmor, 1998(نيز مورد انتقادات فراواني قرار گرفت و آن چنان كـه بايـد مطـرح نشـد     

2000.(  
هاي مشـاهده مشـاركتي و مشـاهده     فاده از تكنيكمكتب رفتارگرايانه آكسفورد با است

دارند كه پرخاشگري به شكل  هاي ويدئويي نيز بيان مي هاي كيفي و دوربين ميداني مصاحبه
امروزي خود پديده جديدي نيست، بلكه در طول تـاريخ بـه صـورت نمـادين و شـعارگونه      

شـد، امـا شـرايط،    شناسـانه داشـته با   وجود داشته است و اگرچه ممكن است شـالوده زيسـت  
ها و نحوه جلـوگيري از آن اجتمـاعي در بـروز پرخاشـگري فوتبـال       انگيزش، فعاليت رسانه

اگرچه اعتقاد دارند كه درباره خشونت و اوباشـگري طرفـداران فوتبـال بـزرگ     . مؤثر است
پردازان اعتقادشان بر اين بود كه اگر مجراهاي سودمندي ماننـد   اين نظريه. نمايي شده است

شود كـه انسـجام    هاي ورزشي براي اين پرخاشجويي وجود نداشته باشد، موجب مي يتفعال
يا همبستگي اجتماعي تحت تأثير قرار بگيرد، اما در مقابل اگر چنين مجراهايي فراهم شود، 

  ).Daning, 1993(شود  موجب همبستگي اجتماعي نيز مي
ــوان نظريــه   2و هــاريس آرمســترانگ ــه عن ــز ب ــردازان انســان ني شــناختي خشــونت و  پ

  هـاي  سرسـخت تـيم    و هـواداران   طرفـداران   اصلي  هدف  باور بودند كه  ، بر اين پرخاشگري

                                                                                                                                        
1. Kered 
2. Armestrang & Hareis 
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  دو پژوهشگر مرزبندي  اين. است  رقيب  هاي تيم  و تماشاگران  هواداران  تحقير نمادين  فوتبال
  كـه   اسـت   يكنشـ   واقعـي   خشـونت . شـوند  مـي   قايل  و نمادين  واقعي  خشونت  بين  آشكاري

  ديگـر اسـت، در حـالي     يا اشخاص  شخص  به  فيزيكي  وارد كردن آسيب  آن  منظور از انجام
  اعتقـاد ايـن    بـه . اسـت   فيزيكـي   آسـيب   وارد سـاختن   تهديـد بـه    شـامل   نمادين  خشونت  كه

  افـراد هـر چنـد داراي     و ايـن   نيسـت   واقعـي   ، خشونت اوباشگران  اصلي  پژوهشگران، هدف
سـاير    دارد و بـين » پـاييني »  سـطح   كـه   خشـونت   نـوع   هستند، اما تنهـا يـك    خشونت  پتانسيل
  ).1379ويليامز،(كند  بروز مي  نيز وجود دارد، از آنان  جامعه  محروم  هاي گروه

توان گفت كه تلويزيون دردنياي كنوني داراي  همچنين بر پايه نظرية كاشت گربنر مي
. قاي واقعيات مورد نظرخود بر هستي اجتماعي و فكري مردم اسـت قدرت تأثيرگذاري و ال

اي همگـن و بيمنـاك خواهـد     او معتقد است كه استفاده زياد از تلويزيون باعث ايجاد تـوده 
بيننـدگان پرمصـرف بـا خشـونت تلويزيـوني ارتبـاط بيشـتري داشـته و         ). 1391هنري، ( شد

سـندرمي كـه شـالوده    . شـوند  دچـار مـي  » سندرم دنياي پست«بنابراين همچون يك بيمار به 
در پژوهشـي  . داند كـه در واقعيـت وجـود دارد    فكري آن دنيا را بسيار بدتر از آن چيزي مي

گيـري بـاوري در ذهـن     آميز منجـر بـه شـكل    هاي تلويزيوني خشونت مشخص شد كه برنامه
د، بسـيار  شود كه طبق آن وقوع جرم را ازآنچه كه در واقعيت جامعه وجود دار بينندگان مي

سـندرم  . نامد گربنر اين پديده را سندرم دنياي پست مي. كنند تر تصور مي بدتر و وحشتناك
آميـز   هـاي خشـونت   دهد كه فرد به تماشاي بيش از حد برنامـه  دنياي پست هنگامي روي مي

شود كـه   درنتيجه در ذهن او دنيا به صورت يك محل خبيث ديده مي. پردازد تلويزيوني مي
دهنـد   نتيجه تحقيقات نشـان مـي  ). Gerbaner, 1980(خشونت و اوباشگري است  جايي براي

اي نيز ازعوامل مهمي است كه در رفتارهـاي پرخاشـاگرايانه و اوباشـاگري     كه عوامل رسانه
اين عوامل شامل رفتارهايي از جمله نمايش خشونت از تلويزيون، استفاده از . جامعه مؤثرند
ارشـگر مسـابقه، گـزارش پرالتهـاب و هيجـاني، طرفـداري       آميز از سـوي گز  الفاظ تحريك

گزارشگراز تيمي خاص، پرداختن به حواشي بازي و تأكيد بر مسائل كـم اهميـت در بـازي    
  ). 1391كشتگر، (باشند  مي

  روش تحقيق. 3
هـا، يـك روش    تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نقطه نظـر روش گـرد آوري داده  

جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش كليـه تماشـاگران، هـواداران،        . ستكمي با تكنيك پيمايشي ا
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يگـان  (هـا، نيروهـاي پلـيس     ها، خبرنگاران ورزشي، داوران، كادر فني تـيم  هاي باشگاه ليدر
باشـند، شـامل    دخيـل مـي   95را كه در برگزاري مسابقات فوتبال ليـگ برتـر در سـال    ) ويژه
باشد جهت  اه ايران يكصد هزار نفر ميبا توجه به اين كه ظرفيت بزرگترين ورزشگ. شود مي

نفر بـه صـورت تصـادفي     384تر نمونه آماري براساس جدول مورگان  رسيدن به نتايج دقيق
درصد به اين حجم اضـافه   15ساده انتخاب شدند كه براي جلوگيري از ريزش پاسخگويان 

سـت كـه   گيـري بـدين صـورت بـوده ا     روش نمونه. نفرارتقا يافت 441شد كه تعداد كل به 
هـاي مهـم و    چهار ورزشگاه آزادي، پاس قوامين، شهداي شهر قدس و تختي كه جزء بازي

هـاي تحقيـق بـه صـورت      شوند انتخاب شده و پرسشـنامه  پرتماشاگر ليگ برتر محسوب مي
ــه        ــده ب ــاد ش ــف ي ــار روز مختل ــت در چه ــع و در نهاي ــگران توزي ــين تماش ــادفي در ب تص

هـا   نامه بين جامعه آماري مدنظر حاضر در ورزشگاههاي ذكر شده مراجعه و پرسش ورزشگاه
 384پرسشـنامه،   441در نهايـت از بـين   . توزيع و پـس از تكميـل از آنهـا جمـع آوري شـد     
همانطوري كه گفته شد، ابزار گرد آوري . پرسشنامه انتخاب و در مسير ارزيابي قرار گرفت

با احتسـاب ضـريب   (و پايايي آن ها پرسشنامه محقق ساخته است كه قبل از اجرا اعتبار  داده
هـاي بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از        در نهايـت داده . مورد تأييـد قـرار گرفـت   ) 81/0آلفاي 

ها، تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليـل   هاي مقايسه ميانگين و آزمون spssافزار آماري  نرم
  .قرار گرفتند

  هاي تحقيق يافته.4

  سن نمونه آماري توزيع درصد فراواني بر اساس. 2جدول 

 درصد فراواني سن
 21 75 سال و كمتر 20

 45 156 سال 30تا 21
 25 90 سال 40تا  31
 9 29 سال و باالتر 41

 100 350 جمع كل
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  توزيع درصد فراواني افراد نمونه آماري بر اساس سطح تحصيالت. 3جدول 

 درصد فراواني تحصيالت
 46 159 ديپلم وزير ديپلم

 16 59 كارداني
 28 99 كارشناسي

 10 33 كارشناسي ارشد و باالتر
 100 350 جمع كل

  توزيع درصد فراواني افراد نمونه آماري براساس شغل. 4جدول 

 درصد فراواني شغل
 20 71 دانشجو و محصل

 14 49 كارمند
 37 130 آزاد
 22 79 بيكار
 7 21 ساير

 100 350 جمع كل

  افراد نمونه آماري براساس سابقه حضور در ورزشگاه توزيع درصد فراواني.  5جدول 

 درصد فراواني سابقه حضور در ورزشگاه
 45 159 سال 5تا  1
 38 133 سال 10تا  6
 12 42 سال 15تا  11

 5 16 سال 16بيش از 
 100 350 جمع كل
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  ها درگرايش به اوباشگري   توصيف ميانگين تأثير رسانه. 6جدول 

تأكيـد  «شود، گويه  هاي مربوط به شاخص تاثير رسانه مشخص مي در بررسي توصيفي گويه
عـدالتي و نـاداوري شـده، درگـرايش تماشـاگران       ها اجحاف، بي اينكه در حق برخي تيمبر 

در رتبـه اول و   77/3با ميانگين » ها مؤثر است؟ فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه
ها از حواشي مسابقات فوتبال از تلويزيون درگرايش تماشاگران فوتبال  ارائه گزارش«گويه 

در رتبـه دوم و گويـه    65/3با ميانگين » ها مؤثر است؟ ي در ورزشگاهبه خشونت و اوباشگر
ها، درگـرايش تماشـاگران فوتبـال بـه      ها مانند دربي سازي بيش از پيش برخي بازي برجسته«

  .در رتبه سوم قرار دارند 64/3با ميانگين » ها مؤثر است؟ خشونت و اوباشگري در ورزشگاه
   

 ميانگين گويه
انحراف 
 استاندارد

عدالتي و ناداوري شده، درگرايش تماشاگران  ها اجحاف، بي تأكيد بر اين كه در حق برخي تيم
 ها مؤثر است؟ فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

77/3 13/1 

ها ازحواشي مسابقات فوتبال از تلويزيون درگرايش تماشاگران فوتبال به خشونت  ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ واوباشگري در ورزشگاه

65/3 09/1 

ها، درگرايش تماشاگران فوتبال به  ها مانند دربي سازي بيش از پيش برخي بازي برجسته
 ها مؤثر است؟ خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

64/3 09/1 

تماشاگران ها در گرايش  هاي فدراسيون ها و تبعيض ها در خصوص وضعيت باشگاه ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ فوتبال به خشونت واوباشگري در ورزشگاه

60/3 13/1 

ها و ساير مطبوعات ورزشي در  كننده از طريق روزنامه هاي تحريك ها و عكس ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ درگرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

59/3 057/1 

برانگيز از زندگي شخصي و خصوصي بازيكنان فوتبال در  جنجالارائه اخبار و تفسيرهاي 
 ها مؤثر است؟ هاي مجازي درگرايش تماشاگران به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه شبكه

58/3 08/1 

هاي مختلف  در رسانه...ها، و ها، برتري ها، تعداد طرفداران، كوري خواندن ارائه تاريخچه بازي
 ها مؤثر است؟ به خشونت و اوباشگري در ورزشگاهدرگرايش تماشاگران فوتبال 

58/3 10/1 

ها تا چه حد در گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و  ها از طريق ماهواره پخش گزارش
 ها مؤثر است؟ اوباشگري در ورزشگاه

36/3 10/1 
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  داده هابررسي نرمال بودن توزيع . 7جدول

و سـطح معنـاداري كـه     K-Sشـود، مقـدار    ها مشخص مـي  در بررسي نرمال بودن توزيع داده
هـا نرمـال اسـت و     درصد بيان كرد توزيـع داده  95توان با اطمينان  باشد مي مي 05/0بيش از 

هاي پارامتريك براي آزمون فرضيات و پاسخ به سواال  استفاده كرد، بنابراين  بايد از آزمون
  .مطلوب است

  آزمون آماري.1-4

  ها شاخص تأثير خانوادهtمقدار آزمون . 8جدول

 سطح معناداري tمقدار آزمون  ميانگين عنوان شاخص

ها اجحاف، بي عدالتي و ناداوري شده، درگرايش  تأكيد بر اين كه در حق برخي تيم
 ها مؤثر است؟ تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

32/3 010/6 P<0.01 

درگرايش تماشاگران فوتبال ها ازحواشي مسابقات فوتبال از تلويزيون  ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ به خشونت واوباشگري در ورزشگاه

55/3 86/13 P<0.01 

ها، درگرايش تماشاگران  ها مانند دربي سازي بيش از پيش برخي بازي برجسته
 ها مؤثر است؟ فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

60/3 74/15 P<0.01 

ها در  هاي فدراسيون ها و تبعيض اشگاهها در خصوص وضعيت ب ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت واوباشگري در ورزشگاه

77/3 80/19 P<0.01 

 شاخص
مقدار آزمون 

k-s 

سطح 
 معناداري

عدالتي و ناداوري شده، درگرايش تماشاگران فوتبال به  ها اجحاف، بي تأكيد بر اينكه در حق برخي تيم
 ها مؤثر است؟ خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

11/1 16/0 

فوتبال به خشونت و ها ازحواشي مسابقات فوتبال از تلويزيون درگرايش تماشاگران  ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ اوباشگري در ورزشگاه

43/1 302/0 

ها، درگرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و  ها مانند دربي سازي بيش از پيش برخي بازي برجسته
 ها مؤثر است؟ اوباشگري در ورزشگاه

35/2 121/0 

ا در گرايش تماشاگران فوتبال به ه هاي فدراسيون ها و تبعيض ها در خصوص وضعيت باشگاه ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

17/1 12/0 

ها و ساير مطبوعات ورزشي در درگرايش  كننده از طريق روزنامه هاي تحريك ها و عكس ارائه گزارش
 ها مؤثر است؟ تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

83/1 214/0 

هاي  برانگيز از زندگي شخصي و خصوصي بازيكنان فوتبال در شبكه و تفسيرهاي جنجالارائه اخبار 
 ها مؤثر است؟ مجازي درگرايش تماشاگران به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

81/1 211/0 

هاي مختلف درگرايش  در رسانه...ها، و ها، برتري ها، تعداد طرفداران، كوري خواندن ارائه تاريخچه بازي
 ها مؤثر است؟ تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه

02/1 24/0 

ها تا چه حد در گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در  ها از طريق ماهواره پخش گزارش
 ها مؤثر است؟ ورزشگاه

22/1 37/0 
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 سطح معناداري tمقدار آزمون  ميانگين عنوان شاخص

ها و ساير مطبوعات  هاي تحريك كننده از طريق روزنامه ها و عكس ارائه گزارش
ها مؤثر  ورزشگاهورزشي در درگرايش تماشاگران فوتبال به خشونت واوباشگري در 

 است؟

84/3 53/20 P<0.01 

ارائه اخبار و تفسيرهاي جنجال برانگيز از زندگي شخصي و خصوصي بازيكنان 
هاي مجازي درگرايش تماشاگران به خشونت واوباشگري در  فوتبال  در شبكه

 ها مؤثر است؟ ورزشگاه

01/4 03/21 P<0.01 

در ...ها و طرفداران، كوري خواندنها، تعداد  ها، برتري ارائه تاريخچه بازي
هاي مختلف درگرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در  رسانه

 ها مؤثر است؟ ورزشگاه

11/4 23/32 P<0.01 

ها تا چه حد در گرايش تماشاگران فوتبال به  ها از طريق ماهواره پخش گزارش
 ها مؤثر است؟ اوباشگري در ورزشگاه خشونت و

21/4 19/41 P<0.01 

ها كه مؤيد اين واقعيت است  هاي تي يك متغيره و نتايج اين آزمون با توجه به مقدار آزمون
 99اي تاثيرگذار در بروز پرخاشگري در فوتبال با اطمينان بـيش از   هاي رسانه كه كليه مؤلفه

طلبـي   خشونتهاي گوناگوني در بروز اوباشگري و  توانند با روش درصد معنادار بوده و مي
ها اشـاره كـرد    ها از طريق ماهواره به ويژه بايد به نقش پخش گزارش. در فوتبال مؤثر باشند

  .كه در گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري بسيار مؤثر هستند

  و پيشنهادات گيري نتيجه. 5
، در بررسي spssفزار ا با توجه به نتايج به عمل آمده از تجزيه و تحليل اطالعات به وسيله نرم

سـال و   20دهنـدگان در گـروه سـني     درصـد از پاسـخ   21دهندگان مشخص شد،  سن پاسخ
 9سـال ، و   40تـا   31درصـد در گـروه    25سـال ،   30تـا   21درصد درگروه سـني   45كمتر 

دهـد اغلـب افـراد كـه جهـت تماشـاي        نتايج نشان مـي . باشند سال و باالتر مي 41درصد نيز 
كنند در سن جواني هستند كه معموالً دراين سـن   ها مراجعه مي به ورزشگاه مسابقات فوتبال

هـا پاسـخ    پـذير بـوده و خيلـي زود بـه محـرك      اغلب افراد داراي روحيه هيجاني و تحريك
ريزي بايـد بـه ايـن مسـئله توجـه خـاص داشـته         بنابراين مسؤالن امر در بحث برنامه. دهد مي

  .باشند
درصـد تماشـاگران داراي تحصـيالت     46در بررسي ميزان تحصيالت مشـخص شـد،   

درصد كارشناسي ارشد  10درصد كارشناسي و  28درصد كارداني  16ديپلم و زير ديپلم ، 
درصد جامعه آمـاري   54باتوجه به نتايج سطح تحصيالت تماشاگران حدود . و باالتر هستند

ند كه اين موضـوع نسـبت بـه تحقيقـات صـورت      ا داراي تحصيالت دانشگاهي و عالي بوده
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دهـد و بـا    افزايش چشمگيري را نشان مي) 1386(گرفته قبل مانند پژوهش شيخ و همكاران 
دارد بين سطح تحصيالت و گرايش به خشـونت رابطـه معكـوس     هاي آن كه اعالم مي يافته

ر جامعه با توجه توان اين موضوع را به باال رفتن سطح سواد د مي. وجود دارد متفاوت است
كن كردن بي سـوادي نسـبت    هاي حاكميتي مبني بر تأكيد به سوادآموزي و ريشه به سياست

كنــد و آن بحــث پديــده گمنــامي   ايــن شــاخص موضــوع ديگــري را نيــز نمايــان مــي . داد
شدگي در خلق است، در بررسي مشاغل و تحصيالت افـراد مشـاهده شـد افـراد داراي      وگم

هـا   ي مانند پزشك، وكيل، مدرس دانشگاه، مديران عـالي شـركت  تحصيالت عالي و مشاغل
العمـل   نيز بين تماشاگران بودند كه همانند سايرين نسبت به مسائل واتفاقات عكس... وغيره

درصـد   60تـوان اسـتنباط كـرد كـه نزديـك بـه        با توجه بـه نتـايج مـي   . دادند منفي نشان مي
اند و از كساني هسـتند كـه جهـت     ابت قضيهدهند كه پاي ث تماشاگران را افرادي تشكيل مي

هـاي آنـان    تـوان از پاسـخ   كننـد بنـابراين مـي    هـا مراجعـه مـي    هـا بـه ورزشـگاه    تماشاي بازي
هـاي نظـر    سازي از نظـرات آنـان درغالـب پرسشـنامه     برداري بهينه كرد و براي فرهنگ بهره

ره گيـري از  گذاري بهـ  مشي سنجي استفاده نمود، چراكه يكي از اصول مديريت جهت خط
  .باشد نظرات عمومي افراد درگير مسئله مي

شـود، گويـه    ثير رسانه مشخص مـي أهاي مربوط به شاخص ت در بررسي توصيفي گويه
عـدالتي و نـاداوري شـده، درگـرايش      هـا اجحـاف، بـي    تأكيد بر اين كه در حق برخي تـيم «

در  77/3با ميـانگين  » ها مؤثر است؟ تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه
هــا ازحواشــي مســابقات فوتبــال از تلويزيــون درگــرايش  ارائــه گــزارش«رتبــه اول و گويــه 

در  65/3با ميـانگين  » ها مؤثر است؟ تماشاگران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاه
هـا، درگـرايش    هـا ماننـد دربـي    سازي بـيش از پـيش برخـي بـازي     برجسته«رتبه دوم و گويه 

در  64/3با ميـانگين  » ها مؤثر است؟ گران فوتبال به خشونت و اوباشگري در ورزشگاهتماشا
دهنـد   كه نشان مي) 1391كشتگر، (نتيجه اين فرضيه با نتايج تحقيقات . رتبه سوم قرار دارند

اي نيز از عوامل مهمي است كه در رفتارهاي پرخاشگرايانه و اوباشگري جامعه  عوامل رسانه
اي و  دارد توليـدات رسـانه   كه بيان مـي ) 1997(از نتايج تحقيق تنبام وسينگرمؤثرند و بخشي 

سازي مطبوعات در بروز رفتارهـاي اوباشـگرانه در مسـابقات ورزشـي مـؤثر اسـت،        جنجال
درصـد   99دهد كه با اطمينـان بـيش از    همچنين نتايج آزمون آماري نشان مي .نزديكي دارد

طلبـي   هاي گوناگوني در بروز اوباشـگري و خشـونت   ها با روش توان نتيجه گرفت رسانه مي
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ها اشاره كـرد   ها از طريق ماهواره به ويژه بايد به نقش پخش گزارش. در فوتبال مؤثر هستند
بـا توجـه بـه    . كه در گرايش تماشاگران فوتبال به خشونت واوباشـگري بسـيار مـؤثر هسـتند    

  : نتايج، پيشنهادهاي زير ارائه شده است
هـاي   هـا و تفسـيرهاي جنجـالي و عكـس     ي نمايند به پخـش مصـاحبه  ها سع ـ رسانه
  .آميز كمتر توجه كنند تحريك
اي ماننـد اجحـاف و    هاي ورزشي بـه موضـوعات حاشـيه    ها درپخش برنامه ـ رسانه

كمتر توجـه  ...ها، مسائل خانوادگي بازيكنان و غيره  ها، ناداوري عدالتي حق تيم بي
  .ونه مسائل نداشته باشندنمايند و سعي در بزگنمايي اين گ

هـاي اسـتقالل و    هـا بـه ويـژه تـيم     ـ رسانه قبل از برگزاري دربي يا شهرآورد استان
هـا را بـه سـان     سازي آن بپردازند و اين بـازي  پرسپوليس در تهران كمتر به برجسته

  .هاي ليگ نگاه كنند ديگر بازي
شتاري تـالش نماينـد   هاي ورزشي اعم از ديداري، شنيداري و نو ـ سردبيران برنامه

هـا و   شناس و پليس نسبت به ساخت برنامه شناس، روان با كمك يك تيم از جامعه
ها و چاپ مطالبي بـا موضـوع ورزش و خشـونت ورزشـي و پيامـدهاي آن و       فيلم

هـاي تماشـاگران دو تـيم پـر      همچنين فراهم آوردن زمينه نزديـك شـدن ديـدگاه   
ن و نوجوانان نقش مهمي ايفا نماينـد و از  سازي جوانا ساز در آگاه طرفدار وحاشيه

  .اين طريق به احساسات و عواطف مخاطبان سمت و سويي خاص بخشند
آميز  لـه يـا عليـه     ـ گزارشگران ورزشي سعي نمايند از به كار بردن الفاظ تحريك

  .خودداري نمايند تا حد امكانتيم يا فرد خاص 
ها و بيان مطـالبي از   زشي در رسانهـ دعوت از بازيكنان مهم و پرطرفدار دو تيم ور

سوي آنان با هدف پيشگيري از بـروز خشـونت ورزشـي، در روزهـاي منتهـي بـه       
دار و شهرآوردها راهكار مهم ديگري است كه بايـد از   هاي حاشيه برگزاري بازي

الن برگزاري ليگ فوتبال و پليس دنبال شود و رسانه ملي در اين زمينه ئوسوي مس
     .يفا كندنقش مهمي بايد ا
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