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چکیده
خشونت ورزشي اكنون جزء جدایي ناپذیر ميادین ورزشي شده است .اما ميزان آن به تناسب نوع ورزش و
پذیرش و مقبوليت عمومي متفاوت است .از این رو ،ميزان بازتاب آن عالوه بر این كه متأثر از چنين وضعيتي
است ،متأثر از فراواني خشونت ها نيز هست.
روش تحقيق حاضر ،تحليل محتوا و از نوع توصيفي بوده است .براي این منظور سه روزنامة ورزشي خبر
ورزشي ،ابرار ورزشي و ایران ورزشي كه از پرتيراژترین و پرخوانندهترین روزنامههاي ورزشي بودند ،در دورة
زماني اوایل فروردین ماه سال  2101تا اواخر اسفند ماه سال 2101برگزیده و تمام شماري شدند.
بر حسب بررسي انجام شده ،عمده خشونتهاي ورزشي در حوزه فوتبال و مربوط به مسابقات ليگ مي-
شود كه از یك سو از فراواني بيشتري برخوردارند و از سوي دیگر داراي اهميتي غير قابل انكار هستند .این
خشونتها عمدتاً در زمين بازي (شامل زمين مسابقه و زمين تمرین) بروز پيدا كردهاند و اغلب توسط تماشاچيان
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و بازیكنان شكل گرفته و سپس در فضاي ورزشگاه یا بيرون آن گسترش یافته است .با توجه به این كه حدود 01
درصد از خشونتهاي ثبت شده در مطبوعات مربوط به حوزه فوتبال بوده است ،ساختار بيان شده در مورد ابعاد
گوناگون خشونت نيز به فوتبال مربوط ميشود كه در آن امكان همسانسازي و همانندسازي بين تماشاچيان و
بازیكنان ،امكان تقليد و جانشينسازي و یادگيري اجتماعي و مشاهدهاي و زمينههاي تخليه هيجاني پوپوليستي،
عقدهگشایيهاي ناشي از سرخوردگيها و بغضهاي فروخورده اجتماعي و سياسي و جبران شكستها و
ناكاميهاي گوناگون در این ورزش بيشتر است .با یادآوري این نكته كه فوتبال نقش عمدهاي را در هویتسازي

گروهي نيز بازي ميكند.
واژگان کلیدی :روزنامه های ورزشی ،پرخاشگری ورزشی ،تحلیل محتوا ،فوتبال.

مقدمه
بررسي محتواي مطبوعات ،ابعاد گوناگوني دارد كه عمدتاً این بررسي بر حسب شيوههاي
كالسيك آن گونه كه در منابع علمي آمده است ،انجام ميشود .تقطيع پيام به فرستنده ،محتوا،
كانال و مجرا ،گيرنده و تأثير آن (علي اسدي؛  )2188و یا طبقه بندي مطالب از لحاظ نوع
روزنامه نگاري ،منبع و مأخذ و حوزة جغرا فيایي ،از حيث هدف و موضوع با بهرهگيري از
شيوة ارزشگذاري مطالب (كاظم معتمد نژاد؛  )2186را ميتوان از مهمترین چارچوبهاي
بررسي كالسيك در محتواي مطبوعات دانست .عالوه بر این كه ميتوان به ساختار پيام پي برد،
ساختار مطبوعات و یا موضوع مورد بررسي در مطبوعات نيز بازنمایي ميشود .بررسي حاضر،
تنها به یك مجرا و كانال پيام یعني روزنامههاي ورزشي ميپردازد و قصد آن توصيف
چگونگي بازتاب خشونتهاي ورزشي در سه روزنامة سراسري است؛ از این رو ،محتواي پيام
نه به لحاظ موضوعي و نوع پيام ،بلكه با در نظر گرفتن موضوع خشونت ورزشي و محتواي
خشونت و با در نظر گرفتن چارچوب مفهومي پژوهش مورد كنكاش قرار گرفته است(فتحينيا
و عليزاده.)2184 ،
ورزش مدرن با ورزش پيش مدرن ،تفاوت ماهوي دارد و این تفاوت را نميتوان با
آموزههاي پيش مدرن درك و تحليل كرد .این كه در متون دیني نيز به تندرستي و توجه به آن
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تأكيد شده است و این كه تندرستي از جهتي به ورزش كردن نسبت داده شده ،هر چند در خور
اهميت است ،ولي نميتواند ماهيت ورزش جدید را بازنماید .ورزش در دنياي جدید همچون
نهاد اجتماعي پرقدرتي در ارتباط متقابل با دیگر نهادها ،گاه نقش تعيين كنندگي نيز دارد؛
باألخص از این جهت كه نهادها در شكل دادن و تعيين هویت اجتماعي نقش عمدهاي ایفا مي-
كنند .ورزش ،امروزه غير از كاركردهاي مفرح و متنوعش ،به عنوان عنصري هویت بخش
شناخته ميشود و مرزهاي من و دیگري را بازنمایي ميكند .به نظر ميرسد اصل رقابت در
ورزش تأثير قابل مالحظهاي در شكلگيري هویتها و مرزبنديها ایفا كند .در چنين وضعيتي
است كه هواداريهاي ورزشي رنگ و بوي قبيلهاي نيز به خود ميگيرد و نزاع و خشونت در
رقابتها براي نشان دادن برتري من و تحقير و شكست دیگري ،امري عادي و طبيعي قلمداد
ميشود(مرادي.)2180 ،
ميزان و دامنة خشونت به ميزان و دامنة تودهاي شدن ورزش هم بازميگردد؛ به طوري كه
همه گير شدن ورزش كه به شكلگيري هویتهاي متعدد ورزشي و هواداريهاي گاه حاد و
تند ورزشي منجر ميشود ،به رقابت معناي دیگري ميبخشد .رقابتي كه اعتماد به نفس و
خودباوري یعني باور به توانشها و مهارتهاي خود؛ و عزت نفس را در معرض تهدید قرار
ميدهد" .مطلوبيت شكست" حریف در رقابت منفي از جاذبة پيروزي خود بيشتر ميشود و
قصد منكوب كردن حریف بيشتر از غلبه و برجستگي خود ،محوریت ميیابد .هرگونه رقابتي
اعم از مثبت و منفي ،با هيجان و الزامي براي تخلية هيجاني برخوردار است .رقابتهاي مثبت به
دليل تمركز ذهن بر پيروزي و برتري خود ،كمتر به پرخاشگري و بروز خشم مرضي و انحرافي
منجر ميشود ،اما رقابتهاي منفي بار هيجاني آموختة بيشتري به همراه دارد .بنابراین هدفمندي
طرد دیگري و برتري خواهيهاي تحقيركننده منجر به خشونت ميشود .به این ترتيب انواع
پرخاشگريهاي غيرمجاز را وارد حوزة ورزشي خاصه ورزشهاي دسته جمعي و رقابتي عيني و
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انواع تودهاي شدة آن ميسازد؛ و بدین ترتيب خشونت بخش جدایي ناپذیر ورزشهاي جدید
ميشود(داوودي.)2130 ،
از سوي دیگر ،رسانههاي جمعي غير از انتقال اخبار ورزشي ،نقش عمدهاي در شكلدهي
به هویتها و رقابتهاي ورزشي ایفا ميكنند .رقابتهایي كه بخشي از آن را درگيريها و
پرخاشگريها در برميگيرد .این رقابتها به ميزان وسيعي در روزنامههاي ورزشي با توجه به
دامنه و برد آنها به صورت گزارش ،خبر ،مقاله ،یادداشت و تصویر منعكس ميشود .زمينة
تهييج كنندگي در این زمينه بسيار است و امكان تحریك كنندگي براي رسانهها مهياست.
روزنامهها ميتوانند در ایجاد و تشدید ماجراجویيهاي ورزشي نقشي اساسي بازي كنند؛
چنانكه عمدتا چنين ميكنند .غالباً این مواجهة حادثه جویانة روزنامههاست كه ميتواند
حسادت و رقابت منفي را در ورزش محوریت دهد و آمادگي هيجاني براي بروز رفتار واكنشي
و پرخاشگرانه را در ميان بازیكنان ،مربيان و تماشاچيان از همان آغاز به صورت تصور و
انگاشتهاي كليشهاي باال برد .به این دليل ،بازخواني و بررسي مطالب درگيريها و پرخاشگري-
هاي رقابتهاي ورزشي در روزنامهها ،ميتواند به ميزان قابل توجهي وضعيت درگيري و
پرخاش را در جامعة ورزشي ما آشكار كند .این كه ابعاد درگيري و پرخاشگري ورزشي و
حوزههاي آن كدامند ،از چه علل و عواملي برخاستهاند ،چه پيامدهایي به همراه داشته اند ،انواع
آنها در عرصههاي ورزشي كدامند و كدام یك پوشش و فراواني بيشتري دارد ،به عنوان
پرسشهاي اوليه و اساسي این بررسي طرح شدهاند(انورالخولي.)2181 ،
خشونت و پرخاشگري ،به رفتاري كالمي و غيركالمي گفته ميشود كه به قصد آسيب
رسانيدن فيزیكي و رواني به دیگري صورت گيرد .طبعاً این رفتار در زمينهاي ميان فردي و
اجتماعي روي ميدهد .در موقعيتهاي ورزشي به اقتضاي پذیرش محدودة معيني از خشونت-
ها ،محدودة عملياتي خشونت هم با موقعيتهاي بيرون از ميادین ورزشي پذیرفته و مجاز
شمرده ميشود .با این حال ،در همين موقعيتها بروز خشونتهاي عامدانة رفتاري به هدف
آسيب رسانيدن به رقيب و حریف ،امري غيرورزشي ،غيرمجاز و غير اخالقي و مصداق
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پرخاشگري است .اقتضاي شرایط هيجانزاي رقابت ورزشي ،زمينه را براي ارتكاب انواع
خشونتهاي مجاز و غيرمجاز اخالقي و غيراخالقي ،و ورزشي و غير ورزشي فراهم ميسازد.
البته خشم به عنوان هيجاني طبيعي ،فردي و دروني كه بروز آن هم چون بروز دیگر هيجانها
ناشي از الزامي دروني و ضروري است ،با خشونت و پرخاشگري كه بيشتر اكتسابي و اجتماعي
و بيروني است ،تفاوت دارد .با این حال آمادگي هيجاني براي خشمگيني و بارز ساختن
عصبانيتهاي فردي ،ميتواند به سرعت منجر به پرخاشگريهاي ميان فردي شود .جایگاه
اجتماعي هر ورزش ،پایگاه اجتماعي اكثریت بازیكنان و هواداران ،ميزان حضور و بازتوليدش
در زندگي روزمره ،جایگاهش در گروه بنديهاي اجتماعي و ميزان هویت بخشياش ،با ميزان
توليد هيجان و رفتارهاي هيجاني مربوط به آن ارتباطي نزدیك دارد .در این ميان ،ورزش
فوتبال از جایگاه ویژهاي برخوردار است .مطالعات و گزارشهاي متعددي دربارة تب فوتبال،
تركيب اجتماعي تماشاگران ،رفتار تماشاگران ،زبان تماشاگران ،انواع درگيري آنها با یكدیگر،
با داور ،با بازیكنان در داخل ورزشگاه و با برخي عوامل در بيرون از ورزشگاه ،تخریب اماكن
و اموال و اغتشاش در بيرون منتشر شده است (جان ویليامز؛  .)2180اما قطعاً خشونتهاي
ورزشي به فوتبال ختم نميشود و حوزة دیگر ورزشها را نيز در بر ميگيرد .فوتبال ،كشتي و
واليبال از جمله ورزشهایي هستند كه از برد اجتماعي باالیي برخوردارند؛ هر چند فوتبال از این
منظر فاصلة قابل مالحظهاي با این دو ورزش و ورزشهاي دیگر دارد .هر سه حوزة مذكور
واجد انواع بازيهایي است كه از نظر باشگاه ،بازیكنان و هواداران آنان از جایگاه متفاوتي
برخوردارند .از این جهت نسبت به آنها سرمایه گذاريهاي متفاوتي از لحاظ اجتماعي و رواني
ميشود .بازيهاي ليگ ،تمریني ،دوستانه ،تداركاتي و مسابقات انتخابي و ملي هر یك داراي
حساسيت خاص خود است .هر چند این بازيها در محيطي مشخص و بخشي از ورزشگاه
(زمين بازي ) اتفاق ميافتد ،اما به جهت فرایندي بودن بازي و شكلگيري عناصر رقابتي قبل از
بازي و تداوم هيجانهاي متراكم شده و تخليه نشده بعد از بازي ،ميتوان رفتارهاي پرخاشگرانة
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مرتبط با ورزش را در سه دوره زماني قبل ،حين و بعد از بازي مورد بررسي قرار داد .از این رو،
غير از زمين بازي ،بيرون ورزشگاه ،رختكن و محل استراحت اعضاي تيم نيز ،ميداني براي بروز
رقابتها و هيجانهاي رفتاري و كالمي خواهد بود كه بخشي از آن به صورت پرخاش بروز
ميكند؛ پرخاشهایي كه به صورت لفظي و زباني ،فيزیكي و بدني یا به قصد آن كه از آن به
عنوان پرخاشگري آیيني یاد ميشود (جان ویليامز؛  )2180و نيز به صورت وسيلهاي و پرتاب
انواع گوناگون اجسام شكل ميگيرد .پرخاشگران فقط و لزوماً تماشاچيان نيستند؛ هر چند دامنة
پرخاش شكل گرفته از سوي تماشاچيان وسيعتر است ،ولي در ميادین ورزشي با پرخاشهایي
مواجه هستيم كه از سوي تماشاگران ،بازیكنان و حتي مسئوالن و مربيهاي تيم و دیگر افراد
حاضر در محل ورزشگاه و بيرون آن و یا محل استقرار بازیكنان بروز پيدا ميكند و هدف آن
تعرض به حریم دیگر تماشاگران ،بازیكنان و عوامل تيم یا عوامل حاضر در ورزشگاه همچون
داور ،مسئوالن فدراسيون ،انتظامات و نيروي انتظامي و خبرنگاران و حتي اموال عمومي و
خصوصي شمرده ميشود .البته وقتي به علت پرخاش مينگریم ،احتماالً آن را ناشي از عملكرد
افرادي ميیابيم كه در ورزشگاه حضور دارند و به نوعي با بازي مرتبط ميشوند :قضاوت داور،
عملكرد بازیكن یا مربي تيم خودي ،عملكرد بازیكن یا مربي تيم مقابل و حریف ،ناخوشایندي
تيم مقابل كه در فرآیند شكل گيري هویت تيمي ایجاد شده است ،توهين به داور و از دست
دادن تعادل رواني از این جمله هستند .در عين حال ،پرخاشگري از زمينههاي دیگري مثل جابه-
جایيهاي هيجاني ،منفي گرایي ،پس زمينههاي تربيتي ،آموزشي ،شخصيتي و اجتماعي،
ماجراجویيهاي فردي ،حادثهجویيهاي روزنامهها ،تصميم سازيهاي مسئوالن و دست
اندركاران ،رقابتهاي منفي ،رقابتهاي دیرینة تيمها و بازیكنان بزرگ و بزرگ ساخته،
حساسيت بازيها ،تزریق نيندیشيدة پول به بازيها ،حرفهايگري در ورزش ،خودنمایيهاي
هيستریك ،انتقام كشيهاي نمادي ،فرهنگ رفتاري جامعه و فرهنگ رفتاري دست اندركاران
ورزش نيز نشأت ميگيرد .پرخاشگري با هر علتي و از سوي هر فردي كه شروع شده باشد،
داراي پيامدهایي است كه این پيامدها ميتواند در وهلة اول آزردگيهاي رواني ،ترس و هراس
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ورزشي ،ناایمني رواني و ناامني متقابل و اجتماعي و در وهلة دوم مصدوم و مجروح شدن افراد
و تخریب اموال عمومي در محيطهاي ورزشي و یا بيرون از آن باشد .برخي از پيامدها به بازي
مربوط ميشود و با اخراج بازیكن خاطي از بازي یا اخطار گرفتن وي و نيز محروميتهاي
موقتي و یا قطعي از بازيها و مسابقات جلوهگر ميشود .دستگيري تماشاگران ،انحالل و
تعطيلي بازي و ایجاد تنش نيز از دیگر مواردي است كه ميتوان به عنوان پيامدهاي درگيري
خشونتي در ورزشگاهها از آن یاد كرد .بر مبناي آن چه بيان شد مفاهيم این بررسي در قالب ده
مقوله صورتبندي ميشود:
 -2حوزة ورزش؛ شامل :فوتبال ،كشتي ،واليبال
 -1نوع بازي؛ شامل :ليگ ،تمرین ،دوستانه و تداركاتي ،مسابقات انتخابي ،تيم ملي
 -1مكان درگيري؛ شامل :زمين مسابقه ،زمين تمرین ،بيرون ورزشگاه ،رختكن ،اردوگاه،
محل استراحت
 -4زمان درگيري؛ شامل :قبل از بازي ،حين بازي ،بعد از بازي
 -5عامل یا شروع كننده درگيري؛ شامل :تماشاگر ،بازیكن ،مسئوالن تيم ،مربي ،خبرنگار،
نيروي انتظامي و انتظامات ،مسئوالن فدراسيون ،داور
 -6طرف درگيري؛ شامل :تماشاگر ،بازیكن ،مسئوالن تيم ،مربي ،خبرنگار ،نيروي انتظامي
و انتظامات ،مسئوالن فدراسيون ،داور
 3نوع درگيري؛ شامل :لفظي و زباني ،فيزیكي و بدني یا به قصد آن ،وسيلهاي
 -8ابزار درگيري؛ شامل :آوایي ،كالمي ،بدني یا قصد آن ،پرتاب اشياء ،پرتاب مواد
منفجره
 -0علت درگيري؛ شامل :قضاوت داور ،عملكرد بازیكن یا مربي تيم خودي ،عملكرد
بازیكن یا مربي تيم مقابل ،ناخوشایندي از تيم مقابل ،توهين به داور ،از دست دادن تعادل و
تسلط رواني ،عملكرد تماشاچي خودي و یا تماشاچي تيم مقابل
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 -29اثر و پيامد آني درگيري؛ شامل :آزردگي رواني طرف و یا هر دو ،ایجاد ترس و
احساس ناامني ،مصدوم و مجروح شدن ،تخریب اموال ،تحریك افراد ،اخراج از بازي و یا
گرفتن اخطار ،محروم شدن قطعي یا احتمال و تهدید به آن ،تنش در بازي ،جریمه یا احتمال
جریمه  ،دستگيري تماشاگران ،تعطيلي بازي و اعتراض دیگران.

روش شناسی
روش تحقيق حاضر ،تحليل محتوا و از نوع توصيفي بوده است .براي این منظور سه
روزنامة ورزشي خبر ورزشي ،ابرار ورزشي و ایران ورزشي كه از پرتيراژترین و پرخوانندهترین
روزنامههاي ورزشي بودند ،در دورة زماني اوایل فروردین ماه سال  2101تا اواخر اسفند ماه
سال 2101برگزیده و تمام شماري شدند .در این بررسي ،ابتدا تمام حوادث دوره زماني مذكور
شامل گزارش و اخباري كه در آن به نحوي به حوادث ورزشي اشارهاي شده بود ،فيش برداري
و سپس بر اساس متغيرهاي ده گانة ذكر شده بازخواني شدند .براي این منظور با طراحي
پرسشنامه و فرض هر حادثه و نزاع به عنوان یك مورد و واحد نمونه ،اطالعات خواسته شده
وارد پرسشنامه شد .پس از این ،براي توصيف چگونگي پوشش خبري درگيريها و پرخاش-
هاي حوزههاي ورزشي فوتبال ،واليبال و كشتي ،جدولهاي الزم استخراج و تنظيم شد.
یادآوري این نكته نيز ضروري است كه در ابتداي مطالعه ،حوادث مشابه حذف شدند .از این
رو ،ممكن است یك حادثه در هر سه روزنامه منعكس شده باشد كه یك بار شمارش شده و یا
فقط در یك روزنامه به چاپ رسيده باشد.

يافتهها
اولين پرسشي كه در مورد اطالعات گردآوري شده ،طرح مي شود ،چگونگي توزیع
حوادث و درگيريها در مدت زمان در نظر گرفته شده یعني اوایل فروردین ماه سال  2101تا
اواخر اسفند ماه سال  2101بوده است .در این  21ماه 186 ،حادثه ثبت شده فيش برداري شده
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كه به طور متوسط براي هر ماه  11/8حادثه ميشود .ولي توزیع با وضعيت قابل انتظار تفاوت
معناداري دارد؛ به طوري كه كمترین حوادث ثبت شده در سه روزنامه مورد بررسي مربوط به
فروردین ماه سال  01با  9/924درصد كل حوادث ( 4مورد) و بيشترین تعداد مربوط به
اردیبهشت ماه سال  01با  24درصد ( 49مورد) بوده است .پس از آن با  21/6درصد ( 16مورد )
آبان ماه سال  01و سپس آذر همان سال با  8/4درصد ( 14مورد) جاي ميگيرند.
جدول .1توزیع رویدادهای خشن ورزشی به تفکیک فصل ها
فصل ها

درصد حوادث ثبت شده

بهار

12

تابستان

12

پايیز

33/3

زمستان

12/7

اگر بخواهيم به صورت فصلي به رویدادهاي خشن ورزشي سال  01بنگریم 12 ،درصد از
حوادث ثبت شده مربوط به بهار آن سال 15 ،درصد مربوط به تابستان 11/1 ،درصد مربوط به
پایيز و  19/3درصد مربوط به زمستان آن سال بوده است .فصلهاي پایيز و تابستان به ترتيب
بيشترین فراواني حوادث ورزشي را داشتهاند كه مجموع آن حدود  58/1درصد ميشود كه تا
حد زیادي مربوط به تعداد بازيها و ميزان حضور تماشاچيان در این فصلهاست .در ادامه،
حوادث ورزشي روزنامههاي مورد بررسي طي سال  2101بر اساس مفاهيم ذكر شده استخراج
و به بحث گذارده ميشود.
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حوزة ورزش
جدول .2رویدادهای خشن ورزشی به تفکیک رشته ورزشی
رشته ورزشی

درصد حوادث ثبت شده

فوتبال

39

کشتی

4/5

والیبال

2/5

با توجه به این كه بيشترین مسابقات و تماشاچيان مربوط به حوزة فوتبال بوده است،
بيشترین درگيريها نيز در این حوزه به وقوع پيوسته است .حدود  01درصد از درگيريها و
خشونتهاي ورزشي ثبت شده در سه روزنامه مورد بررسي مربوط به این ورزش است .كشتي
 4/5درصد (21مورد) از درگيريها و واليبال  1/5درصد ( 3مورد) از آنها را به خود اختصاص
دادهاند .عالوه بر اینكه در حوزه ورزشي واليبال در  8ماه اول مورد بررسي ،واقعهاي ثبت نشده
است .هر چند این تفاوتها به فزوني بازيهاي فوتبال و شمار غيرقابل مقایسه تماشاچيان آن
بازميگردد اما باید از یك سو به حساسيت اخبار ميادین ورزشي فوتبال و انعكاس بيشتر آنها در
مقایسه با دو ورزش دیگر توجه داشت .از سوي دیگر باید به جایگاه اجتماعي ورزش و تيپ
اجتماعي بازیكنان و تماشاچيان ورزشها و تفاوت قابل مالحظة آنها مخصوصاً بين واليبال با دو
ورزش دیگر توجه كرد .این واقعيت را نيز نباید از نظر دور داشت كه ميزان هيجان و رفتارهاي
هيجاني در ورزش فوتبال و بزرگي ورزشگاه و امكان گم شدن در خيل جمعيت در بين
تماشاچيان فوتبال و تشكيل انبوه جمعيت بسيار بيشتر از ورزشهاي دیگر است .در این حالت
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فضاي رفتار هيجاني افزایش و تأمالت عقالني كاهش ميیابد .گسترة رفتار هيستریك جمعي و
گمگشتگي در جمعيت فزوني ميگيرد .با تقليل مسئوليت رفتار و عدم امكان مؤاخذه براي
رفتار ،جرأت دست یازیدن به رفتارهاي ناسنجيده كه از سوي جمع ابراز و القا شده ،ناهشيارانه
شدت ميگيرد .به بياني دیگر ،هر چه ورزش ،از یكسو وجه پوپوليستي و تودهاياش قويتر
باشد و از سوي دیگر ،بازیكنان و تماشاچيانِ سرسپرده آن بيشتر باشند ،به جهت تعدد و فزوني
خرده فرهنگها نيز واجد عاملهاي خشونتورز در كنار ویژگيهاي هيجاني خاص آن ورزش
بيشتري است كه ميتواند درگيري و خشونتهاي بيشتري را در آن حوزه موجب شود .فوتبال،
ورزشي است كه هر چند مدرن قلمداد ميشود ،ولي وجهي كامالً تودهاي یافته است .كشتي به
جهت بومي بودنش وجوه تودهاي بودن را با خود حمل ميكند ،اما واليبال ورزش مدرني است
كه از این صفت فاصله بسيار دارد .بررسيها نشان ميدهد ،بافت موقعيتي فوتبال به مراتب بيشتر
از دیگر ورزشها موجبات فزوني خشونت را مهيا ميسازد .این ميزان از خشونت جداي از این
كه ورزش فوتبال ،مسابقات زیادي را در بر ميگيرد و تماشاچيان بسياري را جذب ميكند ،به
عوامل روانشناختي متعدد دیگري نيز مربوط ميشود:
 .2توسعه و تعميق بافت تلقيني دروني شده در این ورزش بيشتر است.
 .1امكان همسانسازي و همانندسازي تماشاچيان با فوتباليستها بيشتر است.
 .1امكان تقليد ،جانشين سازي و یادگيري اجتماعي و مشاهدهاي در آن بيشتر است.
 .4زمينههاي تخليه هيجاني پوپوليستي ،عقدهگشایيهاي ناشي از سرخوردگي و بغضهاي
فروخورده اجتماعي و سياسي و جبران شكستها و ناكاميهاي زندگي در آن وسيعتر است.
 .5بازیكنان و مربيان بيشتر دچار اغوامندي و فریفتگي و خودستایي ميشوند ،و به واسطه
اقبال تماشاچيان و هواداران ،نسبت به موقعيت خود متوهم ميشوند.
 .6تيپ شخصيتي ماجراجویانهتري در ورزشكاران رشته فوتبال مشاهده ميشود.
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 .3مسابقات و رقابتها واجد حساسيت انگيزشي بيشتري هم براي بازیكنان و هم براي
تماشاچيان هستند.
 .8امكان برونریزي و واكنشهاي بيروني منفي ،زمينه گستردهاي براي ارضاي نيازهاي
واپسزده گذشته ،مهيا ميسازد.
 .0اضطراب انگيزشي مختل كننده رفتار و عملكرد و تفكر ،در آن به مراتب فزونتر شكل
ميگيرد.
 .29خودداري ،بازداري و كنترل خود در این ورزش به دليل گستره هيجانهاي وادارنده
ابرازي ،تقليل ميیابد.
 .22عمالً تمهيدات كنترلي و امنيتي بيروني به دليل شكل تنبيهي و نظامي آن ،تحریك-
پذیري هيجاني را باال ميبرد.
 .21جنسيت مردانه درگير در این ورزش خاص در ایران كه تماشاچيان زن اجازه ورود به
ميادین ورزشي را ندارند نيز به شدت در تحریك به پرخاشگري نقش دارد.
 .21سن پایينتر تماشاچيان این رشته ورزشي ،مقتضاي رفتارهاي ماجراجویانه و
غيرمسئوالنه و پوپوليستي است.
 .24ورود تفكر ماديگرایانه و تزریق بيرویه پول به اسم بيمسماي حرفهاي شدن نيز از
موجبات تشدید اخالق و رفتار غيرورزشي و غيراجتماعي است (محمدرضا جاللي.) 2184 ،
از اینروست كه در ورزش فوتبال شاهدیم كه هيجان اختصاصي ميدان ورزش به اماكن
عمومي تسري ميیابد و با شكستن شيشههاي اتومبيلها ،بروز خشم در زندگي مردم نيز جلوهاي
عمومي به خود ميگيرد.

نوع بازی
جدول  .9وقایع ثبت شده
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نوع

درصد ثبت شده

مسابقات لیگ

87

تمرین

7/7

بازی های دوستانه و تدارکاتی

8/8

مسابقات تیم ملی ،انتخابی و سایر مسابقات

5/5

خشونت ورزشي و دامنه آن به نوع بازي هم مربوط ميشود؛ چرا كه بازيها ،همه از یك
جنس نيستند .عالوه بر این كه فراواني بازيها در برخي انواع آن بيشتر است ،ميزان اهميت آنها
نيز یكسان نيست .برخي داراي تماشاچي عام هستند ،برخي براي موقعيت تيم تعيين كنندهاند و
برخي تمرین و آمادگي محسوب ميشوند .در یك دستهبندي ميتوان بازيها را در پنجگونه
جاي داد :ليگ ،تمرین ،دوستانه و تداركاتي ،مسابقات انتخابي و تيم ملي.
حدود  38درصد از وقایع ثبت شده ،مربوط به مسابقات ليگ بوده است كه البته مورد
استقبال بيشتر تماشاچيان و اصحاب رسانهها قرار ميگيرد .از سوي دیگر در این نوع مسابقات،
عوامل گوناگون رواني و جمعي بروز رفتارهاي خشونتي به صورت فعال وجود دارند؛ وضعيتي
كه در تمرین و بازيهاي دوستانه و تداركاتي كمتر مشاهده ميشود .با این حال 8/8 ،درصد از
حوادث ثبت شده مربوط به تمرین و  3/3درصد مربوط به بازيهاي دوستانه و تداركاتي بوده
است .مسابقات تيم ملي ،مسابقات انتخابي و دیگر مسابقات  5/5درصد از حوادث را به خود
اختصاص دادهاند .در حوزه كشتي ،موردي در تمرین و مسابقات دوستانه و تداركاتي ثبت
نشده است .همچنين ،حوادث ثبت شده در حوزه واليبال فقط از مسابقات ليگ بوده و حوادث
انواع دیگر مسابقات در روزنامههاي مورد بررسي انعكاسي نداشته است كه خود ميتواند ناشي
از فقدان و یا تعداد اندك حوادث باشد.
جدول .4مکان درگیری حوادث ثبت شده
مکان

درصد حواث ثبت شده
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زمین مسابقه

84/2

زمین تمرین

11

بیرون ورزشگاه

8/4

رختکن و بین لعضا

6/9

اردو و محل استراحت تیم ها

2/1

مكان درگيري همه حوادث ثبت شده ،مربوط به زمين مسابقه نبودهاند؛ هر چند نزدیك به
سه چهارم حوادث و درگيريها ( 34/1درصد) از زمين مسابقه ثبت شده است ،ولي  29درصد
از حوادث در زمين تمرین 3/4 ،درصد بيرون ورزشگاه 6/1 ،درصد در رختكن و بين اعضاي
تيم و  1/2درصد در اردو و محل استراحت تيمها به وقوع پيوسته است .از آنجا كه پرخاشگري
و رویدادهاي خشن مرتبط با ميادین ورزشي با اضطراب ،همانندسازي و ناكامي رابطهاي
مستقيم دارد ،ميتوان انتظار داشت كه بيشتر این حوادث در زمين مسابقه (محل حضور مشترك
بازیكنان و تماشاچيان) رخ دهد .حوادث اردو و محل استراحت مربوط به مسابقات ليگ و تيم
ملي بوده است .در رختكن ،بيرون ورزشگاه و زمين تمرین ،رویدادي مربوط به تيم ملي و
مسابقات انتخابي گزارش نشده است .عالوه بر این كه حدود  01درصد حوادث مربوط به زمين
مسابقه ،در مسابقات ليگ رخ داده است .تمام حوادث واليبال از زمين مسابقه ثبت شده ،ولي
یكي از حوادث كشتي ،بيرون از ورزشگاه بوده است .این در صورتي است كه  12/1درصد از
وقایع فوتبال در محيطي خارج از زمين فوتبال روي داده است.
البته باید به یاد داشت كه وقایع زمين مسابقه به جهت اهميت بازي بيشتر به چشم ميآید.
به عبارت دیگر وقایع محلهاي دیگر كمتر مورد توجه قرار ميگيرند و یا كمتر خبري از آنها
به اطالع دیگران ميرسد و یا حتي براي كاهش تنش و حفظ روحيه بازیكنان كمتر در
روزنامهها انعكاس ميیابند؛ مگر رفتار خشونت آميز تماشاچيان در بيرون ورزشگاه و پس از
پایان بازي كه هر چند به لحاظ فراواني قابل توجه نيست ولي به لحاظ گستره خشونتورزي و
تخریب ،واجد اهميت و گاه قابل مقایسه با خشونتهاي داخل ورزشگاه نيست كه خود مي-
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تواند ناشي از كنترل شدن درون ورزشگاه و رها شدگي و یا ناتواني از كنترل در بيرون از
ورزشگاه باشد.

زمان درگیری
جدول  .5زمان حوادث و درگیری ها
زمان حوادث

درصد حوادث ثبت شده

قبل از مسابقه

6

حین مسابقه

67/8

بعد از مسابقه

25/9

با توجه به این كه بيشتر حوادث و پرخاشگريها مربوط به زمين مسابقه بوده است ،مي-
توان گفت اكثر این حوادث هنگام مسابقه اتفاق ميافتد .از  186حادثه مورد بررسي68/3 ،
درصد حوادث و درگيريها حين مسابقه بوده است .موقعيت حين مسابقه ،عينيترین موقعيت
براي همانندسازي و تخليه هيجاني است كه البته بخشي از هيجان متراكم شده و تخليه ناشده
ناشي از مسابقه به بعد از مسابقه نيز انتقال ميیابد .از این رو ،حدود یك چهارم از حوادث نيز
مربوط به بعد از مسابقه بوده و فقط  6درصد از درگيريها و خشونتها به قبل از مسابقات
گزارش شده است.
حوادث ثبت شده واليبال در حين مسابقات بوده ولي در مورد كشتي  58/1درصد از
اتفاقات به حين مسابقه و  42/3درصد به بعد از مسابقه مربوط بود و موردي قبل از مسابقه ثبت
نشده است .در مورد فوتبال وضعيت به گونهاي دیگر است و از هر سه مقطع گزارشها و
اخباري از درگيريها و پرخاشگريها در روزنامههاي مورد بررسي به چاپ رسيده است .در
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فوتبال 60 /1 ،درصد از حوادث حين مسابقه 11 /4 ،درصد بعد از مسابقه و فقط  8/1درصد
مربوط به قبل از مسابقه بوده است .البته نسبت حوادث و درگيريهاي حين مسابقه در مسابقات
دوستانه و تداركاتي بيشتر از تمرین و ليگ بوده است .علت آن نيز ميتواند به كوچك و
محدود بودن دامنه حواشي این بازيها و تمركز بيشتر اتفاقات در حين بازي بازگردد .در ليگ
به جهت بزرگ بودن حواشي و فزوني حوادث بعد از مسابقه ،نسبت حوادث حين بازي به
 66/44درصد رسيده است .در صورتي كه در مسابقات دوستانه و تداركاتي  31/1درصد و در
تمرینها  34/3درصد از حوادث مربوط به حين بازي بوده است .عالوه بر این كه بيشتر حوادث
مرتبط با زمين مسابقه و زمين تمرین ،حين بازي اتفاق افتاده است (حدود یك سوم از حوادث)
ولي بيشتر حوادث بيرون ورزشگاه و رختكن بعد از بازي و بيشتر حوادث اردوها و محل
استراحت اعضاي تيم قبل از بازي رخ داده است.

عامالن درگیری
هر درگيري و پرخاشگري در یك رابطه متقابل شكل ميگيرد .از این رو ،یك عامل
شروع كننده و یك طرف درگير و پرخاش دارد .در بيشتر موارد عامل درگيري و پرخاش
تماشاچيان و گروه هدف ،بازیكنان بودهاند .در  56/1درصد از موارد ثبت شده ،شروع كننده
درگيري ،تماشاچيان و در  58/1درصد گروه هدف ،بازیكنان بودهاند كه در  40/6درصد از
مواردي كه تماشاچيان عامل پرخاش شناخته شدند ،گروه هدف بازیكنان و در بقيه موارد
تماشاچيان ،مسئوالن تيم ،مربي و دیگر افراد بودهاند .در كل ،در  18/1درصد از حوادث ثبت
شده ،بازیكنان ،در  5/6درصد مربيان ،در  2/8درصد مسئوالن تيمها ،در  9/0درصد انتظامات
ورزشگاه و نيروي انتظامي ،در  9/3مسئوالن فدراسيون و در  9/1داور عامل و شروع كننده
درگيري و پرخاش شناخته شدهاند .گروه هدف و طرف دیگر درگيري و پرخاش ،غير از
بازیكنان در  22/0درصد تماشاگران ،در  8/1درصد داور و در همين ميزان از موارد مربي ،در
 1/8درصد خبرنگار و مجري رسانهاي 1/6 ،درصد مسئوالن تيم و سایر افراد تيم ،در 2/8درصد
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انتظامات ورزشگاه و نيروي انتظامي 2/6 ،درصد مسئوالن فدراسيون و اموال عمومي ثبت شده
است .
كامالً مشخص است كه تماشاچيان و بازیكنان اصليترین افراد ميادین ورزشي هستند كه
به دليل فقدان بازداري و خودداري مهمترین عناصر در توليد و مصرف هيجانها محسوب مي-
شوند؛ به طوري كه با وجود زمينههاي مساعد ،چون سيلي محرك و مهيج به دیگري سرایت
كرده و آن را دامنگير و همهگير ساخته و رفتارهاي فردي عمدتاً و سریعاً به رفتارهاي
واكنشي ،هيجاني و خشونتي جمعي تبدیل ميشود .بروز رفتار واكنشي كه از زمينه فقدان
خودكنترلي ناشي ميشود با پتانسيل تقليد و تلقينپذیري ،همچنين سبب ميشود كوچكترین
رفتار ناصحيح غير عمدي حریف ،به شيوه مقابله به مثل و در شكل تشدید شدهتر پرخاشگري
پاسخ داده شود .این را نيز باید یادآور شد كه بر حسب گزارشها و اخبار مورد بررسي ،تمام
شروع كنندههاي درگيريها با تمام گروههاي هدف مواجه نميشوند .به عنوان مثال ،بيشترین
گروه هدف تماشاچيان را ابتدا بازیكنان و سپس تماشاچيان و مربيان تشكيل ميدهند .در
صورتي كه بيشترین گروه هدف بازیكنان را دیگر بازیكنان (در 89درصد موارد ) شامل شده-
اند .همچنين ،مربيان عامل درگيري با گروههاي متفاوتي حتي تماشاچيان نيز بودهاند.

نوع و ابزار درگیری
جدول  .6نوع و ابزار درگیری
نوع و ابزار درگیری

درصد حوادث ثبت شده

بیان کلمات و جمله های زشت و رکیک

47/9

خشونت های وسیله ای

13/1

پرخاش فیزیکی

27/2

درگیری های لفظی و بدنی

4/4
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درگيريها عمدتاً به شيوه لفظي و كالمي بروز كرده است؛  48/1درصد از خشونتهاي
ثبت شده ،در این مجموعه ميگنجند كه با بيان كلمات و جملههاي زشت و ركيك (در 44/3
درصد) و یا هو كشيدن و استهزاي طرف مقابل با اصوات مختلف همراه است و حتي در
بسياري از موارد عليه بازیكنان تيم خودي است .این نوع خشونت كه در ميادین ورزشي بسيار
مرسوم است و اولين گام تخليه هيجاني افراد محسوب ميشود ،سهلترین شيوه بروز پرخاش نيز
هست .پس از آن پرخاش فيزیكي یا به قصد آن قرار ميگيرد كه  18/1درصد از حوادث ثبت
شده را شامل ميشود .قصد به این شيوه نيز در این مجموعه قرار گرفته است كه "پرخاشگري
آیيني" ناميده ميشود .به این جهت كه با مداخله عوامل و افراد دیگري به درگيري بدني
نينجاميده است و در صورت نبود آن عامل در لحظه مورد نظر ميتوانسته به نزاع نيز بينجامد.
خشونتهاي وسيلهاي 20/2 ،درصد از موارد ثبت شده بوده است كه در آن عامل درگيري از
انواع وسایل در اختيار مانند چوب ،سنگ ،بطري (در  21درصد موارد) ،مواد محترقه (در 6/1
درصد موارد) و دیگر وسایل براي نشان دادن اعتراض خود استفاده ميكند .البته  4/4درصد از
درگيريها لفظي و بدني به صورت توأمان بوده است .مقایسه تماشاگران و بازیكنان نشان مي-
دهد كه در بين بازیكنان ،خشونت لفظي و بدني بيشتر از تماشاگران و هواداران تيمها بوده
است .اما خشونت وسيلهاي در بين تماشاگران ،رتبه دوم خشونتهاي ورزشي را به خود
اختصاص داده است .با توجه به این كه  01درصد از حوادث ثبت شده مربوط به فوتبال بوده
است ،ساختار بيان شده ،ساختار مسلط حوادث و خشونتهاي ورزشي در ا ین ورزش قلمداد
ميشود.

علت درگیری
جدول .8علت درگیری
علت درگیری

درصد

عملکرد افراد تیم خودی

28/3

عملکرد افراد تیم حریف

28/3
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25/5

قضاوت

17/8

علت بروز درگيريها و خشونتها ،عمدتاً به عملكرد افراد و یا قضاوتي بازميگردد كه
افراد از عملكرد دیگران دارند .با توجه به این كه بيشتر حوادث و پرخاشگريها مربوط به حين
و بعد از مسابقه بوده است ،علت بروز آنها نيز به عملكرد افراد در ارتباط با مسابقه بازميگردد.
در این ميان ،عملكرد مربي یا بازیكنان تيم خودي به اندازه عملكرد افراد تيم مقابل و حریف در
بروز خشونتهاي رفتاري در ميادین ورزشي مؤثر بوده است .در  13/0درصد از موارد عملكرد
افراد تيم خودي و با همين ميزان عملكرد اعضاي تيم حریف در بروز حوادث نقش داشته است.
البته آنجا كه ورزش جدید ،نقش عامل هویتزایي را نيز ایفاء ميكند ،ناخوشایندي از تيم
حریف در  15/5درصد از موارد عامل بروز نزاع و درگيري بوده است .قضاوت ،تنها در 28/3
درصد از موارد به عنوان عامل بروز درگيري شناخته شده است.

اثر و پیامد آنی درگیری
در بيشتر موارد ،درگيريها غير از این كه نقش تخليه هيجاني داشته است ،به آزردگي
رواني طرف مقابل یا هر دو طرف انجاميده است ( 52درصد) .اما مصدوم و مجروح شدن فرد یا
افراد ،پيامد  21 /5درصد از درگيريها بوده است .ایجاد ترس و احساس ناامني در  29درصد از
موارد و تخریب اموال در  6/1درصد از پرخاشگريها گزارش شده است .اخراج از بازي یا
دریافت اخطار نتيجه  5/1درصد از درگيريها و محروميت قطعي یا موقت بازیكنان نيز پيامد
 2/5درصد از درگيريهاي ثبت شده در روزنامههاي مورد بررسي بوده است .عالوه بر این كه
دستگيري تماشاگران نيز در  2/2درصد از موارد گزارش شده است .ایجاد تنش در بازي،
تعطيلي بازي ،شكل دادن به اعتراض دیگران ،احتمال جریمه باشگاه از دیگر پيامدهاي ثبت
شده بوده است.
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عالوه بر این كه در  8درصد از موارد پيامدي قابل تشخيص نبود .آن چه بيان شد ،ساختار
علل خشونت در ورزش فوتبال است و در دیگر ورزشها به جهت كمي درگيريهاي ورزشي
نميتوان ساختار مشخصي را تدوین كرد.

نتیجه گیری
خشونت ورزشي اكنون جزء جدایي ناپذیر ميادین ورزشي شده است .اما ميزان آن به
تناسب نوع ورزش و پذیرش و مقبوليت عمومي متفاوت است .از این رو ،ميزان بازتاب آن
عالوه بر این كه متأثر از چنين وضعيتي است ،متأثر از فراواني خشونتها نيز هست .روزنامههاي
ورزشي یكي از مجاري بازتاب خشونتهاي ورزشي هستند كه خود ميتواند ،تصویري از
وضعيت این خشونتها و چگونگي آن در ميادین ورزشي ارائه دهد .بر حسب بررسي انجام
شده ،عمده خشونتهاي ورزشي در حوزه فوتبال بوده و فاصله پرناشدني با دیگر ورزشها در
این زمينه یافته است .بيشتر خشونتها مربوط به مسابقات ليگ ميشود كه از یك سو از فراواني
بيشتري برخوردارند و از سوي دیگر داراي اهميتي غير قابل انكار هستند .این خشونتها عمدتاً
در زمين بازي (شامل زمين مسابقه و زمين تمرین) بروز پيدا كردهاند .عالوه بر این كه حدود دو
سوم خشونتهاي گزارش شده در مطبوعات مورد بررسي در حين بازي و یك چهارم بعد از
بازي اتفاق افتاده است .خشونتها عمدتاً توسط تماشاچيان و بازیكنان شكل گرفته و سپس در
فضاي ورزشگاه یا بيرون آن گسترش یافته است و اكثراً نيز به شيوهاي لفظي و كالمي (در بيش
از دو پنجم موارد) و نزدیك به یك سوم موارد نيز فيزیكي بوده است .با توجه به این كه حدود
 01درصد از خشونتهاي ثبت شده در مطبوعات مربوط به حوزه فوتبال بوده است ،ساختار
بيان شده در مورد ابعاد گوناگون خشونت نيز به فوتبال مربوط ميشود كه در آن امكان
همسانسازي و همانندسازي بين تماشاچيان و بازیكنان ،امكان تقليد و جانشينسازي و یادگيري
اجتماعي و مشاهدهاي و زمينههاي تخليه هيجاني پوپوليستي ،عقدهگشایيهاي ناشي از
سرخوردگيها و بغضهاي فروخورده اجتماعي و سياسي و جبران شكستها و ناكاميهاي
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گوناگون در این ورزش بيشتر است .با یادآوري این نكته كه فوتبال نقش عمدهاي را در
هویتسازي گروهي نيز بازي ميكند.
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.41
قاسمي ،حميد و همكاران .)2183(.فعاليتهاي رسانهاي در ورزش .انتشارات بامداد كتاب،
تهران.
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كازنو ،ژان .)2183( .جامعه شناسي وسایل ارتباط جمعي ،مترجم؛ باقر ساروخاني و منوچهر
محسني ،انتشارات اطالعات ،تهران.
كردي ،محمدرضا .)2186( .بررسي نقش مطبوعات و رسانههاي گروهي در ورزش ایران .طرح
پژوهشي ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
كالیتون استولد ،جي و همكاران .)2188( .روابط عمومي ورزشي ،مترجم؛ حميد قاسمي و
همكاران ،انتشارات علم و حركت ،تهران.
معتمدنژاد ،كاظم .)2186( .وسایل ارتباط جمعي .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران.
معتمدنژاد ،كاظم .)2186( .روش تحقيق در محتواي مطبوعات .تهران ،دانشكدة علوم ارتباطات
اجتماعي.
مرادي ،مهدي و همكاران .)2180( .بررسي نقش چهارگانه رسانههاي ورزشي در توسعه
فرهنگ ورزش همگاني و قهرماني .پایان نامه كارناسي ارشد مدیریت ورزشي ،دانشگاه عالمه
طباطبایي.
ویليامز ،جان و همكاران .)2180( .كند و كاوي در پدیدة اوباشيگري در فوتبال .مترجم:
حسن افشار .تهران ،نشر مركز.
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