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چکیده
زمینه و هدف :خشونت جزئی از آسیب های اجتماعی عصر مدرن بوده که منجر به فروپاشی اخالقیی در مناسیتا
اجتماعی شد است .ورزش فوتتال ،نیز یکی از فعالیتهای مورد توجه شهروندان و عنصری هیجانزاست که با تهییج
احساسا اجتماعی و بروز خشیونت همیراه اسیت ،بیه میوازا تویییر و تریور در عر یههیای ورزشیی ،مسی ه
پرخاشگری و خشونت نیز به چه به ور گروهی و چه فردی فراگییر شیده و منجیر بیه بیروز اخیتالل در سیسیت
کارکردی روابط اجتماعی و زندگی شهروندی شده است که تج ی آن را میتوان در مییان تماشیاگران ،فرفیداران و
گاه بازیکنان فوتتال مشاهده کرد .در این راستا ،پژوهش حاضر نیز ،با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل می ثر بیر
رفتارهای پرخاشجویانه در بین هواداران فوتتال نگاشته شده است.
روششناسی :روش پژوهش ،پژوهش حاضر پیمایشی است .جامعه آمیاری ایین پیژوهش بیال بیر  07777نفیر
تماشاگران حاضر در یکی از ورزشگاههای فوتتال کشور میباشد ،که از این تعداد  077نفر بر اساس فرمول کیوکران
به عنوان حج نمونه برآورد گردید .جهت تجزیه و تر یل دادهها نیز از نرم افزار  spssاستفاده گردیده است.
یافتهها :نتایج ترقیق نشان داد که همتستگی بین متویرهای سن ،کنترل پ یس ،ییادگیری پرخاشیگری ،ناکیامی،
ترریک رسانه های جمعی ،با متویر وابسته پرخاشگری تماشاگران به تأیید رسید .نتایج حا یل از تجزییه و تر ییل
رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متویرهای مسیتقل پیژوهش 92 ،در ید از تویییرا متوییر وابسیته را تتییین
نمودهاند.
نتیجهگیری :کاهش خشونت و پرخاشگری در بستر خانواده و رسیانههیای جمعیی و از فرفیی ،افیزایش کنتیرل
اجتماعی رسمی و غیررسمی نقشی اساسی در ج وگیری و کاهش پدیده پرخاشگری در بین تماشاگران فوتتال ایفیا
مینماید.
واژههای کلیدی
کنترل اجتماعی ،یادگیری پرخاشگری ،رسانه جمعی ،ناکامی ،پرخاشگری ،تماشاگران فوتتال.
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مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشي است که با حمایت دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهي انتظامي استان آذربایجان
شرقي به سرانجام رسیده است.
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در عصر حاضر ،ورزش به بخیش مهمیی از زنیدگی اجتمیاعی و فرهنگیی بسییاری از
جوامع دنیا بدل شده است .بازیهای المپیک ،رویدادهای متعدد بینالم ی و به ویژه
جامجهانی فوتتال فکر و ذهن می یونها عالقهمند به ورزش را در سراسر دنیا به خود
مشوول میکند و در هنگام برگزاری این رقابتها می یونها تماشیاگر و بیننیده ،چیه
مستقی و با حضور در عر یههیای برگیزاری فعالییتهیای ورزشیی و چیه از فرییق
رسانهها ،نتایج و اختار رویدادها را به دقت دنتال میکنند.
ورزش دنیای کوچکی است که ارزشهای اجتماعی وییژهای را مینعکس مییکنید.
تج ی ارزشها از فریق ورزش نشاندهنده نقش حیائز اهمییت آن در جامعیه اسیت.
ورزش در حک نهادی اجتماعی بیا سیحوم متعیدد و فراوانیی از روابیط اجتمیاعی و
شتکههای اجتماعی ارتتاط دارد و با عنا ر گوناگونی مانند پایگاه اجتمیاعی ،سیرمایه
اجتماعی ،1سرمایه فرهنگی ،9حضور و عم کرد رسیانههیای جمعیی ،روابیط قیومی و
نژادی ،پوشش ،زبیان ،فرهنیو و ارزشهیای اجتمیاعی میردم و تماشیاگران ارتتیاط
عمیقی دارد(رحمتی.)181133،
در بین فعالیتهای گوناگون ورزشی رایج در سراسر دنیا ،بییتردیید ورزش فوتتیال
پرفرفدارترین ،پرشرکتکنندهترین و پربینندهترین فعالیت و رشته ورزشی به شیمار
میآید .فوتتال ،بیش از آنکه ورزشی ساده و معمولی باشد ،پدیدهای اسیت پییییده
که بی هیچ اغراق باید همانند سایر پدیدههای اجتماعی دیگر به آن نگیاه کیرد .اگیر
روزگاری تعداد ورزشگاههای با ظرفیت پنجاه هیزار نفیر بیه بیار ،در جهیان از شیمار
انگشتان دست تجاوز نمیکرد ،امروزه چند د ورزشگاه عظی در سراسر دنیا احداث
شده است که مکانهایی برای گرد ه آمدن دوستداران و فرفداران فوتتال مرسوب
میشوند .امروزه بازی فوتتال ،یک ا ل غیر قابل انکار در زنیدگی می ییونهیا نفیر در
سراسر جهان مرسوب میشود .پیشرفتهای سریع و چش گیر و هیجانا زییاد ایین
1-Social Capital
2-Social Cultural

بیان مسأله
ورزش فوتتال به عنوان یک پدییده اجتمیاعی ،مرصیول و نتیجیه نظیام اجتمیاعی و
مناستا حاک بر همان جامعه است .بیا توجیه بیه نقیش و تیأثیر ورزش فوتتیال در
اشکال مخت ف زندگی اجتماعی ،کارکردهای مثتت و منفی این ورزش همیواره میورد
توجه پژوهشگران ع وم انسانی و بخصوص جامعهشناسان بوده است .ع یرغ پذیرش
این نکته که ورزش فوتتیال دارای کارکردهیای اجتمیاعی مثتیت فیراوان( از جم یه8
سییالمت جسیی و روان ،کنتییرل اجتمییاعی ،جامعییهپییذیری ،احتییرام بییه قییوانین و
انضتاطپذیری و تقویت روحیه م ی و  )....میباشد ،کج روی ،خشونت و پرخاشگری و
مسائل اجتماعی نیز جزئی از واقعییتهیای ورزش فوتتیال مییباشید ،کیه محالعیه و
1-Aggression
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بازی ،از آن یک پدیده بزرگ ساخته است .در این میان موفقییت تیی هیای فوتتیال،
ناکامی یا کامیابی آنها در سحوم مر ی ،م ی یا بینالم ی اهمیت فراوانی بین مردم
جوامع گوناگون پیدا کرده است .از جم ه مسائل حائز اهمیتی که به ویژه در دو دهیه
اخیر مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و جامعهشناسان قرار گرفتیه اسیت ،بررسیی و
تتیین رویدادها و حوادث خشونت بار مربوط به فوتتال است کیه هیر از چنید گیاهی
میتوان ج وههایی از آن را در هنگام برگزاری مسابقه های فوتتال در عر ههای م ی
و بینالم ی مشاهده کرد(رحیمی .)881133،خشیونت و پرخاشیگری ،1پدییدههیایی
روانی -اجتماعی هستند که در مرییطهیای جمعیی هیجیانآور امکیان تج یی پییدا
میکنند و بین فعالیتهای ورزشی گوناگون ،وزش فوتتال بیش از سیایر رشیتههیای
ورزشی زمینهساز چنین مریحی به شمار میآید ،بررسی زمینههای مساعد اجتماعی
موجود در ورزش فوتتال را میتیوان بررسیی جامعیهشناسیانهای دانسیت کیه امکیان
شناخت عاملهای اجتماعی م ثر را در ورزش و خشیونت فیراه مییسیازد .در ایین
راستا ،پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی جامعهشناختی عوامل م ثر بیر پرخاشیگری
در بین تماشاگران فوتتال به رشته ترریر درآمده است.
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بررسی آن و کسب آگاهی نستت به عوامیل بوجیود آورنیده ایین نیو کیجرویهیا و
مسییائل ،همینییین بررسییی فراینیید اسییتمرار و بقییای آن و در نتیجییه پیامییدهای
مربوفهاش ،امری مه و ضروری است(سعادتی و عتاس زاده.)981129،
تا زمانی که ورزش به عنوان وسی های جهت نیل به ارزشهای متعالی انسانی مورد
توجه قیرار گییرد و خیود بیه عنیوان هیدف و ارزش مح یوب انسیانی ت قیی نگیردد،
کارکردهای منفی آن نیز بروز نخواهد کرد .ولی فوتتیال حرفیهای بیا در آمیخیتن بیا
اقتصاد و سیاست و تتدیل شدن به یک نعت خود بیه ییک هیدف و ارزش تتیدیل
شده و لذا ،کارکردهای منفی آن نیز ظهور پیدا میکند .در ورزش فوتتال ،خشیونت و
پرخاشگری فرفداران و هواداران به اندازهای جدی و رایج است که برای جامعیه نییز
معضال حادی به دنتال مییآورد .خشیونت و پرخاشیگری تماشیاگران و فرفیداران
تی های فوتتال کشور به دری ی چیون حضیور انتیوه تماشیاگران ،اشیتتاها داوری،
ترریک هواداران تی مقابل و عکسالعملهای برخی از بازیکنان تی حریف ،در زمان
برگزاری بازیهای ،خسارا جانی و میالی چشی گییری بیرای مشیارکتکننیدگان و
باشگاههای ورزشی داشته است (سعادتی و عتاس زاده.)881129،
رفتارهای خشونتآمیز هواداران فوتتال ،اینک نه به عنوان حادثهای زودگذر و آنیی،
ب که به عنوان یک مسیاله اجتمیاعی ،لیزوم بیررس ترقیقیا جامعیهشیناختی را در
خصوص آسیبشناسی اجتماعی در ورزش فوتتال آشکار میسیازد .مسیالهای کیه در
کشور ما هنوز به فور جدی در حوزه ترقیقا جامعهشناختی کمتر بیه آن پرداختیه
شده است .بنابراین پژوهش حاضر با توجه به محالیب فیوق ،در پیی پاسیخگویی بیه
سوار زیر می باشد 8اورً؛ میزان پرخاشگری در بین هواداران فوتتیال در چیه حیدی
است؟ ثانیاً؛ چه عوام ی می تواند در بروز پرخاشگری تماشاگران فوتتال نقیش داشیته
باشد؟ ثالثاً؛ چه راه کارهایی را میتوان براساس نتایج به دست آمده جهت ج یوگیری
و کاهش این آسیب اجتماعی ارائه نمود؟

مبانی نظری

1-Gabler
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پرخاشگری را از نظر مفهومی ،کنش و عم ی در نظر گرفت که فرد یا افیرادی از روی
اراده و آگاهی ،به منظور آسیب رسانی فیزیکی یا روحیی -روانیی بیه دیگیران انجیام
میدهند( دیق سروستانی .)11181130 ،فرهنو آکسفورد ،این ک مه را بیه معنیای
تجاوز ،زیان ،آسیب ،شد  ،خشونت ،تهدید ،غضب ،بیحرمتی و اعمیال زور بیه کیار
برده است و آن را عتار از رفتاری میداند که سوی فردی بیه قصید تهدیید ییا آزار
بدنی دیگران بروز میکند(عتاس زاده و همکاران.)9081132،
همینین ،پرخاشگری را میتوان عم یی آسییبزا دانسیت کیه فیرد بیرای پیشیترد
مقا د خویش انجام می دهد و رفاً جنته فیزیکی (بدنی) ندارد ب کیه ممکین اسیت
ابعاد روانی (مانند فراشیی ،ترقییر ،منیزوی کیردن فیرد ،داد و فرییاد ،آزار و  )...و و
اجتماعی(مانند س ب امنیت اجتمیاعی ،اخیتالل در سیالمت اجتمیاعی و  ) ...را بیه
خود میگیرد( اعظ زاده و دهقان فرد19981138 ،؛ به نقل از سعادتی.)1132 ،
در عر ه ورزش ،نیز پرخاشگری را میتیوان مسی های اجتمیاعی و از آشیکارترین
ج وههای خشونت در ورزش و به خصوص در فوتتال به شمار آورد که از دهیه 1297
و در رقابت های فوتتال انگ ستان توجه مرققان ع وم اجتماعی را به خود ج ب کیرده
است(قاسمی و همکاران.)0781133،
پرخاشگری در عر ه فعالیتهای ورزشی به شیکل ابیزاری و بازتیابی ییا کالمیی و
فیزیکی تج ی می یابد و از سوی افراد حاضر و شرکتکننده در روییدادهای ورزشیی
در قتال سایر بازیکنان ،تماشاگران ،مربییان ،مقامیا ورزشیی ،عامیه میردم و امیوال
ور میگیرد(رحمتی و مرسنی تتریزی .)0281139،بر پایه پیژوهش گیاب ر ،1سیه
نو پرخاشگری را میان تماشاچیهای ورزشی میتوان از یکدیگر متمایزکرد 8کالمیی،
غیرکالمی و بیدنی .تیوهینهیای اهانیتآمییز ،سیو زدن ،مسیخرهکیردن و  ...جیز
پرخاشگری کالمی مرسوب میشوند .هدف این نو پرخاشگری ،ترقییر بازیکنیان و
هواداران تی حرییف و داوران مسیابقه اسیت .پرخاشیگری غییر کالمیی تماشیاگران
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ورزشی ،پرخاشگریهایی همیون تهدید با مشت گره کرده و ژستهیای اهانیتآمییز
است .پرخاشگری بدنی ،با دستهای خالی یا ابزار (اشیا پرتابی ،زنجییر ،چیاقو و ) ...
اغ ب ع یه داوران ،بازیکنان حریف و گاهی ع یه پییادهرونیدگان ،سیایر شیهروندان و
بعضاً ع یه پ یس استفاده میشود(ویس.)917811321،
هر چند پرخاشگری با توجه به تعاریف اشاره شده ممکن است در سحح فیردی ییا
جمعی متج ی شود ،میتوان آن را فرآوردهای اجتمیاعی ت قیی کیرد کیه بیا الهیام از
عاملهای اجتماعی متعدد در عر ههای گوناگون کنش اجتماعی ج وهگر مییشیود.
مشخصترین ج وه این رفتار در عر ه مسابقههای فوتتال اوباشگری است .در متیون
ع می امروز ،اوباشگری یا هولیگانیس  9شامل تخریب شرورانه اموال همراه بیا آسییب
رساندن به افراد تعریف میشود که گاهی با سرقت نیز همراه است و دسته ییا گیروه
کوچکی از افراد معمورً جوان انجام میدهند .گستره آسیبرسانی ممکن است شامل
دمه به افراد بیگناه یا نزا ها و درگیریهیای گروهیی بیین خیود اوبیاش باشید .از
مشخصههای اوباشگری نتود خویشتنداری ،شرار ف تی ،بیتفاوتی در قتال آسیایش
دیگران ،ارتکاب اعمال جنایتکارانیه و غیرشیرافتمندانه و شیوخیهیای مسیتهجن و
خشن است .گاهی ممکن است این اوباشگری و پرخاشگری در قالب رفتار گسیتاخانه
و جسورانه ک اهمیتی نیز ج وهگر شود .معمورً مردم به دلیل هراس از هجوم اوباش
از ظاهر شدن در مریطهایی که این افراد حضور دارند ،خودداری میکننید ،در ایین
مکانها ،معمورً بینظمی و اغتشاش و رفتیار غیرمسی ورنه بیه چشی مییخیورد .در
فضاهای ورزشی و در بین برخی تماشاگران و فرفداران فوتتال بعضاً اوباش همییون
قهرمانان مورد ترسین قرار میگیرند ،اما بحور ک ی پرخاشگری و اوباشگری رفتیاری
ضد اجتماعی ت قی میشودکه جامعه آن را نمیپذیرد(رحمتی.)9881133،
داررد 1و همکاران معتقدند که اگیر چیه میا دارای سیالئق پرخاشیگرایانه فحیری
هستی  ،اما رفتار پرخاشگرایانه به وسی ه ناکامی از بالقوه به بالفعل تتیدیل مییشیود.
1-Weis
2-Hooliganism
3-Dollard

1-Cycle of violence hypothesis
2 -Chibucos & Leite
3-Albert Bandura

04

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال

یعنی وقتی ناکام شدی با رفتار پرخاشگرایانه واکنش نشان میدهی  .در واقع هرگیاه
کسی در تالش برای دستیابی به هدفی ناکام بماند ،سالئق پرخاشگری فعال میشیود
و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای دمه زدن به فرد ییا شیی منتیع ناکیامی بیر
میانگیزد(قاسمی و همکاران .)2181133،ناکامی همینین میتواند عواقب دیگری به
جیز پرخاشییگری ،ماننید افسییردگی ،واپییسروی ییا بیییعالقییهگیی را در پییی داشییته
باشد(ویس .)91181132،ارونسون نیز ،معتقد است پرخاشگری میتوانید مع یول هیر
موقعیت ناخوشایند یا ماللانگیزی مثل خش  ،درد ،دمای خی ی زیاد ،عدم موفقیت و
 ...باشد .مه ترین عامل در ایجاد پرخاشگری از میان همه موقعییتهیای مالرنگییز،
ناکامی است ،بدین ور که اگر فردی در نیل به هدف خود با شکست مواجه شود،
ناکیییامی حا یییل ،احتمیییال پاسیییش پرخاشیییگرایانه او را افیییزایش مییییدهییید
(ارونسون.)92081130،
یکی از مه ترین ت وریهیایی کیه مییتوانید نقشیی اساسیی در تتییین رفتارهیای
انررافی و به خصوص پرخاشگری داشته باشد ،ت وری یادگیری اجتمیاعی مییباشید.
این نظریه بیان میکند ،شیوه رفتاری که ما به نمایش مییگیذاری در دوره کیودکی
آموخته میشود ،خشونت یادگرفتنی است .انسان ذاتاً پرخاشگر نیسیت و ایین شییوه
رفتاری مخصو اً در دوران کودکی از سوی والدین ،برادر و خواهر آموخته مییشیود.
براساس این نظریه پرخاشگری و خشونت ،رفتار و کنشی اجتماعی است که از فریق
فرایندهای اجتماعی ،تولید ،بازتولید و فرا گرفته میشود .تعیداد زییادی از محالعیا ،
فرضیه چرخه خشونت 1را تأیید کردهانید ،بیدین معنیی کیه پرخاشیگری و خشیونت
بزرگسارن نتیجه رفتارهای خشونتآمیزی است که آنها در دوران کودکی قربیانی ییا
شاهد آن بودهاند (چیتوکوس و لیته.)2389778،9
آلتر بندورا  1معتقد است که غالب رفتارهای انسان از فریق مشاهده و در فیول
فرآیند الگوسازی آموخته میشیود .او فراگییری از فرییق الگوسیازی را کارآمیدتر از
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یادگیری از فریق تقویت میداند .به اعتقاد وی فرزندان با نگاه کردن به والیدین ییاد
میگیرند که چگونه خشونت نمایند .تجمع عنا ر مخت فی چون رفتارهای تند ،عیدم
توجه به ا ول تربیتی و شأن اجتماعی کودکان با رفتار ناشایست والدین در خانه بیه
معنای پیدایش الگویی از خشونت میباشد .خشونت نیوعی یور آموختیه شیده از
رفتار اجتماعی است .بندورا سه الگیوی مشیخص خیانواده ،گیروههیای فرعیی ماننید
همسارن و نهایتاً فرهنو ( از جم یه وسیایل ارتتیاط جمعیی) را در ییادگیری رفتیار
خشونتآمیز مورد توجه قرار میدهد (س یمی و داوری .)07981139 ،مه ترین عامل
انتقال رفتارهای انررافی از نظر شاو و مکی 1به عنوان بانیان نظرییه خیرده فرهنیو
بزهکار ،گروههای همتیازی و همسیارن اسیت کیه فنیون و مع ومیا و سینتهیای
بزهکاری را به اعضا منتقل میی سیازند .فیرا ا ی ی ایین رویکیرد ،ایین اسیت کیه
کجرفتاری در جامعه و در متن گروههای اولیه آموخته میشود ،ع ت آن به فور ک ی
جامعهپذیری نامناسب است .شرایط زمینهساز آن ،فر تهای مسیدود شیده ،فشیار،
دسترسی به شیوههای نابهنجار تخ یه هیجان و الگوهای نقش انررافی است(قاسیمی
و همکاران.)113-19981133،
مایرز 9نیز ،با اشاره به این که ت ویزیون و سایر رسانههای جمعیی نظییر میاهواره،
اینترنت ،محتوعا در مقایسه بیا خیانواده و گیروه همسیارن گسیتره وسییعتیری از
الگوهای خشونتآمیز را نمایش میدهند ،بر این باور تاکید دارد که مشاهده خشونت
در ت ویزیییون بییه افییزایش پرخاشییگری و ایجییاد بیییعییاففگی بییین بیننییدگان
میانجامد(مایرز .)98181220،برایانت و زی من 1اشاره کردند که تولیدا رسانهای بیه
سه فریق اشتیاق به خشونت و پرخاشگری را افزایش میدهید 8اول از فرییق نشیان
دادن تعداد زیاد بازیهای خشونتآمیز ،مثالً موارد خشونتآمیز ورزشی که از فرییق
ت ویزیون به نمایش در میآید .دوم ،از فریق بسیاری از مجالتیی کیه خشیونت را بیا
زرق و برق نشان میدهند .و سیرانجام ،تت یویا برنامیههیای ت ویزییونی کیه اغ یب
1- Shaw & Mackay
2 -Myers
3 -Bryant & Zilman

1- Walterz
2- Hirschi
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براساس وقایع خشونتآمیز رقابتهای ورزشی گذشیته یور مییپیذیرد تیا بیدین
وسییی ه بیننییدگان را بییه دیییدن برنامییههایشییان تشییویق و تهییییج کنند(قاسییمی و
همکییاران .)2281133،محییابق بییا نظریییه یییادگیری والتییرز ،1گییرایش بییه رفتارهییای
پرخاشگرایانه در میان تماشاگران به هنگام تماشای مسابقا ورزشی افزایش مییابد.
این گ زاره به ویژه در مورد آن گروه از تماشاگرانی ادق اسیت کیه بیر اسیاس نظیام
هنجیییاری خیییرده فرهنیییو خیییود ،رفتارهیییای خشییین را مثتیییت ارزییییابی
میکنند(ویس.)91981132،
محابق نظریه کنترل اجتماعی برای کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانیه و مجرمانیه
باید همه افراد کنترل شوند .این نظریه همینین رفتار انررافیی را عمیومی و جهیانی
دانسته و آن را نتیجه کارکرد ضعیفساز و کارهای کنتیرل اجتمیاعی و کنتیرلهیای
شخصی و درونیی کمیی میی داند(قاسیمی و همکیاران .)19981133،نظرییه کنتیرل
اجتماعی چنین فرا میکند که اعمال مجرمانه زمانی ارتکاب میییابنید کیه پیونید
فرد با جامعه سست یا شکسته میشود .نقض یک هنجار ،رفتار متعارا با خواستهها
و انتظارا اعضای جامعه است .اگر شخص چنین انتظاراتی را نادیده بگییرد بیه ایین
معنییی اسییت کییه او نسییتت بییه خواسییتههییای اعضییای جامعییه حساسیییتی
ندارد(هیرشی.)98181292،9
تراویس هیرشی به عنوان یکی از بانیان ت وری کنترل اجتماعی معتقد اسیت اسیت
ح قه ها یا پیوندهای اجتماعی متعارف مثل زناشویی ،دوستی ،همکار بودن و ...نقیش
کنترلکننده عمدهای را در عدم ارتکاب جرم ایفا میکنند .هر قدر که ایین روابیط و
دلتستگی های فرد ضعیف باشد استعداد افراد برای ارتکاب جیرم بیشیتر اسیت(نجفی
ابرندآبادی .)11981130،درکل ،میتوان گفت که هیرشی در بررسی انوا انررافا
بر این ایده تأکید دارد که رفتار انررافیی را بایید بیر متنیای پیوسیتگیهیایی میورد
بررسی قرار داد که فرد با نهادهای اجتمیاعی اعی از خیانواده ،مدرسیه ،همسیارن و

فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره چهارم  /زمستان 1316

00

دیگر نهادها ،سازمان ها ،و واحدهای اجتمیاعی جامعیه دارد .بزهکیاری ،پرخاشیگری،
وندالیس و  ...وقتی اتفاق میافتد که قیود فرد نستت به اجتما ضعیف و یا بیه ک یی
از بین رود .او فرد منررف را شخصی میداند که از قییود اجتمیاعی آزاد اسیت و بیه
قیدوبندهای اجتمیاعی کی اعتنیا ییا بییاعتناست(مشیکاتی و مشیکاتی.)1781131،
بودین 1و همکاران نیز در ترقیقا و پژوهشهای خود به ایین نتیجیه رسییدند کیه
اجرا نشدن ضوابط و قوانین مربوط به کنترل اوباشگری در ورزش فوتتیال منجیر بیه
افزایش رفتارهای پرخاشگرایانه در بین تماشاگران شده است .اما هر زمانی که پ یس
شرایط انعحافناپذیری را بر ع یه هوادارانی که مرتکب خشیونت مییشیوند در پییش
گرفتییه و اقییدام بییه سییازماندهی کییرده اسییت ،تهدیییدی جییدی بییرای ج ییوگیری از
عم کردهای خشونتی به وجود آمده است(قاسمی و همکاران.)19381133،
یکی دیگر از متویرهای مورد برث در پژوهش حاضر ترریک و عم کرد رسانههیای
جمعی میباشد .رسانهها منتع ا ی اندیشهها و افالعا هستند و مییتواننید نفیوذ
زیادی بر نگرشها ،عقاید و رفتار مردم داشته باشد ،رسانهها افزون بر ایین ،از فرییق
فرایندهای هنجارسازی و تصویرسازی بیه نظیار اجتمیاعی مییپردازنید .رسیانههیا
معمیییورً تقوییییتکننیییده رفتارهیییای همسیییاز و ییییا در میییواردی ناهمسیییاز
هستند(مرسنی .)901-90981139،از دیدگاه تسوکار ،)9778( 9با برچسبهایی که
رسانههای همگانی به هیواداران و تماشیاگران خشیونتف یب مییزننید در حقیقیت
خودشان ،به پرخاشگریها و رفتارهای خشونتآمیز دامن میزنند .به فیور مثیال در
بسیاری از رسانهها این تماشاگران با عناوینی همیون احمقها ،بیفکرها ،کسانی کیه
مخشان تاب برداشته است ،ساده لومها ،ناقصالعقلها ،آدمهای خرف و آدمکشهیای
مستی که ترت تأثیر داروها هستند ،یاد میشود .به اعتقاد وی ،همینیین برخیی از
سردبیران و ستوننویسان روزنامهها اوضا را وخی تر میکنند ،بدان سیتب کیه ییک
نقش منفی بازی میکند و به جای نقیش بازدارنیده خشیونت و اوباشیگری را داشیته

1- Bodin
2- Tsoukala

1-Michel Focoult
2- Leicester School
3- poutvaara & priks
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باشند ،در جهت معکوس عمل میکنند و به مسایل موجود دامن مییزنند(قاسیمی و
همکاران.)11181133،
به عقیده میشل فوکو1نیز ،فی های مدرن با استفاده از نمایش رنهها و وقایع بیه
شرم وقایع میپردازند ،برای مثال دیدن وقایع برنامههای ورزشی ،حواشی مسیابقا ،
خشونت و پرخاشگریها ،سوگیری ها ،هیجانا تماشاگران و  ...و ضتط و پخش مکرر
پشت رنه و به نمایش درآوردن درون پنهان آنها .این رنهها با جزئییا دقییق،
موجب ایجاد احساسا شدید در بیننده میگردند 8مانند نمایش ورزشکاران پیروز در
میییدان ،درد ناشییی از مجییروم شییدن یییک ورزشییکار ،برخوردهییای فیزیکییی میییان
شرکت کنندگان ،پرخاشگری و خشیونت تماشیاگران و نیاراحتی تماشیاچیان هنگیام
باخت تی مورد عالقهشان در مسابقه(جیولیانوتی.)19781121،
مرققین مکتب لیسستر 9نیز ،به موازا پرداختن به اهمیت رسانهها ،در توجیه بیه
مساله پرخاشگری ،به نقش پ یس و نیروی انتظیامی نییز توجیه وییژهای داشیتهانید،
مورفی معتقد است که با افیزایش اوباشیگری در فوتتیال ،پ ییس یکپارچیهتیر عمیل
میکند و به فور گستردهای اقدام به سازماندهی خود مینماید .آنها برای ج یوگیری
از افزایش خشیونت و پرخاشیگری تصیمیما مخت فیی اتخیاذ مییکننید ،از جم یه8
استفاده از فور گرداگرد زمین ،توییر جایگاه برخی از تماشاگران ،شناسایی کار ها و
استفاده از وسایل هوشمند و دوربینهای مدار بسته .این اقداما پ یس ع یرغ این
که نقش بسزایی در کنترل اوباشگری دارد اما میتواند نتیایج معکوسیی هی داشیته
باشد ،زیرا ممکن است اقداما شدید امنیتی ستب شود که اوباشگران نیز اقیدام بیه
سازماندهی بیشتر کنند و راه های جدیدتری را برای اعمال خشونت بیابند .تاریخییه
جامعهشناختی در مورد خشونت حامیانی که مخل نظ بودهاند نشیان مییدهید کیه
سیاسییتگییذاریهییای حجییی و سییختگیرانه ممکیین اسییت تییأثیر معکییوس داشییته
باشد(پوتوارا و پریکس ،989779،1اسپایج.)089779،

پیشینه پژوهش
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نتایج پژوهش پرورش و همکاران( ،)1120ترت عنوان «بررسی رابحه مییان عوامیل
اجتماعی -فرهنگی و ارتکاب به جرم در بین مراجعهکنندگان به مراجع قضیایی شیهر
ا فهان» بیانگر آن است که بین کنتیرل خیانواده و نقیش دوسیتان و همسیارن بیا
ارتکاب جرم رابحه معناداری وجود دارد(پرورش و همکاران.)9181120،
همینین نتایج پژوهش فتری و میرمقدم( ،)1120تریت عنیوان « بررسیی تیأثیر
سرمایه اجتماعی بر کاهش میزان جرای (مورد محالعه 8جوانان شهرسیتان شیهریار(»
حاکی از آن است که بین اعتماد اجتمیاعی ،همتسیتگی اجتمیاعی ،تعامیل گروهیی،
مشارکت اجتماعی با کاهش میزان جرای رابحه منفی و معناداری وجود دارد(فتری و
میرمقدم.)181120،
یافتههای پیژوهش راسیش و عتاسیی نصیرآباد سیف ی( ،)1121بیا عنیوان« عوامیل
اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (محالعه موردی 8دانش آموزان دبیرسیتانی
شهر یاسوج) حاکی از آن است که ،متویرهای جنسییت ،پایگیاه اجتمیاعی اقتصیادی،
احساس تنفر از خویشتن ،احساس انزوای اجتماعی ،رابحه معنیاداری بیا گیرایش بیه
رفتار وندالیستی دارند و قادر هسیتند 0/37از تویییرا آن را تتییین کننید (راسیش و
عتاسی.)181121،
نتایج پژوهش احمدی و عربی( ،)1129ترت عنوان« رابحه بین ساختار مر یهای و
ترس از جرم(مورد محالعه 8شهر کرج)» نشان داد که بین متویرهای تع ق خیافر بیه
مر ه ،روابط همسایگی ،بینظمی فیزیکی ،بی نظمی اجتماعی ،تنیو قیومیتی مر یه
سکونت و رضایت از پ یس با ترس از جیرم رابحیه معنیاداری وجیود دارد(احمیدی و
عربی.)1081129،
بخشی از نتایج پژوهش نقیدی( ،)1121تریت عنیوان «بررسیی تیأثیر هنجارهیای
اخالقی و تربیتی بر خشونت جوانان» ،نشان داد که بین نقیش و نظیار خیانواده بیا
وقو خشونتِ جوانان رابحه معنیداری وجود دارد(نقدی.)081121،
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قاسمی و همکاران( )1133فی پژوهشیی تریت عنیوان «تو ییف جامعیهشیناختی
عوامل م ثر بر وندالیس و اوباشگری در ورزش فوتتال» ،به این نتایج دسیت یافتنید8
متویرهای چون ،از ه گسیختگی روانیی خیانواده ،تأثیرپیذیری از گیروه همسیارن،
تماشای فی های خشونتآمیز ،کنترل پ یس ،ترریک محتوعا و رسانههای ورزشی
با متویرهای وندالیسی و اوباشیگری رابحیه معنییداری دارنید و متویرهیای میذکور
توانسییتهانیید  39در یید از توییییرا متویییر وابسییته را تتیییین نمایند(قاسییمی و
همکاران.)9281133،
نتایج پژوهش رحیمی( )1133تریت عنیوان «بررسیی و مقایسیه عوامیل میوثر در
خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتتال از دیدگاه مدیران و مربیان باشگاههای شهر
تهران»  ،نشان داد کیه 8ناکیامی در رسییدن بیه اهیداف میورد نظیر از قتییل(عم کرد
بازیکنان ،عم کرد مربیان ،نروه قضاو داور) ،عدم امکانیا رفیاهی ،نقیش رسیانه و
محتوعییا جمعییی ،سیین ،بییا پرخاشییگری تماشییاگران رابحییه معنیییداری داشییته
است(رحیمی.)181133،
بخشی از نتایج پژوهش وثوقی و خسروی نژاد( )1133ترت عنوان «بررسی عوامیل
فرهنگی -اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتتیال» نشیان داد 8قضیاو نادرسیت
داور ،عم کرد پ یس ،ترریک رسانهها ،رابحه معنییداری بیا پرخاشیگری تماشیاگران
حاضر در ورزشگاه داشته است(وثوقی و خسروی نژاد.)11081133،
نتایج پژوهش ذوارکتاف ترت عنوان «مدیریت تجمعهای خیابانی پس از تماشیای
ت ویزیونی فوتتال» و نیز «مدیریت تماشاگران و کنترل اوباشگری در ورزش فوتتیال»
حاکی از آن است که حوادث فوق تریت تیأثیر عوامیل مخت فیی از جم یه 8تضیعیف
روحیه م یگرایی ،قومگرایی ،اعتماد به نیروهای انتظامی و عوامل اجراییی مسیابقا ،
برای جوانان و ترریک رسانه میباشد(قاسمی و همکاران.)13181133،
پژوهش دیگری توسط رحمتی و مرسنی تتریزی( )1137تریت عنیوان «بررسیی
عاملهای جامعهشناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتتال ،محالعیه میوردی8
شهر تهران» بخشی از نتایج پژوهش حاکی از آن است که متویرهای کیفییت داوری،
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سابقه دعوا و نزا  ،سابقه تنش و ناکامی در فعالیتهای ترصیی ی و آموزشیی ،سیابقه
تنش در خانواده ،سابقه رفتار مجرمانیه ،داشیتن دوسیتان و همسیارن دارای سیابقه
جنای ی ،ارتتاط بیا خویشیاوندان دارای سیابقه جنیایی ،تیأثیری مسیتقی بیر ارتکیاب
رفتارهای پرخاشجویانه و خشونتآمییز ورزشیی فرفیداران تیی هیای پرسیپولیس و
استقالل داشت .همینین ،متویرهای سن ،میزان کنتیرل و نظیار خیانواده ،پایگیاه
اقتصادی و اجتماعی ،تأثیر منفی بر گرایش فرفداران تی های فوتتال مورد عالقه بیه
رفتارهای پرخاشجویانه داشته است(رحمتی و مرسنی تتریزی.)0381139،
نتایج پیژوهش داب ییو راشیل )9770( 1بیا عنیوان «آشیوبهیای ورزشیی 8میروری
اجتماعی – روانشناختی» نشان داد که مجموعهای از متویرهای موقعیتی ،مریحیی،
اجتماعی(خییانواده ،همسییارن و  )...و ذهنییی در بییروز خشییونت تماشییاگران دخالییت
دارند(داب یو راشل.)18189770،
کوراکیس )9770( 9فی پژوهشیی پیرامیون خشیونت و پرخاشیگری تماشیاگران
فوتتال ،به این نتایج دست یافت که بین متویرهای عدم انسجام خیانواده ،اشیتتاها
داوری ،نگرش ترریک برانگیز پ یس به تماشاگران ،ترریکا محتوعا و رسانهها بیا
پرخاشگری تماشاگران رابحه مستقیمی داشتند(کوراکیس.)92189770،
نتایج ترقیقا جیولیانوتی حول پرخاشگری و خشیونت فوتتیال اسیکات ند بییانگر
رابحه معنیدار بین عوام ی چون قیومگراییی ،نارضیایتی از عم کیرد داوران ،عم کیرد
محتوعا و رسانهها ،عوامل خیانوادگی نظییر ارتتیاط بیا والیدین ،ارتتیاط بیا خیرده
فرهنوهای بزهکار و اوباش ،با متویر پرخاشگری میباشد(جیولیانوتی.)9981222،
وادینگتون و همکاران ( )1223ترکیب اجتماعی تماشاگران فوتتال در اروپیای غربیی
را بررسی نمودند .هدف این محالعه پی بردن به جزئیا مربیوط بیه سین ،جنسییت،
شول و زمینه قومیتی فرفداران بود .نتایج به دست آمده نشان داد که متویر کنتیرل
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1-W.Russell
2- Corakis

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به متاحث نظری و پیشینه تجربی مذکور ،مدل مفهومی پیژوهش حاضیر بیه
ور زیر تدوین میگردد8
نارضایتی از

کنترل پلیس

کنترل خانواده

داور
کنترل اجتماعی

ناکامی

ناکامی تیم
ناکامی در زندگی

یادگیری از خانواده

یادگیری
یادگیری از دوستان

پرخاشگری

پرخاشگری

تحریک رسانه های
جمعی

یادگیری از رسانه
پرخاشگری فیزیکی

پرخاشگری روانی

شکل شماره( :)4مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
با توجه به محالب مذکور حول موضو مورد بررسی ،فرضیههای پیژوهش حاضیر بیه
ور زیر فرم شده است8
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اجتماعی تأثیر بسزایی در پرخاشگری تماشاگران داشته است(وادینگتون و همکیاران،
.)18881223
تننتام و سینگر ( )1220در پژوهش خیود بیا عنیوان «پرخاشیگری و خشیونت در
ورزش» به این نتیجه رسیدند که تولیدا رسانهای ،جنجالسیازی محتوعیا  ،رفتیار
ناشایست داوران تی های ورزشی و عکسالعملهای خشیونتآمییز پ ییس از عوامیل
مه پرخاشگری و خشونت تماشاگران هستند(تننتام و سینگر.)10981220،
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 بین یادگیری پرخاشگری و پرخاشگری تماشاگران فوتتال رابحه وجود دارد. بین کنترل اجتماعی و پرخاشگری تماشاگران فوتتال رابحه وجود دارد. بین نارضایتی از عم کرد داور مسابقه و پرخاشگری تماشاگران فوتتال رابحه وجیوددارد.
 بین ترریک رسانههای جمعی و پرخاشگری تماشاگران فوتتال رابحه وجود دارد. بین ناکامی در رسیدن به اهداف و پرخاشیگری تماشیاگران فوتتیال رابحیه وجیوددارد.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش ،براساس هدف پژوهش ،از نو کیاربردی و
براساس نروه گردآوری دادهها ،پیمایشی اسیت .همینیین از لریای مییزان ژرفیایی
پهنانگر بوده و با در نظرگرفتن معیار زمیان ،مقحعیی اسیت .جامعیه آمیاری در ایین
پژوهش ،شامل ک یه تماشاگران فوتتال حاضر در یکی از ورزشگاه های کشور ،بال بر
تعداد  07777نفر میباشد که از این تعداد  077نفیر براسیاس فرمیول نمونیهگییری
کوکران و به شیوه نمونهگیری هدفمند جهت گردآوری دادهها انتخاب شده است.
در بخش کیفیت وسی ه اندازهگیری ،بررسی اعتتار 1و پایایی 9وسیی ه انیدازهگییری از
مقور اساسی است .به این ور که برای ارزیابی پاییایی وسیی ه انیدازهگییری از
ضریب آلفای کرونتاخ استفاده گردید .مقدار ضرایب حا ه بارتر از  7/9بوده که ایین
امر نشان میدهد پاییداری درونیی بیین گوییههیا در حید قابیل قتیولی بیوده اسیت.
همینین ،برای ارزییابی اعتتیار وسیی ه انیدازهگییری از اعتتیار مرتیوایی 1و اعتتیار
سازهای 0استفاده گردید؛ بدین معنی که برای ارزیابی اعتتار ابزار اندازهگییری هی از
نظر افراد احب فن برای بررسی فضای مفهومی اسیتفاده گردیید .همینیین ،بیرای
ارزیابی اعتتار گویههای مرتتط با متویرهای کنترل اجتماعی ،ییادگیری پرخاشیگری،

44
1- Validity
2- Reliability
3- Reliability
4- Construct

جدول شماره  -4نتایج و اجزاء تحلیل عاملی گویهها و ضریب پایایی متغیرهای مستقل
پژوهش
متویر

ابعاد

کنترل
خانواده

کنترل
اجتماعی
کنترل
پ یس

گویه ها

بار
عام ی

شناخت
دوستان

/031

افال
والدین از
کار

/021

نگران
شدن
والدین

/091

حضور در
ورزشگاه

/080

حفظ نظ
ورزشگاه

/399

فوتتال
بدون
آشوب

/002

امکان
ناپذیری
بازی

/111

در د
واریانس
تتیین
شده

10/90

مقادیر
ویژه

کل
واریانس
تتیین
شده

آزمون
بارت ت

آزمون
kmo

1/019

ضریب
پایایی
هرعامل

ٍضریب
پایایی
کل

7/972

7/071

%80/03
10/11

9/201

28/090

7/000
7/013

1- Factor Analysis
2- Eigen Value
3- Bartlett Test
4- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

44

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال

ناکامی و متویر وابسته پژوهش(پرخاشگری) ،از تکنیک تر یل عام ی 1استفاده شید.
با استفاده از تکنیک مذکور زیر مجموعههای مرتتط با یک بُعد و تعداد عوامیل قابیل
قتییول بییا اسییتفاده از مقییادیر ویییژه 9مشییخص گردییید .معنیییداری آزمییون بارت ییت1
( ) Sig=7/777و نتایج آزمون آمار 0،Kmoبرای ابعاد مذکور ،نشان مییدهدکیه اییده
تر یل عام ی برای گویههای مورد نظر ،ایده مح وبی بوده و تعداد نمونه انتخاب شده
برای انجام تر یل عام ی ،کافی و مناسب میباشد(جدول شماره.)1

یادگیری
از رسانه
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یادگیری
پرخاشگری

یادگیری
از
خانواده

یادگیری
از
دوستان

کمک از
پ یس

/311

لذ از
محالب
خشن

/030

تو یه
فی
خشن

/399

ارزش فی
خشونت
بار

/337

دیدن فی
خشن

/000

درگیری
والدین

/807

رفتار
نامناسب
پدر

/990

رفتار
نامناسب
مادر

/001

دعوای
اعضا

/091

تشویق به
دعوا

/930

ناراحتی
دوستان

/990

قهر
دوستان

/010

دعوای
دوستان
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ناکامی

ناکامی
در
زندگی

99/21

/389

1/093

/929
10/12

/999

9/018

%89/88

19/98

983/130

7/912

/971

1/018

/879

عقب
ماندن از
همسارن

/372

کمتود
مرتت

/099

موفق
نتودن در
زندگی

/030

استفاده

/991

98/70

/021

1/988
%00/83

119/930

/091

/019

نکردن
فر تها
ترمل
ناپذیری
شکست

/917

ناامید
کردن
نتایج تی

/930

بار سنگین
شکست
تی

/982

دلگیری از
شکست
تی

/011

12/80

/010

9/801

نارضایتی
از داوران

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/930

ترریک
رسانه ها

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/900

تر یل عام ی حاکی از برآورد اعتتار متویر پرخاشگری نیز نشیان مییدهید کیه بُعید
پرخاشگری روانی  2/09در د واریانس و بُعید فیزیکیی پرخاشیگری  09 /01در ید
واریانس گویه ها را تتیین نمیوده اسیت .نتیایج حا یل از بکیارگیری تکنییک آلفیای
کرونتاخ نیز بیان گر پایایی و همتستگی درونی بسیار باریی بین گویههای هر ییک از
این دو عامل میباشد(جدول شماره .)9
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ناکامی
تی
مورد
عالقه
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متغیر وابسته پرخاشگری
متویر

ابعاد

پرخاشگری
روانی
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پرخاشگری

گویه ها

بار
عام ی

فرش به داور

/923

به زدن تمرکز داور

/819

فرش به بازیکنان حریف

/088

فرش به مربی تی حریف

/992

فرش به هواداران مقابل

/909

ایجاد دای دلخراش

/319

سرو دا در خیابان

/090

شعار زشت در خیابان

/037

زدن بوق زیاد

/908

تخریب اموال عمومی

/901

درگیری در شهر

/837

مزاحمت در رفت و آمد

/999

شوخی زشت در خیابان

/871

حرکا ناهنجار با ماشین

/917

شکستن ندلی

/019

پر اشیا به تی حریف

/081

در د
واریانس
تتیین
شده

2/09

مقادیر
ویژه

کل
واریانس
تتیین
شده

/217

9/981

/287

%89/97
پرخاشگری
فیزیکی

پر کردن اشیا به داور

/918

پر اشیا به مربی مقابل

/080

پر اشیا به همدیگر

/397

آتش در کنار ندلی

/888

درگیری با هواداران مقابل

/371

تخریب اموال ورزشگاه

/313

بی نظمی ورود و خروج

/971

آزمون
بارت ت

آزمون
kmo

ضریب
پایایی
هرعامل

ضریب
پایایی
کل

09/01

11/739

1911/000

/033
/212

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
الف) :متغیرهای مستقل پژوهش
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براساس یافته های پژوهش حاضر ،میانگین شاخص کنترل اجتماعی( )90/79با توجه
به مقدار متوسط به دسیت آمیده( ،)90/8در حید متوسیط رو بیه بیاریی قیرار دارد.
میانگین شاخص یادگیری پرخاشگری ( )93/92با توجه به مقدار متوسیط بیه دسیت

جدول شماره -6آماره های توصیفی متغیرهای مستقل پژوهش
انرراف
معیار

چولگی

ماکزیم

مینیم

دامنه
توییرا

مقدار
متوسط

کنترل اجتماعی

927/0

4/16

-/45

35

14

21

24/5

یادگیری پرخاشگری

28/92

7/21

/57

53

12

41

32/5

ناکامی

22/91

4/37

/14

36

8

28

22

متویر

میانگین

نارضایتی از عم کرد
داوران

9712/

2/72

-/08

19

5

14

12

ترریک رسانه های
جمعی

16/10

3/14

/12

25

8

17

16/5

ب) متغیر وابسته پژوهش
در پژوهش حاضر ،متویر وابسته پرخاشگری تماشاگران در دو بُعد (پرخاشگری روانی
و پرخاشگری فیزیکی) در قالب فیف لیکر و جمعا با  91گویه مورد سینجش قیرار
گرفته است .آماره های تو یفی بیه دسیت آمیده بیرای هیر ییک از ابعیاد و شیاخص
پرخاشگری به شرم زیر میباشد8
میانگین متویر پرخاشگری روانی( ،)90/90با توجه به حداکثر  07و حداقل  ،2و بیا
در نظر گرفتن مقدار متوسط به دست آمده ،بارتر از حد متوسط میباشید؛ مییانگین
به دست آمده برای پرخاشگری فیزیکی( )18/12با توجه به مقدار متوسط بیه دسیت
آمده( ،)01پایین تر از حد متوسط برآورد شده اسیت؛ مییانگین حا یل بیرای متوییر
پرخاشگری بحور ک ی( ،)99/01با توجه به ماکزیم  23و مینییم  ،91و بیا در نظیر
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آمده( ،)19/8در حد متوسط روبه پایینی قرار دارد .میانگین متوییر ناکیامی(،)99/21
با در نظر گرفتن حداکثر  19و حداقل  3و با توجه به مقیدار متوسیط ( ،) 99درحید
متوسط رو به باریی برآورد شده است .میانگین شاخص نارضایتی از عم کرد داور ،بیا
در نظر گرفتن ماکزیم  12و مینییم  8و بیا توجیه بیه مقیدار متوسیط بیه دسیت
آمده( ،)19در حد متوسط رو بیه بیاریی قیرار دارد .همینیین ،براسیاس آمیارههیای
تو یفی به دست آمده ،میانگین شاخص ترریک رسیانههیای جمعیی ،بیا توجیه بیه
حداکثر  98و حداقل  3و با در نظر گیرفتن مقیدار متوسیط ( ،)19/8تقریتیاً در حید
متوسحی برآورد شده است(جدول شماره .)1

گرفتن مقدار متوسط به دست آمده( ،)97/8در حد متوسط رو بیه بیاریی قیرار دارد،
بدین معنی که پرخاشگری در بین تماشاگران فوتتال در حید متوسیط رو بیه بیاریی
برآورد شده است(جدول شماره .)0
جدول شماره  -0آماره های توصیفی ابعاد متغیر پرخاشگری تماشاگران
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مینیم

دامنه
توییرا

مقدار
متوسط

ابعاد

میانگین

انرراف
معیار

چولگی ماکزیم

31

24/5

پرخاشگری
روانی

27/24

6/36

-/48

40

9

41

پرخاشگری
فیزیکی

35/19

10/29

/17

68

14

54

60/5

پرخاشگری

362/4

15/06

-/17

98

23

75

یافتههای استنباطی
آزمون همبستگی
جهت سنجش همتستگی بین متویرهای مستقل و وابسته پژوهش با توجه به سیحح
سنجش آنها ( سحح سنجش فا های) از ضریب همتستگی  rپیرسون استفاده شد.
 نتایج حا ل از آزمون همتستگی کنترل اجتماعی در ابعاد دوگانه(کنترل خانوادهو کنترل پ یس) و پرخاشگری بدین قرار مییباشید 8رابحیه خحیی بیین بُعید کنتیرل
خانواده با هیچ یک از ابعاد پرخاشگری به تأیید نرسید؛ همتستگی خحیی بیین بُعید
کنترل پ یس با پرخاشگری روانی در سحح معنیداری  /78و با پرخاشیگری فیزیکیی
و پرخاشگری کل با افمینان  22در د و در سحح معنیداری  /71مورد تأییید واقیع
شد؛ نو رابحه نیز منفی و معکوس می باشد ،بدین نرو که با کاهش کنتیرل پ ییس،
پرخاشگری افزایش مییابد ،عکس این موضو نیز یادق اسیت؛ رابحیه خحیی بیین
کنترل اجتماعی کل با هیچ یک از ابعاد پرخاشگری به تأیید نرسید.
 نتایج حا ل از ضریب همتستگی پیرسون بین متویر یادگیری پرخاشگری در ابعادسییه گانییه و پرخاشییگری تماشییاگران نشییان داد 8رابحییه خحییی بییین بُعیید یییادگیری
پرخاشگری در خانواده با پرخاشگری روانی تأیید نشد؛ ولی همتسیتگی ایین بُعید بیا
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پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کل در سحح معنیداری  /78به تأیید رسید و نیو
رابحه نیز مثتت و مستقی می باشد ،به این معنی که هر چه یادگیری پرخاشگری در
خانواده بیشتر باشد ،پرخاشگری در بین تماشاگران بیارتر خواهید بیود ،عکیس ایین
موضو نیز ادق می باشید؛ همتسیتگی بیین ییادگیری پرخاشیگری از دوسیتان بیا
پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کیل بیه تأییید رسیید و نیو رابحیه نییز مثتیت و
مستقی می باشد؛ به عتارتی هر چه یادگیری پرخاشیگری از سیوی دوسیتان بیشیتر
باشد ،پرخاشگری در بین هواداران نیز بیشتر خواهد بود؛ رابحه خحی بیین ییادگیری
پرخاشگری از رسانههای جمعی با تمامی ابعیاد پرخاشیگری و نییز پرخاشیگری کیل
مورد تأیید واقع شد؛ نو رابحه نیز مستقی و مثتت می باشید ،بنیابراین ،بیا افیزایش
یادگیری پرخاشگری از رسانه های جمعیی ،پرخاشیگری در بیین تماشیاگران بیشیتر
خواهد بود و بر عکس؛ همتستگی خحی بین متویر یادگیری پرخاشیگری بیا دو بُعید
پرخاشگری و پرخاشگری کل در سیحح معنییداری  /71و بیا افمینیان  22در ید
تأیید شد؛ نو رابحه نیز مثتت و مستقی میباشد ،به این معنی که هر چه ییادگیری
پرخاشگری افزایش یابد ،پرخاشگری از سوی تماشاگران نیز بیشتر خواهد بود؛ شد
همتستگی این متویر نیز ،با پرخاشگری فیزیکی در حد متوسحی برآورد شده است.
 نتایج حا ل از آزمون همتستگی بین متویر ناکامی با دو بُعد (ناکامی در زنیدگیو ناکامی تی مورد عالقه) و پرخاشگری تماشاگران حاکی از آن اسیت 8رابحیه خحیی
بین ناکامی در زندگی با پرخاشگری روانی در سحح معنییداری  /78و رابحیه آن بیا
پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کل در سحح معنیداری  /71به تأیید رسیید؛ نیو
رابحه نیز مثتت و مستقی می باشد؛ به این معنی که هر چه افراد در فول زندگی در
رسیدن به اهداف مورد نظر دچار ناکامی شوند ،پرخاشگری در بین آنان بارتر خواهد
بود؛ همتستگی بین بعد ناکامی تی مورد عالقه با هیچ یک از ابعیاد پرخاشیگری بیه
تأیید نرسید؛ همتستگی خحی بین ناکامی و پرخاشگری روانی در سیحح معنییداری
 /78و با افمینان  28در د به تأیید رسید؛ همینین رابحه این متویر با پرخاشیگری
فیزیکی و پرخاشگری کل در سحح معنیدرای  /71و بیا افمینیان  22در ید میورد
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تأیید واقع شد؛ نو رابحه نیز مثتت و مستقی میباشد ،به عتارتی با افزایش ناکیامی،
پرخاشگری نیز افزایش پیدا میکند.
 رابحه خحی بین متویر عم کرد داوران با پرخاشگری روانی در سیحح معنییداری /78و با پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کیل بیا افمینیان  22در ید و در سیحح
معنیداری  /71مورد تأیید واقع شد؛ نو رابحه نیز مثتت و مستقی میباشد ،به ایین
نرو که با افزایش اشتتاها و سوگیری های مورضیانه ،پرخاشیگری تماشیاگران نییز
افزایش مییابد.
 همتستگی خحی بین متویر ترریک رسانه های جمعی با تمامی ابعاد پرخاشگریو نیز پرخاشگری کل با افمینیان  22در ید و در سیحح معنییداری  /71بیه تأییید
رسید؛ نو رابحه نیز مثتت و مستقی میباشد ،به این ور که هر چه رسیانههیای
جمعی سوگیرانه و مورضانه عمل نمایند ،پرخاشیگری تماشیاگران بیشیتر مییشیود،
عکس این موضو نیز ادق بوده و مورد تأیید میباشد(جدول شماره .)8
جدول شماره  -4آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
متویر

پرخاشگری روانی

پرخاشگری فیزیکی

پرخاشگری کل

کنترل خانواده

***/719

***/732

***/793

کنترل پ یس

*-/119

**-/113

**-/109

کنترل اجتماعی

***-/730

***-/701

***-/731

یادگیری پرخاشگری در خانواده

***/719

**/982

**/133

یادگیری پرخاشگری از دوستان

***

**/137

**/189

یادگیری پرخاشگری از رسانه های جمعی

**/999

**/993

**/900

یادگیری پرخاشگری

**/108

**/118

**/901

*/110

**/919

**/970

***/730

***/700

ناکامی

*/111

**/991

**/129

نارضایتی از عم کرد داوران

*/112

**/188

**/189

ترریک رسانه های جمعی

**/101

**/120

**/979

ناکامی در زندگی
ناکامی تی مورد عالقه
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** 8معنی داری در سحح /71

/700

/709

***

* 8معنی داری در سحح /78

*** 8عدم معنی داری

تحلیل رگرسیونی چند متغیره

1- Tolerance
2- Variance Inflation Factor
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در پژوهش حاضر ،جهت سنجش تأثیر متویرهای مستقل در سحح سنجش فا های
بر متویر وابسته پرخاشگری از تر یل رگرسیون استفاده گردید ،هدف ا ی ی از ایین
تر یل ،تتیین واریانس یا همان توییرا متویر وابسته پرخاشگری میی باشید .نتیایج
نشان داد8
 در پژوهش حاضر بیر اسیاس جیدول آنیالیز وارییانس ،خحیی بیودن رابحیه بیینمتویرهای مستقل و وابسته مرقق شده است .همینین استقالل خحاهیا از همیدیگر
موضو مه دیگری در تجزیه رگرسیونی بوده که این امر ه براساس میزان دوربین
واتسون بدست آمده( بین  1/8و  )9/8مشخص شده اسیت؛ منظیور ایینکیه مییزان
دوربین واتسون به دست آمده برای مدل نشاندهنده این اسیت کیه بیاقی مانیدههیا،
مستقل از ه می باشند .مورد سوم این که ،همینین پییش فیرا عیدم هی خحیی
متویرهای مستقل نیز با توجه به مقادیر شاخص تولرانس( 1نزدیک بیه عیدد ییک) و
شاخص تورم واریانس( 9کوچک تر از عدد )9/8به تأیید رسیده است.
 متویرهای مستقل حاضیر در میدل رگرسییونی ،مشیتمل بیر متویرهیای کنتیرلخانواده ،ییادگیری پرخاشیگری در خیانواده ،نارضیایتی از عم کیرد داوران مسیابقه و
ترریک رسانههای جمعیی تیأثیر معنییداری بیر پرخاشیگری داشیتهانید؛ همینیین
متویرهای مذکور ،توانسته اند براساس ضریب تتیین ا الم شده 92 ،در د تویییرا
متوییر وابسته(پرخاشگری تماشاگران) را تتیین نمایند(جدول شماره .)9
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آنالیز واریانس

متویر

بتا

کمیت
t

Sig

کنترل خانواده

-/989

-0/89

/777

یادگیری
پرخاشگری در
خانواده

/102

9/32

/777

سن

-/109

-9/81

/773

نارضایتی از
داور

/191

9/70

/792

ترریک رسانه
ها

/110

1/21

/709

VIF

1/00

Tolerance

کمیتF

Sig

ضریب
همتستگی
چندگانه

/082

1/18

/301

1/80

/080

1/03

/319

1/11

/303

خال ه مدل

0/39

7/777

/819

ضریب
تتیین

/170

ضریب
تتیین
ا الم
شده

/923

اشتتاه
معیار
برآورد

11/02

کمیت
دوربین
واتسون

1/88

بحث و نتیجهگیری
خشونت و پرخاشگری ،پدیدههایی روانی -اجتماعی هستند که در مریطهای جمعی
هیجانآور امکان تج ی پیدا میکننید و بیین فعالییتهیای ورزشیی گونیاگون ،وزش
فوتتییال بیییش از سییایر رشییتههییای ورزشییی زمینییهسییاز چنییین مریحییی بییه شییمار
میآید ،بررسی زمینههای مسیاعد اجتمیاعی موجیود در ورزش فوتتیال را مییتیوان
بررسی جامعهشناسانهای دانست که امکان شناخت عاملهیای اجتمیاعی می ثر را در
ورزش و خشییونت فییراه میییسییازد؛ ف ییذا ،پییژوهش حاضییر نیییز ،بییا هییدف بررسییی
جامعهشناختی عوامل موثر بر پرخاشگری تماشاگران فوتتال انجام شده است.
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 محابق با نظریه یادگیری اجتمیاعی ،رفتیار شیخص از فرییق مشیاهده و در فیولجامعهپذیری و الگوسازی شکل میگیرد ،به نظر بندورا ،افراد بیا مشیاهده رفتارهیای
خشن و نامح وب از خانواده ،رسانه ،همسارن یاد میگیرنید کیه خشیونت چیسیت و
چگونه باید آن را به انجام رسانید ،سپس این رفتار را در زندگی شخصی خود ،حتیی
در زندگی اجتماعی به احتمال زیاد پیاده میکنند .همینیین نظرییهپردازانیی چیون
استراوس ،پاترسن ،اریک فروم و نوربر الیاس ،مایرز ،نظریهپیردازان خیرده فرهنیو
خشونت و مکتب لیسستر هر یک به نقش مشاهده و یادگیری در شکلگییری رفتیار
تأکید عمده ای دارند .در تأییید مرتیوای نظرییا فیوق ،نتیایج ترقیقیا پیرورش و
همکیییاران( ،)1120فتریییی و مییییر مقیییدم( ،)1120احمیییدی و عربیییی(،)1129
قاسمی( ،)1133رحمتی و مرسنی تتریزی( ،)1137وثوقی و خسروی نیژاد(،)1133
همتی نژاد( ،)1102عنتری( ،)1133هال و همکاران( )1201وکوروین( ،)9779نشان
داد که بین دو متویر یادگیری پرخاشگری و پرخاشگری تماشاگران رابحه معنیداری
وجود دارد ،بدین نرو که هرچه ییادگیری پرخاشیگری افیراد در خیانواده ،از فرییق
رسانه بیشتر باشد ،پرخاشگری در بین آنان افزایش مییابد؛ پس میتیوان گفیت کیه
نتایج ترقیقا انجام یافته پیشین و نظریا مذکور ،همخوان با نتیجه ترقیق حاضیر
بوده ،پس قابل کاربرد در جامعه آماری مورد محالعه میباشد.
 نتایج به دست آمده از ترقیقا جامعهشناسانی که در چارچوب ت یوری کنتیرلاجتماعی به بررسی پرخاشیگری در بیین هیواداران فوتتیال پرداختیهانید ،بیه خیوبی
نشاندهنده این مسأ له است که یکیی از عوامیل عمیده و می ثر در بیروز ایین چنیین
رفتارهایی عدم کنترل فضاهای استادیومها و بیرون از آن به خصوص از سوی نییروی
انتظامی می باشد .خشونت هواداران در بسیاری از مواقع در نتیجه احساس رهیایی از
قید و بندهای موجود جامعه و خانواده است که فضای استادیوم و شرایط مسابقه بیه
آنها میدهد .به اعتقاد این نظریهپردازان ،اگر قوانین و مقیررا همیانگونیه کیه در
جامعه و در شرایط مریحی متفاو اعمال میشود در فضیای اسیتادیوم نییز اعمیال
شود ،ج وی اغتشاشا و بی نظمییهیا گرفتیه مییشیود .هیرشیی در بررسیی انیوا
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انررافا بر این ایده تأکید دارد که رفتار انررافی را باید بر متنیای پیوسیتگیهیایی
مورد بررسی قرار داد که فرد با نهادهای اجتماعی اع از خانواده ،مدرسیه ،همسیارن
و دیگر نهادها ،سازمان ها ،و واحدهای اجتماعی جامعه دارد .بزهکیاری ،پرخاشیگری،
وندالیس و  ...وقتی اتفاق میافتد که قیود فرد نستت به اجتما ضعیف و یا بیه ک یی
از بیییین رود .در تأییییید مرتیییوای نظرییییا فیییوق ،نتیییایج ترقیقیییا پیییرورش و
همکاران( ،)1120فتری و میرمقدم( ،)1120راسش و عتاسی نصرآباد سیف ی(،)1121
احمییدی و عربییی( ،)1129نقییدی( ،)1121قاسییمی( ،)1133رحمتییی و مرسیینی
تتریزی( ،)1137وثوقی و خسروی نژاد( ،)1133عنتری( ،)1133کیوارکیس(،)9770
فی سییون( )1222و جیولیییانوتی( )1222نشییان داد کییه بییین کنتییرل اجتمییاعی و
پرخاشگری رابحه معنیداری وجود دارد ،نو رابحه نیز منفیی و معکیوس مییباشید،
پس میتوان گفت که نتایج ترقیقا انجام شیده قت یی و مرتیوای نظرییا میذکور
همسو و منحتق با نتیجه ترقیق حاضر بوده ،بنابراین قابل کاربرد در جامعیه آمیاری
مورد محالعه میباشد.
 بر فتق دیدگاه ت وری رفتار غرییزی ،پرخاشیگریهیایی کیه در فیول مسیابقاورزشی یا بالفا ه پس از اتمام آن از تماشاگران سر مییزنید ،نمایشیی سیمت یک از
انرژی پرخاشگرایانه است که اگر سرکوب شود ،در متن جامعه بروز مییکنید و نیرخ
جرائ خشونتی و رفتارهای خشونتآمیز را در رنههای دیگر اجتماعی بار خواهید
برد .در این راستا ،ناکامی در رسیدن به اهیداف منجیر بیه بیروز رفتارهیای مخت فیی
میشود که یکی از آنها پرخاشگری است ،بر فتق این ت وری رفتارهای وندالسیتیک
و اوباشگرایانه تماشاگران فوتتال تیا حیدود زییادی نتیجیه ناکیامی آنهیا در ترقیق
اهدافشان در جریان برگزاری مسابقا می باشید .در تأییید مرتیوای نظرییا فیوق،
نتییایج ترقیقییا رحمتییی و مرسیینی تتریییزی( ،)1137همتییی نییژاد(،)1102
کشییمیری( ،)1133حییاکی از آن اسییت کییه بییین دو متویییر ناکییامی و پرخاشییگری
تماشاگران رابحه معنیدار وجود دارد ،بنیابراین مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه نتیایج
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ترقیقا انجام یافته پیشین و مرتوای نظرییا میذکور ،همسیو بیا نتیجیه ترقییق
حاضر بوده و قابل کاربرد در جامعه آماری مورد محالعه میباشد.
 به عقیده ارونسون ،رسانههای همگانی ،بخصوص ت ویزیون ،مجموعهای از عوامیلبه ویژه قدرتمند برای یادگیری پرخاشگری هستند .تردییدی نیسیت کیه ت ویزییون،
نقش عمدهای در اجتماعی ساختن کودکان ایفا میکند .همینین تردیدی نیست که
ت ویزیون در خشونت غوفهور باقی مانده اسیت .وی معتقید اسیت ایین رسیانههیا بیا
ترریک احساسا افراد و عکسالعملهای خاص خیود مییتواننید تیأثیر بسیزایی در
افزایش یا کاهش خشونت و پرخاشگری داشته باشند؛ به نظر وییس ،وسیایل ارتتیاط
جمعی ستب تنو شکلهای ارتتافی شده است ،به فوری که دایره نفوذ آن هیر روز
گستردهتر میشود و فضایی به وسعت تمام دنییا را در بیر مییگییرد ،ولیی متاسیفانه
همین رسانهها ،با عم کردهای نا به جا و بزرگنمایی یرنههیای ورزشیی از جم یه
رنههای خشونت بار و پرخاشگرایانه ورزشیی ،ایرادگییریهیای بیهیوده و واهیی از
داور ،بازیکنان و مربیان ،قضاو های ناعادرنه و ارزشی و متعصتانه ،تخرییب یکیی از
تییی هییای حاضییر در میییدان و  ...سییتب پیییدایش و افییزایش رفتارهییای مخییرب و
پرخاشجویانه از سوی تماشاگران حاضر در باشگاههیا مییشیوند .بیه عقییده میشیل
فوکو ،نیز دیدن وقایع برنامههای ورزشی ،حواشی مسابقا  ،خشونت و پرخاشگریها،
سوگیریها ،هیجانا تماشاگران و  ...و ضتط و پخش مکرر پشت رنه و به نمایش
درآوردن درون پنهان آنها و  ..همه این رنههیا بیا جزئییا دقییق ،موجیب ایجیاد
احساسا شدید در بیننده میگردند .بنابراین ،در تأیید نظریا فوق نتایج پژوهشا
قاسمی( ،)1133رحیمی( ،)1133وثیوقی و خسیروی نیژاد( ،)1133عنتیری(،)1133
دیق سروستانی( ،)1131کشیمیری( ،)1133جهیانفر( ،)1131ذوارکتیاف(،)1133
هییییال و همکییییاران( ،)1201تننتییییام و سییییینگر( ،)1220کییییوارکیس(،)9770
کوروین( ،)9779فی سیون()1222و جیولییانوتی( )1222نشیان داد کیه بیین متوییر
ترریک رسانههای جمعیی و پرخاشیگری تماشیاگران رابحیه معنییداری مسیتقیمی
وجود دارد ،به این لرای میتوان بیان نمود مرتیوای نظرییا محیرم شیده و نتیایج

پژوهشا مذکور ،همسو با نتیجه پژوهش حاضر بوده و لیذا قابیل کیاربرد در جامعیه
آماری مورد محالعه میباشد.
پیشنهادها
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با توجه به رویکردهای نظری و پیشنههای تجربی مذکور و همینین نتایج بیه دسیت
آمده از پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهادا زیر را در راستای کیاهش و پیشیگیری از
بروز این مساله اجتماعی بدین شرم ارائه نمود8
 با توجه به همتستگی معنیدار بین دو متویر یادگیری پرخاشگری و پرخاشیگریتماشییاگران و همینییین ،نتییایج بییه دسییت آمییده از آزمییون تجزیییه و تر یییل مییدل
رگرسیونی مشخص گردید که یادگیری پرخاشگری توسیط افیراد از عوامیل می ثر در
پیشبینی و تتیین پرخاشگری در بین تماشاگران میباشد ،لذا ،پیشنهاد میگردد که
والدین در خانواده ،نهایت سعی خود را جهت ج وگیری از درگییری بیین یکیدیگر و
بین سایر اعضای خانواده به عمل آورند ،چیرا کیه افیراد ع ییالخصیوص نوجوانیان و
جوانان با یادگیری و درونیسازی بسیاری از رفتارهای خشونتآمییز سیعی در تکیرار
آن در خانواده ،در بین دوستان و نهایتاً در سحح جامعیه میینماینید .بعیالوه تو ییه
میشود که رسانهها و محتوعا تا حد امکان از پخش و ارائه فیی هیا و برنامیههیا و
محالب خشونتآمیز ممانعت به عمل آورند و در این راستا خیانوادههیا ،تو ییههیای
رزم را به اعضای خود در زمینه انتخاب برنامهها و فی هایی که در دستگاه سیی دی
و یا ماهواره پخش میگردد گوشزد نمایند.
 با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،متویر کنترل خیانواده بیشیترین تیأثیر را درتتیین توییرا متویر وابسته پرخاشگری تماشاگران داشته اسیت ،و نیو تیأثیر نییز
معکوس می باشد ،به این معنی که با افزایش کنترل رفتارهای افراد توسیط خیانواده،
پرخاشگری کاهش مییابد ،بنابراین رزم است خیانوادههیا بیا کنتیرل هیای مناسیب
رفتارهای اعضای خود نظیر شیناخت دوسیتان ،پیگییری کارهیای مهی و  ...از بیروز
رفتارهای پرخاشجویانه افراد ج وگیری نمایند .همینین ،با توجیه بیه تأییید رابحیه
بین متویرکنترل پ یس با هر دو بُعید متوییر پرخاشیگری(ابعاد روانیی و فیزیکیی) و
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وجود رابحه معکوس و منفی بین این متویرها ،لذا پیشنهاد مییگیردد کیه میأموران
نیروی انتظامی نهایت سعی خود را برای ایجاد فضایی مناسب جهت انجام مسیابقا
فوتتال بدون آشوب و درگیری بین هواداران با به کارگیری شیوههای م ثر کنترل بیه
عمل آورند .همینین با توجه به افزایش برگزاری مسابقا فوتتال فی سالهای اخیر
و حساسیت بازیهای تی های لیو برتر کشور و مشکال به وجود آمده از رفتارهای
اوباشگرایانه پیشنهاد میگردد با تشکیل پ یس ورزش(آموزش دیده ،مجهز و آشنا بیه
امور) که به خوبی قادر به اجرای مدیریت برران و مقاب ه بیا خشیونت و پرخاشیگری
باشد ،اقدام شود.
 از آنجا که همتستگی بین دو متویر تررییک رسیانههیای جمعیی و پرخاشیگریتماشاگران نیز مورد تأیید واقع شد و تأثیر مستقی متویر مذکور ،بیر پرخاشیگری در
مدل رگرسیونی نیز مورد تأیید قرار گرفت؛ ف ذا ،پیشینهاد مییگیردد ،کیه بیا ارتقیا
کیفی برنامه های یدا وسییما مسی ولین ،مجرییان و کارشناسیان مرتیرم برگیزاری
برنامه های ورزشی جهت تجزیه و تر ییل مسیابقا ورزشیی ،عیدالت و انصیاف را در
بررسی بازیها و حواشی مسابقا رعایت کرده و تا آنجا که میتواننید از گزارشیا و
تر یلهای مورضانه و سوگیرانه خودداری نمایند.
 همینین با توجه به معنیداری همتسیتگی خحیی بیین دو متوییر نارضیایتی ازعم کرد داوران مسابقه و پرخاشگری ،و نیز تأثیر این متویر در تتیین توییرا متوییر
پرخاشگری تماشاگران در مدل رگرسیونی ،پیشنهاد میشود با ارائه آموزشهای رزم
به داوران مسابقا و انتخاب داوران به نام و پر تجربه در بازیهای حساس ،گامهیایی
در جهت کاهش اشتتاها و سوگیریهای ناشی از داوری که منجر به خشونتهیای
احتمالی از فرف هوادارن می شود ،برداشته شود.
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 ساعتیی ،مرمود؛ کامکاری ،کامتیز؛ عسگریان ،؛ اسدی ،پیروا؛ معاشیری ،امیین ومرمدی تقوی ،سیدمرمد( .)1132آزماونهاای روانشاناختی .تهیران 8نشیر
ویرایش.
 سعادتی ،موسی و عتاس زاده ،مرمید( .)1129بررسی جامعه شناختی عوامالموثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران تیم فوتباال تراکتورساازی شاهر
تبریز  .فرم پژوهشاتی دفتر پژوهشا کاربردی نیروی انتظامی استان آذربایجیان
شرقی.
 سعادتی ،موسی( .)1132بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ،همسرآزاری وسالمت روانی در بین زنان متاهل شهر تبریز .پاییان نامیه کارشناسیی ارشید،
دانشگاه تتریز ،دانشکده ع وم انسانی و اجتماعی.
 س یمی ،ع ی و داوری ،مرمد(.)1139جامعه شناسی کجروی .تهران 8پژوهشیگاهحوزه و دانشگاه تهران.
 دیق سروستانی ،رحمیت اهلل( .)1130آسایب شناسای اجتمااعی (جامعاهشناسی انحرافات اجتماعی) .تهران 8انتشارا سمت.
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 -رحمتی ،مرمد مهدی( .)1133جامعه شناسی خشونت ورزشی .تهران 8شرکت

 عتاس زاده ،مرمد ،سیعادتی ،موسیی ،کسیب و کیار ،حسیین( .)1132خشاونتخانگی تهدیدی علیه سالمت روانی(مطالعه جامعه شناختی زناان متاهال
شهر تبریز) .فص نامه محالعا امنیت اجتماعی ،شماره  ،90ص .91-27
 فتری ،سروش ،میر مقدم ،کاظ ( «.)1120بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بارکاهش میزان جرایم (مورد مطالعه :جوانان شهرستان شاهریار)» .فصی نامه
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره چهارم  /زمستان 1316

انتظام اجتماعی ،سال هفت  ،شماره اول ،ص. 1-998
 قاسمی ،وحید؛ ذوارکتاف ،وحید و نورع ی وند ،ع یی( .)1133توصایف جامعاهشناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال .فصی نامه
المپیک ،شماره .1
 قاسمی ،وحید ،ذوارکتاف ،وحید ،نورع ی ونید ،ع یی( .)1133جامعاه شناسایورزش :وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتباال .تهیران 8انتشیارا جامعیه
شناسان.
 مرسنی ،منوچهر( .)1139جامعه شناسی انحرافات اجتماعی .تهران 8انتشارافهوری.
 مشکانی ،مرمدرضا و مشکانی ،زهیرا سیادا ( .)1131سانجش تاأثیر عوامالدرونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان .مج ه انجمن جامعیهشناسیی،
دوره چهارم ،شماره .9
 میرزایی ،خ ییل( .)1133پژوهش ،پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی .ج ید .1تهران 8انتشارا جامعه شناسان.
 نجفی ابرند آبادی ،ع ی حسین( .)1130خالصه مباحث جرم شناسی .گردآوریمجتتی جعفری.
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 -نقدی ،وحید( .)1121بررسی تأثیر هنجارهای اخالقی و تربیتی بر خشاونت

جوانان .فص نامه انتظام اجتماعی ،دوره  ،0شماره  ،1ص.0-07 8

- بررسی عوامل فرهنگای.)1133( سید مرسن، منصور و خسروی نژاد، وثوقی33
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.1  شماره،سوم
. ترجمیه کرامیت اهلل راسیش. مبانی جامعه شناسای ورزش.)1132( اتمار، ویس. نشر نی8تهران
، سیییروس و کیارشییکی، فرهییاد؛ ییالری، مهرع ییی؛ رحمییانی نیییا، همتییی نییژاد بررسی عوامل پرخاشگری در میدان های ورزشی از دیادگاه.)1102(رشاد
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