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چکیده
در این مقاله با بررسی گسترده تحقیقات انجام شده در زمینه نظم اجتماعی و خشونت در ورزش ومطالعه نظریههای
گوناگون جامعهشناسی مرتبط با این دو پدیده اجتماعی مدل نظری حاصل از مجموعه این بررسیها و مطالعات ارائه
شده است .این مدل میتواند بعنوان یک مبنای علمی توسط روشهای گوناگون کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش تحقیق مطالعه گسترده کتابخانهای است که هم در برگیرنده تحقیقات تجربی و هم شامل نظریههای اندیشمندان
در این دو حوزه می باشد .مقصود از نظم اجتماعی در این مقاله منحصرا نظم انسجامی یا درونی است که افراد بدون
اجبار و کنترل بیرونی به آن پایبند هستند و خشونت در ورزش نیز به خشونتهای کالمی و رفتاری و فیزیکی منحصر
شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد عوامل تاثیر گذار بر خشونت در ورزش شامل احساس ناامنی .احساس بیعدالتی.
کاهش مشارکت اجتماعی .خانواده گرایی و ضعف باور های دینی و اخالقی است .این عوامل در مجموع بر مولفههای
خشونت در ورزش شامل تاثیرات منفی رسانهها حساسیت نسبت به نتایج مسابقات .اشتباهات داوران و رفتار تماشاچیان
تاثیر گذاشته و آنها را تضعیف یا تقویت می کنند .مدآنچه حائز اهمیت است اینکه ترکیب عوامل مرتبط با افراد بعنوان
تماشاچیان و میزان حساسیت آنها نسبت به نتیجه بازی با اشتباهات داوران و اثرات منفی رسانههای ورزشی به خشونت
در ورزش می انجامد اما لزوما در تمامی موارد ادعای اثر گذاری همه آنها وجود ندارد بلکه در مواردی یک عامل نیز
به تنهایی میتواند در ایجاد خشون ت در ورزش موثر واقع شده و آنرا ایجاد نماید .از سوی دیگر نظم اجتماعی نیز خود
تحت تاثیر عوامل شش گانه ذکر شده است و از طریق همین عوامل با خشونت در ورزش پیوند میخورد و در نهایت
میتوان گفت بین این دو پدیده رابطه معناداری حاکم است به گونهای که اگر در جامعه عوامل تقویت کننده نظم
اجتماعی نقش خود را بخوبی ایفا کنند میتوان انتظار داشت که ماهیت و میزان خشونتهای ورزشی نیز تغییر کند.
واژگان کلیدی :خشونت ورزشی .نظم انسجامی  -احساس بی عدالتی .اثرات رسانهای .مشارکت
اجتماعی .
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مقدمه
نظم اجتماعی یکی از مهمترین مساااائل و موضاااوعات مورد بح و به تبع آن یکی از کانونیترین
مباح

دانش جامعهشااناساای اساات .از سااوی دیگر ،ورزش در شااکل گروهی آن به عنوان یکی از

مهمترین فعالیتهای اجتماعی نقش موثر ی در شاارایط فرهنگی جامعه ایفا میکند .ورزش به مثابه
یک امر اجتماعی جایگاه مهمی در جامعه دارد و مطالعه و بررسی آن به عنوان یک پدیده اجتماعی
فراگیر که با بسایاری از ابعاد زندگی افراد جامعه مرتبط اسات ،ضاروری میباشاد .میادین ورزشای از
بارزترین صاحنههای اجتماعی هساتند که در آنها میتوان برخی از انواع خشاونتها را مشااهده کرد.
در کنار برخی از عوامل فردی عوامل مهم اجتماعی نیز میتواند در این زمینه موثر باشااد .خشااونت
در ورزش همانند هر کج رفتاری در جامعه بعنوان نوعی انحراف از هنجارها نگریسااته میشااود .در
این مقاله منظور از نظم اجتماعی عمدتاً نظم انساجامی 1اسات که معرف گونهای از نظم اسات که در
آن با حفظ تفاوت ها و تمایزات نوعی انساجام و همبساتگی جمعی برای دساتیابی به اهداف مشاتر
بر پایه خرد جمعی و همکاری بین افراد در فضایی عقالنی و منطقی شکل میگیرد (موسوی خامنه،
 .)1390در حاالیکاه در شاااکال دیگر نظم اجتمااعی یعنی نظم انتظاامی 2تاكکیاد بر قادرت و حااکمیات
وجود دارد و گونهای از نظم که از طریق اعمال زور توساط نهادهای سایاسای اعمال میشاود آنرا به
وجود میآورد .در این نوع نظم کاه می توان آنرا نظم از باا ناامیاد پاذیرش درونی وجود نادارد یاا
میزان آن بسایار اند

اسات در حالیکه نظم انساجامی بر پایه مشاارکت و حضاور مردم در زمینههای

گوناگون اساتوار شاده اسات (صاارمی .)1389 ،شایانی ( )1384در جمعبندی پژوهش خود با عنوان
«فقر ،محرومیت و شااهروندی در ایرانب به این نتیجه میرسااد که فقر و محرومیت باع میشااود تا
افراد فقیر و محروم جاامعاه احسااااس نااامنی کنناد زیرا فقر و محرومیات انتخاار را محادود کرده و
فرصاااتها را کاهش میدهد و میتوان گفت فقر و محرومیت زمینهسااااز اعمال خشاااونت بر علیه
دیگران می شاااود و در عین حاال احسااااس نااامنی اثری منفی بر شاااکالگیری نظم اجتمااعی دارد.
صاارمی ( )1389در پژوهش خود تحت عنوان «عوامل پیدایش ناامنی در شاهرهاب معتقد اسات ،اگر
چه عوامل اقتصاادی از جمله عوامل مهم احسااس ناامنی محساور میشاوند اما مساائل و موضاوعات
فرهنگی نیز در این زمینه نقش مؤثری دارند .به باور محقق احسااس ناامنی میتواند زمینهسااز اعمال
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خشاونت گردد و موجب اختالل در نظم اجتماعی شاود .عباسزاده ( )1389در پژوهش خود تحت
عنوان «تكثیر رساانههای جمعی بر احسااس ناامنی زنانب بر این موضاوع تكکید میکند که رساانهها نیز
قادرند با ایجاد فضاای تومم با نگرانی بر رفتار زنان و جامعه تكثیر گذاشاته و در انجام امور عادی آنان
اختالل ایجااد نماایناد .در این پژوهش نیز احسااااس نااامنی باه عنوان یاک عاامال مهم در تخریاب نظم
اجتماعی مطرح میشاااود .اگرچه ،باورهای دینی هم میتواند در جهت تحکیم نظم اجتماعی عمل
کند و هم در جهت تخریب آن عمل نماید ،بطوریکه افراد فراتر از الزامات و قواعد اجتماعی دست
باه اقادامااتی بزنناد و برای آن توجیهاات دینی داشاااتاه .مناادی در جمعبنادی پژوهش خود باا عنوان
«بررسای انساان شاناختی روابط همساایگی معتقد اسات «در مناطق سانتی تهران افرادی که بیشاتر در
منازل شاخصای ساکونت دارند و افراد دارای باورهای دینی و اخالقی ،روابط همسایگی نزدیکتری
دارند ،در حالیکه آپارتماننشااینها کمتر با همسااایهها ارتباط برقرار میکنند چون نوع ارتباطی که
آناان طلاب میکنناد در محیط هاای آپاارتماانی کمتر قاابال اجرا اسااات زیرا آنهاا مثالً ماایلناد در حیااط
خااناه یاا کوچاه دور هم جمع شاااوناد و راذایی ناذری درسااات کنناد .ب (مناادی  .)118 :1388در این
تحقیق میتوان نقش باورهای دینی در نزدیکشدن افراد به یکدیگر را مالحظه نمود.
در این مقاله با کاوش در پژوهشااهای تجربی انجام شااده در این زمینه و با مرور گسااترده نظریههای
جامعه شاناسای در زمینه نظم اجتماعی و خشاونت در ورزش به این موضاوع پرداخته شاده اسات و در
نهایت به مدل نظری ارتباط بین این دو پدیده رساایدهایم .در طی سااالهای گذشااته شاااهد موارد
متعددی از اعمال خشاونت در مساابقات ورزشای بودهایم .اگرچه این نوع خشاونتها در مساابقاتی
که در ساایر شاهرها نیز برگزار میشاود روی داده اسات .اما آنچه مسااله اصالی این مقاله را تشاکیل
میادهاد بحا

و بررسااای در مورد این موضاااوع اساااات کاه آیاا بین نظم اجتمااعی در جاامعاه و

خشاااونات هاایی کاه گااه و بیگااه در حوزه ورزش روی میادهاد رابطاه معناا داری وجود دارد یاا این دو
پدیده کامال مسااتقل از یکدیگر بوده و هیچگونه تعاملی بین آنها وجود ندارد  .به بیان دیگر مساااله
این اسااات که اگر افراد در یک جامعاه پایبناد به رعایت نظم اجتمااعی باشاااناد ما شااااهد عدم بروز
خشاونت در ورزش اعم از خشاونت بین هواداران تیمها یا تماشااچیان با یکدیگر در زمان مساابقه یا
بعد از آن یا خشاونت بین بازیکنان و بین آنها و داوران هساتیم یا این اتفاقات ذاتی امر ورزش بویژه
در شاارایط امروز اساات که ورزش را از یک فعالیت مفید برای حفظ سااالمت افراد به نوعی رقابت
در سطوح مختلف تبدیل نموده و باع تحریک احساسات و عواطف هواداران تیمها یا دوستداران
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برخی از بازیکنان یا ورزشاااکاران مشاااهور شاااده اسااات (ایمانی ..)1390 ،در بسااایاری از شاااهرها
اساتادیومهای بزرگ جاذبه زیادی برای افراد ایجاد میکند تا از تماشاای مساابقات ورزشای از طریق
تلویزیون صاارف نظر کرده و علی ررم مشااکالت ناشاای از رفت و آمد و تهیه بلیط و صاارف وقت
بسایار ترجی دهند این مساابقات را از نزدیک مشااهده کنند .موضاوع حضاور زنان در ورزشاگاهها
که با گذشات زمان شااهد تسااهل بیشاتری در آن هساتیم باع

شاده که حداقل در برخی مساابقات

ورزشای آنان نیز امکان حضاور در اساتادیومها را داشاته باشاند .حتی این باور وجود دارد که حضاور
زناان در ورزشاااگااههاا می تواناد تاا حاد زیاادی بااعا

اصاااالح رفتاارهاای ناادرسااات هواداران تیمهاا

شاود(عباس زاده .)1389 ،در بیان مسااله با توجه به مشاورتهایی که انجام شاد به این نتیجه رسایدیم
که مطالعه ما متمرکز بر رفتار خشاونت آمیز مردان باشاد زیرا مطالعات تجربی پراکنده نشاان میدهد
زنان در زمینه اعمال خشاونت خویشاتنداری زیادی دارند اگرچه ممکن اسات در مساابقاتی که بین
تیمهای ورزشای زنان یا برخی مساابقات فردی بین زنان انجام میشاود نمونههایی از آن یافت شاود
اما در این مقاله تاکید بر اعمال خشاااونت در ورزش از ساااوی مردان و بویژه گروه سااانی جوان و
نوجوان است که از پتانسیل بیشتری در این زمینه برخوردارند.
در شرایط کنونی موضوع شناسایی آسیبهای اجتماعی گوناگون و بحرانهای ناشی از آنها از
ضرورت و اهمیت فوق العادهای برخوردار است .زیرا شیوع روز افزون انواع انحرافات و ناهنجاریها
از جمله اعمال خشونت زنگ خطری برای جامعه و نسلهای بعدی است .ماهیت اجتماعی ورزش
مارا وا میدارد تا میان این پدیده و شاخههای گوناگون علوم اجتماعی پیوند برقرار نموده و مفاهیمی
را وضع کنیم که ازطریق پیریزی مبانی نظامهای فرعی نو مانند "جامعهشناسی ورزش "زمینه این
ارتباط فراهم شود به گونهای که این مباح

و نظامهای فرعی تمامی مسائل اجتماعی و فرهنگی

ورزش را تحت پوشش قرار دهد .پورکیایی ( )1390در پژوهشی تحت عنوان «نسبت بین دین و
اخالقب معتقد است هنجارهای اخالقی فراتر از الزامات دینی عمل میکنند و این موضوع نشان
می دهد در صورتی که به باورهای اخالقی توجه شود این عامل تكثیر مهمی بر نظم اجتماعی خواهد
داشت .براتعلیپور ( )1390در پژوهش خود با عنوان «گفتگوی عقالنی و جهانشمولگرایی
اخالقیب باورهای اخالقی را عامل مهمی در ایجاد اعتماد بین افراد و رعایت حقوق دیگران میداند
و معتقد است از این طریق جامعه به ثبات و نظم دست پیدا میکند .مالئی توانی ( )1381در جمعبندی
پژوهش خود با عنوان «ریشههای نابسامانی نظم در ایرانب به این نکته اشاره میکند که شکلگیری
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نظم نیازمند فراهم آمدن مقدمات و بسترهای فرهنگی مناسب و ایجاد و تقویت نهادهای مدنی و
برقراری ارتباط با دنیای بیرونی است .بر اساس این پژوهش باورهای اخالقی و مشارکت اجتماعی
نقش مهمی در شکلگیری نظم اجتماعی دارند از جمله مسائل مهمی که به ویژه در دو دههی اخیر
مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و جامعه شناسان قرار گرفته ،بررسی و تبیین رویدادها و حوادث
خشونت بار مربوط به مسابقات ورزشی است .رقابتهای ورزشی ،ورزشکاران و تماشاگران را در
وضعیتهایی قرار میدهند که ممکن است قواعد ،هنجارها و تقسیم کار رایج به آسانی نقض و به
رویاروییهای پرخاشجویانه و خشونتآمیز منجر شود(پور اسماعیلی.)1390 ،
کارکرد اجتماعی ورزش ،در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی کارکردی زیربنایی و بنیادی است
که در کل ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی برجای
می گذارد و در صورتیکه در بستر صحی قرار نداشته باشد عواقب آن به شدت موجب سستی عالئق
اجتماعی ،قطع روابط و یا شکلگیری صوری بافتی مادی گرا میگردد .بنابراین ورزش میتواند
ابزاری جهت فرآیند رشد شخصیت شود که به موجب آن افراد تغییرات و دگرگونیها را از این
طری ق کشف کرده و به عنوان فرصت جهت خلق زندگی شخصی خود تمرین کنند .منصوریان
( ) 1388در پژوهشی تحت عنوان «اعتماد اجتماعی و عوامل تعیینکننده آنب معتقد است جامعه
کنونی ایران در حال حرکت به سوی نوعی بینظمی است که بیاعتمادی فزاینده یکی از مؤلفههای
اصلی آن است .یافتههای منصوریان تكثیر عاملی مانند سن بر اعتماد را تكیید میکند و در آن بر ضعف
باورهای اخالقی و دینی در جامعه تكکید میشود .بیات ( )1383در جمعبندی پژوهش خود تحت
عنوان «اخالق و نظم اجتماعی پایدارب به این نکته اشاره میکند که باورهای اخالقی تا حد زیادی
وابسته به عامگرایی ،تعهد عام ،اعتماد عام و کنش عقالنی است .افراد هرچه بیشتر براساس معیارهای
فراگیر ،عام و ریرشخصی عمل کنند و ضوابط را بر روابط ترجی دهند ،پایبندی بیشتری به نظم
اجتماعی خواهند داشت .مقاله حاضر به تعیین ابعاد گوناگون نظم اجتماعی و خشونت در ورزش
می پردازد و اینکه کدام یک از ابعاد نظم اجتماعی بر خشونت در ورزش موثر است و عوامل مهم
شکل گیری خشونت در ورزش چه عواملی هستند و چه راهکارهایی برای کاهش این نوع خشونت
می تواند ارائه شود و با توجه به خالء پژوهشهای علمی در حوزه جامعهشناسی ورزش ،و پدیدار
شدن آثار مخرر ناشی از خشونت در ورزش و بازتار آن در جامعه و تبدیل شدن آن به فرهنگ
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خشونت ،با شناسایی عوامل و تالش در جهت رفع آنان بتواند برای ورزش کشور مفید واقع شده و
از بروز عوامل آسیب زا در ورزش جلو گیری کند.
مطالعات زیادی در این خصااوص صااورت گرفته که به اختصااار به آنها گرداخته میشااود .علیپور
( )1388در جمع بنادی پژوهش خوددر زمیناه نظم اجتمااعی دو مفهوم «اعتمااد و مشاااارکتب را حائز
اهمیت بسایار می داند و تكکید دارد بین اعتماد و مشاارکت نظم اجتماعی همبساتگی بسایار نیرومندی
برقرار اسااات و در نهاایات هر دوی آنهاا در ارتبااطی تنگااتناگ میتوانناد باه پاایاداری نظم اجتمااعی
کماک کنناد .بااساااتاانی ( )1386در جمعبنادی پژوهش خود باا عنوان «سااارماایاه اجتمااعی شااابکاه و
جنساایتب به موضااوع نظم اجتماعی میپردازد و معتقد اساات مردان به دلیل ارتباط بیشااتر با محیط
بیرونی و به تبع آن برخورداری از فعالیتهای اجتماعی بیشااتر و قرار گرفتن در موقعیتهای شااغلی
و اجتماعی بهتر نسابت به زنان امکان بیشاتری برای گساترش پیوندهای اجتماعی دارند و این موضاوع
هم باه لحاات تعاداد افرادی کاه باا آنهاا ارتبااط دارناد و هم باه لحاات نوع و مااهیات و ویژگیهاای آن
افراد با زنان تفاوت معناداری دارد .پوراساااماعیلی ( )1390در پژوهش خود با عنوان «اخالقگرایی
نه قانون گذاریب معتقد است نقش باورهای اخالقی در ایجاد و ثبات و نظم در جامعه به مراتب بیش
از قوانینی اسات که مردم نسابت به آنها پذیرش قلبی ندارند وتوصایه میکند در این زمینه باید مساائل
فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .رارفر ( )1389در پژوهش خود با عنوان «کاسااتیهای
علوم اجتماعی در شااکلگیری یک نظریه جامع عدالت اجتماعیب بر احساااس بیعدالتی در جامعه
تكکید نموده و معتقد اساات چنین احساااساای تخریبکننده روابط اجتماعی بوده و خود عاملی برای
اعمال خشونت محسور میشود.
موساوی خامنه ( ) 1390در پژوهش خود با عنوان «رابطه عمل در حوزه عمومی و میزان تجربه حس
شاارم به مثابه اخالق اجتماعیب بر نقش نیرومند اخالق تكکید گذارده و آنرا متمایز از باورهای دینی
می داناد .باه عقیاده او بااورهاای اخالقی حتی در جوامعی کاه دینی نیساااتناد میتواناد عاامال مهمی در
جهت انساجام اجتماعی و برقراری نظم تلقی گردد .محمدتقی ایمانی ( )1390در پژوهشای با عنوان
«معیارهای اخالقی در پژوهشهای علوم انساااانیب اخالق را موضاااوعی مهم در مطالعات اجتماعی
می داند که نساابت به آن توجه کافی به عمل نیامده اساات .از دیدگاه محقق نگرش جامعهشااناختی
اگر اخالق را نشااااناه رود میتواناد در قاالاب تحکیم هنجاارهاا و ارزشهاای اجتمااعی بر رفتاار آحااد
جامعه مؤثر واقع شااده و در نهایت موجب بهبود وضااعیت نظم اجتماعی در جامعه گردد .کاومی و
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دیگران ( )1388در جمعبندی پژوهش خود تحت عنوان «شااهر بیانضااباط و محدودیتهای وهور
شااهروندی در ایرانب بر این باورند یکی از مهمترین معضااالت شااهر تهران این اساات که هم گام با
شااکلگیری نظام های مدرن ،باورهای اخالقی و هنجارهای مرتبط با نظام شااهروندی در آن نهادینه
نشده است ،محسنی تبریزی ( )1379در جمعبندی پژوهش خود تحت عنوان «مبانی نظری و تجربی
واندالیسام ،مطالعه موردی شاهر تهرانب نشاان میدهد که عوامل مهم تكثیرگذار بر این پدیده در شاهر
تهران عبارتند از :احسااس بیعدالتی ،اختالل و نابساامانی در شارایط خانوادگی و تحصایلی که این
موارد رضااااایات فرد از زنادگی را تحات تاكثیر قرار داده و احساااااس پرخااشاااگری و رفتاارهاای
ضاااداجتمااعی را در آنهاا تقویات میکناد .چلبی و دیگران ( )1381در پژوهش خود باا عنوان «آثاار
نظم و تضااد خانواده بر خشاونت علیه کودکانب به این نتیجه میرساد که نظم در ساط خرد را باید
ابتادا در درون خاانواده جساااتجو کرد ،در صاااورتیکاه در خاانواده چهاار عاامال همادلی ،همگاامی،
همفکری و همبختی وجود داشاته باشاد زمینه زم برای بزهکاری نوجوانان از میان میرود و جامعه
با ساطحی از نظم اجتماعی قابل قبول روبرو خواهد بود ..کاشای ( )1384در جمعبندی پژوهش خود
با عنوان «تجربیات نساالی در ایرانب نشااان میدهد بین اعتماد افراد به اعضااای خانواده خود و اعتماد
آنان به دوساااتان و اقوام آنها تفاوت معناداری وجود دارد ،در این پژوهش تحصااایالت نقش مثبتی
ایفاا می کناد ،یعنی افرادی کاه از ساااط تحصااایالت باا تری برخوردارناد میزان اعتمااد تعمیمیاافتاه
بیشاتری دارند اما در مجموع اعتماد به افرادی ریر از اعضاای خانواده در ساط پایین قرار دارد ،این
موضاااوع تاا حاد زیاادی نظریاههاای قبلی را نیز تاكییاد میکناد کاه خاانوادهگرا بودن ایرانیاان خود ماانعی
در پیوستن آنان به جمعهای بزرگتر است و می تواند دلیلی برای اختالل در نظم انسجامی به عنوان
یک نظم کلگرا و جامعهمحور باشد .آزاد ارمکی ( )1383در جمعبندی پژوهش خود تحت عنوان
«اعتماد ،اجتماع و جنساایتب به این نتیجه میرسااد که در تهران ،متولدین سااایر شااهرها و روسااتاها،
متكهلین نساابت به مجردان ،شااارالن نساابت به بیکاران و افراد تحصاایلکرده نساابت به افراد بیسااواد،
اعتماد بیشااتری نساابت به یکدیگر دارند ،در واقع این گروهها بیشااتر مساااعد پیوند یافتن با یکدیگر
هستند و میتوان گفت نقش آنها در شکلگیری نظم اجتماعی پررنگتر است.
نتایج تحقیقات فوق نشان میدهد که :الف -مسابقات و حرکات خشونتآمیز بازیکنان در جریان
بازی و مسابقات ،مهمترین عامل بروز خشونت کالمی است .متغیرهای سن ،کنترل ،نظارت خانواده،
پایگاه اقتصادی – اجتماعی تاثیر منفی بر گرایش طرفداردان تیمهای فوتبال بر رفتار خشونت آمیز
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دارد .ر -محیط ورزشگاه ،نوع داوری ،پخش زنده مسابقات ،نوع رفتار بازیکنان و مربیان ،انتظارات
تماشاگران از نتیجه بر بروز خشونت نقش بسیار مهمی دارد .پ -رسانههای اجتماعی به ویژه
تلویزیون نقش مهمی در این مورد بازی میکنند .نمایش صحنههای خشونت آمیز مسابقات فوتبال
از طریق تلویزیون بر جوانان و نوجوانان عضو باشگاههای ورزشی تاثیر گذار است و نقش مهمی را
در تولید و توسعه رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران ورزشی ،ایفا میکنند .ت -متغیرهای خشونت
ورزشی مثل شرایط آر و هوا در حین مسابقه و بهبود شرایط بازی در خانه حریف در کاهش
خشونت موثر بوده است.
روششناسی
تحقیق حاضر استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا به بررسی و نقد نظریههای جامعهشناختی
مرتبط با نظم اجتماعی و خشونت در ورزش پرداخته است .منابع مورد استفاده کتب و مقا ت موجود
در این زمینه بود که با استفاده از فرا تحلیل شاخصها در هریک از منابع مورد بررسی قرار داده شده
است ..همچنین روش گردآوری اطالعات در این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام گرفته ً
و طبعا از منابع کتابخانههای سنتی و الکترونیکی ،کتب و مقا ت منتشره در مجالت استفاده شده
است .مفاهیم مورد بررسی با استفاده از نظریههای جامعهشناختی تعریف شدهاند.
نظم اجتماعی
تعریف اخیر نظم در تبیین مفهوم آن در اجتماع به گونهای با تعریف کنش اجتماعی مد نظر پارسونز
و تاکید او بر نقش باورها و ارزشها مطابقت دارد ،بدین معنا که نظم در اجتماع یعنی قرارگیری و
استقرار هر فرد در جایگاه خاص خود و عمل بر اساس باورها ،اعتقادات ،همچنین همسویی افراد،
به سبب نهادینه شدن ارزشها با اهداف جامعه ،به بیان دیگر :هماهنگی میان کنشها و اهداف در
جامعه را نظم اجتماعی میگویند .افزون بر این پارسونز معتقد است نظم درونی جامعه پس از نهادینه
شدن ارزشها در شخصیت افراد موجب ادرام و هماهنگی میان منافع فرد و جامعه میشود و از سویی
این هماهنگی به معنای عدم تضاد میان نظم اجتماعی و آزادی عمل فردی نیست .در این صورت نه
تنها دستیابی به نظم در جامعه مانع آزادی فردی نمیشود بلکه به موجب ارزشهای نهادینه شده در
تک تک افراد متعاقبا در اجتماع آنچه حاصل میشود نظم اجتماعی برآمده از کارکرد همه افراد
اجتماع است (محبوبی منش 1385 ،به نقل از توسلی.)1389 :40 ،
خشونت اجتماعی
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خشونت مفهوم گستردهای را در بر میگیرد که طیفی از خشونتهای فردی و خشونتهای اجتماعی
است .خشونت در معنای فردی آن به معنای پاسخ نادرست به ناکامیها و شکستهای زندگی
است .به عبارت دیگر خشونت اساسا به معنای راهی برای آسیب رساندن به دیگران تعریف میشود.
به عقیده کاکلی 1خشونت عملی جسمانی است که با بیتوجهی کامل به سالمت خود و دیگران ،به
منظور آسیب رساندن به شخص دیگر انجام میشود(محسنی تبریزی .)1383 ،خشونت به دنبال
احساس خشم شدید بروز پیدا می کند .به نحوی که با تخلیه آنی هیجان منفی در درون خود،
احساس راحتی کنید .خشونت علل گوناگونی دارد که طیف وسیعی از د یل را شامل میشود .در
واقع چندین عامل منشا خشونت هستند .شناسایی و کنترل این عوامل به فرد کمک میکند تا در
هنگام مواجهه با مسائل خشم خود را مدیریت کند .خشونت رفتاری است که با هدف آسیب
رساندن به دیگری سر میزند و رفتارهایی ،از قبیل تحقیر و توهین ،تجاوز ،ضرر و جرح ،تخریب
و قتل را شامل می شود .تحقیقات گوناگون نقش متغیرهای اجتماعی را در بروز انواع رفتارهای
انحرافی از جمله خشونت نشان دادهاند" .خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری
سر میزند و دامنه آن از تحقیر و توهین ،تجاوز و ضرر و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل
گسترده است" (صدیق سروستانی.)113:1387 ،
احساس امنیت
احساس امنیت نیز رابطه نزدیکی با خشونت اجتماعی دارد ..امنیت اجتماعی مقولهای است که افراد
و دولت به همراه یکدیگر در تامین آن ساهیم و شریک هستند و از اینرو ،به تدریج و همگام با
ریرقابل تفکیک شدن دولت و جامعاه از یکدیگر ،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق
پیدا میکند .امنیت دولت دربرگیرنده "حاکمیت" بعنوان معیار نهایی خود است اما امنیت اجتماعی
دربرگیرنده "هویت" است و هر دو آنان ،بر بقا د لت دارند .دولتی که حاکمیات خاود را از دست
میدهد دیگر بعنوان یک دولات دوام نمای آورد و جامعاهای کاه هاویتش را از دست میدهد دیگر
قادر نخواهد بود که بطور قائم بالذات ادامه حیات دهد (آزادارمکی.)2 :1383 ،
فردگرایی
در فردگرایی استقالل فرد نسبت به جمع ،گروه و جامعه ترجی داده میشود .فردگرایی "به تشری
و تبیین پدیدههای اجتماعی ،سیاسی یا اقتصادی از طریق نظام نگرشها و اعتقادات افراد ،فردگرایی
-coakly
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گویند .فرد گرایی در حوزه سیاست ،اعتقاد به آزادی فردی دارد مانند لیبرالیسم ،و در حوزۀ اقتصاد
نیز بر مالکیت خصوصی متکی است ،در حوزه روانشناسی به تشری وضعیت رفتار فرد در ارتباط با
محیط میپردازد و در حوزه اجتماعی نیز بر واکنش متقابل افراد توجه دارد" .از دیدگاه فردگرایانه،
فرد انسانی خودش به تنهایی معنی و مفهوم و هویت مستقل دارد و از تمامی حقوق و آزادیها به
صرف انسان بودنش برخوردار است .بر خالف جمع گرایی که در آن فرد به سبب استحاله درجمع
هویت پیدا میکند(آراسته خو.)1381 ،
مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی نیز از مهمترین عواملی است کاه باه تاداوم حیات بشر کمک کرده ،و عامل
اصلی همکاری میان انسانهاست .از منظار جامعاه شناسای ،مشارکت به عنوان فرآیند تعااملی
چندساویه مطرح میشود ،که مداخله و نظاارت ماردم و قابلیاات سیاساای  -اجتماااعی نظااام را در
دستیابی به توسعه ،همراه با عدالت اجتماعی در پی خواهد داشات .بنیاادی تارین اندیاشه زیرساز
مشارکت ،پذیرش اصل براباری ماردم اسات و هادف از آن هامفکاری ،همکااری و تشریک
مساعی افراد در جهت بهبود کمیات و کیفیاات زناادگی در تمااامی زمینااههای اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی است( .نوروزی.)1388 ،
خشونت ورزشی
مقصود از خشونت ورزشی نوعی از خشونت است که مرتبط با فعالیتهای ورزشی است .ارونسون
با تمایز بین دو نوع خشونت ابزاری و احساسی ،امکان وقوع هر دو را در عرصهی ورزش متذکر
میشود .خشونت ابزاری با هدف وارد نمودن آسیب فیزیکی یا روانی انجام میشود .هدف از این
نوع خشونت آسیبرسانی است و شامل ضرر و جرح و ایجاد درد و رنج به عنوان ابزاری برای
دستیابی به یک هدف است که شکل محسوس آن میتواند دستیابی به هدفهای گوناگونی مانند
پاداش مادی ،پیروزی ،افتخار یا تحسین باشد .این نوع خشونت ،ریراحساسی و هدف از آن انجام
وویفه است اما خشونت احساسی در قالب واکنشهای روانی تجلی پیدا میکند .از عوامل موثر بر
بروز خشونت در ورزشگاهها می توان به محیط ورزشگاه ،نحوه داوری ،عملکرد و سوگیری
رسانههای ورزشی و زمان برگزاری مسابقه اشاره نمود .نکته دیگر این است که تماشاگران در مسابقه
فوتبال قضاوت داور را باحساسیت دنبال میکنند واگر بی عدالتی ببینند برآشفته شده واکنش نشان
میدهند .اما بی عدالتی در قضاوت داور می تواند به عمد یا از روی خطا باشد .در واقع داوری
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مسابقات همیشه مورد توجه ورزش دوستان ومجالت ورزشی است .گاه ممکن است یک داور با
دمیدن در سوت خود واعالم یک پنالتی نادرست باع

شود نتیجه بازی کامال تغییر کند و تیمی به

ناحق بازی برده شکست تمام کند .مطبوعات ورزشی ،به ویژه مطبوعات ورزشی طرفدار تیمها نیز
در این زمینه نقش بسزایی دارند.
ورزش

ارائه یک تعریف جامع و کامل از ورزش بسیار مشکل است .پاول ویس در تعریف ورزش مینویسد
 :ورزش به مجموعه فعالیتهای منظم و حسار شده جسمانی اطالق میشود که دارای قوانین و
مقررات معین و مشخص ،سازمانیافته و تشکیالتی میباشد که در آن مهارتهای حرکتی و تواناییهای
جسمانی آشکار میشود و تا حدودی انتفاعی میباشد(نادریان جهرمی 1384 ،به نقل از ویس .)1989
جامعهشناسی ورزش
جامعهشناسی ورزش عبارت است از بررسی نقش ورزش در جوامع و فرهنگهای گوناگون .بنابراین
شناخت و تحلیل آن میتواند به شناسایی فرهنگ ،شخصیت قومی ،روابط اجتماعی و ارتباطات روزمره
افراد جامعه کمک کند .به عالوه برای جامعه شناس بسیار جالب است که بداند چه عواملی باع میشود
مردمانی با در  ،بینش ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی و اقتصادی مختلف و حتی نژادهای نژادی و قومی
در مورد رنگ یک پیراهن (یک تیم ورزشی) با یکدیگر اتفاق نظر و همدلی داشته باشند .به عبارت
دیگر جامعهشناسی ورزشی ،عبارت است از آثار متقابل ورزش با سایر امور اجتماعی .هدف از این علم
تولید دانشی است که برای تفسیر ،فهم و تبیین الگوهای رفتار انسانی و حل مسائل انسان در فعالیتهای
ورزشی مفید باشد .تبیین جامعهشناختی ورزش نوعی آگاهی است که به کنش ورزشی با توجه به مسائل
عمومی مینگرد .رفتار پرخاشگرانه ،خشونت آمیز و یا انحراف آمیز استفاده از داروهای ریر مجاز و یا
ضعف انگیز و اساس ًا ناکامی در میدانهای ورزشی بخشی میتواند حاصل عوامل روانی باشد و بخشی
پیامد ساختار
تیم یا سازمان ورزشی باشد .جامعهشناسی ورزش به دو شاخه تقسیم میشود  -1 :رویکرد فارغ از ارزش
 -2رویکرد هنجاری .رویکرد اول تنها در جست و جوی ارضای عالیق و شناخت نظری است و ورزش
را همچون پدیدههای اجتماعی میدانی برای اصالح ،تكیید یا عدو تكیید قضایای جامعهشناسی تلقی
میکند .اما در مقابل رویکرد هنجاری قرار دارد که دردره اش همچون یک مسئول ارزیابی
عملکردهای سازمان ورزش برای بهبود عملکرد آن است.
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بنیانهای نظری و تجربی نظم اجتماعی و خشونت در ورزش(کالسیک و معاصر)
دیادگااههاای متعاددی در خصاااوص خشاااونات در ورزش مطرح شاااده کاه از منظر روانشااانااختی،
زیساتشاناختی ،رساانهها و جامعهشاناختی به این پدیده توجه کردهاند .جامعهشاناسای از چهار مبنای
نظری این پادیاده را مورد توجاه قرار داده اسااات .چشااام اناداز ماارکسااایساااتی تحات عنوان مکتاب
بیرمنگاام ،زیرا عمادتااً انادیشااامنادانی کاه در این قاالاب باه مطاالعاه پرداختاهاناد ،در دانشاااگااه بیرمنگاام
فعالیت می کردند .تلقی چشاام انداز مارکساایسااتی آن اساات که پدیده اوباشاای گری و خشااونت،
نمونه ای از یک وحشات اخالقی اسات که به بحران هژمونی نظام سارمایه داری مربوط میشاود به
تعبیر ی اوباشی گر ی و خشونت ،ابزاری برای ترساندن مردم است تا به اتخاذ مواضع محافظه کارانه
مبادرت کنند .بر این اسااس ،افرادی که از طریق ایجاد خشاونت و اوباشای گری ترساشاان برانگیخته
میشااود ،به افزایش نظم برای حفظ سااالمت خود راضاای میشااوند و اقدامات و عملکرد شاادید و
تحمیلی دولاتهاا برای کنترل اجتمااعی را میپاذیرناد .از مهم ترین متفکرانی کاه باا اساااتفااده از این
چارچور نظری در انگلیس کار تحقیقی خود را انجام دادهاند ،تیلور  -کالر

هسااتند .اسااتد ل

آنهاا این بود کاه بسااایااری از خرده فرهناگهاای نااهنجاار و ناامتعاارف در جاامعاه انگلیس را میتوان باا
تجزیه طبق ه کارگر سانتی ،پس از جنگ دوم جهانی تبیین کرد که یکی از نمونههایش شاکلگیری
اوباشای گری در فوتبال اسات .به اعتقاد تیلور فوتبال ورزشای اسات که از نظر سانتی به طبقه کارگر
تعلق داشااات .اماا پس از جناگ دوم جهاانی تغییرات و دگرگونیهاایی کاه در این ورزش رد داده
است ،مثل شهری شدن ،حرفهای شدن و تجاری شدن ،موجب شده است که در ساختار این ورزش
تغییراتی شکل بگیرد(کشگر.)1392 ،
چشمانداز دیگری که در ذیل مکتب جامعهشناسی میتوان به آن اشاره کرد ،چشم انداز رفتارگرایانه
یا مکتب آکسفورد است .نظریه پردازان این نحله فکری معتقدند که پرخاشگری به شکل امروزی
خود پدیده جدیدی نیست ،بلکه در طول تاریخ به صورت نمادین و شعارگونه وجود داشته است و
اگرچه ممکن است شالوده زیست شناسانه داشته باشد ،اما شرایط ،انگیزش ،اهداف و نحوه
جلوگیری از آن اجتماعی است .آنها اعتقاد داشتند که درباره خشونت و اوباشی گری طرفداران
فوتبال بزرگ نمایی شده است و اینها عمدتاً شامل تهدیدهای نمادین است که به صورت رفتارهای
پرخاشجویانه متجلی میشود و اعتقادشان بر این بود که اگر مجراهای سودمندی مانند فعالیتهای
ورزشی برای این پرخاشجویی وجود نداشته باشد ،موجب میشود که انسجام یا همبستگی اجتماعی
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تحت تكثیر قرار بگیرد ،اما در مقابل اگر چنین مجراهایی فراهم شود ،موجب همبستگی اجتماعی نیز
می شود .چشم انداز بعدی ،چشم انداز انسان شناسانه است که توسط «گری آرمسترانگ و رزماری
هریسب ،در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه  90شکل گرفت .این دو نیز معتقدند که بسیاری از
انگارههایی که در ارتباط با اوباش گری مطرح میشود ،صحت ندارد اینها متعلق به طبقات پایین
نیستند و در میان آنها خشونت ،کینه و عداوت وجود ندارد و بخش عمدهای از دشمنی آنها ناشی از
اقداماتی است که پلیس و رسانهها انجام میدهند .اما به واقعی بودن این پدیده هم اذعان شد که
هدف اینها در واقع یک خشونت نمادین است که در جریان مسابقات فوتبال این خشونت نمادین به
خشونت واقعی تبدیل میشود و بخش عمدهای که عمدتاً فاقد سازمان دهی رسمیهستند (قاسمی،
 .) 1384مهم ترین دیدگاهی که در پارادایم جامعه شناسانه رواج یافت ،مکتبی تحت عنوان لی سستر
(نام دانشگاهی در انگلیس) بود .از اوایل دهه  80گروهی از جامعه شناسان در دانشگاه لی سستر
پیشقراول بح

اوباشی گری در فوتبال (انگلیس) شدند .این گروه به دلیل آنکه در نظریه ،روش و

نتیجه گیری وحدت رویه داشتند ،به این مکتب شهرت یافتند .اینها علی ررم اینکه نظر تیلور را
پذیرفتند که اوباشی گری در فوتبال ،به طبقه کارگر اختصاص دارد ،اما به او از آن جهت که به
ریشه های تاریخی این مسئله توجه نکرده و اوباشی گری را پدیدهای جدید در نظر گرفته است،
انتقاد وارد کردند .این مکتب معتقد است که اوباشی گری نتیجه فرآیند تمدن سوزی است .نظریه
پردازن این مکتب ،به خصوص «اریک دانینگ و جان ویلیامز و پاتریکب تحت تكثیر شدید جامعه
شناس آلمانی «نوبرت الیاسب قرار داشتند که دیدگاهی را تحت عنوان فرآیند تمدن سازی مورد
اشاره قرار داده بود .براساس دیدگاه الیاس از قرون وسطی تا عصر مدرن ،یک مجموعه فرآیندهایی
در انگلیس و اروپا رد داد که در جریان آن ،خشونت از عرصه آشکار اجتماعی به پشت صحنه برده
شد .این عده اشاره میکنند که به تدریج الگوهای رفتاری از افراد ،طبقات و گروههایی که در جامعه
تقریباً نقش گروههای مرجع را داشتند و سایر افراد جامعه سعی میکردند که با استفاده و استناد به
این افراد ،الگوهای رفتاری خود را تنظیم کنند ،یک دگرگونیهایی در رفتار این افراد رد داد که
به تدریج به سایر یههای اجتماعی تراوش یافت(علی وردی نیا و خاکزاد.)1395 ،
جامعه شناسان نوین نیز در مورد نظم اجتماعی عوامل مهمی را در نظر گرفتهاند که در جدول شماره
 1خالصه شده است .اگر چهار پارادیم کالسیک جامعهشناسی را در نظر بگیریم میتوان نظم
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انسجامی را از دیدگاه هریک از پارادایمها بشرح زیر خالصه نمود:
جامعه شناسان نوین نیز در مورد نظم اجتماعی عوامل مهمی را در نظر گرفتهاند که در جدول شماره
 1خالصه شده است .اگر چهار پارادیم کالسیک جامعهشناسی را در نظر بگیریم میتوان نظم
انسجامی را از دیدگاه هریک از پارادایمها بشرح زیر خالصه نمود:
از نظر دانینگ اکثر افراد با رفتار خشن « سرسخت و کله شق ب به پایینترین بخشهای اجتماعی -
اقتصادی طبقه کارگر تعلق دارند .در نسل فعلی این افراد نوعی هویت مبتنی بر مردانگی شکل گرفته
که با دو عن صر «خشونتب و «پرخاشگریب همراه بوده است .این هویت مبتنی بر مردانگی به میزان
زیاد تحت تعین تمایل و توانایی به نزاع و دعوا و نیز لذت بردن از رویاروییهای فیزیکی قرار دارد.
این بخش از طبقه کارگر که شامل اقلیتی از آنان میشود ،از محرومیت و ناامنی اقتصادی رنج میبرند
و در معرض منابع مختلف خشونت قرار دارند .از نظر آدورنو کارکرد ورزشهای مدرن ،پایدار نگه
داشتن سرمایه داری صنعتی است " .این ورزشها در پی احیاء آن دسته از کارکردهای بدن انسان
اند که ماشین فاقد آن است " .اعمال زور فیزیکی به بازیکنان ورزش به خوبی مشهود است .اینان
تبدیل به نوعی ابزار میشوند و مردم باید بیاموزند که چطور از آنها لذت ببرند" (آدورنو-5 :2002 ،
.)194
ورزش عمل رهایی بخشی کاذر ،و قوانین آن نمایانگر رقابت بی رحمانه بازار است .قهرمانان ،گاه
از ورزش برخی نکات اخالقی را میآموزند ،اما تماشاچیان بی دفاع یا " خرابکاران کف زن " و "
هواخواهان هورا کش" استادیومها هرگز طعم رهایی را نمیچشند .خشونت در ورزش و زیانهای
مربوط به آن را میتوان از طریق نظریه " جامعه پر خطر " بک 1مورد بررسی قرار داد .ویژگی نظریه
جامعه پر خطر بک ،در بر گیرنده مفهوم نوگرایی بازتابی است که به وسیله آن عوامل اجتماعی به
طور فزایندهای قابل در  ،مهم و در شکلگیری ساختارهای اجتماعی دخیل هستند .جنبههای
مختلف فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی خطر آفرین به شدت با یکدیگر مرتبط هستند .بنابراین جامعه
پرخطر تقسیمات اجتماعی متفاوتی دارد که از آن جمله میتوان به طبقات و تقسیمات کاپیتالیسم
مدرن اشاره نمود .نظریه بک به طور عملی خطرات جسمانی ناشی از ورزش را مورد بررسی قرار
میدهد .الیاس در بررسی رفتارهای اجتماعی باتوجه به ایدههای مربوط به تمدن به بررسی تکامل
اجتماعی اروپا میپردازد .وی تغییرات تاریخی را از قوانین و قراردادهای رفتاری نسبتا آزاد گرفته تا
- Beck

1
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موضوعات مهمی چون خشونت بدنی و رفتارهای اخالقی از دوره رنسانس مورد بررسی قرار
میدهد .کتار " فرآیند متمدن شدن " در بر گیرنده محدودیتهای روز افزون رفتارهای اجتماعی
همچون همچون روشهای صرف رذا ،افزایش خجالت مخالفت با کارکردهای بدنی است " .فرآیند
متمدن شدن " نمایانگر اهمیت اجتماعی – فرهنگی ورزش است .جوامع جدید باید بین دو گزینه
بروز احساسات هیجانی خوشایند هنگام مشاهده فعالیتهای ورزشی و خویشتنداری اجتماعی یکی
را انتخار کنند (الیاس و دانینگ .)165 :1986 ،ورزشهای جدید در مورد " رهاسازی هیجانات
ناشی از رقابتهای ورزشی " تصمیمات قطعی اتخاذ کرده و برای کاهش احتمال آسیبهای شدید
در مسابقات ورزشی نیز راههایی در پیش خواهد گرفت.
به عقیده بوردیو تضاد میان جنسیتها ،طبقات و تقسیمات طبقاتی با رودرویی سیستم تمرینات
ورزشی و عوامل اجتماعی بیان میشود .ورزش ها با توجه به طبقه اجتماعی و سلسله مراتب طبقاتی
تقسیمبندی میشوند .عوامل اجتماعی با انتخار ورزشهای خاص به دنبال ساختاری هستند که
مناسب با طبقه اجتماعی آنها باشد .تمایز طبقاتی فضای اجتماعی را ایجاد میکند که منحصر به فرد
بوده و مانند تاثیر یک باشگاه خاص است مثل تاثیرات مربوط به طول عمر ،تفاوت با دیگر فضاهای
ورزشی و کنار گذاشتن افرادی که فاقد ویژگی خاصی هستند (بوردیو .)129:1386 ،جامعهشناس
کانادایی ،مایک اسمیت به انواع خشونتها اشاره میکند و معتقد است برخی اقدامات در حوزه
ورزش را نباید خشونتآمیز دانست بلکه رفتارهایی عادی در این حوزه هستند .به عقیده او روحیه و
خصوصیات فردی از مهمترین عوامل هستند .دلیل دیگر ضعفهای داور مسابقه است که موجب
عصبی شدن بازیکنان و مسئولین یک تیم ورزشی و در نهایت پرخاشگری تماشاگران میشود.
همچنین هیجان بازی و عقاید نژادپرستانه نیز ممکن است عامل موثری در این زمینه باشد که سر
آراز درگیریهای بزرگ بین بازیکنان میشود .با جمعبندی تمامی موارد ذکر شده مدل نظری
تحقیق در این مقاله بصورت زیر میباشد.
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نمودار : 1دیدگاههای کالسیک در مورد نظم اجتماعی

جامعه شناسان جدید (تلفیق گرایان) نیز دارای نگرشهای متفاوتی هستند که بطور خالصه در جدول
زیر آمده است.
جدول شماره  : 1نظم انسجامی از نگاه جامعهشناسان تلفیقگرا

سلطه عقالنیت ارزشی بر

از بین رفتن نظام طبقاتی

تقویت وجدان جمعی

مبانی زیستی و روانی

تطابق زیربنا و روبنا

آمریت اخالق و قانون

مناسبات اجتماعی

معنابخشی به حیات اجتماعی

خودآگاهی طبقاتی

کنترل درونی و بیرونی

تطابق مبانی زیستی و مناسبات

افزایش آگاهی و اصالح

اجتماعی

نگرشها

شکلگیری نظم انسجامی

شکلگیری نظم انسجامی

شکلگیری نظم انسجامی
صاحب نظر

شکلگیری نظم
انسجامی

ابزاری

تلفیق

دستیابی به نظم انسجامی از طریق

پارسونز

سطوح خرد و کالن

ایجاد رابطه منطقی بین خرده نظامها

داروندورف

نظم و تضاد

مدیریت تضادها و منطقی شدن تغییرات

هابرماس

سطوح خرد وکالن و نظم و تضاد

سیطره جهان حیاتی بر نظام و رسیدن به کنش ارتباطی

بوردیو

سرمایههای اجتماعی فردی و گروهی

انطباق عادتوارهها با میدانها

گیدنز

سطوح خرد و کالن و عاملیت و ساختار

بازسازی نظم نوین از طریق بازاندیشی

بحث و نتیجهگیری
نظریه پردازان اجتماعی بر این عقیدهاند که خشونت در ورزش به صورت خود بخود شکل نگرفته و کاهش
نمییابد بلکه با قانون مند شادن رفتارهای اجتماعی و کنترل نحوه بروز احسااساات ،ورزشاکاران و هواداران،
محیط ورزشای میتواند مکان خوشاایندی برای رفتارهای مناساب و جذار بدون اعمال رفتارهای خشان بدل
گردد" .ورزش به عنوان یک فعالیت در اوقات فرارت از اشاکال مهم کنترل اجتماعی به حساار میآید
و اهاداف تربیتی زیاادی دارد .امروزه تفری و چگونگی گاذران اوقاات فرارات وسااایلاه ای موثر برای
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پرورش قوای فکری ،جساامی و اخالقی افراد اساات و عاملی برای جلوگیری از کجرویهای اخالقی به
شاااماار میرود .ورزش باه عنوان فراگردی اجتمااعی ،نیروهاای پویاایی را در بر میگیرد کاه در کنش
متقابل با یکدیگر عناصر موجود در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را تقویت نموده یا آنها را به شکلی
تاازه در میآورد کاه از آن جملاه آنهاا میتوان باه مواردی ماانناد مباادلاه اجتمااعی ،همکااری ،ساااازگااری.
جاامعاه پاذیری ،رقاابات و خشاااونات اشاااااره کرد .از نگااهی دیگر نظم اجتمااعی باه معناای همراهی
تمامیاعضاااای یک جامعه از هنجارها ،ارزشها و قوانینی اسااات که اسااااس و قوام جامعه را تشاااکیل
میدهند .بر این اساس اصطالح نظم اجتماعی را میتوان برای مشخص کردن مجموعه نهادهای اجتماعی
از این نظر ،که در جهت عملکرد مطلور حیات اجتماعی و مناساابات اجتماعی به خوبی تنظیم شاادهاند
بکار برد .عالوه بر این ،مفهوم نظم اجتماعی میتواند به طور مساتقیم هماهنگی ،تعادل و انساجام روابط
اجتماعی را برسااند ،که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال سااز و کارهای اقتصاادی و سایاسای
به ساوی زندگی مشاتر

جلب کنند و خواسات گذران حیات در جمع را پدید آورند به عبارت دیگر

نظم اجتماعی ،به نظم رایجی اطالق میشااود که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشاای جا افتاده و رایج،
باه منظور مرجع دانساااتن طبقاات و قشااارهاای ممتااز ،اولویات میبخشاااد (بیرو .)368 :1367 ،کاارکرد
اجتماعی ورزش ،در توساااعه و تحکیم روابط اجتماعی کارکردی زیربنایی و بنیادی اسااات که در کل
ساااختار جامعه و روابط موجود بین اقشااار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی برجای میگذارد و در
صاورتیکه در بساتر صاحی قرار نداشاته باشاد عواقب آن به شادت موجب ساساتی عالئق اجتماعی ،قطع
روابط و یا شااکلگیری صااوری بافتی مادیگرا میگردد .مقصااود از نظم اجتماعی که ما آنرا بصااورت
خاص در قالب نظم انساجامی در نظر میگیریم نقش و کارکرد آن در زمینه خشاونت در ورزش اسات
بنابر این میتوان آنرا نوعی هماهنگی بین رفتار ورزشاای با توجه به ابزارهای مقبول دسااتیابی به اهداف
جمعی (و به تبع آن منافع فردی) در کنار کارکردهای مناساب نهادهای ذیربط در ایجاد زمینه زم برای
انجام این نوع فعالیتها و یکی از اساااساایترین و مهمترین مسااائل در زمینه خشااونت در ورزش فرض
نمود.
مساائل اجتماعی مخاطراتی هساتند که تعادل ،امنیت و ساالمت اجتماعی را به طور جدی تهدید میکنند
و به صااورت تعارضهای اجتماعی ،اقتصااادی ،فرهنگی و روانشااناساای خود را متجلی ساااخته و همه
ارکان اسااسای جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند .به بیان دیگر آسایبهای اجتماعی عامل شاکساته شادن
هنجارهای مهم جامعه در سااط گسااترده بوده و زندگی افراد جامعه را ریرقابل پیشبینی مینمایند که
خود موجب ایجاد تضاااد و کشاامکش میان دو گروه هم نوایان و کج رفتاران میشااود که حاصاال همه
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اینها اختالل در نظم اجتماعی خواهد بود .گرایش فزاینده به ورزش باع پیدایش مساائل و موضاوعاتی
شااده که ذاتا" ماهیت اجتماعی دارند .ازطرف دیگر تصااور میشااود میان ورزش و تحو ت گوناگون
اجتمااعی تاثیرات متقاابلی وجود دارد بناابراین باید ابعاد اجتماعی  -فرهنگی ورزش و نقش و تاثیرحیاتی
این پادیاده شااانااختاه شاااود .همچنین باایاد کوشااایاد باا تقویات نظاامهاای ورزشااای باه ساااان یاک نظاام
اجتماعی_فرهنگی مهم معیارها و مال های نوینی را وضااع کرد که بتواند پاسااخگوی نیازهای کنونی
وآینده مردم باشد.
ورزش پدیدهای اجتماعی اسات که پیوندی اندام وار با مجموعهی نهادها و سااختارهای اجتماعی دارد،
بدین معنا که دساتاوردهای ورزش و فعالیتهای آن ،یک شااخص عمومی اسات .ازیک ساو میتوان از
طریق آن درباره سااط پیشاارفت اجتماعی یک جامعه داوری کرد واز سااوی دیگر پیشاارفت و ترقی
ورزشای نیز به دادهها و عوامل اجتماعی حاکم بر جامعه وابساته اسات .در جامعهای که فرهنگ خشاونت
رایج اساات ،زمینههای آساایب آن در بساایاری از پدیدههای اجتماعی از جمله ورزش آشااکار میشااود.
اگرچه مهمترین نقش تعریف شاده ورزش ایجاد تفری و نشااط و حفظ ساالمت اجتماعی میباشاد ولی
بنظر می رسااااد باا عوامال اجتماااعی دیگری همچون نظم اجتماااعی ارتباااط تنگاااتنگی دارد .امروزه
کارکردهای دیگری مانناد حفظ ررور ملی نیز در قالب مساااابقاات جهاانی مانناد المایک و جام جهانی و
مساااابقاات قاارهای نماایاان اسااات .بناابر این خشاااونات در ورزش از دایره نگااه داخلی باه نگااه بین المللی
کشایده شاده اسات و حتی در مواردی مساائل سایاسای نیز در این امر دخیل شادهاند اما ساخن این اسات که
خشونت در ورزش چگونه شکل میگیرد و چه عواملی بر این شکلگیری موثر واقع میشوند .گسترش
روزافزون رشاتههای ورزشای سابب شاده اسات تا این پدیده مرزهای جغرافیایی ،نژادی ،قومی ،سایاسای و
عقیادتی را در نوردد .تحلیالگران اجتمااعی و فرهنگی در دهاههاای اخیر باه پژوهش درباارهی انواع
آدار ،مناسااک ،ارزشها و الگوهای اجتماعی رایج در ورزش مبادرت ورزیدهاند .نتایج مطالعه نشااان
داد که بین جنسایت و ورزش رابطه وجود دارد .مردان به دلیل ارتباط بیشاتر با محیط بیرونی و به تبع آن
برخورداری از فعالیتهای اجتماعی بیشاتر و قرار گرفتن در موقعیتهای شاغلی و اجتماعی بهتر نسابت به
زنان امکان بیشتری برای گسترش پیوندهای اجتماعی دارند و این موضوع هم به لحات تعداد افرادی که
باا آنهاا ارتبااط دارناد و هم باه لحاات نوع و مااهیات و ویژگیهاای آن افراد باا زناان تفااوت معنااداری
دارد(باساتانی .)1386 ،پژوهشها برکاساتیهای علوم اجتماعی در شاکلگیری یک نظریه جامع عدالت
اجتماعی بر احسااس بیعدالتی در جامعه تكکید نموده و نشاان دادهاندکه چنین احسااسای تخریبکننده
روابط اجتماعی بوده و خود عاملی برای اعمال خشونت محسور میشود(رارفر.)1389 ،
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از دیدگاه محقق نگرش جامعهشناختی اگر اخالق را نشانه رود میتواند در قالب تحکیم هنجارها و
ارزشهای اجتماعی بر رفتار آحاد جامعه مؤثر واقع شده و در نهایت موجب بهبود وضعیت نظم اجتماعی
در جامعه گردد .این نگرش با نتیجه تحقیق براتعلیپور همسو است .وی در پژوهش خود با عنوان
«گفتگوی عقالنی و جهانشمولگرایی اخالقیب باورهای اخالقی را عامل مهمی در ایجاد اعتماد بین
افراد و رعایت حقوق دیگران میداند و معتقد است از این طریق جامعه به ثبات و نظم دست پیدا میکند.
(براتعلی گور .)1390 ،خاقانی آور و شانواز ( )1395در پژوهشی با عنوان "بررسی خشونت کالمی و
مجازی تماشاگران فوتبال در ایران (علل و راهکارها) " به بررسی و ریشهیابی خشونتهای کالمی،
مجازی و فیزیکی تماشاگران فوتبال و عوامل دست اندر کار آن پرداختهاند که هر از گاهی میتوان
هنگام برگزاری مسابقات ملی و بین المللی مشاهده کرد .این پزوهش بر اساس محور چرایی گسترش
وندالیسم کالمی و مجازی کشور در فوتبال استوار است و در کنار آن مسائلی چون نهادهای فرهنگی،
آموزشی و فرهنگ سازی به عنوان عوامل موثر در خشونت معرفی شدند .نتایج بدست آمده حاکی از
کاهش خشونتهای فیزیکی در فوتبال و افزایش خشونتهای مجازی به دنبال آن میباشد .نتایج حاصله
بر تاثیر رسانهها به خصوص برنامههای ورزشی فوتبال در افزایش رفتارهای خشونت آمیز کالمی
تماشاگران با نوشتهها و برنامههای تحریک آمیز تاکید دارند .عنبری ( )1386در پژوهشی تحت عنوان "
بررسی عوامل گروهی و خرده فرهنگی بر خشونت گرایی تماشاگران فوتبال " به شناخت و بررسی
عوامل فرهنگی و گروهی زمینه ساز خشونت در ورزش به خصوص فوتبال پرداخته است .در نهایت
عنبری در این پژوهش به این نتیجه رسید که خشونت در فوتبال ،در تحلیل جامعهشناختی تابعی از
ویژگیهای خرده فرهنگی تماشاگران ،ساختار گروهی تماشاگران و وضعیت عناصر مداخله گر در
میدان مسابقه (داور ،نیروی انتظامی و )...است.
نظریه پردازان حوزه ورزش معتقدند که دلیل هیجان آفرینی در سنین جوانان و نوجوانان دلیل بر بروز
خشونت آنها نمیتواند باشد .همچنین رفع نارساییهای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ،رفع اختالفات
خانوادگی ،احتما حضور بانوان ،خدمت رسانی بیشتر و گسترش زمینههای تفریحی میتواند به تقلیل
خشونت در فوتبال منجر شود .وهور همبستگی معناداری خشونت با ویژگیهای جمعیت حاضر از
مجموعه عوامل مزبور است .بدین معنا که جوانی ،تحصیالت ،شغل ،جمعیت تماشاگران فوتبال نقش
تعیین کندهای در بروز خشونت داشته و هرگونه تغییر در ویژگیهای جمعیت حاضر در استادیوم (سن،
جنس ،تحصیالت ،شغل) کیفیت و کمیت ابزار خشونت را تغییر خواهد داد و از آنجا که همبستگی
شدید اقتصادی و حرفهای شدن نقش موثری در جهت تغییر شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در
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محدوده ابزار خشونت داشته ،راهکار مناسب میتواند به خشونت زدایی منجر شود .آنها همچنین بر این
باورند که هر چقدر مای عام یا اجتماع عام که مبتنی بر باورهای اخالقی است ،ضعیفتر گردد و ماهای
کوچکتر خانوادگی ،گروهی و قومی قویتر شوند ،موجبات سستشدن هویت جمعی عام را فراهم
میآورند ،اما هر چقدر کنشگران اجتماعی در زندگی خود براساس باورهای اخالقی عام رفتار کنند و
به اجتماع و هویت جمعی تعمیمیافته و تعهد درونی تعمیمیافته وابستگی عاطفی پیدا کنند ،اعتماد بیشتری
به دیگران خواهند داشت .امروزه با توجه به پیشینه تحقیقات از مکانیزم پیچیدهای برخوردار است و
عوامل مختلفی بستر و زمینه ساز این امر هستند .از طرف دیگر بدنه اصلی دانش در علوم رفتاری و علوم
اجتماعی و ورزش بر پایه مدلهای شناسایی شده مناسب و نه یافتههای جزئی و پراکنده قرار دارد زیرا
دادهها در قالب مدل میتوانند کشف ،تبیین و تفسیر شود .علیوردی نیا و همکاران ( )1395در پژوهشی
با عنوان " تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تاکید بر مشغولیت ورزشی " به بررسی رابطه میان
عناصر نظریه مزبور (نظریه پیوند اجتماعی هیرشی) با توجه به عناصر چهارگانه (پیوستگی ،تعهد ،باور و
مشغولیت ورزشی) با تاکید بر مشغولیت ورزشی با احساس خشونت ،و تبیین اینکه آیا تقویت عناصر
چهارگانه و تاکید بر مشغولیت ورزشی ،منجر به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و انحرافی میشود
روش مورد مطالعه در این پژوهش پیمایش است و در نهایت ،پژوهشگران روی متغیر مشغولیت ورزشی
به بررسی پرداختند و بیان کردند که این راستا متغیرهای واسط مثل خودکنترلی ،عزت نفس ،خودکفایی
در رابطه با خشونت موثر اند.
فکوهی ( )1388معتقاد اساااات در تهران جزایر فقر یعنی تکاههاای جادا افتااده زمینهاایی باا ساااااکناان
آسایبپذیر مانند حاشایه نشاینی گونههایی از آلونکنشاینی محساور میشاوند با این تفاوت که در جزایر
فقر فاصاله جغرافیایی با شاهر بسایار کم ولی فاصاله اجتماعی بسایار زیاد اسات ،در نتیجه واکنشهای این
دو پهنه نسابت به یکدیگر به احسااس بیعدالتی دامن میزند و مانع دساتیافتن به نظم انساجامی میشاود.
وی معتقد اسات رابطه نزدیکی بین احسااس بیعدالتی و احسااس ناامنی وجود دارد بطوری که احسااس
ناامنی را نمیتوان دقیقاً مرتبط به نقاط محروم دانساات بلکه در نقاط مرفه شااهر این احساااس به گونهای
دیگر وجود دارد ،در واقع در نقاط محروم افراد به علت «نداشاتنب تهدید کنندهاند ،در حالیکه درمناطق
مرفه افراد به علت «داشاتنب تهدید شاوندهاند .ذکایی ( )1384معتقد اسات بین «رابطه سارمایه اجتماعی و
کیفیت زندگی در محالت شاهریب رابطه معنیدار وجود دارد و سارمایه اجتماعی چه در قالب شابکهها،
روابط ،کنشها و نتایج ،چه به عنوان ویژگی از سااختار اجتماعی و چه به عنوان ورفیتی متعلق به تمامی
اعضاای جامعه ،رکن مهمی در توساعه اجتماعی محور و شااخصای برای فرهنگ مدنی محساور میشاود.
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قاساامی ( )1384نیز معتقد اساات که بنیان نظم اجتماعی را باید در وجود یا عدم وجود اعتماد جسااتجو
کرد باه طوری کاه اگر فرد بناابر عاادت تنهاا باه گروه خااصااای از افراد اعتمااد داشاااتاه بااشاااد (خاانواده،
خویشاااوندان ،دوسااتان ،همکاران) این نوع اعتماد تكثیر مثبتی در ایجاد نظم اجتماعی فراگیر ندارد ،در
حالیکه اگر اعتماد او برخاسااته از نگرش مثبت به انسااان و حالتی فلساافی داشااته باشااد ،نقش مهمی در
انسجام و نظم اجتماعی ایفا میکند.

مدل تجربی خشونت در ورزش
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