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 چکیده
و  یجد یا اندازه به ( نام دارد،یگری)اوباش سمیگانیخشونت طرفداران و هواداران فوتبال که هول

پژوهش  یاساس سؤال اصل نیحاد به دنبال دارد. بر ا یمعضالت زیجامعه ن یاست که برا جیرا

تماشاگران فوتبال مؤثر است و به چه  نیدر ب سمیگانیبر هول یچه عوامل  است که: نیحاضر ا

 – یفیتوص از نوع قیو روش تحق ییگرا پژوهش حاضر اثبات کردیرو ؟یریو از چه مس  زان؟یم

ها  داده یآور جمع نانیاطم تیاعتبار و قابل یپس از بررس 79  است که در آذر ماه سال ینتبیی

که  باشند یتماشاگران فوتبال شهر تهران م یپرسشنامه انجام شده است. جامعه آمار قیاز طر

ی نامتناسب بند طبقه یریگ نمونه قینفر با تلف 122تعداد  وکرانبا استفاده از فرمول ک تیدرنها

کاذب،  جاناتیه رامون،یپ طیپژوهش حاضر مح یها افتهیطبق   اند. شده یساده بررس یو تصادف

و  رامونیپ طیمح ری. دو متغباشند یمؤثر م سمیگانیگرا بر هول برون تیو شخص یامکانات رفاه

مثبت  ریتأث نیمؤثر است که ا سمیگانیبر هول میطور مستق کاذب تماشاگران فوتبال به جاناتیه

 ریبر متغ میرمستقیگرا به شکل غ برون تیو شخص یفاهامکانات ر یرهایاست و متغ میو مستق

از  م،یرمستقیبه شکل غ میمستق ریکاذب عالوه بر تأث جاناتیه ری. متغگذارند یوابسته اثر م

 .گذارد یم ریتأث سمیگانیبر هول زین رامونیپ طیبر مح یرگذاریتأث قیطر
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 مسألهطرح 

ای اجتماعی، در جوامع مدرن امروز جایگاه خاصی در مطالعات  عنوان پدیده ورزش به

اندیشمندان علوم مختلف یافته است. ابعاد گوناگون این پدیده، آن را از یک امر رقابت انگیز 

ضوعات اجتماعی مرتبط کرده است. در میان صرف خارج ساخته و دامنه آن را به اغلب مو

که فوتبال دیگر  1960های مختلف ورزشی، فوتبال جایگاه برتری دارد. از سال  رشته

عنوان یک ورزش گروهی مطرح نبود و حیات اجتماعی یافت، توجه محققین اجتماعی را  به

صوصیات یک تا جایی که فیلسوف مشهور ژان پل سارتر گفته است: خ به خود جلب نمود، 

های گوناگون ورزشی رایج در  جامعه را در فوتبال آن کشور جستجو کنید. در بین فعالیت

ترین  پربیننده ترین،  کننده تردید ورزش فوتبال پرطرفدارترین، پر شرکت سراسر دنیا، بی

. تنوع ابعاد مختلف فوتبال (Rahmati, 2009:7)آید  فعالیت و رشته ورزشی به شمار می

شود و روسای  عنوان یک صنعت یاد می ای است که در حال حاضر از آن به گونه به

ای و جهانی فوتبال در رده افراد با نفوذ و قدرتمند سیاسی قرار  قاره  های کشوری، فدراسیون

اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف و تعطیلی  دارند. تعطیلی جلسات مهم سیاسی، 

حاکی از هیجان مفرط حاکم بر  ت حساس فوتبال، وکار مردم حین برگزاری مسابقا کسب

های ملی یا باشگاهی فوتبال در کشورهای  این ورزش است. تشکیل اتحادیه هواداران تیم

های  گذاری جایی بازیکنان فوتبال، سرمایه های خریدوفروش و جابه ایجاد آژانس  مختلف،

های  غاتی، فعالیتهای میلیاردی تبلی عظیم اقتصادی برای کسب قهرمانی و هزینه

بندی و تورهای تفریحی برای تماشای مسابقات فوتبال، همه و همه وجوه  های شرط باشگاه

مختلف این صنعت هستند. یقیناً سکه چنین صنعت پر رونقی، روی دیگری هم دارد و آن 

میان هواداران مختلف با   هایی است که از قبل، حین و پس از مسابقات مهیج فوتبال، تنش

دهد و بعضاً باعث بروز حوادث تلخی خواهد  ( رخ می1ها یگر و توسط آشوبگران )هولیگانیکد

های ورزشی، ورزشکاران و تماشاگران را در  رقابت (.Hajibeigi & Masoudi, 2006:5)شد 

دهند که ممکن است قواعد و هنجارها و تقسیم کارهای رایج را  هایی قرار می وضعیتی

آمیز منجر شوند. آشکارترین نمونه  جویانه و خشونت رویی پرخاشآسانی نقض و به رویا به

( است 2ای مرسوم به هولیگانیسم )اوباشگری آمیز بین طرفداران فوتبال پدیده رفتار خشونت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hooligan 

2. Thieves 
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ای جدی و رایج است که برای جامعه نیز  که این خشونت طرفداران فوتبال به اندازه

 (.Sheikh, 2013:2)آورد  معضالت حادی به دنبال می

میالدی،  1985های اروپا در سال  تراژدی هیسل بلژیک در مسابقه فینال جام باشگاه

 1ها های انگلیسی به سمت جایگاه هواداران ایتالیایی موسوم به تیفوسی بر اثر یورش هولیگان

نفر جان خود را از دست دادند و نزدیک به  17و فروریختن سکوی تماشاگران ایتالیایی، 

(. Ghasemi, Zolaktaf & Nooralivand, 2009:64مجروح و مصدوم شدند ) نفر نیز 294

آور  و در جریان بازی دو تیم کاتانیا و پالرمو که به خاطر استفاده از گاز اشک 2007در سال 

دقیقه تأخیر شروع شده بود، پس از بازی و با پیروزی  24از سوی هواداران دو تیم، بازی با 

ران دو تیم درگیری و زدوخورد شدیدی در گرفت که منجر به زخمی تیم پالرمو، میان هوادا

(. یکی از Rahmati, 2009:30شدن بیش از یکصد نفر و کشته شدن یک پلیس شد )

رخ داد که طی آن هواداران تیم  2000های فوتبال نیز در آوریل سال  ترین حادثه تلخ

ان در میدان تقسیم شهر استانبول به گاالتاسرای ترکیه با هواداران تیم لیدز یونایتد انگلست

زدوخورد پرداختند و طی آن دو نفر از هواداران تیم لیدز یونایتد با ضربات متعدد چاقو به 

ها و  در یکی از شدیدترین آشوب 2012(. در سال Aton, 2016:259-262قتل رسیدند )

شهر پورت  اغتشاشات در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال مصر، تیم المصری در

سعید میزبان تیم االهلی قاهره، مدافع عنوان قهرمانی بود که در پایان با نتیجه سه بر یک 

محض  بازی بدون شکست این تیم پایان داد. به 25حریف خود را شکست داد و به روند 

که فهیم عمر، داور بازی سوت پایان را به صدا درآورد، تماشاگران تیم میزبان به بازیکنان  آن

االهلی که باشگاه قرن بیستم آفریقا لقب گرفته، حمله کرده و با تماشاگران حریف درگیر 

 95کم  ها به کشته شدن دست شدند که بر اساس اعالم تلویزیون دولتی مصر این درگیری

تن نیز در این رابطه دستگیر شدند  19تن و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید و 

(Cooper, 2010:188-189.) 

ریخچه خشونت و پرخاشگری در ورزش ایران با ورزش فوتبال آغاز شده است. به تا

های خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال ایران از داخل  رسد نخستین موج نظر می

 ,Rahmatiهای ورزشی شکل گرفت و سپس به سکوهای تماشاگران کشیده شد ) زمین

ه به اغتشاش اجتماعی انجامید به بازی (. اولین حادثه اوباشیگری فوتبال ایران ک2009:46

در ورزشگاه  1121مهر  19شود که قرار بود در تاریخ  دو تیم پرسپولیس و پاس مربوط می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Typhoids 
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ازحد تماشاگران در ورزشگاه شیرودی باعث شد که  شهید شیرودی انجام شود. ازدحام بیش

ماشاگران حاضر در مسئوالن بازی را لغو کنند و به تأخیر اندازند. در پی این تصمیم، ت

شد به زمین هجوم آوردند، دیرک  هزار نفر برآورد می 14ها بیش از  ورزشگاه که تعداد آن

های پرش ورزشگاه را به آتش کشیدند.  ها را از جا کندند و زمین چمن، تور و تشک دروازه

های شهر تهران  های باشگاه ازآن بازی نفر مجروح شدند و پس 17در جریان این حادثه 

های فوتبال باشگاهی در  آمیزترین حادثه (. یکی دیگر از خشونتIbid:48تعطیل اعالم شد )

باشد. این  می 1197ایران مربوط به مسابقه دو تیم استقالل و فجر سپاسی شیراز در سال 

بازی به علت پرتاب سنگ و نارنجک از سوی تماشاگران و عدم کنترل اوضاع از سوی پلیس 

های شدیدی بین هواداران دو تیم حاضر و خارج  ازاین مسابقه درگیری سنیمه تمام ماند. پ

های جدی  ورزشگاه رخ داد که طی آن به وسایل نقلیه، تأسیسات و اماکن عمومی آسیب

 ,Shajiنفر دستگیر شدند ) 1444نفر زخمی و حدود  154وارد شد و به دنبال آن حدود 

در جریان بازی  1182تبال باشگاهی در سال ها در فو ترین حادثه (. یکی از تلخ2016:120

دو تیم پرسپولیس و سپاهان رخ داد، جایی که سرباز احمدی بینایی چشمان خود را براثر 

اصابت نارنجک دستی طرفداران اصفهانی از دست داد. در نمونه مشابه دیگری در فینال 

ت دادن بینایی یک ، بین استقالل و خونه به خونه بابل شاهد از دس1179جام حذفی سال 

و نیمه نهایی  78چشم یکی از هواداران استقالل به اسم اسماعیل بهداروند بودیم. خرداد 

نفر رو  154جام حذفی بین سپاهان و پرسپولیس و نابینا شدن یک کودک و مجروح شدن 

باشد.  به آتش کشیدن چند ماشین یکی دیگر از آخرین اتفاقات تلخ فوتبالی ما می

خداریاری دختر طرفدار فوتبالی که به علت پیگیری پرونده خود در  خودکشی سحر

ترین حوادث  دادگستری، خود را در ساختمان دادسرای تهران به آتش کشید یکی از عجیب

اخیر با موضوعیت فوتبال بود که لقب دخترآبی را گرفت و مرزهای سیاسی و جغرافیایی نه 

های بسیاری را به ورزش فوتبال کشور ما معطوف  تنها کشور ما بلکه جهان را پیمود و نگاه

 نمود.

های اخیر درباره انواع گسترده آداب،  گران اجتماعی و فرهنگی تنها در دهه تحلیل

ها و الگوهای اجتماعی رایج در ورزش فوتبال در جوامع گوناگون مبادرت به  مناسک، ارزش

ه در چند دهه اخیر مورد توجه اند. از جمله مسائل حائز اهمیتی که به ویژ پژوهش کرده

اندیشمندان اجتماعی و جامعه شناسان قرار گرفته است، بررسی و تبیین رویدادها و حوادث 

هایی از آن را در هنگام  توان جلوه بار مربوط به فوتبال است که هر از چند گاهی می خشونت

د کرد. رویدادهای المللی مشاه های داخلی و ملی و بین برگزاری مسابقه فوتبال در عرصه
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های جمعی را به خود جلب  های فوتبال که توجه زیاد رسانه آمیز بین طرفداران تیم خشونت

های اجتماعی  کرده است، به شعارها و آداب حاکم بر رقابت فوتبال، وفاداری و هویت

 (.Rahmati, 2009:8بازیکنان و تماشاگران و نیز فرهنگ گسترده جوامع ارتباط دارد )

جه به مطالب ذکر شده و درنظرگرفتن اهمیت مسأله چرایی گرایش تماشاگران با تو

فوتبال به پدیده هولیگانیسم، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال اساسی است 

که عوامل اجتماعی و شخصیتی افراد در چرایی گرایش تماشاگران فوتیال به پدیده خشونت 

  و پرخاشگری چه تاثیری دارد؟

 ه پژوهشپیشین

و اوباشگری( در ورزش فوتبال، درکشور ما موضوعی نسبتاً  1موضوع هولیگانیسم )وندالیسم

نو و کم سابقه است. به همین دلیل تنها در طی چند سال اخیر مورد توجه جامعه شناسان 

و محققان علوم اجتماعی قرار گرفته است. در این زمینه تحقیقات داخلی انگشت شماری 

 ها تحقیقات نظری صرف بوده است. ست؛ که از این تعداد نیز بیشتر آنصورت گرفته ا

پیشگیری است نشان  ( در پژوهشی با عنوان، خشونت در فوتبال قابل2002جهانفر )

جمعی و اختالفات  گیری از وسایل ارتباط داده است که رسیدگی به امور فرهنگی و بهره

های تفریحی و عوامل اقتصادی همگی  خانوادگی و احتمال حضور بانوان و گسترش زمینه

( در پژوهشی با عنوان 2002جویانه تأثیر دارند. عنبری و همکاران ) در رفتارهای پرخاش

گرایی در میان تماشاگران فوتبال نشان دادند که اکثر افراد مربوط به  بررسی علل خشونت

رخورد نیروی انتظامی و گرایی علل آن را ب طبقه پایین جامعه بوده و افراد تمایل به خشونت

( در پژوهشی با عنوان 2003اند. رحمتی و تبریزی ) تأثیر داور بر روند بازی دانسته

شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال نشان دادند  های جامعه های عامل بررسی

، های تحصیلی، مصرف مشروبات الکی که سابقه دعوا و نزاع، سابقه تنش و ناکامی در فعالیت

مصرف سیگار، سابقه تنش و درگیری در محیط خانواده، همساالن و عزیمت جمعی و 

آمیز تأثیر مثبت و  جویانه و خشونت گروهی به ورزشگاه به گرایش رفتارهای پرخاش

( در پژوهشی با عنوان خشونت و 2006معناداری دارد. حاجی بیگی و مسعودی )

دادن راهکارهایی از جمله تدابیر امنیتی و های کنترل آن به  پرخاشگری در فوتبال و راه

کارگیری افراد زبده به تالش برای کاهش این  ها و به های مدار بسته در جایگاه نصب دوربین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vandalism 
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ای با عنوان نقش کیفیت خدمات  ( در مقاله2011اند. جابری و همکاران ) ها رسیده آسیب

ها  های ورزشی پرداختند. آن ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال در استادیوم ورزشگاه

ها و رونق فوتبال در کشور  نتیجه گرفتند که در جهت جذب تماشاگران بیشتر در ورزشگاه

های مجهزتر و با امکانات رفاهی بیشتر  های کشور و ساخت ورزشگاه نیاز به بهسازی ورزشگاه

نیسم در های پیدایش هولیگا ( در پژوهشی با عنوان علل و زمینه2013باشد. شیخ ) می

المللی علم و فوتبال نشان  ورزش با رویکرد تماشاگران فوتبال در ایران در دومین کنگره بین

تحریک از سوی بازیکنان و سایر تماشاگران، فشارهای اقتصادی   داد که نبود امکانات رفاهی،

 ها در بروز ناهنجاری و اوباشگری مؤثر هستند. و روانی و رسانه

در پژوهشی با عنوان ترس هولیگان ها از مجازات، کاهش  (2000) 1گارلند و روو

. اهمیت یافتن 2. بهبود و اصالح رفتار هواداری و 1دهند:  خشونت را به دو مقوله نسبت می

و مانگان  2تر. دونگ ژینخیا گیرانه های نظارتی سخت جای اجرای برنامه امنیت هواداران به

سیا، سیاست را عامل مهمی در فوتبال و ( در پژوهشی پیرامون فوتبال چین و آ2001)

های ارائه شده توسط  ( با استفاده از داده2006) 1و پرینز 1دانند. فریک تصمیمات فوتبالی می

کنند که  آوری شده از منابع مختلف اثبات می های جمع اتحادیه فوتبال و تعدادی داده

ونت در ایام نوجوانی و آموزش و نقش آموزش از دوران کودکی تأثیری شگرف بر کنترل خش

فرهنگی،  های خرده بندی هویت ( در تحلیل خود از صورت2008) 5جوانی دارد. اسپائیج

فرهنگ پایدار و فراملی  صورت نوعی خرده دهد که هولیگانیسم فوتبال تدریجاً به نشان می

تند توجهی از جوانان که به دنبال هیجان و ماجراجویی هس یافته و برای شمار قابل گسترش

( در بحث خود در خصوص خشونتی که داخل 2009) 2امری جذاب شده است. اسکالیا

جویانه )مانند نژادپرستی، ارعاب،  های ستیزه افتد و رویه استادیوم یا اطراف آن اتفاق می

های رقیب و پلیس( را در کردار فرهنگی و  بیگانه هراسی و خشونت علیه هواداران تیم

( در پژوهشی پیرامون 2010و دیگران ) 8، مورو9یابد. هامیل سیاسی شدید هوادارن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Garland & Rowe 
2. Dong Jinxia 
3. Frick 

4. Prinz 

5. Spaaij 

6. Scalia 
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جای کاهش  ها به گیری کردند که کنترل بیشتر پلیس و نظارت دستگاه فوتبال ایتالیا نتیجه

خشونت در بین تماشاگران در بسیاری از مواقع نوعی جهش در خشونت فوتبال است. 

نه در سراسر آلمان را خطری گرایا ( در طی پژوهشی رفتارهای خشونت2013) 1بوشمان

فریب  ها و افراد دل ای از نئونازی بیند و حتی آن را عاملی برای بازگشت شبکه جدی می

 1و کله لند 2بیند. کاشمور ای برای ظهور سیاسی عقاید افراطی می بیند و فوتبال را زمینه می

د انجام دادند، نفری که پرسشنامه را پر کرده بودن 2544( در پژوهشی که از بین 2014)

تغییراتی نظیر نصب صندلی برای همه تماشاگران، نوسازی جایگاه طرفداران، نصب 

های فروش بلیط را در کنترل میزان خشونت و کاهش آن  های مداربسته و سیاست دوربین

 مؤثر دانستند.

باشند و با توجه  ها قبل می های صورت گرفته مربوط به سال با توجه به اینکه پژوهش

چین فشارهای اقتصادی و روانی و حضور بیشتر  های اجتماعی و هم رشد روز افزون آسیب به

های مجازی در مخابره اخبار در لحظه لذا امید است پژوهش  الخصوص رسانه ها علی رسانه

های جدیدی از ظهور و گرایش تماشاگران فوتبال به پدیده  حاضر به شکلی باشد که جنبه

 ماید.هولیگانیسم را بررسی ن

 مبانی نظری

طورکلی  در منابع مختلف در خصوص رویکردهای نظری مربوط به خشونت و پرخاشگری به

 -1شود:  طور خاص، سه رویکرد عمده به شرح زیر مطرح می وندالیسم و اوباشیگری به

 شناختی. پارادیم جامعه -1شناختی  پارادیم روان -2شناختی  پارادایم زیست

 شناختی پارادایم زیست

ترین تبیین در مورد پرخاشگری و خشونت انسان معطوف به این  ترین و شناخته شده کهن

اش تا حدودی برای ارتکاب خشونت،  نگرش است که انسان به دلیل طبیعت زیستی

صورت فطری و ذاتی  فرض اساسی این پارادایم انسان به شده است. براساس پیش ریزی برنامه

 ,Hajibeigi & Masoudiمخرب گرایش دارد )آمیز و  به سمت رفتارهای خشونت

شناختی در قالب چند تئوری مختلف به تبیین منشأ خشونت و  (. پارادایم زیست2006:85

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Buschman 

2. Cashmore 

3. Cleland 
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اند از: تئوری رفتار غریزی،  ها عبارت ترین آن پرخاشگری در انسان پرداخته است که مهم

 های فیزیولوژیک و بیولوژیکی، نظریه پاالیش روانی. دیدگاه

اند که پرخاشگری و  براین عقیده 2و لورنز 1شناسان از جمله فروید از روانبرخی 

ای از روحیه و رفتار  رو انسان با استعداد بالقوه خشونت در انسان منشأ غریزی دارد. ازاین

توان گفت که  آید. در قالب تئوری رفتار غریزی می آمیز به دنیا می پرخاشگرانه و خشونت

الیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال تغییر جایگاه آنان از علت اصلی رفتارهای وند

باشد. در طی برگزاری یک مسابقه فوتبال  میدان مسابقه به سکوی تماشاگران می

کنند،  تماشاگران مقدار زیادی از نیروهای غریزی ناشی از فشارهای درونی را ذخیره می

تر تخلیه کنند. عواملی همچون  چه سریع بنابراین تمایل دارند که این نیروهای غریزی را هر

باخت تیم موردعالقه، اشتباه داوری، تحریک تماشاگران توسط عوامل خارجی از جمله 

آورد. براین  مواردی است که فرصت الزم را برای تخلیه این نیروهای غریزی درونی فراهم می

د و تخریب اموال اساس تماشاگران فرصت را غنمیت شمرده و به فحاشی، درگیری، زدوخور

(. فروید و Ghasemi, Zolaktaf & Nooralivand, 2009:81-84پردازند ) عمومی می

اند که اگر انسان برای ابراز  برخی از پیروان وی با طرح مفهوم پاالیش روانی مدعی شده

پرخاشگری اجازه نیابد، نیروی پرخاشگرانه انباشته شده و سرانجام به شکل خشونت مفرط 

شود. بر طبق نظریه پاالیش روانی، تخلیه انرژی پرخاشگرانه و  ی روانی ظاهر مییا بیمار

های پاالیش نیروی  ترین شیوه عنوان یکی از مهم های ورزشی به آمیز در فعالیت خشونت

گری و جنگجویی  پرخاشگرانه، اهمیت و ارزش ورزش فوتبال را در کاهش تمایالت ستیزه

صورت  (؛ و بدینRahmati, 2009:64-67دهد ) ن میوضوح نشا نوجوانان و جوانان به

های خاص موجب بروز رفتارهای  توان نتیجه گرفت که چگونه هیجانات کاذب در محیط می

 شوند. هولیگانیستی می

 شناختی پارادایم روان

شناسان، پدیده وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال را ناشی از عدم رشد  بسیاری از روان

عنوان یک اختالل  دانند. در این پارادیم، وندالیسم و اوباشیگری به فرد میکامل شخصیت 

های فردی بوده و چنین شخصی آدم  رفتاری تلقی شده و ناشی از خصوصیت و ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Freud 
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شود. در این پارادایم سؤال اصلی اینجاست که این جوانان چگونه  غیرعادی محسوب می

های فوتبال  ی که در صحنه مسابقات و بازیتوانند ارزش هیجان و هیاهو و شر و شور می

ی  شوند تا از یکنواختی زندگی روزمره مند می ای به این جو عالقه طور فزاینده هست به

خویش بگریزند و وقتی هم که موفقیت یا شکستی در تیم موردحمایتشان دیدند این 

(. در این Ghasemi, Zolaktaf & Nooralivand, 2009:90هیجاناتشان فوران پیدا کند )

پرخاشگری، تئوری  -گیرند: تئوری ناکامی پارادایم چهار تئوری موردبررسی قرار می

 های جنسیتی. یادگیری اجتماعی، تئوری بازگشتی و دیدگاه

هرگاه کسی در تالش برای دستیابی به هدفی ناکام بماند، سائق پرخاشگری فعال 

مه زدن به فرد یا شیء منبع ناکامی بر شود و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صد می

طور مثال در جریان یک مسابقه فوتبال، اگر هواداران یک تیم برداشت  انگیزد. به می

عنوان یک تیم منسجم و یکپارچه و در سطح باال باشد و  شان نسبت به تیم رقیب، به ذهنی

شان با ناکامی مواجه  که تیم مورد عالقه یا حتی آن را برتر از تیم خود بدانند، درصورتی

آمیزی از خود  شود، احساس محرومیت نکرده و درنتیجه واکنش پرخاشگرانه و خشونت

عنوان یک تیم ضعیف و یا حتی  ها از تیم رقیب به دهند؛ اما اگر برداشت آن نشان نمی

های  رو شود اقدام به واکنش شان با ناکامی روبه که تیم موردعالقه معمولی باشد درصورتی

های  اشگرانه خواهند کرد. لذا این تئوری نیز علیرغم اینکه نسبت به تئوریپرخ

تر بوده  شناختی در تبیین رفتار وندالیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال موفق زیست

باشد، در تبیین  های روانی و فردی می است، اما به دلیل اینکه تنها در سطح تحلیل

یز و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال قابلیت چندانی ندارد آم رفتارهای جمعی و گروهی خشونت

(Rahmati, 2009:77بااینکه ناکامی و درد را علل مهم پرخاشگری به شمار آورده .)  ،اند

برد  توانند درشخصی که از درد و ناکامی اندکی رنج می عوامل بسیاری وجود دارند که می

پرخاشگرانه را در شخصی که ناکام شده پاسخ پرخاشگرانه ایجاد کنند و یا برعکس پاسخ 

ای پدرش را در  مانع شوند. این عوامل زائیده یادگیری اجتماعی است. فرض کنید پسر بچه

کند و وقتی تیم  بیند پدرش مشتاقانه مسابقه را دنبال می حال تماشای مسابقه فوتبال می

را تقلید خواهد کرد و کشد. پسر به احتمال قوی رفتار پدرش  زند هورا می دلخواهش گل می

او نیز هورا خواهد کشید و پدرش نیز درنهایت این رفتار پسر را تشویق خواهد کرد و نکات 

 ,Ghasemi, Zolaktaf & Nooralivandمهم مسابقه را برای او توضیح خواهد داد )

هایشان قرار  (. تئوری بازگشتی که بر مبنای تفسیر افراد از معنا یا مقصود کنش2009:95

شوند، مبادرت به ارضای نیازهای  دارد. جوانانی که درگیر خشونت طرفداران فوتبال می
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های متفاوت است؛  کنند که مستلزم خطر، هیجان یا وضعیت خویش از طریق رفتارهایی می

شکند، ممکن است در  ای را می بنابراین یک اوباشگر که در یک موقعیت شیشه مغازه

های  اوتی را انجام دهد. بر این اساس ترکیبی از وضعیتموقعیتی دیگر عمل کامالً متف

 (.Ibid:101-103فراعاطفی در بروز اوباشیگری در فوتبال مؤثرند )

 شناختی پارادایم جامعه

های غریزی در تبیین  پردازان دیدگاه شناسان اجتماعی و حتی پیش از آن تئوری روان

طور خاص، بیشتر به  در ورزش به طورکلی وندالیسم و اوباشیگری خشونت و پرخاشگری به

مسائل زیستی و روانی فرد توجه نمودند و بنای مطالعات خود را بر محور فردی متمرکز 

نمودند. این نظریات نقش محیط و جامعه را نادیده انگاشته و معتقدند که این عوامل تأثیر 

ندارد. در مقابل چندانی در بروز رفتارهای وندالیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال 

شناسانه با توجه به پیچیدگی مسائل اجتماعی، به طورعمده به مسائل بیرونی  نظریات جامعه

گیری پدیده وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال  و اهمیت ساختارهای اجتماعی و شکل

ند، کن طورکلی رد نمی شناختی را در این زمینه به ها هر چند نظریات روان توجه دارند. آن

لیکن در تحلیل مسائل اجتماعی ازاین قبیل، برای متغیرهای اجتماعی اهمیت بیشتری 

 (.Ibid:107قائلند )

شناختی به بررسی پدیده وندالیسم و  ترین نظریاتی که در حوزه پارادایم جامعه مهم

 باشد: اوباشیگری در ورزش فوتبال پرداخته است به شرح زیر می

فرهنگی ج(  ختی: الف( نظریه آنومی ب( نظریات خردهگرایی سا نظریات کارکرد -1

نظریه تضاد؛  -1نظریه برچسب )دیدگاه کنش متقابل نمادین(؛  -2نظریه کنترل اجتماعی؛ 

نظریه فیگوراتیو  -2شناختی؛  نظریه انسان -5گرایی )مکتب آکسفورد(؛  نظریه رفتار -1

 عی.نظریه رفتار جم -8نظریه پست مدرن؛  -9)مکتب لیسستر(؛ 

تبیین کارکرد گرایان ساختی عالوه بر کارکردهای مثبتی که برای ورزش در درون 

اند. ازجمله کارکردهای  توجه نبوده اند، نسبت به کارکردهای منفی آن نیز بی جامعه قائل

منفی نهاد ورزش، نقش آن در بروز رفتارهای وندالیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال 

 1پردازان این دیدگاه را به خود جلب کرده است. مرتون یژه نظریهباشد که توجه و می

شناسی خرد مورد  شناس آمریکایی، آنومی یا نابهنجاری را بیشتر در فراشدهای جامعه جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Merton 
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هنجاری و انحراف اجتماعی رابطه برقرار کند. به  استفاده قرار داد. مرتون سعی کرد بین بی

های  های مهم فرهنگی و نیز راه جتماعی شدن، هدفاعتقاد وی فرد درنتیجه فراگرد ا

گیرد. بدین ترتیب در  ها را که از نظر فرهنگی موردقبول باشد، فرامی دستیابی به این هدف

اندیشه وی وندالیسم، خشونت و اوباشیگری و نظایر آن، چون همه صور و اشکال انحرافات و 

های  رواقع وی توجه خود را به جنبهها، زاییده ساختار اجتماعی و فرهنگی است. د کجروی

های بیولوژیکی، فردی و روانی آن  اجتماعی انحراف و کجروی معطوف کرده و نه شالوده

(Mohseni Tabrizi, 2004:68-70مرتون می .) های دسته جمعی، احساسات  گوید بازی

نی که کند و در چنین موقعی فرد به خاطر شرایط روحی و روا هیجانی افراد را تحریک می

زند. زمانی که فرد در داخل گروه قرار  شود، دست به آشوبگری می دارد و از جامعه ناشی می

دهد، برای  شود و کنترل اعمال خود را از دست می گیرد تابع قدرت روانی گروه می می

همین ممکن است تحت تأثیر این قدرت روانی گروهی دست به هر کاری بزند 

(Mehraein, 2016:60-70.) 

فرض استوار است که برای کاستن از تمایل به رفتار  نترل اجتماعی بر این پیشک

بزهکارانه و مجرمانه باید همه افراد کنترل شوند. این نظریه همچنین رفتار انحرافی را 

ساز و کارهای کنترل اجتماعی و  عمومی و جهانی دانسته و آن را نتیجه کارکرد ضعیف

زنی این است که  ند. پیش فرض اساسی نظریه برچسبدا های شخصی و درونی می کنترل

اساس و مبنای انحراف اجتماعی تعریفی است که جامعه از برخی رفتارهای انسان دارد. به 

دانند؛ یعنی گروهی در جامعه  عبارتی این رویکرد کج رفتاری را مفهومی ساخته جامعه می

شود، مفهوم کج رفتاری را  یها کج رفتاری محسوب م با تصویب قوانینی که تخطی از آن

خصوص در مطالعه انحرافات موجود در  (. این نظریه بهSarvestani, 2006:52سازند ) می

حوزه ورزش از جمله وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال کاربردهای فراوانی دارد. 

رزش برخورد و نگاه نیروی انتظامی و مقامات رسمی به برخی از مصادیق اوباشیگری در و

های  طور مثال این مسأله که فحاشی و خشونت باشد. به مثال خوبی برای نظریه برچسب می

لفظی تماشاگران فوتبال را یک مسأله هیجانی زودگذر دانسته و یا اینکه آن را یک معضل 

اجتماعی بدانند که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره افکنده و به تماشاگران القاب اوباش، 

 ,Ghasemiها تأثیر بسزایی دارد ) های بعدی آن ر و هرزه بدهند، قطعاً در واکنشبندوبا بی

Zolaktaf & Nooralivand, 2009:131.) 

اند، رفتارهای وندالیستیک و  شناسی اجتماعی کوشیده ها در روان برخی از نظریه

پذیری  حریکهای انبوه خلق، رفتار جمعی و ت اوباشگرانه تماشاگران فوتبال را در پرتو نظریه
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ها تبیین و تشریح کنند. جماعت تجمع نسبتاً بزرگی از افراد است که درکنش متقابل  توده

نشده و  بینی مستقیم، با یکدیگر در یک مکان عمومی قرار دارند. هرگونه محرک آنی پیش

ن طور مثال هوادارا های رفتار جمعی تحریک کند. به ها را به واکنش تواند انسان ناپایداری می

ترین شکل  های بزرگ به آشکارترین و روشن های فوتبال در ورزشگاه شوریده و شیفته تیم

ها، رفتار  شناسی توده گذارند. به نظر گوستاو لوبون پدر روان رفتار جمعی را به نمایش می

های آنان  اند با کنش که در هیجان احساس جمعی یک جماعت گرفتار آمده مردم هنگامی

ای متفاوت است. تحت تأثیر یک جماعت متمرکز  مالحظه طور قابل تر به کهای کوچ در گروه

که در تنهایی هرگز به آن  افراد قادر به اعمال وحشیانه و قهرمانی هستند. درحالی

کند و در  جمعی، احساسات هیجانی افراد را تحریک می های دسته اندیشیدند. بازی نمی

شود، دست  انی که دارد و از جامعه ناشی میچنین موقعی فرد به خاطر شرایط روحی و رو

گیرد تابع قدرت روانی گروه  زند. زمانی که فرد در داخل گروه قرار می به آشوبگری می

دهد، برای همین ممکن است تحت تأثیر این  شود و کنترل اعمال خود را از دست می می

با توجه به (. Mehraein, 2016:60-70قدرت روانی گروهی دست به هر کاری بزند )

توان به این موضوع اشاره کرد  نظریات کارکردگرایی، کنترل اجتماعی و نظریه انبوه خلق می

که محیط پیرامون و سرایت و یادگیری رفتار اجتماعی چگونه در تقویت رفتارهای 

 توانند دخیل باشند. هولیگانستی می

شناختی و  عهشناختی، جام ی، روان های شخصیت در سه رشته از طرفی هم تئوری

های  شود که در این پژوهش بنابه ضرورت از میان نظریه شناختی تقسیم و مطرح می انسان

آمده است،  دست های پارسونز که با تحلیل و تفسیر دکتر چلبی به شناختی از نظریه جامعه

شود. چلبی با بصیرت از پارسونز به تحلیل ماهیت انسان و شخصیت آن  استفاده می

دهد و سپس به تعریف مفهومی از نظام  و مفهومی چندبعدی از انسان ارائه میپردازند  می

های اساسی نظام شخصیت  های )اقطاب( آن، ابعاد و اجزای هر بعد و الیه شخصیت، رسانه

 پردازد. می

است که با « اجتماعی –روانی  –واحد زیستی »او معتقد است که انسان یک 

 :Chalabi, 2002-Aکند ) را از سایر موجودات جدا میفرد که او  منحصربه« ظرفیت اجرای»

ی الگوی مفهومی شخصیت  ی تحلیل خود از انسان، به ارائه (. چلبی بعد از ارائه84

پردازد. او شخصیت را نظام تمایالت فرد تعریف نموده است. تمایالت نیازهای هنجاری  می

وجود انسانی هنگام تولد شوند. م پذیری حاصل می ای هستند که طی فرآیند جامعه شده

عنوان نظام ارگانیک چیزی جز ماشین نیاز با ظرفیت بالقوه نیست. طی فرآیند  به
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ها را  های اثباتی )طبیعی(، اجتماعی و فرهنگی آن پذیری فرد در برخورد با نظام جامعه

و نماید  حال مرتبط به هم را کسب می تدریج تمایالت گوناگون و درعین کند و به درونی می

سه   (. او برای نظام شخصیت،Chalabi, 1996: 227شود ) از این طرق حائز شخصیت می

ی میانی  ی تحتانی )زیرین( در چهار بعد، الیه اند از: الیه ی اساسی قائل است که عبارت الیه

 :Chalabi, 2002-Aی زبرین )روبنایی( نظام شخصیت در چهار بعد ) در چهار بعد و الیه

نماید و  زیرین نظام شخصیت را، نظام تمایلی هنجاری شده تعریف می ی (؛ که الیه93

معتقد است که شخصیت نظام واسط بین نظام ارگانیک و نظام اجماعی )جامعه( و فرهنگی 

(. به این معنا که نظام 82یابد )همان:  پذیری تکوین و رشد می باشد که در اثر جامعه می

ای ارگانیسم )نظام آلی( با انتظارات اجتماعی شخصیت از ترکیب تدریجی و مداوم نیازه

شود. دردیدگاه چلبی، ارگانیسم  )نظام اجتماعی( و معنای )نظام فرهنگی(، حاصل می

های اثباتی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن یادگیری و درونی کردن  انسانی در برخورد با محیط

ی عاطفی، هنجاری و ها شود که این نظام دارای سوگیری ها، حائز نظام تمایلی می آن

های تنظیم کنش نظام  (. چلبی، متناظر با رسانهChalabi, 2002-B: 22شناختی است )

( AGILی زیرین نظام شخصیت در قالب آجیل ) شخصیت، چهار بعد عمده برای الیه

گرایی، بعد نژندی، بعد انسجامی و بعد شناختی و  اند از: برون پارسونز قائل شد؛ که عبارت

ها در اغلب الگوهای شخصیتی وجود  که هرکدام از این ابعاد یا ترکیبی از آن معتقد است

 دارند.

شده است که میزان و کیفیت میل  گرایی از اجزا یا تمایالتی تشکیل به اعتقاد او، برون

صورت اثباتی جهت رفع حوائج فردی، تسلط بر محیط و  ها را به به فعال شدن روی محیط

گرایی  اند از: میل به فعال ی این بعد عبارت دهنده د. تمایالت تشکیلرسانن نیل به اهداف می

آنی )تمایل به لذت طلبی(، میل به انطباق با محیط اثباتی، میل به کسب موفقیت و تمایل 

توان به چگونگی تأثیر ویژگی شخصیت  (. بر این اساس میIbid:101-104به کنترل محیط )

های آنی که مصداق رفتارهای  گیری لذت شکل گرا در ایجاد هیجانات کاذب و برون

 هولیگانیستی است پرداخت.

گیرند اما بعد از  سرعت شکل نمی از نظر چلبی، این تمایالت، از لحاظ زمانی، به

اجزای  تشکیل در مقابل تغییرات محیطی نسبتاً مقاوم هستند. به بیانی دیگر، 

م شخصیت در مقام مقایسه با سایر ی زیرین نظا ی الیه ی ابعاد چهارگانه دهنده تشکیل

توان به چگونگی تأثیرگذاری ویژگی شخصیتی  ها دیرپاتر هستند. بر این اساس می الیه
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گرایی بر هیجانات کاذب و دستیابی به لذت آنی افراد و به تبع آن تقویت رفتار  برون

 هولیگانیستی نیز اشاره داشت.

جوامع، همچنان انواع ملی و محلی  شدن مستمر فرهنگ فوتبال و سایر علیرغم جهانی

توان گفت، پژوهش  های مرور شده در فوق می مهم بروز اوباشیگری فوتبال با توجه به نظریه

در خصوص اوباشیگری و رفتارهای وندالیستیک تماشاگران فوتبال باید از حد ارائه 

یت اوباشگران و تر در خصوص هو های جزء نگرانه سوی تحلیل های کلی فراتر رفته و به تبیین

های اجتماعی تأثیرگذار حرکت کند. هرچند که  ها با سایر گروه های اجتماعی بین آن تعامل

شناخت چندگانگی عملی و فراوان پدیده اوباشیگری ما را از بازشناسی برخی ابعاد 

دارد. در نهایت گستردگی و پیچیدگی موضوع هولیگانسیم در  شمول این پدیده بازنمی جهان

شود که مکانیسم تأثیر بر هولیگانسم تک خطی  ل و بخصوص در ایران موجب میفوتبا

نباشد بلکه، متغیرهای مختلف از مسیرهای مختلف بر هولیگانیسم مؤثر باشد که در این 

شناختی درصدد چگونگی تأثیر  شناختی و روان های پارادایم زیست مقاله با استفاده از نظریه

شناختی متغیرهای امکانات رفاهی و محیط  هام ازپارادیم جامعهمتغیر هیجانات کاذب و با ال

گیری رفتارهای هولیگانیستی استفاده شده است که  گرا در شکل پیرامون و شخصیت برون

 در نهایت مدل تحقیق به شکل زیر در ارائه شده است.

 مدل تحقیق

 
 پژوهش یمدل مفهوم: 8شکل 

Fig. 1: Conceptual Model of the Research  
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 فرضیات تحقیق

رسد بین محیط پیرامون تماشاگران فوتبال و هولیگانیسم رابطه  به نظر می .1

 معناداری وجود دارد.

رسد بین امکانات رفاهی تماشاگران فوتبال و هولیگانیسم رابطه  به نظر می .2

 .معناداری وجود دارد

بطه رسد بین هیجانات کاذب تماشاگران فوتبال و هولیگانیسم را به نظر می .1

 معناداری وجود دارد.

گرای تماشاگران فوتبال و هولیگانیسم رابطه  رسد بین شخصیت برون به نظر می .1

 معناداری وجود دارد.

 فرضیه علی تحقیق

زمانی محیط پیرامون، امکانات رفاهی، هیجانات کاذب و شخصیت  رسد هم به نظر می

 گرا در هولیگانیسم مؤثر است. برون

 روش تحقیق

تبیینی است که به دنبال شناسایی  –گرایی و از نوع توصیفی  با رویکرد اثباتاین تحقیق 

آوری اطالعات،  عوامل مؤثر بر پدیده هولیگانیسم در بین تماشاگران فوتبال است. در جمع

و واحد تحلیل آن تماشاگران فوتبال شهر تهران )سطح خرد(   یک تحقیق پیمایشی

گرفته و   صورت  زمان ، که در یک است  تحقیق مقطعی زمان یک  . از لحاظ معیار باشند می

با   کند و درنهایت بررسی می 1179واقعیت را در یک برهه از زمان یعنی در آذر ماه سال 

در دسته   به حل یک مسئله اجتماعی است  شناخت و کمک  که به دنبال توجه به این

 گیرد. تحقیقات کاربردی قرار می

کلیه تماشاگران فوتبال شهر تهران است که در   شامل جامعه آماری تحقیق حاضر

پرسشنامه   در این تحقیق  ها آوری داده گرد  . ابزار باشند ساکن شهر تهران می 1179سال 

. در این تحقیق جهت  استفاده گردید  کوکران . برای محاسبه حجم نمونه از فرمول است

شده انتخاب شد که پس از حذف  درصد بیش از میزان برآورد 14اطمینان، حجم نمونه 

پرسشنامه رسید؛ و انتخاب نمونه با  122های پرت این تعداد به  های ناقص و داده پرسشنامه

. ازآنجاکه بیشتر  بندی نامتناسب و تصادفی ساده صورت گرفته است گیری طبقه تلفیق نمونه

ی شد که یک پوش پایتخت هستند، لذا همواره سع طرفداران مختص دو تیم قرمز و آبی
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عنوان بازی موردمطالعه انتخاب  بازی که یک طرف آن یکی از این دو تیم مطرح باشند به

 شوند.

های تختی تهران و آزادی  های دو تیم پایتخت در استادیوم با توجه به اینکه که بازی

شود  هایی که در این دو استادیوم برگزار می شود لذا سعی شد که بازی تهران برگزار می

 ها در این دو استادیوم پر شوند. تخاب شده و پرسشنامهان

های سایپا و استقالل در استادیوم تختی از هفته  لذا برای این منظور بازی بین تیم

ها انتخاب  عنوان اولین بازی برای تکمیل پرسشنامه مهر ماه به 29نهم لیگ برتر در تاریخ 

 شد.
های استقالل و سپاهان در  یمسپس دومین بازی از هفته دهم لیگ برتر بین ت

 ها انتخاب شد. عنوان بازی دوم جهت تکمیل پرسشنامه آبان به 1استادیوم آزادی در تاریخ 
آبان ماه  5بازی سایپا و پرسپولیس از هفته دهم لیگ برتر در استادیوم تختی در روز 

 ها انتخاب شد. عنوان سومین بازی جهت تکمیل پرسشنامه به
از هفته چهاردهم لیگ برتر در استادیوم آزادی بین پرسپولیس و  و در آخر یک بازی

های موردمطالعه برای تکمیل  عنوان بازی تراکتورسازی تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر، به
 ها انتخاب شد. پرسشنامه

 تعریف نظری و عملیاتی هولیگانیسم
بررسی  به دو صورت قابلگری(  های روانی و اجتماعی و کارکردی هولیگانیسم )افراطی جنبه

 باشد: می
 . وندالیسم.2. خشونت و پرخاشگری 1

دهد.  های متنوع خود را نشان می خشونت و پرخاشگری در رفتارهای اجتماعی به شکل
شوند.  آمیز متوسل می های خشونت بسیاری از افراد برای حل مسائل و مشکالت خود به راه

روال عادی کار و زندگی بر وفق مراد نچرخد، گاه که فشار زندگی افزایش یابد و یا  هنگامی
 (.Economist، 2016دهد ) خشونت در حکم یک روش و شیوه عمل خود را نشان می

همچنین وندالیسم رفتار نابهنجار به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای 
دانند  درست میمشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نا

(Sotoudeh, 1997: 36.) 
منظور از رفتارهای نابهنجار، هرگونه رفتاری است که از دایره شمول اخالقی جامعه 

توان هم خشونت و پرخاشگری  (. رفتار نابهنجار را میChalabi, 2006: 101خارج باشد )
ریب اموال و صورت تخ تعریف کرد و هم وندالیسم که در پژوهش حاضر ما وندالیسم را به

 شود. ایم که در گویه های زیر مشاهده می آسیب زدن به خود تعریف کرده
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جدول ابعاد و سؤاالت متغیر هولیگانیسم :8جدول  

Table 1: Dimensions table and questions Variable Hooliganism  
 

 خرده ابعاد ابعاد متغیر

 هولیگانیسم

 خشونت و پرخاشگری

 یگرورزشکاران علیه یکد

 تماشاگران علیه یکدیگر

 تماشاگران علیه داور

 ورزشکاران علیه داور

 تماشاگران علیه بازیکنان

 نحوه برخورد مأمورین حفاظتی استادیوم

 وندالیسم

 آسیب رساندن به امکانات ورزشگاه

 آسیب رساندن به امکانات شهری

 وسیله نقلیه عمومی و شهری آسیب رساندن به

 نوشتن یادگاری بر امکانات و وسایل شهری

 درج خالکوبی و کشیدن نقاشی بر روی بدن

 تعریف نظری و عملیاتی متغیر امکانات رفاهی

شاید بتوان بهترین تعریف نظری از امکانات رفاهی را در این جمله الوین تافلر جستجو کرد 

 ,Tafflerباشد ) رها متفاوت میشود در هر کشوری در مقایسه با دیگر کشو که اشاره می

2015:608.) 

های ورزشی و لزوم وجود امکانات وزن و  در پژوهش حاضر با توجه به بررسی استادیوم

استاندارد شده رفاهی مشخص به بررسی گویه های برای نحوه فروش بلیط، امکانات 

های  ونقل عمومی، سرویس فروشگاهی، ورود و خروج و پارکینگ مناسب، امکانات حمل

ای، صندلی و جایگاه مناسب شناخت تأثیر امکانات  بهداشتی، بوفه مناسب و امکانات تغذیه

 رفاهی بر رفتار تماشاگران پرداخته شده است.

 تعریف نظری و عملیاتی متغیر محیط پیرامون

کند. این  محیط پیرامون، پایگاه مقام و جایگاهی است که جامعه به فرد یا گروه عطا می

 ,Rabbaniسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و عرفی است )مقام منا

2006:3.) 
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مراتب  محیط پیرامون که منظور از آن موقعیت افراد نسبت به دیگران در سلسه

هایی مانند  ای است که در پژوهش حاضر با توجه به معرف اجتماعی است، متغیر پیچیده

 و محیط کار هر فرد سنجیده شده است. خانواده، مدرسه و دانشگاه، جمع دوستان

 تعریف نظری و عملیاتی متغیر هیجانات کاذب

شود و اصوالً هر آنچه با  فراخوانی احساسات و عواطف، امری است که در فوتبال مشاهده می

دواند.  خورد، با گذشت زمان، در عمق ناخودآگاه فرد ریشه می احساسات انسانی پیوند می

ترین احساسات  راسر هیجان که حس پیروزی در آن محرک نابفوتبال، ورزشی است س

ترین هیجانات عاطفی نظیر غم و افسردگی  شادمانه و حس شکست در آن، محرک دردناک

در فرد است. فراخواندن این احساسات خود یکی از دالیل ایجاد آرامش و امید به زندگی در 

 (.Shaji, 2016:196شود ) افراد محسوب می

هش برای نشان دادن تأثیر هیجانات کاذب که احساسات و عواطف و در این پژو

شود گویه ها مطابق جدول زیر  های مکتوب و مجازی و تلویزیون را هم شامل می رسانه

 تبین شده است.

 های شخصیتی تعریف نظری و عملیاتی متغیر ویژگی

داری پرداخته، ئل سامرز، استاد روانشناسی در دانشگاه تافتس که به مطالعه طرف سامو

مشت آدم نادیده  های مستانه یک عنوان نعره سادگی به تواند به دهد آنچه می توضیح می

های  گوید افراد واکنش شناختی، بسیار پیچیده است. می گرفته شود، از لحاظ عصب

ریزند. هنگام نگاه  رود و عرق می فیزویولوژیک به دیدن ورزش دارند. فشار خونشان باال می

تیمی که مشوق آن هستید، جریان خون در مناطقی از مغز که مرتبط با لذت  کردن به

بینید، شاهد فعالیت بیشتر مغزی مرتبط  است، افزایش یافته است. وقتی موفقیت رقبا را می

توانید ببینید  می  با ادراک درد هستید. واکنش ما به ورزش غریزی است و در سطح عصبی،

 د.گیرن که مردم ورزش را جدی می

مینا سیکارا مدیر آزمایشگاه علوم اعصاب میان گروهی هاروارد که درباره طرفداری 

دهد خاستگاه پویایی طرفداری درون گروه در مقابل برون گروه یا  مطالعه کرده، توضیح می

شناسی  تیم من در مقابل تیم تو، ممکن است همان غرایزی باشند که ریشه در زیست

گوید  کنند. او می ها را تیز می ند و آتش نارواداری نژادی و جنگتکاملی و قبیله گرایی دار

با این حال، ورزش مفری سازنده برای آن غرایض است. ورزش جایگاهی است که ما 
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های زشت یا اشتیاق برای سقوط  ایم که در آن زدن حرف عنوان یک جامعه تصمیم گرفته به

 (.Pilon, 2018:54-58اشکال باشد ) دیگری بی

های افراد به بررسی گویه های مشخص در ابعاد  ین پژوهش با توجه به ویژگیدر ا

حسی، شهودی، احساسی و فکری با این افراد پرداخته شده، چرا که نزدیکی بیشتری با این 

 توان برای محیط ورزش و فوتبال قائل شد. افراد می

 2و پایایی 1روایی

استفاده شده است که بر این نکته تأکید  1جهت بررسی روایی پرسشنامه، از اعتبار محتوایی

.  یا نه  سنجد مورد نظر را می  ، مفاهیم که برای مفاهیم ارائه شده است  دارد که آیا تعاریفی

داوران استفاده شد و ضمن   روایی محتوایی مفاهیم تحقیق از شیوه توافق  برای تأمین

  فع ایرادات مربوط به تعاریفر  از پیشنهادات ایشان در جهت  با اساتید مجرب  مشورت

پایایی   . برای سنجش ، استفاده شد ها و سؤاالت مربوط به سنجش آن  اصلی تحقیق  مفاهیم

مقدماتی با  است که پرسشنامه در یک تحقیق  کرونباخ استفاده شده  از روش آزمون آلفای

، اجرا  انتخاب شدند  صورت تصادفی نفر از تماشاگران فوتبال که به 15ای معادل   حجم نمونه

گویای این مطلب بود که پرسشنامه هولیگانیسم و   شد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ

  که متغیر هولیگانیسم با میزان آلفا طوری برخوردارند، به  مطلوبی  متغیرهای مستقل از پایایی

 و شخصیت 81/4، هیجانات کاذب 71/4، امکانات رفاهی با 89/4، محیط پیرامون 91/4

 باشد. باشند. در مجموع آلفای تمام متغیرها مقدار مناسبی می می 94/4گرا  برون

 های تحقیق یافته

ها،  نفر از پاسخ دهنده 122آمده از  دست با توجه به حجم نمونه بررسی شده، طبق نتایج به

درصد پاسخگویان  15درصد متأهل هستند و تقریباً  15درصد پاسخگویان مجرد و  51

درصد  1درصد شاغل آزاد،  21درصد شاغل بخش خصوصی،  14دولتی، شاغل بخش 

درصد(  14درصد بیکار هستند. مدرک تحصیلی اکثر پاسخگویان )تقریباً  14بازنشسته و 

درصد( بین دو تا سه میلیون است و  11کارشناسی است و میزان درآمد اکثر پاسخگویان )

سه میلیون به باال است. سن پاسخ  درصد( 51میزان درآمد خانواده اکثر پاسخگویان )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Validity 

2. Reliability 

3. Content Validity 
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سال سن دارند،  14تا  22درصد پاسخگویان بین  51باشد که  ها به این صورت می دهنده

 سال هستند. 25تا  15درصد بین  21سال و  11درصد بیشتر از  21

در این قسمت با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به توصیف متغیرها و آزمون 

 پردازیم: می های تحقیق فرضیه

 : توزیع فراوانی و درصدی متغیرهای مستقل و وابسته6جدول 
Table 2: Frequency and percentage distribution of independent 

and dependent variables 

 
 شخصیت برون گرا هیجانات کاذب امکانات رفاهی محیط پیرامون هولیگانیسم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 12.1 51 6.9 29 4.3 18 30.8 130 22.3 94 پایین

 65.4 276 69.2 292 37.7 159 46.9 198 63.5 268 متوسط

 22.5 95 23.9 101 58.1 245 22.3 94 14.2 60 باال

 100.0 422 100.0 422 100.0 422 100.0 422 100.0 422 مجموع

 21ول فوق، مطابق جدول فوق، هولیگانیسم میان اکثر پاسخگویان )با توجه به اطالعات جد

درصد پاسخگویان تأثیر محیط پیرامون در رفتارهای  12درصد( در حد متوسط است. میان 

درصد پاسخگویان، امکانات رفاهی را به میزان  58دانند.  شان را در حد متوسط می ورزشی

درصد پاسخگویان، به میزان متوسط  27نند. دا باال در تماشای مسابقات فوتبال مؤثر می

درصد پاسخگویان، به میزان متوسط دارای شخصیت  25دارای هیجانات کاذب هستند. 

 گرا هستند. برون
 های توصیفی مربوط به هولیگانیسم : آماره9جدول 

Table 3: Descriptive statistics related to Hooligansim 

های  آماره

 توصیفی

 متغیر

 نما میانه نمیانگی
انحراف 

 استاندارد
 چولگی واریانس

انحراف 

استاندارد 

 از چولگی

 کشیدگی

انحراف 

استاندارد 

از 

 کشیدگی

کمترین 

 میزان

بیشترین 

 میزان

 58.0 21.0 237. 176.- 119. 183. 46.2 6.80 37.0 37.0 38.15 هولیگانیسم

ای و  سطح سنجش فاصله بار در های آماری یک متغیر هولیگانیسم با استفاده از تکنیک

ای سنجیده شده است که اطالعات جدول فوق مربوط به  بار در سطح سنجش رتبه یک

 باشد. ای می سطح سنجش فاصله
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و  21باشد. باتوجه به اینکه کمترین میزان هولیگانیسم  می 18715میانگین هولیگانیسم 

باشد.  نیسم، متوسط میتوان گفت که میانگین هولیگا باشد، می می 58بیشترین میزان آن 

 19و نیمی دیگر بیشتر از  19باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از  می 19میانه آن 

باشد. از طرفی  که بیشترین تکرار میزان هولیگانیسم می 19اند. نما برابر است با  گرفته

ولیگانیسم دارد. نزدیک بودن میزان میانگین، میانه و نما با هم نشان از نرمال بودن متغیر ه

باشد.  می 2784و انحراف معیار  1272های پراکندگی شامل واریانس برابر است با  شاخص

باشد و دارای کجی  می 2نسبت میزان چولگی به خطای استاندارد از چولگی آن کمتر از 

باشد که  می 2نبوده و همچنین نسبت کشیدگی به خطای استاندارد از کشیدگی کمتر از 

 باشد. دن کشیدگی و این نتایج حاکی از آن است که متغیر هولیگانیسم نرمال مینشانه نبو

 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته

 : آزمون نرمال بودن4جدول 
Table 4: Normality test 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 هولیگانیسم
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

.040 806 .124 .991 806 .058 

درصد به ترتیب دارای سطح  75نتایج آزمون ویلک و سیمرنف نیز در فاصله اطمینان 

دهند که به علت باالتر بودن سطح  را نشان می Sig=0.124و  Sig=0.058معناداری 

 شود. توزیع متقارن و نرمال متغیر هولیگانیسم را تأیید می 4745معناداری از 

 بررسی فرضیات اصلی

 رسد بین متغیرهای مستقل با هولیگانیسم رابطه معناداری دارد. به نظر می

 

: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و هولیگانیسم5جدول  

 Table 5: Pearson correlation coefficient test between independent 

variables and Hooliganism 
 گرا شخصیت برون بهیجانات کاذ امکانات رفاهی محیط پیرامون 

 هولیگانیسم
r .307** .010 .265** .002 

Sig .000 .839 .000 .970 

N 422 422 422 422 
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نتایج چهار فرضیه اصلی که مربوط به بررسی روابط بین متغیرهای اصلی مدل تحقیق 

باشد، در جدول فوق با هم آمده است که تفاسیر هر یک از فرضیات به صورت جداگانه  می

 زیر آمده است. در

توان اشاره که در دو فرضیه مربوط به محیط پیرامون و هیجانات  طور خالصه می به

دیگر در این دو فرضیه رابطه همبستگی معنادار  عبارت باشد به = می4744Sigکاذب میزان 

گرا نیز با هولیگانیسم  که متغیرهای امکانات رفاهی و شخصیت برون وجود دارد. درصورتی

صورت غیرمستقیم بر هولیگانیسم تأثیر  عناداری ندارند و به همین جهت در مدل بهرابطه م

 دارند.

 SmartPlsافزار  بررسی تحلیل مسیر مدل و میزان تبیین از طریق نرم

 Plsافزار  جهت بررسی میزان تأثیر متغیرها و تبیین متغیر وابسته )هولیگانیسم( از نرم

های سنجش در هر متغیر و  ن ضرایب عاملی شاخصاستفاده شده است که عالوه بر تبیی

کند. همچنین جهت دقت  زا را نیز بررسی می زا و برون ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل درون

 نیز استفاده شده است. Bootstrap باالتر نیز از تکنیک خودگردان سازی یا

 
 PLSضرایب متغیرهای مستقل بر اساس : 6شکل 

Fig. 2: The coefficients of the independent variables are based on PLS 
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 PLSضرایب متغیرهای مستقل بر اساس  :2جدول

Table 6: The coefficients of the independent variables are based on PLS 

است. سه  GOFترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص  مهم

معرفی  Gofعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به 12/4و  25/4، 41/4ر مقدا

های  و میانگین شاخص R^2اند. این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص  نموده

( که در تحقیق حاضر GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2محاسبه است. ) افزونگی قابل

باشد. البته میزان ضریب  تأیید و پذیرش می بلباشد و مدل قا می GOF=0/28این مقدار 

 باشد. می R=0/34تبیین هولیگانیسم توسط متغیرهای مستقل 

 در بررسی مدل BOOTSTRAPEاستفاده از تکنیک 

گیری با جایگذاری از یک نمونه  توان انجام نمونه را می Bootstrap خودگردان سازی یا

دفعات زیاد  نمونه ثابت با حجم محدود بهدفعات زیاد دانست؛ یعنی ما از یک  اصلی به

دهیم تا در نهایت بتوان با استفاده از نتایج  گیری مجدد البته با جایگذاری انجام می نمونه

ترین تفاوتی  ای دست یافت. مهم گیری، در مجموع به یک توزیع نمونه ی دفعات نمونه کلیه

ها  ط نرمال بودن توزیع دادهشر Bootstrapکه باید گفته شود این است که درروش بدون 

چنین شرطی  Bootstrap گیری خودگردان یا وجود دارد اما در استنباط از طریق نمونه

توانیم از این روش برای استنباط و  های ما نرمال نبود می وجود ندارد؛ یعنی اگر توزیع داده

حجم نمونه بررسی معناداری ضرایب آماری خود بهره ببریم. هر چند که در مقاله حاضر 

 R Square communality GOF متغیرها
 

هولیگانیسم 

 )وابسته(
0.340547 0.276476 

0.28 
قبول  باشد قابل یم GOF=0/28میزان 

 باشد. می

 0.688416 0.165787 محیط پیرامون

هیجانات کاذب 

 زا( )درون
0.331128 0.323768 

گرا  شخصیت برون

 زا( )برون
 0.148320 

امکانات رفاهی 

 زا( )درون
 0.518662 
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تر به  آمده است تا دقیق Bootstrapنفر و نرمال نیز بوده است علیرغم این نتایج روش  122

 کند. روابط فوق بپردازیم. در نهایت این روش هم نتایج فوق را تأیید می

 
 Bootstrapضرایب متغیرهای مستقل بر اساس : 9شکل 

Fig. 3: Coefficients of independent variables based on Bootstrap 

که میزان تأثیر روابط و ضرایب عاملی بیشتر از  توان گفت درصورتی با توجه به نتایج فوق می

باشد یعنی شدت رابطه و تأثیر  2تر از  باشد و هر چه بزرگ باشند یعنی رابطه خوب می 2

 طور که در باال آمده است میزان تأثیر متغیر محیط پیرامون بر بیشتر است و همان

طور غیرمستقیم نیز بر هولیگانیسم  باشد؛ و متغیرهای دیگر به هولیگانیسم تأثیری قوی می

)مدل اول( در زیر  PLS Algorithmتأثیر دارد. در زیر ضرایب روابط تحلیل مسیر به روش 

 آمده است.
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 PLS Algorithmجدول ضرایب روابط تحلیل مسیر به روش  :7جدول

Table 7: Table of coefficients of path analysis relations using PLS Algorithm 

 
Path Coefficients Total Effects 

 مسیر
محیط 

 پیرامون
 هولیگانیسم

هیجانات 

 کاذب

محیط 

 پیرامون
 هولیگانیسم

هیجانات 

 کاذب

هولیگانیسم 

 )وابسته(
      

محیط 

 پیرامون
 0.518801 0.293464  0.557108 0.293464 

هیجانات 

 بکاذ
 0.130532   0.130532  

شخصیت 

 برون گرا
  0.408301  0.053297 0.408301 

امکانات 

 رفاهی
0.407169  0.117681 0.407169 0.242198 0.237170 

 باشد. می R=0/34میزان ضریب تبیین هولیگانیسم توسط متغیرهای مستقل 

 گیری بحث و نتیجه

به افزایش است، مرزهای جغرافیایی،  انگیز فوتبال که موج آن پیوسته رو گسترش حیرت

ازپیش مردم نقاط مختلف دنیا را دچار  سیاسی و عقیدتی را در نوردیده و بیش نژادی، قومی،

ها در  های فوتبال، ناکامی یا کامیابی آن تب مشترکی به نام فوتبال کرده است. موقعیت تیم

مع گوناگون پیداکرده است المللی اهمیت فراوانی بین مردم جوا سطوح محلی، ملی یا بین

(Rahmati, 2009:8به اعتقاد صاحب .)  نظران این مکتب نهاد ورزش قادر است در برخی

موارد مانند مسابقات مهم ورزشی در سطح ملی و جهانی افراد یک ملت و جامعه را دورهم 

 ,Mehraeinجمع کند و نوعی احساس وحدت و یکپارچگی اجتماع را رواج دهد )

(. عالوه بر کارکردهای مثبتی که برای ورزش در درون جامعه قائلند، نسبت 2016:29-36

اند. از جمله کارکردهای منفی نهاد ورزش، نقش  توجه نبوده به کارکردهای منفی آن نیز بی

باشد که توجه ویژه  آن در بروز رفتارهای وندالیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال می

 را به خود جلب کرده است. پردازان این دیدگاه نظریه

شاید تأثیرگذارترین مطالعه در حوزه اوباشیگری در فوتبال در چند دهه اخیر، حاصل 

اند  شده نگاری ترکیب کار محققان دانشگاه لیسستر باشد. این مطالعات از مواد آماری و قوم
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کرد نشان تا تئوری اوباشیگری فوتبال را در جامعه تمدن ساز امروز تبین کنند. این روی

ای از طبقات پایین  صورت گسترده به 1960دهد که اوباشیگری فوتبال از اواسط دهه  می

گیرد. نوربرت الیاس بر آن است که در جامعه اولیه آدمی احساساتش را  کارگر نشأت می

داده است که با کنترل شهرنشینی و مدنیت  خیلی راحت و حتی به شکل فیزیکی بروز می

درون خود انباشته و مخفی کرده است، ولی در صحنه فوتبال که پویایی و این احساسات را 

شود و ساختار جدید مدنیت  تحرک فیزیکی زیاد است، زندگی اولیه طبیعی تداعی می

(. نتایج تحقیق حاضر نشان Ibid:204کند ) گشایی می گردد که عقده اثر می برایش بی

دیگر هرچه  عبارت هولیگانیسم دارد به دهد که محیط پیرامون همبستگی معناداری با می

تر )خشونت، درگیری و توهین بیشتر( باشد،  محیط پیرامون تماشاگران فوتبال نامناسب

شود و بالعکس. در واقع وجود تنش در خانواده و در بین همساالن و  هولیگانیسم بیشتر می

أثیرگذار بوده است. کنیم بر روز رفتار نابهنجار ت محیط پیرامون که ما در آن زندگی می

  (،72005 2002(، رحمتی )2009های قاسمی و همکاران ) های این پژوهش با یافته یافته

ها با  خوانی دارد. طبق نظریه دورکیم، انسجام و یکپارچگی گروه ( هم2003محسن تبریزی )

وب ها را در چارچ ها بر اعضایشان تسلط کامل دارند و آن یکدیگر متفاوت است. برخی گروه

های دیگری هستند که تا حد زیادی به اعضای  سازند و گروه گروهی خود کامالً یکپارچه می

دهند؛ بنابراین هرگاه جامعه یا گروهی برای مثال خانواده سخت  خود آزادی عمل می

ترتیب این جامعه  این یکپارچه باشد، آن جامعه اعضایش را تحت نظارت دقیق خود دارد. به

رو دست  های آتی تا اندازه زیادی مصونیت دارد. ازاین ناکامی و مصیبت یا گروه از عوارض

توان استنباط کرد که  تر است. لذا می یازیدن به رفتارهای تند غیرقانونی و غیر هنجاری کم

 بین یکپارچگی روابط اعضای خانواده و کنترل یا نظارت خانواده رابطه مستقیم وجود دارد.

این است که هولیگانیسم با هیجانات کاذب همبستگی  از دیگر نتایج مقاله حاضر

دیگر هرچه هیجانات کاذب تماشاگران فوتبال بیشتر  عبارت معنادار و مستقیمی دارد؛ به

اند که پرخاشگری و  شود و بالعکس. فروید و لورنز براین عقیده باشد، هولیگانیسم بیشتر می

توان گفت که علت  رفتار غریزی میخشونت در انسان منشأ غریزی دارد. در قالب تئوری 

اصلی رفتارهای وندالیستیک و اوباشگرانه تماشاگران فوتبال تغییر جایگاه آنان از میدان 

باشد. در طی برگزاری یک مسابقه فوتبال تماشاگران  مسابقه به سکوی تماشاگران می

، بنابراین کنند مقداری زیادی از نیروهای غریزی ناشی از فشارهای درونی را ذخیره می

 Ghasemi, Zolaktafتر تخلیه کنند ) تمایل دارند که این نیروهای غریزی را هر چه سریع

& Nooralivand, 2009:81-84.) 
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همچنین نتایج حاکی از آن است که هولیگانیسم با بعد حسی و شهودی شخصیت 

گرا  گرا همبستگی معناداری ندارد؛ و اما با بعد احساسی و فکری شخصیت برون برون

گرای  دیگر هرچه بعد احساسی و فکری شخصیت برون عبارت همبستگی معناداری دارد به

شود و بالعکس. نتایج از این امر  تر باشد، هولیگانیسم بیشتر می تماشاگران فوتبال قوی

گرایی بیشتری داشته باشند میزان هولیگانیسم  حکایت دارد که هر چه افراد شخصیت برون

گرایی کمتری  تری دارد و هر چه افراد از نظر شخصیتی میزان برون یینها درجه پا در آن

های محسن  ها درجه باالتری خواهد داشت. این نتایج با یافته داشته باشد هولیگانیسم در آن

خوانی دارد. به اعتقاد چلبی،  ( هم2003(، رحمتی )2001(، سروستانی )2003صفابخش )

شکیل شده است که میزان و کیفیت میل به فعال شدن گرایی از اجزا یا تمایالتی ت برون

صورت اثباتی جهت رفع حوائج فردی، تسلط بر محیط و نیل به اهداف  ها را به روی محیط

گرایی آنی )تمایل به  اند از: میل به فعال ی این بعد عبارت دهنده رسانند. تمایالت تشکیل می

به کسب موفقیت و تمایل به کنترل لذت طلبی(، میل به انطباق با محیط اثباتی، میل 

 شود. (؛ که در نهایت موجب تقویت هولیگانیسم میChalabi, 2002-B: 101-104محیط )

دهد که هولیگانیسم با امکانات رفاهی همبستگی معنادار و  همچنین نتایج نشان می

د مستقیمی ندارد اما به شکل غیرمستقیم بر آن تأثیر خواهد گذاشت. به نظر کوهن افرا

جامعه به علت عدم توانایی در رقابت با افراد متعلق به طبقات باال دچار ناکامی و 

ها و کسب منزلت و جلب توجه دیگران، به  شوند و برای جبران این ناکامی سرخوردگی می

اعمال رفتار نابهنجار و مغایر با فرهنگ جامعه مانند )تخریب اموال عمومی، پاره کردن 

های  آورند. این نتیجه با یافته های تلفن و ...( روی می کیوسک صندلی اتوبوس، شکستن

(، دانینگ 2003(، محسن تبریزی )72005 2002(، رحمتی )2007کاظمی و همکاران )

خوانی دارد. محرومیت نسبی و یا کمبود امکانات موجب  ( و ... هم1997( و مارش )2000)

ـی کلـی برای اقدام علیه منبع محرومیت گردد و نارضایتی محرک بروز نارضایتی در افراد می

شناختی اوست و  است. گرایش به واکـنش پرخاشـجویانه در انسـان بخشی از ساخت زیست

شناختی و ذاتی برای حمله به عامل سرخوردگی وجود  ها و حیوانات تمایل زیست در انسان

احساس  ( در تحقیق خود نشان دادند که2006دارد. همچنین برنبورگ و همکاران )

 هنجاری و بزهکاری را در پی دارد. محرومیت نسبی پیامدهایی همچون خشم، بی

 R=0/34نتیجه نهایی میزان ضریب تبیین هولیگانیسم توسط متغیرهای مستقل 

زمانی متغیرهای  باشد. درواقع تالش شده است تا مدل تحقیق از طریق حضور هم می

گرا( در تبیین  ات رفاهی و شخصیت برونمستقل )محیط پیرامون، هیجانات کاذب، امکان
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های دقیق آماری به اهمیت و  پدیده هولیگانیسم بررسی شود و از طریق استفاده تکنیک

اند از اینکه؛ دو متغیر  بندی متغیرهای تحقیق برسیم، بر این اساس نتایج عبارت اولویت

هولیگانیسم مؤثر طور مستقیم بر  محیط پیرامون و هیجانات کاذب تماشاگران فوتبال به

گرا به  است که این تأثیر مثبت و مستقیم است و متغیرهای امکانات رفاهی و شخصیت برون

گذارند. متغیر هیجانات کاذب عالوه بر تأثیر  شکل غیرمستقیم بر متغیر وابسته اثر می

مستقیم به شکل غیرمستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر محیط پیرامون نیز بر هولیگانیسم 

 گذارد. یر میتأث

عنوان نوعی انتقال  توان تا حد زیادی به در واقع افزایش اوباشیگری در فوتبال را می

 & Ghasemi, Zolaktafخشونت از عرصه اجتماعی به حیطه ورزش تبیین کرد )

Nooralivand, 2009:151-156 این کار یا عمالً از طریق ناکام کردن طرفداران رقیب و .)

صورت نمادین و در شکل شعار دادن و  یا به پذیرد،  ها صورت می آن از میدان به درکردن

 & Paknejadیابد ) جویانه تجلی می آمیز و پرخاش های توهین سرود خواندن و بیان واژه

Durrani, 2009: 3نبود امکانات   اند از: (. این عوامل در بسیاری از کشورها و ایران عبارت

یک از سوی بازیکنان و سایر تماشاگران، فشارهای اقتصادی تحر ها،  رفاهی کافی در ورزشگاه

نقش اشتباهات داوری و نقش   ها و مطبوعات، و روانی موجود در جامعه، اخبار رسانه

(. به نظر گوستاو لوبون پدر Sheikh, 2013:2باشند ) هیجانات کاذب و سایر عوامل می

احساس جمعی یک جماعت گرفتار که در هیجان  ها، رفتار مردم هنگامی شناسی توده روان

ای متفاوت است. تحت  مالحظه طور قابل تر به های کوچک های آنان در گروه اند با کنش آمده

که در  تأثیر یک جماعت متمرکز افراد قادر به اعمال وحشیانه و قهرمانی هستند. درحالی

ی افراد را جمعی، احساسات هیجان های دسته اندیشیدند. بازی تنهایی هرگز به آن نمی

نین موقعی فرد به خاطر شرایط روحی و روانی که دارد و از جامعه کند و در چ تحریک می

گیرد تابع  زند. زمانی که فرد در داخل گروه قرار می شود، دست به آشوبگری می ناشی می

دهد، برای همین ممکن است  شود و کنترل اعمال خود را از دست می قدرت روانی گروه می

 (.Mehraein, 2016:60-70هر کاری بزند )تحت تأثیر این قدرت روانی گروهی دست به 

پردازان نظریه یادگیری معتقدند که رفتارهای نابهنجار از طریق مشاهده رفتار  نظریه

شود. همچنین نتایج نشان  دیگران و ارتباط و تعامل با افراد نابهنجار و کج رو یاد گرفته می

د نسبت به سایرین رفتار دهد که افرادی که دارای دوستان و خویشان نابهنجار بودن می

دهند. عالوه بر این رفتار بازیکنان و داوران نیز بر رفتار  نابهنجار بیشتری از خود نشان می

(، 2010های حسینی و همکاران ) ها با یافته نابهنجار تماشاگران تأثیرگذار بود. این یافته
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(، 72005 2002(، رحمتی )2009(، قاسمی و همکاران )2009وثوقی و خسروی نژاد )

 خوانی دارد. ( و ... هم2002سروستانی )

طور مثال  مدرن آگاهی دارند. به طرفداران فوتبال از تفاوت بین رفتار مدرن و پست

شود،  شان می ها به اهداف خرابکارانه کارگیری قدرت در مورد اوباش مانع رسیدن آن به

های ساده و بدون  یدن لباسبرند. ازجمله پوش های جدیدی به کار می ها شیوه درنتیجه آن

کاری  تر اقدام به خراب ها راحت عالقه باشگاهی برای اینکه توجه پلیس جلب نشود و آن

ها نیز کاهش یابد و در این مرحله است که خشونت از  نمایند و احتمال دستگیری آن

باشیگری ای برای خرابکاری و او شود و آنجا را به عرصه ها کشیده می ها به خیابان استادیوم

که  طوری کند. فرهنگ هواداری فوتبال، امروزه دچار تغییرات اساسی شده است. به تبدیل می

توانیم با استناد به یک نظریه کلی در خصوص اوباشیگری به تبیین و توضیح  ما دیگر نمی

های گوناگون و در شرایط متفاوت تحت  آن بپردازیم زیرا اوباشیگری فوتبال در موقعیت

یابد. اوباشگران از خشونت در فوتبال یک  غیرهای مختلفی، امکان بروز و تجلی میتأثیر مت

دهد، به این صورت که  ها را به اوباشیگری سوق می برند و همین امر غالباً آن لذت روانی می

شود که اوقات  آمیز برای آنان محسوب می اوباشیگری بعد از فوتبال یک خشونت مخاطره

پذیری از طریق کسب یک لذت  سازد. این خطر ها مهیا می نفراغت خوشی را برای آ

آید. البته این اوباشیگری درواقع به مفهوم بسط دادن شدید هیجان اولیه  اجتماعی پدید می

افزاید که خشونت در  است که به این صورت شدید نمود پیدا کرده است. گولیانوتی می

ای  یی، شور و هیجان درونی و لحظهفوتبال جذابیت و زیبایی خاص خودش را دارد. زیبا

دهد و در کل هر نوع  آمیزی می اوباشیگری، به اوباشگران یک حالت طوفانی و خشونت

 ,Ghasemi, Zolaktaf & Nooralivandخشونتی زیبایی و جذابیت خاص خودش را دارد )

2009:156-160.) 

 گردد: د میآمده در ارتباط با موضوع پژوهش پیشنها دست با توجه به نتایج به

سازمان و نهادهایی که امکان تأثیرگذاری بر رفتار تماشاگران را دارند یعنی  -

ها و مطبوعات و ... در  های ورزشی، فدراسیون فوتبال، نیروی انتظامی، رسانه باشگاه

چارچوب ارتباطی متقابل با یکدیگر، الگوی رفتاری مناسب به نوجوانان و جوانان جامعه 

عنوان نمونه واحدهای فرهنگی  ها ارائه دهند. به فوتبال جهت کنترل آنخصوص طرفدار  به

توانند با آموزش لیدرهای باشگاه  ها با توجه به عالقه طرفداران به ابزار هیجان می باشگاه
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خود سرودها و شعارهای مناسب و اخالقی را ترویج دهند و با برگزاری اقدامات تأثیرگذار 

 مند به حضور در فضای استادیوم با جوی مثبت کنند. قهفرهنگی افراد جامعه را عال

که نوجوانان و جوانان به اقتضاء سن از نیروی هیجانی باالیی  با توجه به این -

مانند آنچه در  ها فراهم گردد. به مجاری تخلیه انرژی هیجانی الزم برای آن برخوردارند،

ه برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ابتدای بازی پرسپولیس ایران و کاشیمای ژاپن در مسابق

رخ داد. اجرای کنسرت با حضور یکی از خوانندگان محبوب آن روزها که  2018سال 

موسیقی او مورد استقبال جامعه قرار گرفته بود در تخلیه و تهیج مثبت تماشاگران که از 

با توجه به ساعات اولیه صبح برای تماشای بازی تیم محبوب خود به استادیوم آماده بودند 

ای در کم کردن هیجان و استرس  حساسیت و هیجان باالی بازی به طرز قابل مالحظه

 تماشاگران تأثیرگذار بود.

های  ها )غذای بهداشتی و با کیفیت، بوفه افزایش امکانات رفاهی موجود در استادیوم -

ای رفاه حال مجهز، آب آشامیدنی تمیز و در دسترس همگان، نصب آبخوری به تعداد باال بر

های سرویس بهداشتی و ...( یکی دیگر از کارهای مهمی است که  تماشاگران، افزایش چشمه

 تواند در کنترل خشم هواداران مؤثر باشد. می

های آموزشی برای کادر  ها و دوره آموزش به مأمورین انتظامی و برگزاری کالس -

 زا با تماشاگران. شدوراز تن های ورزشی جهت برخورد به حفاظت از استادیوم

ریزی اصولی برای نحوه ورود و خروج افراد و تماشاگران به استادیوم ورزشی،  برنامه -

که همشان و منزلت افراد حفظ شود و هم کمترین تنش و برخورد ایجاد شود.  طوری به

ها و الکترونیکی شدن خرید  های ورودی در استادیوم موردی که متأسفانه حتی با نصب گیت

ساله در  2ط همچنان شاهد توفیق چندانی در آن نیستیم و حتی شوک، فوت کودک بلی

به  1178های ورودی در مسابقات ابتدایی لیگ سال  های لیگ در نزدیکی گیت یکی از بازی

 گرفتگی ترس و بهت شدیدی را به تماشاگران وارد نمود. علت برق

ها به  ر بانوان در استادیومهای مناسب برای حضو فراهم سازی بسترها و زیر ساخت -

های تلخی  شکل منطقی و با طی شدن پروسه زمان بر آن و راهکار اصولی و مدون که حادثه

همچون خودسوزی دختر جوانی موسوم به دختر آبی نشات گرفته از نگاه و شیوه غلط ورود 

 بانوان به استادیوم بود.

که به واسطه آن کشور کوچکی  و در آخر ذکر این نکته از فوتبال خالی از لطف نیست

ها بیندازد، درست مثل کاری که تیم فوتبال و  تواند بزرگی کند و اسم خود را بر سر زبان می

تماشاگران کشور سیصد هزاری نفری همچون ایسلند در چند سال اخیر انجام دادند و هم 
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تواند  هم میوتار شده دو کشور را تبدیل به دوستی کند و  تواند روابط سیاسی تیره می

که از کدام زاویه به آن نگاه کنیم بسیار مهم و ضروری است اما  دشمنی به وجود آورد. این

 هر چه هست فوتبال شایسته احترام و ستایش است. این جادوی هزاره سوم.

 تشکر و سپاسگزاری

م، اند کمال تشکر را داری ها پاسخ داده از کلیه افرادی که با صبوری و دقت به پرسشنامه

چراکه این پژوهش بدون صرف وقت و حوصله این عزیزان برای پاسخگویی به ما تکمیل 

شد. همچنین از سردبیر و داوران و همکاران اجرایی مجله فصلنامه علوم اجتماعی که با  نمی

اند بسیار  شان موجب ارتقای کیفی مقاله حاضرشده ارائه نکات و اصالحات مفید و سازنده

 سپاسگزاریم.

 ع و سهم نویسندگانمناف

شناختی  تبین جامعه "نامه کارشناسی ارشد با عنوان  الزم به ذکر است این مقاله از پایان

 "پدیده هولیگانیسم تماشاگران فوتبال )موردمطالعه تماشاگران مسابقات فوتبال شهرتهران(

یی دکتر که در گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات به راهنما

احسان رحمانی خلیلی )نویسنده مسئول و استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی( و 

شناسی  آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش جامعه سید میالد صفویان )دانش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات استخراج شده است.
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