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چکیده

ورزش به عنوان یک عنصری قووی و عاوال ،ش وؤ مو دری در هاماوه رو بوه توسواه
امروز ایفا مي شماید و اسوتمرار و توداوم ن در ارت واط سوره عر ناوي موادی و مانووی
هاماه م در واقع ميشود و سالمت هسمي و روحي اعراد هاماوه را تموم م مويشمایود
ورزش به مثابه یک پدیده اهتماعي هایااه مهمي در بدشه هاماه و خاشواده دارد یکوي
از دالیل مهم برای مرالاه ورزش به عنوان یک پدیده اهتماعي عراگ ر ،ایوم اسوت كوه
با بس اری از مظا ر زشدگي اهتماعي اعراد هاماه ارتباط بس ار شزدیوک دارد ورزش در
اشکال مختلف ،بازتابي از هاماوه در كل توت خوویؤ اسوت در هاماوهای كوه عر نو
خشوشت و پرخاشاری امری رایو باشود ،زم نوه وای ن را در بسو اری از پدیوده وای
اهتموواعي ،از هملووه ورزش ،شووکار موويشووود مرالاووه و تح ووم پ رامووون خشوووشت و
پرخاشا ری در ورزش از ا م ت بس ار زیوادی برخووردار اسوت ایوم م الوه بوا الهوام از
ر اعت ای شظوری رواششوناختي اهتمواعي ضومم تحل ول شظوام رعتواری پرخاشواری و
خشوشت ای ورزشي ،به كنترل خشوشت و را کار ای پ شا ری ن ميپردازد

 -1استاديار جامعهشناسي و رئیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان.
E-mail: mohseninet@yahoo.com
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واژگان کلیدي :ورزش ،خشووشت ،پرخاشواری ،رواششناسوي اهتمواعي ،شظریوه وای
خشوشت ،اوباشاری
مقدمه

امروزه ورزش و عاال ت ای مربوط به ن ،زمان و اشرژی عراواشي از اعراد ر هاماوه
را به خود اختصاص داده وهایااه مهمي در عر ن

هوامع پ دا كورده اسوت رقابوت-

ای ورزشي ،ورزشکاران و تماشاگران را در وضا ت ایي قرار مويد نود كوه ممکوم
است قواعد ،نجار وا و ت سو م كار وای رایو بوه سواشي ش ور و بوه رویوارویي وای
پرخاشجویاشه و خشوشت م ز منجر ميشود از اواخر د ه  8691مو الدی توا اوایول د وه
وور داری و تماشوواگری گسووترش یاعتووه و اشاوواره ووای

 8611كووه خوورده عر نوو

اوباشاری شکل گرعته است ب م عاال ت ای ورزشي گوشاگون در ورزش عوتبال بو ؤ
از سایر رشته وای ورزشوي رعتوار خشوم و پرخاشوجویاشه ،بوه ویوطه بو م ور داران و
واداران ت م ای عوتبال مشا ده ميشود پطو شاران و شظریهپردازان به تب م و تفسو ر
پدیده خشوشت ورزشي پرداخته و در د ه ای اخ ر ش وز مراكوز علموي و داششواا ي در
كشور ای اروپایي به گوشهای هدتی به بحث ای شظری دربارة خشوشت و پرخاشواری
در حوزه ورزش پرداختهاشد
کارکردهاي جامعهشناختی ورزش

ا م ت و كاركرد ای ورزش عبارت است از:
 -8با عاال ت ای ورزشي ميتوان به تواشایي خود در زم نوه وای گوشواگون از هملوه
پایداری ،قدرت ،سرعت و تحرك پي برد
 -7ورزش به اشسان مي موزد كه بر شاكامي ای خود غلبوه كنود و ش رو وای خوود را
برای دستیابي به ا دا

خاص تمركز د د

 -8با عاال ت ای ورزشي ،ارزش ا و شارش ا درباره اشدام ،حركت ما ن
سالم بهداشتي و رعاقت و كار هماي ت ویت ميشوشد

رعتوار
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 -4عمل ورزشي ميتواشد سبب اعزایؤ ظرع ت ای اشساشي شود و اشسوان را در عورار
از گرعتاری ای روزمره یاری د د( شفرز)786 771 :8818 ،
كوواركرد ورزش در اباوواد عووردی و گرو ووي موضووو  ،مرالاووات و تح ووات در
هاماهشناسي ورزش 8است كاركرد ترب ت بدشي و ورزش در هاماوه از دو هنبوه قابول
بررسي و مرالاه است:
الف ) كاركرد ترب وت بودشي و ورزش در اباواد عوردی :در ایوم شوو كواركرد تواد ر
ورزش در پرورش صفات و ویطگي ای عردی مچون پرورش خصوص ات اخالقوي،
رشد شخص ت ،اعتماد به شفس ،پذیرش مسئول ت مورد بررسي قرار ميگ رشد
ب) كاركرد ترب ت بدشي و ورزش در ابااد اهتماعي :در ایم شو كاركرد تاد ر و یوا
رابره ایم پدیده با عر یند اهتماعي شدن ،ورزش و تحوالت اهتمواعي ،وحودت ملوي،
اعوزایؤ سوره بهداشوت هاماووه ،رشود اقتصوادی و غ وره مووورد بررسوي وتحل ول قوورار
ميگ رد(شادریان ههرمي)81 :8814 ،
ژاك دوعراشس ( )8811كاركرد ای اهتمواعي ورزش را در دو باود «كاركرد وای
بدشي» و «كاركرد ای شمادیم ورزش» ب هبندی ميشماید در بخؤ اول كاركرد وا بوه
كاركرد سوالمتي و در بخوؤ دوم بوه كاركرد وایي چوون ویوت هماوي ،چهوره وای
حماسي و رویداد ای اعساشهای اشاره ميشماید
اگرچه مشخصتریم كاركرد ای اهتماعي شهاد ورزش تفوریه ،سورگرمي و كسوب
جان ذكر شده است ،اما اعزون بر ایم ،كاركردگرایان ساختي ،كاركرد وای دیاوری
ماشند اعزایؤ سازگاری رواشي و اهتماعي اعراد ،هاماهپذیری بوا ش وؤ وای اهتمواعي،
مبستاي اعمای هاماه از ریم عالیم و عاال ت ای مشترك ورزشي ،ایجواد ویوت
ملي و اهتماعي ،و عرا م ساختم عرصهای مناسب برای اعزایؤ تحرك اهتماعي را ش ز
هزو كاركرد ای مهم شهاد ورزش بر ميشومارشد) )Nixon and ferj, 1996بوا توهوه بوه
اصول موضوعهی كاركردگرایي ساختي ،ورزش چهار ش ؤ اهتماعي داد:

- Sociology of Sport

1
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 -8كمک به حفظ اشااره وا و مودیریت تونؤ وا :ورزش و عاال وت وای موالزم ن
امکان تخل هی تنؤ ا را با ش وه ایي بيخرر عرا م ميسازد و تجربه وای ارزشمنودی
را در اخت ار كودكان ،شوهواشان و هواشان قرار ميد د تا با موع ت به عراگ وری ش وؤ-
ای اهتماعي مبادرت ميورزشد
 -7كمک به اشسجام و مبستاي اهتماعي :ورزش با ایجاد وهوه مشترك ب م اعوراد
ب ااشه و شا شنا با یکدیار به ت ویت روابط اعراد هاماه كمک ميكند
 -8كمک در د یابي :بس اری از مردم در هریان اشجوام عاال وت ورزشوي بوه ایوم
برداشت دست پ دا ميكنند كه چن م عاال ت ایي ماشند ا وداعي سوتند كوه بایود بورای
دستیابي به ن ا تالش كرد اعزون بر ایم ،ورزش از ریم داب و قواعد رای خوود
موزش و عراگ ری ههتگ ری ای موع ت م ز را ت ویت ميكند
 -4سووازگاری بووا ارزش ووا :ورزش بووه عنوووان عاووال تي در شظوور گرعتووه موويشووود كووه
تندرستي و سالمت هسماشي را تمم م ميكند و سبب اعزایؤ توان اقتصادی و شظوامي
اعراد یک هاماه ميگردد
تعريف مفاهیم
 -8ورزش8

ارائه یک تاریف هامع و كامل از ورزش بس ار مشکل است به خصوص اگور قصود
باشوود ایووم تاریووف مووورد قبووول ماووان واقووع شووود پوواول ویووس 7در تاریووف ورزش
ميشویسد« :ورزش به مجموعه عاال ت ای منظم و حساب شده هسماشي ا الق ميشوود كوه
دارای قوواش م و م ووررات ماو م و مشووخص ،سووازمان یاعتووه و تشووک التي موويباشوود كووه در ن
مهووارت ووای حركتووي و تواشووایي ووای هسووماشي شووکار موويگووردد و تووا حوودودی اشتفوواعي

موويباشوود»(شادریووان ههرمووي 8814 ،بووه ش وول از :ویووس )8616 ،صوواحبشظراشووي چووون

1

- Sport
- P.wiss
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ش کسون« 8ورزش را رگوشه عاال ت ،تجربه ،عاال ت ای شركت ای تجاری در ههت ایجواد

تناسب اشدام ،تفریه ،عاال ت ای قهرماشي و اوقات عراغت» ميداشند

 -7پرخاشاری
برخي از صاحبشظران ،پرخاشاری 7را واكنشي غریزی به جوم ،شاكوامي و رقابوت
برای دستیابي به منابع مي داشنود كوه عمودت زا از ریوم برخوورد بودشي تجلوي مويیابود
كوكس) (Cox, 1990پرخاشواری را عملوي مويداشود كوه ود
سو برسوواشدن بووه دیاووری اسووت

الور )2002

مسوت م ن صودمه و

 (Lauer,پرخاشوواری را كووه محصووول

شاكامي 8است عملي ميداشد كه به سو ب عمودی دیاوران منتهوي مويشوود البتوه ایوم
س ب ممکم است در اشوا ش وه ا پ اده شوود و حتوي متمومم زار وای رواشوي شظ ور
تح ر ،تو م و عحاشي ش ز شود ت لور ) (Taylor, 2004ش ز پرخاشاری را ر شو عملي
ميداشد كه به قصد س برساشدن به دیاران اشجام ميگ رد اریک عروم ،موه اعموالي
را كه سبب س ب رساشدن به شخص ،ش ي یا هاشور دیار ميشود یوا بوا چنو م قصودی
صورت گ رد پرخاشاری ميشامد(عروم )8898 ،اسم ت و بوشد پرخاشاری را ر شوو
رعتاری تاریف ميكنند كه به دیاری

س ب وارد مويسوازد)(Smith and Bond, 1993

اروشسون ( )8896خشم و پرخاشاری را عملي مويداشود كوه ود اش اعموال صودمه،
س ب و رش است در تاریفي دیار از پرخاشاری چن م مده است :ر شوو رعتواری
كه مارو

به س ب رساشدن یا اعمال صدمه به عرد دیار اسوت و علويرغوم م ول وی

صورت ميگ رد
بر اساس شظر بارون پرخاشاری كنشي است كه شامل ور دو شوکل سو ب رسواشي
بدشي و رواشي است ،هنبه تامدی دارد ،امری تصادعي بوه شومار شموي یود ،تنهوا شوامل
اعراد اشساشي ميگردد ،و در ن س ب رساشي به اش اط مورد شظر ش ست) Baron, 1994بوه
ش ل از رحمتي )8816 ،بركویتز ش ز با تاریوف پرخاشواری بوه عنووان سو ب رسواشدن
1

- Nixon
- Aggression
3
- Fraustration
2
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عمدی به دیاری ،مياعزاید ایم س ب ممکم است رواشي یوا ع زیکوي باشود خشووشت
ماموالز بر اساس شدت س ب از پرخاشاری متمایز مي شود و كنشي اسوت كوه عامول
ن به عمد تالش برای س برساشي ع زیکي به دیاری ميشمایود) Berkowitz, 1986بوه
ش ل از رحمتي)8816 ،
كوواكلي در تاریفووي شسووبتاز هووامع از پرخاشوواری ن را چنوو م تاریووف موويكنوود:
پرخاشاری شاظر به رعتاری است كه با ش ت تخریوب امووال یوا صودمه زدن بوه شوخص
ال خوود
دیار اشجام ميشود و متممم بي تووههي محور بوه سوالمت دیاوران و احتموا ز
است؛ پ امد ای پرخاشاری ممکم است ع زیکي یا روانشناساشه باشد وی ن گواه در
تاریف خشوشت و تمایز ن از پرخاشاری به كنؤ ع زیکي اشاره مويكنود :خشووشت،
كنشي ع زیکي است كه با بيتوههي كامل بوه سوالمت خوود و دیاوران ،یوا بوه منظوور
س ب رساشدن به شخص دیار یا تخریب دارایي

ای اشجام ميشود)(Coakley, 1998

خشوشت را ميتوان به مثابوه ی تجلوي اعرا وي و شودید خشوم و عصوباش ت بوه شوکل
احساسوووي یوووا كالموووي در شظووور گرعت(بوووه ش ووول از :رحمتوووي ،خشووووشت و ورزشوووي
))www.sportscholars.ir
انواع پرخاشگري در ورزش

پرخاشاری در عرصه عاال ت ای ورزشي به شکل ابزاری و بازتوابي و یوا كالموي و
ع زیکي تجلي مي یابد و از سوی اعراد حاضر و شركت كننوده در رویوداد ای ورزشوي
در قبووال سووایر بازیکنووان ،تماشوواگران ،مرب ووان ،م امووات ورزشووي ،عامووه مووردم و اموووال
صورت ميگ رد
اروشسون ( ) 8896بوا تموایز بو م دو شوو پرخاشواری ،یانوي پرخاشواری ابوزاری و
بازتابي یا عا في ،امکان وقو

ر دو را در عرصه ورزش متذكر ميشود

پرخاشاری بازتابي ) (Reactive/ Reflexive Aggressionبا د
رواشي اشجام ميشود د

س ب ع زیکوي یوا

ایم شو پرخاشاری س ب رساشي است

پرخاشاری ابزاری ) (Instrumental Aggressionضرب و هور و ایجوا درد و رشو ،
ابزاری برای دستیابي به د

ای گوشاگوشي ماشند پاداش مادی ،پ وروزی ،اعتخوار یوا
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تحس م باشد ایم شوو پرخاشواری ،خشووشتي غ راحساسوي و ود

ن اشجوام وظ فوه

است
لئوشارد )1988

 (Leonard,كه به دو شو پرخاشاری ابزاری و واكنشي توهه دارد بور

ایووم ع ووده اسووت كووه پرخاشوواری ابووزاری ،غ رعووا في 8و وظ فووه محووور 7اسووت و
پرخاشاری واكنشي كه تحت تاد ر احساس ميباشد ،د

ن س ب رساشدن است

مووارش و مکوواراشؤ در داششووااه كسووفورد ش ووز بووه دو شووو پرخاشوواری ،یانووي
پرخاشاری واقاي و ی نوي اشواره مويكننود اولوي را اعموال خشووشت هسوماشي عل وه
دیاران تاریف ميكننود و دوموي را كنوایي یوا شموادیم مويشامنود پرخاشواری ی نوي
محصول تواعم در مورد مجموعهای از قواعد است كه از گفته ای شركتكنندگان در
ن ميتوان ن ا را استنباط كرد قواعد درباره زموان مناسوب حملوه ،شوکل و ا ودا
حمله ،و ختم ن است(ویل امز و دیاران)8826 ،

 -8خشوشت
خشوشت 8را مي توان اعمال یک ش روی ع زیکي بر یک شي یا یک عرد یا یک گروه
اهتماعي كه به قصد یا بدون قصد سبب زیان یا تخریب دیاری شود ،تاریف كرد
در ایم تاریف باد روحي -رواشي خشوشت شادیده گرعتوه شوده اسوت و خشووشت از
لحظه شرو یک عمل ع زیکي مورد توهه بوده است اما شوه ع وط ایوم عمول مويتواشود
شوعي عشار و تهدید رواشي و به مان اشدازه و شاید مخرب باشود بلکوه وهوود پتاشسو ل
خشوشت ش ز به شوبه خود ميتواشد به صورت یک عشوار روحوي خشووشت براشا وز عمول
كند

1

Non- Emotional
- Task- Oriented
3
- Violence
2
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دامنه مفهومي خشوشت مويتواشود از تهدیود كالموي توا كشوتم دم وا را در برگ ورد
)2004:18

 .(Thomson,هووان وواعمم و مکوواران بووه ش وول از واینوور ،8زان 7و سوواهي

8

خشوشت را چن م تاریف ميكند:
كاربرد ش روی ع زیکي یا تهدید به كاربرد ن به شحوی كه بتواشد لرمات هسومي یوا
مانوی به شخص یا اشخاص وارد ورد در ایم موارد ،خواست و رضایت عرد یا اعوراد
دیار یا مالك ش ست و یا ایم كه ایم عمل عليرغم م ل شان به منصه ظهوور مويرسود
(اعتخاری49 :8826 ،؛ به ش

ل از )Hoffman, 1998: 289-290

خشوشت را ميتوان وارد كردن شوعي عشار و زور ع زیکي از سوی یوک شهواد ،یوک
عرد یا یک گروه به شهاد عردیا گروه دیار داشست از ایم رو خشوشت موواره در برابور
م وول ،اراده و زادی قوورار موويگ وورد و بووه شوووعي حوودود ن ووا را تا وو م موويكنوود
)(Cambell, 1998

بامي از صاحب شظوران خشووشت را ور عمول مبتنوي بور تهواهم و تجواوز ع زیکوي،
شفا ي و غ ركالمي ش ز تاریف شمودهاشود) .(Bredemeier, 1993و لوذا مويتووان گفوت،
خشوشت به ماني تهاهم ع زیکي خود مويتواشود بورای اعموال كنتورل یوا در صوورت از
دست رعتم كنترل مورد استفاده قرار گ رد خشوشت ميتواشد عل ه ح واشوات و اشو اط بوه
كار رود

 -4خشوشت ورزشي
خشوشت ورزشي 4عبارت است از :رعتار و كنشي كه خوار از قواعود و نجار وای
ورزشي روی ميد د و د
با ا دا

ن س ب رساشي است و ایم شو رعتار ارتباط مسوت مي

رقابتي ورزش شدارد).(Terry and Jackson, 1985

1

- Weiner
- Zahn
3
- Sagi
4
- Sport Violence
2
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رعتار ای داللت بر خشوشت ورزشي ميتواشد شامل تح ر ،ا اشوت ،دشونام و توو م
یا تالش برای س ب ع زیکي باشود در ور موورد ،ود

از رعتوار سو ب رسواشدن بوه

دیاری /دیاران ،یاني تحم ل درد و رش به شکل ع زیکي یا روحي رواشي است
انواع خشونت

ب هبندی خشوشت بر حسب اشا زه ،د

و یا مفهوم متغ ر است

الف) خشوشت خصومت م ز و ابزاری
خشوشت خصومت م ز ،خشوشتي است شکار و مشهود كه به قصد سو ب رسواشدن
هسماشي یا رواشي به دیاران یا خود اشجام ميگ رد وقتي كوه عمول خشووشت م وز عورد
منجر به س ب هسماشي یا رواشي به حریف ميشود عرد احساس رضایت خا ر ميكنود
و ت ویت مي شود و در خشوشت ابزاری عرد از عمل خشووشت بورای رسو دن بوه ود
استفاده ميكند
در خشوشت ابزاری با دریاعت یک ت ویت به ظا ر مثبت ب روشي ماشند تشویم عورد یوا
اعراد ،احتمال تکرار رعتار پرخاشاراشه از هاشب عاعل خشوشت اعزایؤ ميیابد
ب) خشوشت ب م شخصي و ب م گرو ي
در خشوشت ب م شخصي ،خشوشت ب م دو یا چند عرد رخ مويد ود و چنوانچوه بو م
گروه ای شناخته شده ،در هاماه و یا ب م دو یا چند شطاد ،مذ ب و گوروه وای س اسوي
مختلف پدید ید خشوشت ب م گرو

ي گویند).(Lauer, 2002: 182

) خشوشت ای خاشاي
ایم شو خشوشت ا كه عمدتاز متوهه زشان و كودكان است به شور زیور ب وهبنودی
ميشوشد:
-8

خشوشت ع زیکي یا بدشي ،س ب ای هسماشي شظ ر ضرب و هر با سوال

سرد و گرم ،س لي و لاد زدن و باماز كشتم قرباشي را شامل ميشود
-7

خشوشت رواشي ،كه اشوا تح ر ای رواشوي و بودرعتاری وای كالموي شظ ور

تمسخر و دشنام و شاسزا گفتم را شامل ميشود
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-8

خشوشت اهتماعي ،شامل اشوا ممنوع ت ا و محدودیت ای اهتماعي شظ ر

ممنو كردن مالقات با خویشاوشدان ،دوستان و مکاران و قرع تلفم
-4

خشوشت اقتصادی ،ایجاد محودودیت وای اقتصوادی شظ ور شودادن خرهوي،

سوطظم شسبت به زن در سوط استفاده از منابع مالي خواشواده و كنتورل شودید و دائموي
مخار زن و پنهان كردن در مد توسط شو ران
-1

خشوشت هنسي ،اشوا بدرعتاری در ایجواد روابوط هنسوي توسوط شوو ران،

خشوشت هنسي خاشاي عل ه زشان شناخته شده كه زشان به شدرت ایم شوو خشووشت را
گزارش ميكنند(احمدی)772 :8814 ،
گالتوش

 8خشوشت را به پن دسته ب هبندی ميشماید؛ كه عبارتند از:

 -8خشوشت د مند در م ابل خشوشت بي د
 -7خشوشت شکار در م ابل خشوشت پنهان
 -8خشوشت عردی در م ابل خشوشت ساختاری
 -4خشوشت ع زیکي در م ابل خشوشت رواشي
-1

خشوشت مارو

به قرباشي در م ابل خشوشت بدون قرباشي

صاحب شظران علوم هنوایي ،هورایم را از شظور خشووشت و شحووه تح وم بوه دو دسوته
ت س م ميكنند :بز کاری خشوشت م ز یا مبتني بور «كلسو م بوازو» و بز کواری خدعوه
م ز یا مبتني بر «عسوفر مغوز» (شجفوي ابرشود بادی 1-6 :8826 ،و وا ری)76 :8811 ،
دسته اول شامل هرایم خشم و بدشي ميشود كه مرتکب در ن از ش روی هسومي خوود
سوط استفاده مي كند و دسته دوم هرایم مکاراشه و مزوراشه را در بر ميگ رد كه مرتکب
در ن مکر و حل ه و تزویر را به كار ميبرد
چارچوبهاي نظري پرخاشگري و خشونت در ورزش

بن ان ای شظری در تب م تهاهم ،پرخاشاری و خشوشت به صورت عوام و ورزش بوه
صورت خاص را ميتوان به دو دسته عمده ب هبندی شمود

- Goltung

1
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الف ) مباشي شظری تهاهم و پرخاشاری
شظریه ایي كه در ایم راستا مارعي ميشوشد عبارتند از:

شظریه غرایز اشساشي
بر پایه ایم شظریه اشسان در م ان گرو ي از غرایز زشودگي مويكنود و یکوي از ن وا
غریزه ست زههویي و خشوشت است در ایم دیدگاه ماشند سایر غرایوز ،غریوزه خشووشت
ش ز ميبایست ارضاط گردد
زیاموشد عروید 8از پایهگذاران شظریه غرایز ) (Instinct Theoryمويباشود عرویود بور
ایم ع ده است كه اشسان با غریزه مرگ زاده ميشود ناامي كوه ایوم غریوزه متوهوه
درون شود به صورت تنب ه و مواخذه خود ظا ر ميشوود و در مووارد اعرا وي منجور بوه
خودكشي ميشود ناامي كه ایم غریزه متوهه بورون گوردد ،بوه صوورت خصوومت،
خشوشت ،زار و اذیت ،وشدال سم ،تخریب و قتل تجلي ميكند ایم شظریه شبا ت تموام
به یک شظریه درول ک دارد اگر ش روی پرخاشاراشه به تدری كا ؤ ش ابود ،احتموال
وقو اشفجار زیاد است عروید مصتر است كه هاماه ضرورتي ح اتي در كنتورل و مهوار
غریزه خشم اشسان است و او را یاری ميد د تا از دار مخرب ایم ش ورو بکا ود و ن را
به رعتاری مف د و پسندیده بدل شماید(اروشسون)897-898 :8896 ،

شظریه یادگ ری اهتماعي
ایم شظریه بر چاوشاي تاد رگذاری وضا ت اهتماعي و مح ري روی خشوشت اعوراد
تاك د دارد به شظر «بندورا»« ،بارون» و «ریچاردسون» اشسان ذاتاز پرخاشوار ش سوت بلکوه
پرخاشاری رعتار اهتماعي است كه از ریم تجربه مست م یوا مشوا ده رعتوار دیاوران
(در قالب الاو ای اهتماعي) موخته ميشود
شظریووه یووادگ ری مشووا دهای و الاوووی «البوورت بنوودورا» مویوود ایووم عکوور اسووت كووه
خشوشت ،خشوشت به بار مي ورد زیرا كوودكي كوه الاو وای رعتواری پرخاشواری را
م ابل خود دارد یاد ميگ رد كه باد ا رعتار ای مشابهي را ششان د د
- Sigmund Freud

1
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باشدورا ریشه رعتار ای خشوشت م ز را در محو ط تال موي اعوراد مويیابود عراگ وری
ماموالز تحت شرایط مست م (تنب ه و یا تشویم) و مشا دات عردی صورت مويپوذیرد و
ميتواشد شت جه تجارب شخصي عرد یا برگرعته از شتوای مترتوب بور رعتوار سوایری اعوراد
باشد برای تبدیل مشا ده به رعتار الزم است تا ن رعتوار در ذ وم عورد دبوت شوود ن
گاه عناصر دبت شده ذ ني در مرحله بادی به رعتار مشهود تبدیل ميشود ایوم عر ینود
با توهه به م زان مهارت و تواشایي اعراد تفاوت ميكند
شظر به ایم كه رعتار اعراد در زشدگي روزموره متوأدر از الاو وای مختلفوي مويباشود،
«اشدورا» سه الاوی مشخص تاد رگذار بر رعتار هنایي را موورد توهوه قورار داده اسوت:
خاشواده ،عر ن

ای عرعي و عر ن

بنابرایم تال م رعتار ای خشوشت م ز ممکم است از ریم ال وای الاو وای رعتواری
در خاشواده ،در گروه ایي كوه اعوراد عموو ن سوتند و یوا از ریوم تلویزیوون و عو لم
صورت پذیرد
تح ووات لئوشوواردو بركووووت ز 8ششووان داده اسووت كووه حتووي مشووا ده الت و ابووزار
پرخاشواری مويتواشود در شوخص مشوا ده كننوده ،حالوت پرخاشواری (خشوووشت) را
براشا زد بركووت ز پس ازاشجام تح ات بوه ایوم شت جوه دسوت یاعوت كوه پرخاشواری
شميتواشد ذاتي باشد(كریمي)722 721 :8828 ،

شظریه شاكامي
شاكامي 7عبارت است از ،عدم دستیابي به ا دا
ناامي كه عرد به د
ممکم است یک د

مورد شظر توسط كسي یا چ وزی

مورد شظرش شرسد ،ميگوی م عرد شاكام شده است ایم ود
ورزشي یا غ رورزشي در زشدگي اهتماعي باشد

برخي از هاماهشناسان مثل «دوالرد» و «م لر» اظهار ميدارشد كه احساس شاكوامي در
دستیابي به د

باعث ایجاد رعتار ای خشوشت م ز از سوی عرد ميشود ایم د

- Leonard Berkowitz
- Frustration

1
2
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ممکم است یک د

ورزشوي یوا غ ور ورزشوي در زشودگي اهتمواعي باشود(شادریان

ههرموي )761 :8814 ،ایووم صواحبشظووران كوه غالبواز رعتار وای پرخاشوواراشه را شت جووه
شاكامي ميداشند شاكامي را عدم دستیابي به ا دا

مورد شظر توسوط كسوي یوا چ وزی

ميداشند

شظریه تخل ه اشرژی ای دورشي
اتنولوژیست ا (مح اشي كه اصول ب ولوژیکي رعتار ح واشات را موورد مرالاوه قورار
ميد ند) مثل ردری 8و لورشز 7مات دشد كه اشسان ح واشي ماشند سایر ح واشات ميباشود
و دارای غرایز ب ولوژیک مشابهي است كه ش از به پرخاشاری از ن همله ميباشد
براساس ایم دیدگاه ،اشرژی در اشسان در ي زمان ذخ ره گشوته و مويبایسوت بورای
ارضای ن از ریم عاال ت ایي چون پرخاشاری تخل ه شود ناامي كوه ایوم اشورژی
مصر

گردید احتمال بروز خشوشت مفورط كاسوته مويشوود(شادریان ههرموي:8814 ،

)764-761
بر اساس ایم دیدگاه ميبایست عرصت ای متاددی را در اخت وار اعوراد قورار داد توا
ن ا با شركت در عاال ت ای هسوماشي بوه ویوطه ورزش وای قودرتي و رقوابتي ،قوادر
باشند رعتار ای پرخاشاراشه خود را در موقا ت ای كنترل شوده و از راه وای قواشوشي،
تخل ه شمایند عرض ه تخل ه پ ؤب ني ميكند كه احساسات و جاشات دروشوي سوركوب
شده با بروز رعتار ای پرخاشاراشه ميتواشد تخل ه شود

شظریه كاركردگرایي
از دیوودگاه كوواركردگرائي 8ورزش ابووزاری اسووت كووه زم نووه را بوورای شووکوعائي
استاداد ای اعراد شایسته عرا م موي سوازد كاركردگرایوان بوا توهوه بوه ارتبواط مت ابول
ورزش ،به عنوان یک شهاد اهتماعي ،با سایر شهاد وای اهتمواعي دیاور ماشنود خواشواده،
1

- Ardery
- Lourance
3
- Functionalism
2
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مذ ب ،موزش و پرورش شهاد ای اقتصادی و س اسي ،رساشه وای گرو وي ،سواي در
تحل ل ابااد اهتماعي ورزش در سرو مختلف دارشد( مان)881 :
ب وه ووور كلووي ،شظریووهپووردازان دیوودگاه كوواركردگرایي ،موووارد ذیوول را بووه عنوووان
كاركرد ای ورزش در شظام اهتماعي بر ميشمارشد:
 -8كسب مهارت ای اهتماعي  -7دسترسي بوه عرصوت وای تحصو لي ،حرعوهای
و

 -8شکلگ ری ویت عردی و اهتماعي  -4كنتورل اهتمواعي  -1ر وایي از

تنؤ  -9تندرستي و سالمت هسماشي و ت ویت قوای هسماشي  -2كا ؤ تمواد ا
و تنؤ ا  -1تروی وعاداری ملي و حس و م دوسوتي و مو همپرسوتي  -6تامو م
حمایت ای اقتصادی و س اسي
مبانی نظري خشونت
8

بر اساس یکي از شظریه ای رواششناسي تحوت عنووان هوا بوه هوایي (كوه توا حودود
زیادی مشوابه تئووری كواركردی سواختي پارسووشز در هاماوهشناسوي اسوت) ،رشو و
شاكامي حاصل از عدم تح م د

یا ا دا

موهب تحریک ك نه ،دشمني و عوداوت

در عرد شاكام مي شود ،ولي وقتي علوت شاكوامي مشوخص شباشود یوا عورد بوه دل ول عودم
دسترسي به منبع یا منابع شاكامي ،یا ترس از اشت ام یوا عودم تواشوایي در تالعوي و شاكوامي
خود و امکان ایم كه پرخاشجویي و خشوشت را بر سر عامل شاكامي خوود تخل وه كنود،
وهود شداشته باشد ،د

پرخاشجویي خود را ها به ها ميكند اگر ایم هوا بوه هوایي

با امری صورت گ رد كه از شظر عر ناي ،عاليتر از د

عالوي خوودش باشود ،از ن

به «بهگرایي» تاب ر ميكن م كه عروید ش ز در بحث شاخوشایندی ای عر ن
ن اشاره ميكند دیدگاه ای هدیدی كه در ایم شظریه مرر

یا تمدن بوه

ستند بر ایم باورشد كوه

دامنه تجلي و بروز پرخاشاری در عرصه ورزش ،به عوامل مختلفي بستاي دارد كه در
ایم م ان ميتوان به عراواشي شکلگ ری و بروز شاكامي ،ستاشه تحمل اعراد در هاماه بوا

- Displacement

1

52

تحلیل رفتار پرخاشگری و خشونت ورزشی؛ با تاکید بر ...

شاكامي ،م زان رویداد ایي كه منجر به شاكامي ميشووشد و ش وز دامنوه اشتظوارات عورد در
م ابل مجازاتي كه به رعتار پرخاشجویاشه تالم ميگ رد ،اشاره كرد
شظریه دوم كه ذیل پواردایم رواششناسواشه بوه ن پرداختوه مويشوود ،شظریوه یوادگ ری
اهتماعي 8است كه با شام « لبرت باشدورا» پ وشد خورده است باشدورا با ش د رعتوارگرایي
اسک نركه ع ط محرك را به عنوان یک واكنؤ به رعتوار و بوه عبوارتي پرخاشوجویي و
خشوشت را به عنوان یک رعتار در پاسخ به یک محرك در شظر مويگ ورد ،اعت واد دارد
كه رعتار مراه با عوامل عردی و ش رو ای اهتماعي و در تاادل با یوک دیاور ،موهوب
پرخاشجویي و خشوشت عرد مي شود و عالوه بر ن ،بر ش ؤ یوادگ ری مشوا دهای وم
تأك د ميكند اعرادی كه با استفاده از ایم شظریه به مرالاه خشووشت و پرخاشوجویي در
ورزش پرداختهاشد ،به سه منبع مهم اشاره ميكنند:
 -8گروه مرهع عالي اعراد شامل ورزشکاران ،مرب ان ،اعموای خواشواده
و دوستان
 -7سوواختار عاال ووت ورزشووي و شحوووه اعمووال م ووررات توسووط دسووت-
اشدركاران و م امات عاال ت ای ورزشي (یاني س ستم تنب ه و تشویم)
-8

رز تل ي رساشه ،دستااه قمایي و هاماه

ایم شظریه به عوامل وضا تي (یاني عواملي كه شه از قبل ،بلکه با توهه به شکلگ ری
وضا ت خاص در مکان و عمای خاص خشوشت شکل با رد) ،اشاره ميكند
شظریه سوم ،شظریه بازگشتي است كه توسط «هان كرد» در اوایل د ه شود بوا تلف وي
شاقص از شظریه ای رواششناسي و هاماهشناسي ،ساي كرد به تب م رعتوار پرخاشوارایاشه
ر داران عوتبال بپردازد اومات د است كه رعتار اشسان كامالز شاپایدار است و یک عرد
اوباش كه در یک موقا تي مبادرت به شکستم یوک ش شوه مويكنود ،در موقا وت وای
دیار ممکم است كه به عمل كامالز متفاوتي دست بزشد او به وضا ت ای عورا عوا في
اشاره ميكند و مات د است كه رعتار اوباش عمدتاز به منظور ایجواد جوان و خشونودی
شاشي از ر ا شدن از قواعد و محدودیت ا صورت ميگ رد وی یک شو لذت عا في
- Social Learning Theory

1
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و احساسي از ایم اعمال بورای اعوراد در شظور موي گ ورد كوه البتوه ایوم شظریوه ش وز موورد
اشت ادات عراواشي قرار گرعت و ن چنان كه باید مرر ششد(رحمتي)8816 ،
تبیین خشونت

از علل بن ادیم خشوشت ،شاكامي است دوالرد بر ایم ع ده است كه عرد شاكام به ر
شي یا اشساشي كه در شظر او علت شاكامياش باشد ،خشوشت ميكند و در واقع خشووشت
از محروم ت و شاكامي ششات ميگ رد
لورشز منشاط بروز خشوشت اشساشي را غریوزه هنو
صاحبشظران )(Lauer, 2002: 189-200

لباشوه اشسوان مويداشود باموي از

عوامل خشوشت را بوه دو دسوته بوزرگ ب وه-

بندی ميكند:
الف) عوامل ساختار اهتماعي ،شامل:
 -8نجار ووا  -7رایووؤ س اسووي  -8س اسووت ووای كنتوورل اسوولحه  -4شظووام
قشربندی
ب) عوامل رواششناسي اهتماعي ،شامل:
 -8گرایشان -شارش ا  -7ارزش ا  -8ش ؤ وسایل ارتباط هماي
مچن م وسایل ارتباط هماي از قب ل تلویزیون ،ع لم ای ویدئویي ،ع لم ای هنوایي
تلویزیوشي و ما واره از عوامل اساسي خشوشت به شمار مي یند به وری كوه تماشوای
عو لم ووای خشوووشتي ،رعتار ووای پرخاشوواراشه را شووزد ب ننوودگان عو لم اعووزایؤ موويد وود
) (Taylor, 2002: 473 and Tulloch, 1993: 15-18اعمای ب ه پوای م 8تموایالت خوود
تخریبي و اشهدامي ،7هرایم عل ه مالک ت 8و هرایم عل ه اشوخاص 4را ت ویوت مويكننود
)(Mclaughlim, Muncie, Hughes, 2004: 223

1

- Underclasses
- Self- Destination
3
- Crimes Against Property
4
- Crimes Against People
2
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مشوروبات الکلوي ،شوو بوازی

«هف رن» بر ارتباط با دوسوتان خشووشتارا ،مصور

ورزشي و تماشای بازی ای ورزشي خاص در شکلگ ری رعتوار خشووشت م وز تاك ود
دارد)(Hearn, 1999: 20-26

تبیین خشونت ورزشی

م ادیم ورزشي از بارزتریم صحنه ای اهتماعي است كوه خشووشت وای رعتواری را
مي توان مشا ده كورد باموي از ورزشوکاران ممکوم اسوت بوه لحواي ژشت کوي مسوتاد
خشوشت باشند به ویوطه ایوم كوه باموي از ورزشوکاران مورد ممکوم اسوت بوه صوورت
غ رمامول سره تستوسترون 8باالیي داشته باشند)« .(Orwell, 1950ولکامر» مات د اسوت
ورزشکاران از زماشي كه مست ماز تحت عشار از ور

تماشواگران قورار مويگ رشود ،در

م ابل حریف ای خود پرخاشاری ميكنند م م وور وی پوس از تح وم در موورد
خشوشت ورزشکاران رشته عوتبال به ایم شت جه رس د كوه خشووشت ب شوتر ناوامي روی
ميد د كه ت م در حال باخت بوده است
بر اساس شظریه «زیلمم» ایجاد تحریک ناام تمریم ،احتمال رعتار خشووشت م وز را
اعزایؤ ميد د وی مچن م مياعزاید:
اعرادی كه از موادگي بودشي و قلبوي و عروقوي خووبي برخوردارشود عکوسالامول
تحریکووي را بووا شوودت پ وای متووری ششووان موويد نوود بنووابرایم سووره مووادگي ت و م ووا و
ورزشکاران به صورت مست م و غ رمست م در تادیل خصوومت و عکوس الامول وای
خشوشت م ز در رقابت ا ش ؤ دارد
شحوه داوری ،شکست و شاكامي ت م ،رعتار ورزشکاران ت م م ابل ،حساس ت رقابوت،
مادگي هسوماشي پوای م ورزشوکاران از هملوه عوامول مو در در بوروز پرخاشواری در
ورزش ميباشند( متيشطاد و مکاران)86 49 :8826 ،

- Testosterone

1
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اوباشگري و فوتبال

شکارتریم شموشه رعتار خشوشت م ز ب م ور داران عوتبوال ،پدیودهای موسووم بوه
اوباشاری 8است كه امروزه به شکل شسبتاز سازمان یاعتوهای در كشوور ای صواحب شوام
عوتبووال بووه ویووطه در اروپووا روا دارد وهووه تسووم ه اوباشوواری كووه برگووردان واژه
 Hooliganismاشال سي است ،به خاشواده ایرلندی بر ميگردد كوه در قورن  81بوه لنودن
مهاهرت مويكننود ایوم خواشواده بوا گ ور بودشود و شوام سرپرسوت خواشواده «پاتریوک
ول اان» بود و به تدری

ول اان ،اوباش ماني گرعت

در اشالستان اوباش ا ( ول اان ا) با ع اید و اعکار تاصب م وز ،بوه وهوود ورشوده
وقایع عاهاه م ز بس اری در ورزشااه ا بودهاشد در ایتال ا عالقه دیواشوهوار و ب مارگوشوه
برخي از ر داران ت م ای عوتبال و ش ز رعتار ای پرخاشجویاشه و دیواشهگراشه شان در
عرصه مساب ات عوتبال سبب شده است به شان ل ب ت فوسي ا داده شود
به شظر برخي از پطو شاران ب م تمام عاال ت ای ورزشي تنهوا ورزش عوتبوال اسوت
كه سبب رعتار اوباشاراشه به مفهوم عام ن ميشود(محسني تبریزی)711 :8818 ،
برخي از مح ان با رویکرد ماركس سوتي اوباشواری را بوه شووعي م اوموت در برابور
عر ن

بورژوایي تاب ر ميكنند برخي دیار ایم رعتار خشووشت م وز را بوا محروم وت

عامالن ،با شاخص ایي چون سره پوای م تحصو الت و شورایط دشووار زشودگي تب و م
موويكننوود(دوعراشس ) 22 :8811 ،مرالاووات دیاوور گوشوواگوشي شسووبي خاسووتااه ووای
اهتماعي «اوباش» را متذكر شده و بر سلره و شکلگ ری شوعي «ضود عر نو

» تاك ود

ميكنند كه با شهاد ای رسمي (سازمان د ندگان و پل س) در تاارضاشد
خشونت و داوري مسابقات

عوامل متاددی باعث حساس ت ر دارن ت م ا شسبت بوه امور داوری مويشوود از
همله ایم عامل ا ميتوان به ایم مورد ا اشاره كرد:

- Hooliganism

1
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ا م ت شت جه بازی و تاد ر ن در هدول ردهبنودی ،واكونؤ بازیکنوان داخول زمو م
شسبت به تصم مگ ری ای داور ،عملکرد رساشه ا به ویطه مربوعات مورد عالقه ر -
داران شسبت به داور ،باور ای كل شوهای شوکل گرعتوه دربواره ك ف وت داروی و م وزان
ال چنود عامول بوه موراه وم ،بور
تاد رگذاری تصم م اتخ اذ شده بر شت جوه بوازی ،ماموو ز
واكنؤ ر داران ت م ا شسبت به امر داوری تادر ميگذارشد( مان)719 :
از مورد ای مشخصي كه ب ؤ از مه باعث واكنؤ ر داران شسوبت بوه قمواوت
دارو ميشود« ،پنالتي» و « عساید» به سود یا زیان ت م مورد عالقه است ایم دو مورد در
صورت تغ ر شت جه بازی یا به دمر رس دن گل به زیوان تو م موورد عالقوه ،واكونؤ وای
شدیدی را شسبت به داور ب م ر داران ایجاد ميكند
مطبوعات و خشونت ورزشی

رعتار پرخاشواری و خشووشتهویاشوه ورزشوکاران و تماشواگران توا حودی متوأدر از
واكنؤ ا و تحل ل ای خبری وگزارشي مربوعات ،به خصوص تحل ول وای حاشو های
است مربوعات توالش هودی و مف ودی بورای مووزش رعتار وای مناسوب در محو ط
ورزشااه اشجام شميد ند بررسي محتوایي مرالب روزشامه ای ورزشي ور داران دو
ت م ششان مي د د ،به مووازات شزدیوک شودن بوه زموان برگوزاری بوازی دو تو م ،حجوم
مرالب مربوط به ت م و بازیکنان اعزایؤ ميیابد و در ستاشه برگزاری دیدار دو تو م ،بوه
حدود  21درصد از كل حجم مرالب روزشامه مويرسود دسوتهبنودی ایوم مرالوب ،سوه
م وله كلي زیر را ششان ميد د( مان منبع)711 :
 -8اتکا و استناد به ادب وات شظوامي و خشووشت م وز از ریوم كواربرد واژه وا و
همالتي ماشند :هن

بي و قرمز ،خط تؤ است الل پ روزی را ميكوبود ،زلزلوه

پرسپول س در زادی ،سمان است الل س اه شد ،است الل وقتشه پرسپول س له بشوه
و یک دوئل دیار
 -7روا ادب ات لمپني و ارائوه مروالبي كوه از شظور ارزش خبوری و تحل لوي در
سره پای ني قرار دارشد ماشنود پرسپول سوي وا خور مورام ،كوار پرسوپول س سواخته
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است ،باید كاری كرد تا پرسپول سي ا ماسوت وا را ك سوه كننود ،عابودزاده بورای
پورح دری تره م خورد شکرد ایم عبارت از همله مفا م و اصورالحات لمپنوي
به كار رعته در روزشامه ای ر دار دو ت م بودهاشد
 -8تو م و تح ر رق ب كه ماموالَ صورت دو قرب مرلم خوب و بد ،زشوت
و زیبا ،قدرت و ضاف و در شهایت خ ر و شر تجلوي مويیابود و بوا مرزبنودی بو م
«خود» و «دیاری» شکل ميگ رد
کنترل خشونت و راهکارهاي پیشگیري آن

از عوامل م در بر پ شا ری و كا ؤ خشوشت ،مويتووان بوه مووارد زیور اشواره
كرد:
 -8ارایه خدمات بهتر به اعراد
 -7بر ر

كردن عمل مست م شاكامي ا

 -8زاد سازی و دایت خشوشت و پرخاشاری در كاشال ای مورد قبوول اهتمواعي
مثل شركت در بازی ا و مساب ات ورزشي
 -4عرا م سازی شرایط و تغ رات مناسب در موقا ت ای مح ري بوه منظوور از بو م
بردن زم نه ای موهود پرخاشاری
 -1عدم ت ویوت پاسوخ وای پرخاشواراشه بوه ووری كوه چنوانچوه اگور عورد بورای
رعتار ای پرخاشاراشه خود ت ویت ششود و پواداش دریاعوت شکنود احتموال اشجوام رعتوار
پرخاشاراشه كا ؤ پ دا ميكند
 -9استفاده از روش ایي كه منجر به كنترل پرخاشاری ميشود كه ا م ن عبارتنود
از :تنب ه رعتار پرخاشاراشه ،تنب ه الاوی پرخاشار ،استدال كردن ،منحور

كوردن ذ وم

عرد از موضو پرخاشاری و تخل ه پرخاشاری
 -2ارت ووای پایاوواه اقتصووادی و اهتموواعي ورزشووکاراشه و تماشوواگران (ب و م پایاوواه
اقتصادی اهتماعي و رعتار خشووشت م وز و پرخاشوجویاشه ور داران عوتبوال رابروه
ماکوس وهود دارد)
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 -1اعزایؤ توان ش روی اشتظوامي حاضور در ورزشوااه وا ههوت مودیریت و كنتورل
رعتار ای هماي و باماز بحراشي
 -6شظارت بور رعتوار حرعوهای رسواشه وای ورزشوي و پر وز رسواشه وای ورزشوي از
شارشي قربي و مسائل حاش های و ارائه خدمات حرعهای ،تخصص و پایبندی به اصول
و اخالق ات روزشامهشااری و مربوعاتي و در صورت لزوم برخورد منر وي و قواشوشي بوا
ششریات و رساشه ای التهابي ،حاش ه ساز و تحریک م ز
 -81عالوه بر توهه و ا تمام در بخؤ مادی ورزش و توام م امکاشوات و ملزوموات
ن (ماشند :توپ ،لباس ،كفؤ ،زم م بازی و غ ره) بایستي به بخؤ غ رموادی ن توهوه
ویطه شود (سازمان بروكرات ک و ع الشي ،پ روی از قواعد ،م ررات و قواش م حواكم بور
عاال ت ای ورزشي ،ارائه موزش ای اخالقي و عر ناي به ورزشوکاران و تماشواگران
و كل ه عوامل و اصحاب ورزشي و اهرایي مساب ات ،مچن م بوه مرب وان ،كوادر عنوي و
مدیران باشااه ا) در غ ر ایم صورت در ورزش شا د پدیده «تأخر عر ناي » 8خوا م
بود و واژه عر ناي در كنار شام باشااه ا هنبه تزئ ني و شااری خوا د داشت
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