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 چکیده

 هجامعاباشاد. تماشاگران فوتباال مای ههای اوباشگرایانتوسعه خشونت و رفتار های اجتماعی برهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه

های آماری با توجّه به شرایط خاص و محدودیت هبود. نمون 91و  90آماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 

ه ها از طرف پلیس دساتگیر شادهای مرتبط با ورزش در ورزشگاهموجود، در دسترسی به اطّالعات، از بین افرادی که چندین بار در خشونت

برای جمع آوری اطّالعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن توسّط استادان مجرّب صورت تصادفی انتخاب شدند. ه ب نفر 100بودند، 

 = r 0.91 ی رسانه بررسی و پایاایی آن باا اساتفاده از آلفاای کرونباا ههای علوم انتطامی، تربیت بدنی و کارشناسان خبره در حیطرشته

، جهت مناسب بودن عناصر برای عامل فرایند اجتماعی شدن و از آزمون گاما و  KMOها از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده د.محاسبه ش

های جمعای دارشدن آزمون گاما و ضریب توافق، ارتباط بین تحریک رسانهه به معنیتوجّ ضریب توافق جهت تعیین رابطه استفاده گردید. با

بناابراین هرچاه تحریاک تماشااگران از طریاق (. >05/0p) شگرایانه تماشاگران آشوبگر فوتبال مورد تأیید قرارگرفاتبر بروز رفتارهای اوبا

ها برای پیشگیری از های ورزشی رسانههی برناماها افزایش یابد، رفتارهای اوباشگرانه نیز افزایش خواهد یافت؛ لذا تجدید نظر در محتورسانه
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 مه مقد
ترین ابزار برای طرح و رواج اندیشه ها و ها قویامروزه رسانه

ها به جوامع محسوب ها و نگرشترین وسایل نفوذ فرهنگکارآمد
عناوان عامال های اجتمااعی باه (. رسانه1386)قاسمی، شوندمی

د جامعاه بادون در افارا همه وسیعی دارند و ها دامنهانتقال ارزش
 گیرنادهاا قارار ماینظر گرفتن طبقه اجتماعی تحت تأثیر رساانه

)تزریق سوزنی( نامی اسات کاه  گلوله (. نظریه1385 )معتمدنژاد،
اطی داده اناد، ایان رتباپژوهشگران به یکی از مفااهیم اثرهاای ا

جمعای بار هماه هاای ارتبااطکند کاه پیاامبینی میدیدگاه پیش
گیرناد، تاأثیر قاوی و کام و مخاطبان که در معرض آنها قرار می

فرهنگ حاکم بر ماردم متاأثّر (. 1391)هنری،  بیش یکسان دارند
  (. ایان عوامال 2008)ماارش، از عوامل مختلاف اجتمااعی اسات

ها و عملکردها را تحات تاأثیر خاود قارار نگرشتوانند باورها، می
های گروهی یکای از ابزارهاای اساسای دهند. در این میان رسانه

رساانی، آموزشای و عامال برای بررسی مسائل اجتماعی، اطّاالع
 آیندهای اجتماعی به شمار میگیری ارزشبسیار مؤثّری در شکل

سااختار  ایزیربناها نتاریمهامها یکی از رسانه (.1390)مرادی، 
کساب آگااهی بیشاتر  ای مفید برایاطّالعاتی و وسیله و ارتباطی

 ی و فرهنگاای در دنیااا هسااتندمااهااای علانسااان از پدیااده
امّا مانند هر ابزار پیشرفته دیگاری، ایان فنااوری  (؛1386،کردی)

هاا و تضاادهایی در معضالتی را پدید آورده و باعث ایجاد تناقض
قادرت رساانه فقاط باه  (.1387)صاالحی، بین جوامع شده است

شود بلکه به عاواملی چاون ابزاری بودن یا نبودن آن محدود نمی
سرعت انتقال اطّالعات، شدت انتشاار پیاام و شارایط انتشاار آن 

تر به ارتباطی بستگی دارد که باین بستگی دارد؛ لکن از همه مهم
ی در ساایه چناین اارد و ارتباطاات رساانهرسانه و جامعه وجاود د

(. از جملاه وااایف 1385 ،معتمادنژاد) شاودی تفسایر مایابطهرا
 ها عباارت اسات از یااددهی و یاادگیری، اندیشاه پاروری،رسانه

 های اجتماعی و رشد اجتماعیهدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی
ها در اموری نظیر رشد شخصایّت در ابعاد مختلف؛ زیرا این رسانه
ارتباط بین افراد و جامعاه، کماک باه افراد در ابعاد مختلف، ایجاد 

 ... دخالت دارناد افراد در فرایند سازگاری با جهان متغیّر پیرامون و
گیاری افکاار هاا بار چگاونگی شاکل(. تأثیر رسانه1386،کردی)

  و هااخواساتههاا، دهای باه دیادگاهعمومی و نقش آن در جهات
تر، ماردم ای وسیعو در بازه های اجتماعی مردم یک کشورچالش

  توجّااه اندیشاامندان و محقّقااین سراساار جهااان از مباحااث مااورد 
  (.1980)گربنر، رسانه و علوم اجتماعی بوده است عرصه

هاای اخیار رشاد هاای اجتمااعی کاه در ساالیکی از پدیده
چشمگیری داشته و آحاد مردم را تقریباً تحت تأثیر قرار داده است، 

هااد ورزش یاک ن(. 1381،عنباری) تربیت بادنی و ورزش اسات
های آشکار و نهان، مثبت و منفی اجتماعی است که دارای کارکرد

، همان سالمت جسم و روان، کارکرد آشکار و مثبت ورزش است؛
(. از ایان 1388ی،)کااام طول عمر، عقل سالم و بدن سالم است

تر و واالتار ای برای رسیدن به اهداف مطلوبمنظر ورزش وسیله
ورزش تمرین همکاری، تعاون اجتمااعی و (. 1388)رحمتی، است

(. رقابت در ورزش ناوعی 2011)فالحی، سازش با همنوعان است
ها اخالق بقاء، رشد و پیشرفت انسان سبقت جویی سالم و آموزنده

(. بدون تردید اقادام باه 2005)استرالیز، در زندگی اجتماعی است
اط و ورزش یا تماشای مسابقات ورزشی، نوعی تفریح سالم، پرنشا

انگیاز اجتمااعی اسات کاه خاود باه فراگیاری بسایاری از طرب
کناد و رفتارهای اجتماعی و الگوهای اخالقی در جامعه کمک می

 افراد در امور غیرهنجار و انحارافبه یک معنا مانع از اتالف وقت 
  (.1381)انورالخولی، شودمی

سالم تفریحای و ساازنده کاه بساان گاهی اوقات این جریان 
-نهان در امر کنترل اجتماعی و بهسازی فردی عمل مایعاملی پ

گیارد و باه عامال تخریاب کند، خود، در مسیر انحرافی قرار مای
(. در میاان 2007راماون،) شودوحدت و وفاق اجتماعی تبدیل می

 ای داردهای پرطرفدار و جاذب، فوتبال جایگااه ویاژهانواع ورزش
هام از پدیاده (. تماشاگری به عنوان یک بخاش م2008 )مارش،

با واقعیتای  رویهای دوامروزی نیز به عنوان سکّه فوتبال در جامعه
های مثبات آن باا کارکردهاای شود و جنبهزشت و زیبا تعبیر می

العاده ارزشمند در کنار رویکارد منفای و عاوارض زیانباار آن فوق
آمیخته است و طبیعی است کاه یکای از عاوارض منفای پدیاده 

(. 1386)رحمتای، م در میان تماشاگران استاوباشگری و وندالیس
تاریخ ورزش آکنده از وقایع فراوان و حتی رخدادهای بزرگی است 

شوند و در این زمینه، ه خشونت و آشوب در ورزش مربوط میکه ب
 فوتبال صدرنشین همه است. 

 بین آرژانتین و پرو 1964فوتبال  هحوادث آشوبگرانه در مسابق
جنگ بین هنادوراس  1969و در سال کشته برجای گذاشت  318
ور شاد کاه در فوتبالی شعله سالوادور به علّت برگزاری مسابقهو ال

چهارچوب مسابقات مقدّماتی جام جهانی در مکزیک برگزار شاده 
باین دو تایم  زخمی شدن تعاداد زیاادی در مساابقهبود. مرگ و 

سلتیک و گالساکورنجرز اساکاتلند و دو تایم رقیاب در ترکیاه و 
و صدها مورد دیگر،  1908یم بازی فوتبال در دادگاه منچستر تحر

(. پژوهشااگران و 1381)انورالخااولی، شااهدی باار ایاان مدّعاسات
علااوم اجتماااعی دالیلاای را مطاارح و تفساایرهای ن پااردازانظریااه

تماشاگران مساابقات ت و خشونر مورد رفتار اوباشگرانه متفاوتی د
تاا  هاای کاالن اجتمااعیآن، از دگرگونی هتراند که گسارائه داده

فرهناگ دریجی گیارد. باا گساترش تاهای خُرد را دربر میعامل
در ورزش، همچنین مسائل پرخاشگرانه آن ی طرفداری و تماشاگر

های اخیر به خاود معطاوف نظر محقّقان و پژوهشگران را در سال
 (.1388 قاسمی،) داشته است
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( در تعریفی نسابتاً جاامع از پرخاشاگری آن را 1976)1کاکلی
پرخاشگری ناار به رفتاری است که با نیّت  :کندچنین تعریف می

شاود و مای تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگار انجاام
به ساالمت دیگاران و احتمااالً خاود  متضمّن بی توجّهی محض

پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روان شناسانه  است. پیامدهای
تعریف خشونت و تمایز آن از پرخاشگری باه  باشد. وی آن گاه در

فیزیکی اسات کاه  خشونت، کنشی”کند: کنش فیزیکی اشاره می
با بی توجّهی کامل به سالمت خود و دیگران یا به منظور آسایب 

. شاودهاا انجاام مایشخص دیگر یا تخریاب دارایای ندن بهرسا
زا با رفتار، کنش و کاربرد نیروی فیزیکی آسایب بنابراین، خشونت

تجلّای  توان به مثاباهمی گردد. همچنین، خشونت رامشخص می
ر صبانیت به شکل احساسی یا کالمی دافراطی و شدید خشم و ع

بیماااری  خشااونت ورزی نااوعی .(2006)پیرسااون،نظاار گرفت
اجتماعی است که درروند حرکت نامتعادل یک جامعه، به اعضاای 

قادمت پدیاده  (.2006)ماک دونال، گارددآن جامعه عارض مای
کناد. خشونت در فوتبال با عمر این ورزش پرطرفدار براباری مای

آمیختگی بازی با نوعی احساس  تانش و  استفاده از قدرت بدنی،
ر غلباه بار حریاف و کساب هیجان زیاد میان بازیکنان به منظاو

پیروزی و برخی دیگر از عوامل، ورزش فوتبال را با نوعی خشونت 
درونی و ذاتی همراه کرده است. گسترش روز افازون ایان ورزش 

ود باه در جامعه به دالیل متغیّر و تأثیر آن بر گساتره اجتمااع خا
این امار  در آن دامن زده است. تشدید حساسیت و سپس خشونت

ای شدن فوتبال و کسب جایگاه و اهمّیات فرآیند حرفهبه ویژه با 
ای کاه اقتصادی و سیاسی آن رشد بیشتری داشته است؛ به گوناه

ی از خشونت در فوتبال را یک توان در بسیاری از کشورها پدیدهمی
    (.1381)عنبااری، هااا دانسااتمسااائل اساساای و بحااث انگیااز آن

اجتماعی و  پدیدهماشاگری ورزش به عنوان یک شناسی از تجامعه
جزئی از نهااد اجتمااعی ورزش در جامعاه و علال و کارکردهاا و 
پیامدهای مثبت و منفی آن که باه صاورت جریاانی یاا هیجاانی 
   )تدریجی یا سریع( در زنادگی جمعای صاورت مای گیارد بحاث 

تماشااگران ورزش اعام از بیننادگان و خواننادگان و یاا  کنادمی
       ی دیاادن مسااابقات حاضاارکسااانی کااه در میااادین ورزشاای باارا

مردم باه ویاژه نوجواناان و  ای ازشوند، بی شک بخش عمدهمی
دهناد کاه در حاال مایل نان را در جهان ورزشی امروز تشکیجوا

ه ای از جوامااع فوتبااال باااالخص تماشاااگری عرصااحاضاار پاااره
 )رحمتای، زای اجتماعی گردیده اساتهای نابهنجار و آسیبرفتار
یم و جدید اجتمااعی باا توجّاه باه حجام عظا ه(. این پدید1386

حتّی در برخی مواقاع میازان شابانه روزی آن شااید  هفتگی و یا
  ا باه خاود اختصااص ای رفدارترین برنامه فراغتای و رساانهپرطر
هاا رد اجتمااعی رساانهبرای تبیین عملک (.1387)قاسمی، دهدمی

                                                                               
1. Coakley 

و  تارینریه مختلف مطرح باوده اسات. از مهامتاکنون چندین نظ
گر نقش اجتماعی رساانه، نظریاه های تبیینتأثیرگذارترین نظریه

میالدی انجام شده  70در دهه  2گربنرکاشت است که توسط جرج
کناد کاه تلویزیاون در است. تئوری کاشت جرج گربنر بیاان مای

دنیای کنونی دارای قدرت تأثیرگذاری و القاء واقعیات ماورد نظار 
دم است. او معتقاد اسات کاه خود بر هستی اجتماعی و فکری مر

ای همگان و بیمنااک استفاده زیاد از تلوزیون باعاث ایجااد تاوده
 (.1391)هنری، خواهد شد

بینندگان پرمصرف با خشاونت تلویزیاونی ارتبااط بیشاتری  
« ساندرم دنیاای پسات»داشته و بنابراین همچون یک بیمار باه 

ار بدتر از نیا را بسیدچار می شوند. سندرمی که شالوده فکری آن د
د. در پژوهشی مشخّص داند که در واقعیت وجود دارآن چیزی می
گیاری لویزیونی خشونت آمیز منجر به شاکلهای تشد که برنامه

شود کاه طباق آن وقاوع جارم را از باوری در ذهن بینندگان می
تار وجود دارد، بسیار بدتر و وحشاتناکچه که در واقعیت جامعه آن

ناماد. این پدیده را سندرم دنیای پسات مایکنند. گربنر تصوّر می
فارد باه تماشاای  سندرم دنیای پست هنگامی روی می دهد کاه

پاردازد. در های خشاونت آمیاز تلویزیاونی مایبیش از حد برنامه
شاود نتیجه در ذهن او دنیا به صورت یک محل خبیث دیاده مای

 (. 1980 که جایی برای خشونت و اوباشگری است )گربنر،

ای نیاز از نهدهند کاه عوامال رسااتحقیقات نشان می هنتیج
عوامل مهمّی است که در رفتارهاای پرخاشاگرایانه و اوباشاگری 
جامعه مؤثّرناد. ایان عوامال شاامل رفتارهاایی از جملاه نماایش 
خشونت از تلویزیاون، اساتفاده از الفااظ تحریاک آمیاز از ساوی 

ری گزارشگر گزارشگر مسابقه، گزارش پرالتهاب و هیجانی، طرفدا
از تیمی خاص، پرداختن به حواشی بازی و تأکید بار مساائل کام 

و  دانیناگ، ماورفی (.1391 )کشاتگر، اهمیت در بازی می باشاند
 مساابقات مشاهور و نماایش هایاهور روزناماه (1988)3ویلیامز
از  باروز شاکلی در انگلساتان، منجار باه جهاان قهرماانی نهایی

 شاد کاه و بعد از مساابقات قبل در مراحل احساساتی گزارشگری
دیاد نظیار ج هاایاز گاروه برخای ها در نگااهکرد تا بازی کمک
زد و  وقاوع در آن نماود کناد کاه ایزمینه همثاب ها بهپوستیکله

 اسات. در یاک عاادی آور، اماریکارهای هیجاان خورد و انجام
در  گریاز اوباش ر الگوییاهو ها بهرسانه بودن کالم، احساساتی

 و تا دهاة یافته تجلّی 1960 دهة در اواسط کرد که کمک فوتبال
فوتباال،  مساابقات آن واساطة به که الگویی داشت؛ ادامه 1980
ذکور  جوانان، بخصوص هیافت سازمان و بیش کم هایگروه توسّط
 (.2006)پیرسون، شد زد و خورد تبدیل کانون کارگر، به هطبق

                                                                               
2 . Gerbner, G 

3 . Willimas and eal 
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ت ، یکی از نظریه پردازان پست مادرنیزم کوشایده اسا1پاستر
ها را در پرتو آخرین نظریه هاای های جدید و رسانهاثرات فناوری

معتبر، نسبت به اجتماع و فرهنگ، موشکافانه بررسی کند. وی در 
در این زمینه میگویاد: آن « هاعصر دوم رسانه »اثر خود با عنوان 
یعنی عصر  های فنّی مربوط به عصر دوم رسانه ها؛چه در نوآوری

اینترناات، پساات الکترونیکاای و ماااهواره مهاام اساات، دگرگااونی 
ی فرهنگ، هویت فرهنگی و روش جدیاد سااخته شادن هگسترد
ای ها در پذیرش ورزش به عنوان پدیدههاست. نقش رسانههویت 

 آن گونه که لئونااردو شی متضاد و متناقض است.مفید یا مضر نق
رفتارهاای  ههاا از یاک ساو اشااعه دهنادگوید رسانهمی (1988)

پرخاشگرانه از طریق انعکاس این رفتارها در تلویزیون، مطبوعات، 
دهناد کاه هستند و از طرفی از طریق رسانه نشان مای ... رادیو و

رزش، ماورد قباول رفتارهای پرخاشاگرانه در ورزش باه عناوان ا
 (. 1989 )عبدالحق، ها را کنترل کردنیستند و باید آن

ها عمالً فرایند کسب هویات مساتقل را بارای جواناان رسانه
هایی را برای تأمّل و بازاندیشی در خاود، کنند و فرصتتسریع می

کنند و میل جوان را به استقالل )باه اطرافیان و اجتماع فراهم می
کنند. این موضاوع های بزرگسالی( تشدید میعنوان یکی از نشانه

ممکن است به لحاظ هنجاری متعارف و پسندیده و مقبول جلاوه 
های ممنوع و غیرمجااز هام کشایده کند یا در شرایطی به عرصه

 (. 1385 )معتمدنژاد، شود

( از اجتمااعی شادن، احسااس 1986اسوآهوالو براد هتفیلد )
ای اضاافی ، باروز روحیاه تعلّق، کسب هویت به همراه تخلیه قاو

هااا و خشاونت و پرخاشااگری و فرافکناای از جملااه علاال، انگیاازه
رادیاو و تلویزیاون از پیامدهای تماشاگری ورزش یاد شده اسات. 

های جمعی هستند که ضمن داشتن محاسن و مزایای جمله رسانه
فراوان آموزشی، هنری تفریحی، القاء عقیده، سازمان یابی، کسب 

های اجتماعی را نیز به ، بدآموزی …آگاهی و  مهارت، سرگرمی،
( وندالیسم و اوباشگری را اغتشاشای 2006) پیرسون .همراه دارند

اندازناد. اصاطالح دیگاری ند که طرفداران فوتبال به راه میدامی
رود، هولیگانیسام اسات که برای رفتارهای خشونت آمیز بکار می
بال معموالً هولیگانیسم فوت که رفتاری جامعه ستیز تلقّی می شود.

دهد و ممکن است در میاان آشاوبگران به صورت گروهی ر  می
 افاارادی کااه هااوادار تاایم نیسااتند، همراهاای داشااته باشااند

کاه  (در تحقیقی نشاان داد1381) (. افسرکشمیری1391)کشتگر،
عوامل بسیاری در بروز خشونت و اوباشگری دخیال هساتند کاه 

 در  (1381امال اسات. جهاانفر )وهاا یکای از ایان عقش رساانهن
خود بر علل خشونت در فوتبال به ایان نتیجاه رساید کاه  مطالعه
هاا و مطبوعاات، روزناماه تارین عوامال عبارتناد از: نقاشعمده

                                                                               
1. paster 

اجتماعی و هیجان گروهی. تأثیر ، اقتصادی ،های فرهنگینارسایی
زیاون رسانه ها برخشونت تماشااگران، محادود باه تماشاای تلوی

های اجتماعی نیز به سهم خود نقش چرا که سایر رسانه شود؛نمی
مجالت،  قابل توجّهی در بروز اوباشگری فوتبال دارند. مطبوعات،

های اجتماعی، مااهواره، نترنت، صحفات شخصی افراد در شبکهای
دیاده را شاکل ها و رادیو ادراک عمومی و منظره این پخبرگزاری

یاران پدیاده اوباشاگری در گذارناد. در امی دهند و به نمایشمی
فوتبال به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر کم رنگ تر است؛ امّا 

گیر شدن فوتباال در جامعاه ر چند سال اخیر با روزمرگی و همهد
حوادثی از نوع خشونت و اوباشگری در فوتباال باه ویاژه دو تایم 

نظور جلوگیری از شود. به ممطرح استقالل و پیروزی مشاهده می
 . ، ابتدا باید عوامل بروز آن شناسایی شوداین پدیده گسترش

ها و تأثیر آنهاا را ایم نقش رسانهما در این تحقیق سعی کرده
نیم آیاا ارتبااطی باین هایی بررسی کنیم و بدادر بروز چنین رفتار

های آشاوبگرایانه تماشااگران بر رفتارها و تأثیر آن تحریک رسانه
 فوتبال وجود دارد؟

 

 تحقیق روش

تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف 
آماری تحقیق شامل تماشاگران آشوبگر  هکاربردی است. جامع

آماری  هبود. نمون 91و  90 فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال
های موجود در خاص و محدودیت تحقیق با توجّه به شرایط

ان آشوبگر گرنفر از تماشا 100دسترسی به اطاّلعات و افراد 
های مرتبط با ورزش در خشونت در فوتبال که چندین بار

ها از طرف پلیس دستگیر شده بودند، بصورت تصادفی ورزشگاه
 انتخاب شدند.

ای بود که شامل محقّق ساخته هگیری پرسشنامابزار اندازه
ای لیکرت سوال در طیف پنج گزینه 45متغیّرهای دومگرافیکی و 

ا در توسعه اوباشگری را مورد بررسی قرار هبود که نقش رسانه
بررسی علل  داد. سؤاالت با توجّه به تحقیقات متعدد که بهمی

توصیف جامعه و  گرایی در میان تماشاگران فوتبالخشونت
انجام  شناختی عوامل مؤثّر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش

 قاسمی،  1386 ، کاامی،1381عنبری، ) شده بود، انتخاب شدند
 (. 1391 ، کشتگر،1388

های علوم ب رشتهروایی پرسشنامه توسّط استادان مجرّ
رسانه بررسی و  هدنی و کارشناسان خبره در حیطبانتطامی، تربیت

در یک آزمون آزمایشی با استفاده از آلفای  آن پایایی
 توصیف   برای تحقیق   محاسبه شد. در این = r  0.91کرونبا 
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)میانگین، انحراف استاندارد و  استفاده از آمار توصیفیها با ویژگی
 بررسی نتایج از آمار استنباطیدرصد فراوانی( و تحلیل و 

(KMO)برای همچنین .گردید استفاده ، گاما و ضریب توافق 
و برای  Excelافزار نرم از جداول و ها نمودار دادن نشان و رسم

 استفاده گردید. SPSSها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 یافته های تحقیق

 نتایج آمار توصیفی مربوط به فراوانی و درصد پاسخ دهندگان 

 

  

 

در سطح پنج درصد  KMOبا توجّه به معنی دارشدن آزمون
    جدول برای تبدیل  در موجود   عناصر که  گرفت   توان نتیجهمی

 شدن به یک عامل مناسب می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گراناوباش ی رفتارها بروز و گیری شکل با جمعی های رسانه تحریک کّلی رابطة جهت گاما آزمون  .3 جدول  

 سطح معنی داری
 

 مقدار آزمون
 

 نوع آزمون وتعداد
 
 
 

 

 آزمون گاما 36/0 029/0

 تعداد 100 

 

همچنین از ضریب توافق جهت تعاین رابطاه باین تحریاک 
تماشاگران توسط تلویزیون، ماهواره، تماشای نوع فیلم، مطبوعات 
و رادیو با رفتارهای اوباشگرایانه استفاده شد که با توجّه به ساطح 

معناداری بین همه عوامل به جزء رادیو با رفتارهای خشونت آمیاز 
 رد.و اوباشگرایانه ارتباط وجود دا

 دهندگان پاسخ دموگرافیکی متغیّرهای .1 جدول

 فراوانی تحصیالت فراوانی سن

 47 زیر دیپلم 34 15-20

 31 دیپلم 28 21-30

 17 فوق دیپلم 14 31-40

 5 لیسانس 17 41-50

 0 فوق لیسانس و باالتر 7 و باالتر 50

 شدن اجتماعی فرایند عامل برای عناصر بودن مناسب جهت KMO آزمون .2جدول

 KMOنتیجة آزمون  بار عاملی )چرخش( عنصر عامل

 های اجتماعیرسانه

 600/0 تلویزیون

 679/0مقدار آزمون:
سطح معنی داری 

:005/0 

 677/0 نوع فیلم

 618/0 تأثیر صدا و سیما)مجریان(

 572/0 ماهواره

 840/0 ساعات تماشای ماهواره

 587/0 روزنامه های ورزشی

 743/0 نشریات و مجلّات

 803/0 اینترنت

 243/0 رادیو

 643/0 خبرگزاری ها

 درصد فراوانی اشتغال نمونه آماری .1نمودار 
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  بحث و نتیجه گیری

های اجتماعی در توسعه های تحقیق نشان داد که رسانهیافته
و بروز خشونت و اوباشاگری درتماشااگران فوتباال ماؤثّر اسات. 

(، 1988) هااای ایان تحقیااق باا نتیجااه تحقیقاات لئوناااردویافتاه
(، کوراکیس 1997) بام و سینگر(، تنن1991) آرمسترانگ و هریس

 وند(، نورعلی1381) (، عنبری2003) (، دانینگ و همکاران1998)
(، همخااوانی دارد و از طرفاای نتااایج 1391) ( و کشااتگر1386)

اسات   که معتقد ای بندورا مشاهده  تحقیق مؤیّد نظریه یادگیری
گیرناد. ایان ها را یاد مایافعال آن هافراد از طریق دیدن و مشاهد

یاباد زیارا تماشااگران در هنگاام زش نمود بیشتری میامر در ور
زنند که قبالً تماشای فوتبال در اوج هیجانات دست به اعمالی می

شناسای اند. دکتار شاکرکن در کتااب روانبطرق مختلف آموخته
نماید و معتقد است که ( بر این امر تأکید می1367) اجتماعی خود

قط با تعیاین رویادادهایی توانند فهای اجتماعی)گروهی( میرسانه
 ارند.ذتأثیر ژرفی بر ما بگ گیرند،که در معرض تماشا قرار می

رویدادهای پرتحرّک و هیجانی مانناد فوتباال بایش از ساایر 
(. 1391 )کشتگر، ها با سرگرمی برای تماشاچیان همراه استرشته
هاای ا در رساانههانآمیاز و پخاش آهای خشاونتین صحنهبنابرا

ها جهت آسیب شناسای  انهختن تلویزیون و سایر رسمختلف و پردا
توانند در توسعه و یادگیری این رفتارها تأثیرگذار ها میاین صحنه

باشند. بزرگنمایی، تمرکز و پرداختن بیش از حد و نمایش رفتارهاا 
خشونت آمیز و اوباشگرایانه بر بروز احساساات تماشااگران ماؤثّر 

 (. 1387 )قاسمی، است

مطبوعاات،  ههای خشان، مطالعارچه تماشای فیلمبنابراین ه
نشریات و مجلّاتی که برای جذب مخاطب  مطالب غیار واقعای و 

نمایند، تحریک تماشاگران آشوبگر از سوی ای را منتشر میحاشیه
ها، اینترنات، ریسوگیری گزارشگران ورزشی، خبرگزا تلویزیون و

ا به پردازند و یآمیز میکه یا به انتشار موارد خشونت ماهواره، رادیو
 کوشند، بیشتر باشد، ها نمیمصلحت در عدم پخش بعضی صحنه

 

 

یاباد. رفتارهای اوباشاگرایانه و خشاونت آمیاز نیاز افازایش مای
  ای و جنجااالی، هااای حاشاایهمصاااحبه همچنااین دروپ پااردازی

هاای مادیران های صفحات شخصی، تفسیر به رأی گفتاهنوشته
ی اسات. لاذا رعایات اصال صاداقت در ورزشی نیز عامل دیگار
تواند تا حدودی از باروز چناین رفتارهاایی نوشتن و ارائه خبر می

 جلوگیری کند. 

هاای ها و سااختههای جمعی نیز مانند بسیاری از یافتهرسانه
ها هستند که نیک توانند مفید یا مضر باشند. این انسانانسانی می

ها هساتند کاه سازند و باز انسانر آن منعکس مید روزگار را دو ب
های منتشر شده نسابت نیکی و بدی را به محتوای برنامه مفاهیم

های سینمایی و مطبوعات دهند. بنابراین رادیو، تلویزیون، فیلممی
کننده و تأثیرگاذار بار روی انحرافاات اجتمااعی تعیین هخود وسیل

باشند؛ لذا تعیاین کنناده ها میدست انساننیستند بلکه ابزاری در 
هایی است که قاطعیت مثبت یا منفی آن مربوط به محتوای برنامه

های تأثیرات رسانه .یابدها از این وسایل انتشار میانسان هبه وسیل
 تماعی، مربوط به تغییراتای اسات کاهجمعی بر روی انحرافات اج

های آگاهانه یا برنامه هکنندکننده و پخش های سازنده، ادارهانسان
دارند که ممکن است موجب ریدل یا ناآگاهانه به جامعه عرضه می

واگیری رفتاری شوند که به معنای گرفتن ناخودآگاه رفتار دیگران 
هاای است. این نکته را همواره به خاطر داشته باشایم کاه رساانه

لمللای ها و پیکارهای خارجی بین اجمعی، در مبارزات داخلی ملّت
برای تهییج و بسیج عقاید عمومی، و نیز گاهی برای سرکوبی آن، 

دیگار  هها هستند. نکتاترین حربهکنندهترین و تعیینقاطعیکی از 
  نمایاد، ایان اسات کاه اگار بناا باشاد تماام که ذکر آن مهم می

هاای تلویزیاون، از آمیاز از صاحنهها و حاوادث خشاونتداستان
ای مجلّات و صفحات اجتماعی و اینترنت هبلندگوی رادیو و ستون

گاری هم احتماالً در جوامع به همان اندازه اوباش خذف شوند، باز
و خشونت پیدا خواهد شد که امروزه وجود دارد. امّا نباید فراماوش 

هاای توانند باا پارداختن باه برناماههای جمعی میرسانه هکرد ک
  اجتماعی بکاهند اصولی و کارشناسی شده از بروز برخی انحرافات

اوباشگرانه رفتارهای با عامل چند بین ارتباط جهت توافق ضریب آزمون  .4جدول  

 سطح معنی داری
 

 عامل تعداد مقدار آزمون
 
 
 

 

001/0 
 

874/0  تحریک تماشاگران توسط تلویزیون 100 

برنامه های ماهوارهتماشای  100 762/0 001/0  

04/0 920/0  تماشای نوع فیلم 100 

 تحریک تماشاگران توسط مطبوعات 100 702/0 031/0

رادیوتحریک تماشاگران توسط  100 062/0 151/0  
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هاای پدیاده .آل و عاری از خشونت را تداعی نماینادایده جامعهو 
اجتماعی چناان چاه باه معضال تبادیل شاده باشاند، اغلاب باا 

تدابیر پیشگیرانه که معماوالً  راهکارهای اجتماعی قابل رفع است.
توجیه  پس از بررسی موضوعات ومعضالت اجتماعی مورد توجّه و

از جنس راه کارهای اجتماعی اسات. داشاتن نگااه گیرد، قرار می
مواجهاه باا مشاکالت کماک  شناساانه درروان جامعه شناسانه و

کااهش خشاونت و  گوناه مشاکالت وحل و رفع ایان شایانی در
با توجّه باه ایان کاه هام  اوباشگری و سایر جرائم خواهد داشت.

از دست دستگاه تلویزیون خاارج شاده و « کاشت»اکنون انحصار 
تری همچون اینترنت، عمتنوّ رهنگ سازان جهانی ابزارهای بسیارف

ای دیجیتاال را نیاز در هاای مااهوارهای و شابکههای رایانهبازی
ست ارتباط تأثیر و تلقّی ذهنای القااء شاده از اختیار دارند؛ بدیهی
ها با حرکت جامعه از واقعیت دنیای خود به سوی سوی این رسانه

ریزان امیال برنامه ها طبقها، سایتها، رسانهواقعیتی که تلویزیون
ریازان ماهدهناد، بایاد ماورد توجّاه برناها نشان مایپشت پرده آن

بناا  اندرکاران ورزش کشور قرار گیارد.اجتماعی و مدیران و دست
ها افزونی بیش از حد توجّه به اوباشگری و به نتایج برخی پژوهش

ند به طور غیرعاادی تارس تواها و تلویزیون میخشونت در رسانه
عمومی از وقوع چنین مواردی را شادّت بخشایده و نتاایج نااگوار 

در جامعاه ماا نیاز باا توجّاه باه حضاور اجتماعی را موجب شود. 
هااای جمعاای، جااوان بااودن جمعیاات کشااور و گسااترده رسااانه

ها و کارکردهای سودمند ورزش، پدیده عالقمندی مردم به زیبایی

دهد که بارای ی اجتماعی را تشکیل میتماشاگری یک جریان قو
   تصااحیح  ه نخساات بایااد بااهگیااری صااحیح آن در درجااجهاات
های موجود درباره ورزش و مبانی و اهاداف آن در جریاان نگرش

های منفی ورزش رش بر جنبهدر مجموع این نگ عملی اقدام نمود
هادفی یاا از ، استثمار افراد محروم پاوچی و بایمانند پرخاشگری

هاا و باروز تانش ران و تماشااگران ورزش،خودبیگانگی ورزشاکا
       ههااا و سااجایای ورزشااکاری، اشاااعهااا و انحااراف ارزشبحااران

بی فرهنگی در بین تماشاگران و انحراف افکار عمومی از مساائل 
حیاتی و افراط در پرداختن به ورزش و مساائلی از ایان قبیال در 

ه نتاایج فاوق باا توجّاه با. جریان ورزش در جامعاه تأکیاد کارد
جهات جلاوگیری از باروز چناین  هاای زیارپیشنهادات و راه کار
 شود:رفتارهایی ارائه می

های صدا و سیما و عدم توجّه بیش از اندازه کیفی برنامه ارتقا .1
قابل غیر طبی به دلیل ایجاد هیجانات و نقشبه فوتبال دو ق

های تیم انکار آن در ایجاد یک ذهنیت تعصّب آمیز نسبت به
 .ایش میزان رفتارهای خشونت آمیزطرفدار و به طبع آن افزپر

پردازند و های اجتماعی که به ورزش میساختار رسانه اصالح .2
ر آموزش ها در کناهای نظارتی بر عملکرد آنه ویژه نهادتوجّ

 اخبار و اطّالعات درست، هارائ خصوص در اصحاب رسانه
ارائه  ب همراه باتحلیل و تفسیر منطقی و به دور از تعصّ

.یجانیالعات همطالب آموزشی و فرهنگی در کنار اخبار و اطّ
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