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 چکیده

رفتارهای  و بروز جمعی یهارسانهنقش رابطه بررسی هدف پژوهش حاضر 
هدف کاربردی و جامعه  ازلحاظخرافی در بین بازیکنان فوتبال بود. پژوهش 

 520آماری شامل کلیه بازیکنان فوتبال شاغل در لیگ برتر استان فارس )
=Nنه ( که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمو

پرسشنامه  هاداده یآورجمع(. ابزار n= 223تعیین شد ) آماری تحقیق
خرده  چهاردر  سؤال 23های جمعی محقق ساخته که در بخش نقش رسانه

و عوامل  یرساناطالع، عوامل آگاهی، عوامل یسازفرهنگمقیاس )عوامل 
 بعد که در دو سؤال 14مشارکت اجتماعی( و در بخش باورهای خرافی 

با استفاده از روایی  نامهپرسشعمل و باور تنظیم و تدوین شد. روایی 
 یموردبررسمحتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 استفاده پی اس اساس  افزارنرم از هاداده وتحلیلیهتجز قرار گرفت. برای
جمعی و رفتارهای خرافی  یهارسانهنقش  نشان داد بین نتایج. شد

 یهامؤلفه نیب ن،یهمچن درصد وجود دارد و 95در سطح  همبستگی منفی
با رفتارهای  زین یرساناطالعو  یسازفرهنگ ،یآگاه جمعی: یهارسانه

 نیدرصد وجود دارند و ب 95در سطح  یمعنادارمنفی  یهمبستگخرافی 
جمعی و رفتارهای خرافی رابطه معناداری در  یهارسانهنقش مشارکت 

 جمعی و رفتارهای خرافی در یهارسانهدرصد وجود ندارد. بین  95سطح 
 معناداری رابطه درصد 95 سطح در همبستگی منفی باور و عمل بعد دو

که متغیرهای  است این از حاکی چندگانه رگرسیون تحلیل آزمون. دارند
رفتارهای  متغیر واریانس درصد 27 یرساناطالعو  یسازفرهنگآگاهی، 

 .است کرده تبیین را خرافی
 

فوتبال، بعدعمل،  جمعی، یهارسانه رفتارهای خرافی، های کلیدی:واژه

 .باوربعد
 
 
 

Abstract 
This study examines Relationship the role of mass 
media on superstitious behaviors of among 
football players. Purpose of applied research. The 
study population included all Premier League 
footballers working in Fars province (n = 520) 
that uses simple random sampling based on 
Cochran table sample was determined (n = 223). 
A questionnaire to collect data on the role of mass 
media 23 questions in 4 subscales (cultural 
factors, factors such as knowledge, information 
and agents of social participation) And in the 
superstitious belief that in both practice and belief 
set 14 questions were formulated. The validity of 
the questionnaire, content validity and construct 
validity and reliability using Cronbach's alpha 
reliability coefficient was investigated. To analyze 
the data, SPSS software was used. The results 
showed a negative correlation between the mass 
media and superstitious behaviors of are at 95% 
And also, between the components of the mass 
media: knowledge, culture and information with 
superstitious behaviors of are at 95% and a 
significant negative correlation between the role 
of mass media participation and superstitious 
behaviors of, there is no significant relationship at 
95%. Between the mass media and superstitious 
behaviors of in both practice and belief are 
significant negative correlation at 95%. Multiple 
regression analysis showed that variables of 
knowledge, culture and information 27 percent of 
the variance is explained superstitious behaviors 
of. 
 
Keywords: Superstitious Behaviors of, Mass 
Media, Football, Posto Perative, Post-Believe. 
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 مقدمه
 ترینیاساس و نیازها ترینیضرور از ورزش امروزه

 را کشوری کمتر کهیطوربه. است بشری جوامع نهادهای
 گسترش .باشد ورزشی سازمان فاقد که یافت توانیم

 در انسان نفر هایلیونم که است یاگونهبه ورزش روزافزون
 هاباشگاه مدیران و داوران مربیان، ورزشکاران، از جهان سراسر
 مطبوعات اندرکاراندست خبرنگاران، عکاسان، تا گرفته

 هاییتفعال در همه و گروهی همه یهارسانه دیگر و ورزشی
 توجه کانون ورزش ینچنهم. کارند به مشغول ورزشی

 و متخصصان بازرگانان، صنایع، صاحبان ،مدارانیاستس
(. Vosooghi, 2009است ) گوناگون یهارشته محققین

 است. با جامعه هر اجتماعی فرهنگی مهم ابعاد از ورزش

 این ابعاد تلویزیون، یژهوبه و ارتباطی هاییفناور گسترش

 قرارگرفته موردتوجه آن جانبههمه شناخت و پیچیده مقوله

 یریگشکل در مؤثری بسیار نقش جمعی یهارسانهاست. 

 ,Ghasemiدارند ) ورزش امر در بخصوص اجتماعی یهاارزش

 تلویزیون یژهوبه جمعی یهارسانه از ورزش یریگبهره(. 2015

 سویی ازه است. شد ورزش از امعهج سابقهیب قبالستا سبب

 طوربه نیز را جمعی یهارسانه ورزش، هک گفت تواندیگر می
ها . ورزش و رسانهاست گرفته خدمت به اییندهفزا کامالً

هر دو  کهیناهای مشترکی دارند. اول مختلفی ویژگی ازلحاظ
. دوم اندشدهیلتبدی جهانی هاها و موضوعبه پدیده هاآن

شوند. هر دو از صنایع رو به رشد و سودآور محسوب می کهینا
با در نظر گرفتن ورزش و رسانه به معنای امروزی،  کهیناسوم 

هر  کهینا یتدرنهاهر دو از پدیدهای مربوط به قرن اخیرند و 
دو دارای ابعاد گسترده و متنوع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 برای که ییهانقش ینترمهم از (. برخیZare,2013باشند )می

از:  اندعبارت شودیممطرح  تلویزیون مانند جمعی یهارسانه
اجرای  بر نظارت و قانون از حمایت آگاهی، و یرساناطالع
 عقاید برخورد برای مناسب حیطه ایجاد قوانین، درست

 رشد به کمک مداوم، زمینه آموزش کردن فراهم گوناگون،

 آموزنده، هاییسرگرم کردن فراهم جامعه، فکری و فرهنگی

         توسعه  یهابرنامه برای همکاری و مشارکت روحیه ایجاد
(Khaledian, 2014همچنین .) یهارسانه یهانقش دیگر از 

 ایجاد و یرساناطالع آموزش، ،یسازفرهنگ :به توانیم جمعی

(. در Mohammadi, 2013کرد ) اشاره اجتماعی مشارکت
، عقاید و باورهایی به عامهفرهنگگوشه و کنار جهان، در میان 

تفکر مدرن در رده عقاید خرافاتی  ازنظرکه  خورندیمچشم 

که در این  اییمنفبار معنایی  رغمیعل. شوندیم یبندطبقه
دسته از عقاید متصور است و بر پایه منطق امروزی، خرافات به 

د که به لحاظ علمی و دسته از عقاید و باورهایی هستن آن
         تحریک  هایینهزم تواندیمبوده و  دفاعیرقابلغتجربی 

 آورد یا توقیف جامعه را حول موضوعی خاص فراهم
(Forooghi, 2009.)  خرافات نگرش یا رفتاری است که بر

به ذهن فرد  یاناشناختهاساس، ترس، تهدید، عادت و عوامل 
تا بر اساس نگرشش از اتفاقات ناخوشایند  کندیمخطور 

(. خرافات انواع Jahanshahiafshar, 2014کند )جلوگیری 
از باورها و رفتارهاست که مبنای خاصیت استقرار  یاگسترده
نادرست علت و معلولی ناشی از جعل، ترس  یندهایفرابرخی 

، اعتماد به سحر و جادو و یا شانس یا برداشتی هاناشناختهاز 
(. بر اساس این Foster,2009) یوندپ یم وقوعنادرست به 

د دارد و در زندگی همه افراد وجو یشوبکمتعاریف، این باورها 
است. به نظر  بناشدهنا منطقی  روابطریشه آن بر اساس 

 هاییناامنمرهمی در جواب به  عنوانبهاین باورها  رسدیم
، نوعی تالش ناگزیر درواقعافراد در زندگی رواج یافته است و 

برای نفوذ در آینده است تا در مسیر و حوادث برای خوشایندی 
 1(. دایکسی ,2014Jahanshahiafsharبگذارد ) یرتأثبر امور 

هستند، اما حوادث  یشگیریپقابلمعتقد است تمام وقایع 
برای پیشگیری از  باآنکهتصادفی رویدادها بدشانسی هستند. 

در  اوقاتیبعضبر روش منطقی است،  دیتأکوقوع رخداد بیشتر 
شود یم گرفتهیشپدر  یرمنطقیغادبیات هر ملتی روش 

(peltzer,2003 .)می اطالق اعمالی به ورزش نیز خرافه در-

باشند،  تکنیکی عملکرد از دور و متوالی منظم، تکراری، که شود
 دیگر یا شانس کنترل در توانایی به ورزشکاران اعتقاد مانند

 که متداول هستند قدرآن خرافاتی رفتارهای خارجی. عوامل

 خرافات .اندقرارگرفته بررسی و موردبحث هارسانه توسط

 رخ "تصادفی "اصوالً  که رویدادهایی به اطمینان عدم یجهدرنت

 ,Sharififardآید )می پدید هستند، کنترلیرقابلغ یا دهندمی

 یهای خرافپایبندی جمعی به آیین ورزشکاران،(. اکثر 2007
 (.Miller, 2008, Lawrence, 2005) دارند مختلف

 هاییاستراتژ ینترمحبوبیکی از  عنوانبهی خراف رفتارهای
 برای مبارزه با اضطراب مرتبط ،ورزشکاران توسط شدهاستفاده

 ، بسیاری از ورزشکارانمثالعنوانبهبوده است؛ با ورزش 
خوردن  ازجمله، خاصیک برنامه کنند که استفاده از مطرح می

 
1.  Dixey 
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تمرکز و آرامش قبل  در داشتن هاآنبه روزانه،  غذاهای مشابه
 رفتار .(Magyar, 1996)کمک کرده است  و در حین مسابقه

. شودیم حاصل غیرارادی تقویت به پاسخ در اکثراً خرافاتی
 تفاوت عرف تکنیکی رفتارهای با در ورزش خرافاتی رفتارهای

 بوده شناختی و رفتاری تدابیر عرف، تکنیکی رفتارهای. دارند
 عمدی طوربه ورزشکاران و هستند فراوانی دانش که مستلزم

. کنندیماستفاده  هاآن از خود فیزیکی عملکرد تسهیل برای
 رفتارهای تکنیکی عرف و میان اصلی تفاوت ،یطورکلبه

تحت  را روتین رفتارهای این ورزشکاران که است این خرافات،
 را اوقات خود برعکس اغلب کهیدرصورت ،خوددارند کنترل
هیچ  خرافات ،عالوهبه. کنندیم حس خرافات کنترل تحت

 کندینم ایجاد ورزشکاران عملکرد تسهیل در منطقی پیشرفت
 مهارت انجام یک برای را بدن روتین رفتارهای کهیدرصورت

نیز های ورزشی رقابت(. Sharififard, 2007) کنندیم گرم
و  است درجه باالیی از عدم اطمیناندارای طبیعی  طوربه

کمک کند که تا  اعمال خرافی ممکن است به ورزشکاران
 کاسته و بینیپیشیرقابلغنتیجه  حدی از اضطراب ناشی از

(. Becker, 1975)کمی بر وضعیت خود داشته باشند  کنترل
عدم  در ورزش، خرافات گرایش به از عوامل مهم یکی دیگر

 مثالعنوانبهدر مورد نتایج آینده وجود دارد.  ی است کهقطعیت
که در آن  هایییتموقعبرای  "بودن تربرجسته"گرایش به 

                 بازی یتوجهقابلنقش  ،مهارت بلکه شانس تنهانه
است باعث روی آوردن ورزشکاران به خرافات  کندیم
(Langer,Roth, 1975, Langer, 1977).  عالوه بر عدم

 متأثردهد که خرافات نشان می هایافتهقطعیت در مورد نتایج، 
 کهیهنگاماست.  دادهرخاز اهمیت نتیجه در یک وضعیت 

نتایج بسیار مهم در نظر گرفته نشده است، افراد احساس 
شود. کم می هاآن تنش روانی و سطح کنندی میبیشتر شآرام

مهم است،  بسیار شدهگرفتهدر مقابل، زمانی که نتایج در نظر 
معتقد است  1را(. بندو ,1997Vyse) شودمیتنش روانی بیشتر 

 پاداش آوردن دست به اضطراب، تقلیل چون هاییکنندهیتتقو

 اکتساب یا و دیگران تحسین آوردن دست به و پولی، مالی

تقویت باورهای خرافی دارند  نقش مهمی در نفسعزت
(Asgarinadooshan, 2009 .)تحقیقاتی در مورد  حالینباا

شود. عزیز هایی از آن توصیف میکه نمونه شدهانجامخرافات 
بر  مؤثر( در تحقیق خود با عنوان عوامل اجتماعی 1394) یخان

 
1. Bandura 

گرایش به خرافات به این نتیجه رسید که بین نوگرایی و 
گرایش به خرافات رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و 

معنادار  طوربهمیانگین گرایش به خرافات در بین شاغلین 
با  ( در تحقیقی1388بیشتر از افراد غیر شاغل است. صفایی )

با خرافات به این  مرتبط یشناختجامعهعنوان بررسی عوامل 
، گرایش به یگانگیازخودبنتیجه رسید که احساس نابرابری و 

فکری و فارس زبانان گرایش  مشاغل ؛ وشودیمخرافات بیشتر 
کمتری به خرافات داشته و مشاغل کشاورزی و کرد و لر 

ی ندوشن و زبانان گرایش بیشتری به خرافات دارند. عسکر
 خرافات به بررسی گرایش ( در تحقیقی با به1388همکاران )

 خرافه(، عمل یک بودن تأثیرگذار به )اعتقاد باور بعد سه در

 داشتن نتیجه به )اعتقاد نتیجه و خرافی( عمل یک به )اقدام

 نتایج اند.داده قرار یموردبررس خرافی( عمل یک اقدام به

 خرافات به گرایش میزان درمجموع دهد کهمی نشان تحقیق

 به پاسخگویان از برخی همه موارد است. در متوسط حد از کمتر

 خودشان از پاسخگویان، کمی درصد داشتند. گرایش خرافات

 مدعی همین عده اکثریت ولی بودند، داده انجام خرافی رفتار

همچنین با مروری بر  .اندگرفته نتیجه کارشان این از بودند که
شود که تحقیقات چندی در مورد مطالعات خارجی مشخص می

ی به تحقیق ( در1998) 2است. مونیکوت شدهانجامخرافات 
ارتباط خرافات و اضطراب قبل از بازی در سطوح مختلف  یدتائ

دهد نشان می هایافتهپردازد. بین بازیکنان زن و مرد فوتبال می
راب قبل از بازی رابطه معناداری نبوده که بین خرافات و اضط

ه است و دار بودرابطه معنیبین سن و خرافات  کهیدرحالو 
اند. بین جنسیت و خرافات نوجوانان بیشتر به خرافات پرداخته

همکاران و  3اسچیپر رابطه معناداری وجود نداشته است.
 هایآیین روانی مزایای"( در تحقیقی تحت عنوان 2005)

طبقه  ورزشکاران در میان مطالعه :مهم یهاورزش در خرافاتی
 مهم یهاورزش در خرافی هایآیین روانی مزایای ،"باال

 شرایطیکند و به بررسی می بررسی فوتبال، والیبال و هاکی را
 به اجرای این متعهد یژهوبه طبقه باال که ورزشکاران پردازدمی

ها یافتهبا  فرضیه ی اینسازگارهستند.  بازی قبل از هاآیین
است  بیشتر های خرافی زمانیآیین پایبندی به نشان داد که

 است. باال بازی اهمیت )ب(ست و باال عدم اطمینان )الف( :که
هم  روانی حالت تنش که دهدمینشان  تکمیلی وتحلیلیهتجز

 هاییینآپایبندی به  در عدم اطمینان و بازی اثر اهمیت در

 
2. Mounicot 

3. Schippers 
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 منبع با یک بازیکنان عالوه بر این، خرافی در حد واسط است.
خرافی  هاییینآبه  پایبندی سطوح بیشتری از بیرونی، کنترل

-نمایش گذاشته به منبع کنترل درونی با بازیکنانرا نسبت به 

-، کارکرد آیینموردبحث شرایط مورد در آمدهدستبهنتایج . اند

-های مهم نشان میخرافی را در تنظیم تنش در ورزشهای 

اضطراب  ،(2005) 2نیو ل 1برگر قیتحق هایافتهی بر طبق دهد.
 یخراف یمنجر به رفتارها یتدرنهااز عالقه به ورزش،  یناش

است. کاهش اضطراب  یبرا یرفتارها تالش نیو اشود یم
 دهینسبت به پد متفاوت ی( نگاه2009) 4و کوکو 3ستروف

     ها همه انسانکنند که یاستدالل م هاآندارند. خرافات 
 هاآندارند.  یافتهتکامل یخراف یبه توسعه رفتارها یذات لیم

 یزندگ بهبودکه به  یاقدامات خراف ایو  دیعقا یبرخ معتقدند
به توسعه  لیبه تما ، منجرانجامدیم در این رفتارها ریدرگ افراد

به  یاز نسل یرفتار شیگرا نیاشود و یم یخراف یرفتارها
( 2010همکاران )و  5. دمیسچشودیم منتقل گرینسل د
از تفکر  یاوهیش ایو  یمنطقریغ یباورها عنوانبه را خرافات

 دهد.میقرار  یرتأثرا تحت  دادهایرو جینتا کهکند معرفی می
)جبر  شدهیینتعحوادث از قبل  جیکنند نتایکه فرض م یافراد

همکاران  و 6زیوانویک به خرافات دارند. یشتریب شی(، گرایعل
( به بررسی خرافات و باورهای خرافی در ورزش مدرن 2012)

صت )شانس و پردازد. ورزشکاران به دلیل فشار و مفهوم فرمی
عدم شانس( در طول بازی بیشتر در معرض ابتال به خرافات 

ندارند. با  درمألعاماما تمایلی به بحث در مورد آن ؛ هستند
ها ورزشکاران اکثراً خرافی هستند و موفقیت خود توجه به یافته

( 2013و همکاران ) 7وان. دانندیمرا وابسته به جادو و طلسم 
نوع  ینتربرجستهکه خرافات در پوشاک دریافتند  در تحقیقی

آوا، مصرف  دی: تولخرافات برجسته شامل گرید بوده وخرافات 
 ی خاص،تیعدم مشاهده فعال ایمشاهده  ،یدنینوش ،ییمواد غذا

( در 2013) 8مارانیز .استی شانس و آداب خراف یهاحلقه
، عاطفی، عقالنی و معنوی یزیولوژیکیفتحقیقی از چهار جنبه 

های خرافات و مراسم مذهبی در ها و تفاوتبه بررسی شباهت
ها بیانگر این مطلب است که یافتهپردازد. ورزش می

 
1. Burger 

2. Lynn 

3. Foster 

4. Kokko 

5. Damisch 

6. Zivanovic 

7. Wann 

8. Maranise 

کنند تا خرافات. ورزشکاران بیشتر از مراسم مذهبی استفاده می
و  هایتموفقاز زندگی در مورد  ترییقعممراسم مذهبی معنی 

دهد اما خرافات باعث کاهش های ورزشی ارائه میشکست
باشند. های ورزشی شده و برای ورزش مخرب میفعالیت

که افراد احساس کنند کنترل بر  ی( است زمان2009) 9بروکس
به دنبال نظم و ساختار در  و انددادهازدستخود را  یزندگ
اوفری . دشونیم ریدرگ یخراف یخود باشند، در رفتارها یزندگ

بین کنترل  تحقیقی به بررسی ارتباط ( در2016) 10و همکاران
    مقابله، کنترل اولیه، کنترل ثانویه و  شخصی، مکانیسم
       بررسی ارتباط  منظوربه هاداده. پردازدیمباورهای خرافی 

   و همچنین  شدهاستفادهمنفی از هر دو بعد خرافات مثبت و 
و راهبردهای کنترل،  یامقابلهاز کنترل شخصی، مکانیسم 

 شدهاستفادهباورهای خرافی مثبت و منفی  ینیبشیپبرای 
مقابله و  سمیمکاناست. نتایج نشان داد که کنترل شخصی، 

باورهای خرافی منفی و  ینیبشیپکنترل برای  یهایاستراتژ
بوده است. در مدل نهایی کنترل داخلی، حمایت  مؤثرمثبت 

کننده خرافات  ینیبشیپمواد  زیآماغراقو مصرف  احساسی
داخلی، استفاده از مواد  زیآماغراقمنفی بوده است. کنترل 

کننده خرافات  ینیبشیپمخدر، حمایت عاطفی و پذیرش 
مثبت بوده است و ورزشکاران ممکن است انواع مختلف 
باورهای خرافی را برای مقابله و به دست آوردن کنترل در 

همکاران و دموتورو شرایط عدم اطمینان فعال نمایند. 
 نوع با خرافی رفتارهای تحقیقی نشان دادند که 11(2016)

است.  متفاوت ورزشی نقش همچنین و ورزشکاران ورزش،
 فرهنگی، عوامل قطعیت، عدم سطح رقابت، اهمیت همچنین

 در خرافی رفتارهای بر زیادی تأثیر جنسیت، آموزش، سطح
 پیچیده عوامل از یامجموعه که است بدیهی. ورزش دارد

 نقش دارد ورزش در خرافی رفتار تجلی در موقعیتی و شخصی
 مطلوب عملکرد برای تالش و احساسات تنظیم برای که

 .شودیم استفاده

 را وسیعی مخاطبان هاهفتهطی  که مسابقات لیگ فوتبال

 پدید جوانان برای را زیادی الگوهای ،کندیم مجذوب خود

گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال در زمره  است. آورده
رشد و ترقی  درراهسد  عنوانبهعواملی است که  ینترمهم

استان فارس در حال  کهیناورزشکاران وجود دارد. با توجه به 
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پایه در کشور  هاییگلپیشرو در  یهااستانحاضر یکی از 
بر  جمعی یهارسانهدارد، این تحقیق قصد دارد نقش 

فتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان ر
زیر پاسخ دهد: میزان  سؤاالتفارس را بررسی نماید و به 

گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان 
جمعی بر رفتارهای خرافی  یهارسانهفارس چقدر است و آیا 

دارند؟  یرثتأدر بین بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان فارس 
موجود و ریشه و  یهاخرافهمحقق امیدوار است با شناخت 

در میان بازیکنان فوتبال که قشر مهم  هاآنعلل وجودی 
با  مبارزهجامعه ورزشی کشور هستند، راهکارهای الزم برای 

 توصیه نماید. هاآن
 

 پژوهش یشناسروش
هدف، یک پژوهش کاربردی و از بعدد  ازلحاظاین تحقیق 

از ندوع  و همبسدتگی، توصیفی یامطالعهاطالعات،  یآورجمع
پیمایشی است جامعه آمداری ایدن پدژوهش تمدامی بازیکندان 

که بنا به گزارش  استفوتبال شاغل در لیگ برتر استان فارس 
بدر اسداس  که نفر بوده است. 528فوتبال استان فارس  یئته

نمونده آمداری تحقیدق بدا  عنوانبدهنفدر،  223جدول کوکران 
استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بدرای گدردآوری 

محقق ساخته مبتنی بدر مبدانی نظدری و  نامهپرسشها از داده
بخددش اول، شددامل  در ؛ کددهپیشددینه تحقیددق اسددتفاده شددد
خش دوم ( و ب...، درآمد وتأهلمشخصات فردی )سن، وضعیت 

های جمعی تشکیل نقش رسانهمحقق ساخته  نامهپرسشآن را 
 در و ؛بود  شدهیلتشک سؤال  23 این قسمت از  سؤاالت داد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، عوامل آگاهی، عوامل یسازفرهنگخرده مقیاس عوامل  چهار
شد و  یبنددستهو عوامل مشارکت اجتماعی  یرساناطالع

باورهای خرافی که  محقق ساخته نامهپرسش بخش سوم آن
و هم بعد رفتاری )عمل(  (هفت گویه)گرایش را در بعد باور 

 موردسنجشبود را  سؤال 14شامل  مجموعاًکه  )هفت گویه(
ارزشی لیکرت  پنجبر اساس مقیاس  نامهپرسشدهد. قرار می

طیف )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد،  پنجتنظیم گردیده و شامل 
. برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی استخیلی زیاد( 

و  یشناسجامعهنفر از اساتید نه  ، از نظرات نظرسؤاالت
تخصص داشتند استفاده موردنظر  یدرزمینهکه  بدنییتترب

مذکور نیز توسط آزمون  نامهپرسششد. همچنین اعتبار سازه 
 1الکین -می یر -کیزر یبردارنمونهکفایت  نآزموبارتلت و 

پایایی  است و شدهگزارش( 1انجام شد که نتایج در جدول )
 آمدهدستبهپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 ( آمده است.2آلفای متغیرها در جدول شماره ) است. میزان
 KMOاندازة  شودیم مشاهده( 1که در جدول ) طورهمان

باشد. در پژوهش حاضر اندازة آن برای  6/0باید بیشتر از 
است  701/0 و برای رفتارهای خرافی 899/0جمعی  یهارسانه

دهد نتایج میکه میزان قابل قبولی است، آزمون بارتلت نشان 
 دهندهنشانتر باشد کوچک هرچقدرسطح معناداری این آزمون 

در این پژوهش  رادارندها توان تشکیل عامل این است که داده
و است  معنادار( >01/0P) یمعنادارنتیجه این آزمون در سطح 

( بیانگر سطح 2آمد در جدول شماره ) به دستآلفای کرونباخ 
 ونی ابزار پژوهش است.قابل قبولی از هماهنگی در

 
1. Kaiser- Meyer- Olkin Measure 

 یریگنمونههای کفایت حجم نتایج آزمون -1جدول 

 رسانه یهانقش رفتارهای خرافی

 KMO                                      889/0شاخص  KMO                                  701/0شاخص 

 001/0سطح معناداری= آزمون بارتلت 001/0سطح معناداری= آزمون بار تلت

 202درجه آزادی= 643/576تقریبی از آماره کای دو=  213درجه آزادی=  836/194تقریبی از آماره کای دو= 

 

 متغیرها درونی پایایی به مربوط ضرایب -2جدول 

 میزان آلفا نام متغیر میزان آلفا نام متغیر

 747/0 مشارکت اجتماعی 751/0 تارهای خرافیفر

 784/0 یرساناطالع 732/0 رسانه یهانقش

 746/0 رفتارهای خرافی در عمل 726/0 آگاهی

 778/0 رفتارهای خرافی در باور 691/0 یسازفرهنگ
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 پژوهشهای یافته
جوان  یدهندهنشانبا توجه به آمار توصیفی، این پژوهش 

است. دامنه سنی بازیکنان لیگ برتر  موردمطالعهبودن جمعیت 
. اگر بر طبق آمار سازمان استسال  36تا  15 استان فارس

در نظر گرفته  29تا  15ملی جوانان دامنه سنی جوانان بین 
درصد از  90 یباًتقرتوان اذعان نمود که می ترتیبینابهشود، 

 21پاسخگویان جوان بوده و میانگین سنی بازیکنان حدود 
 36درصد از بازیکنان زیر دیپلم،  شش. سطح سواد استسال 

درصد دارای سطح  41ان دیپلم بوده و درصد از پاسخگوی
و  کارشناسیدرصد دارای مدرک  17و  کاردانیتحصیالت 
اند. بنابراین اکثر افراد دارای سطح سواد متوسط باالتر بوده

هستند. فراوانی مربوط به محل تولد جمعیت  کاردانییعنی 
درصد از بازیکنان محل  81دهد حدود نشان می موردمطالعه

درصد از پاسخگویان متولد روستا  19و حدود تولدشان شهر 
درصد، لر  21درصد بازیکنان فارس، ترک  54اند. حدود بوده
بنابراین بیشترین اقوام ؛ باشنددرصد می 6، عرب درصد 19

 باشند.ها میفارس
این موضوع بوده که  یدهندهنشانپژوهش  هاییافته

درصد در  40میزان گرایش به رفتارهای خرافی در بعد باور 
 استو زیاد  درصد حد متوسط 8/36سطح زیاد، در بعد عمل 

(. بنابراین، گرایش به رفتارهای خرافی در بعد 3جدول شماره )
باور بیش از گرایش به رفتارهای خرافی در بعد عمل بوده است 

در  درصد 4/47 یطورکلبه ارهای خرافیو میزان گرایش به رفت
 سطح متوسط بوده است.

 
 

 

 رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال توزیع فراوانی -3جدول 

 
 یهارسانهتحقیق  متغیرهای همبستگی ( میزان4جدول )
عوامل  ،یسازفرهنگعوامل  :اسیخرده مق چهاردر جمعی )که 

 بر را ی(و عوامل مشارکت اجتماع یرساناطالععوامل  ،یآگاه

 نشان رفتارهای خرافی در بعد باور(تحقیق )دیگر  متغیرهای

نتایج پژوهش در قالب آزمون همبستگی حاکی از آن  .دهدمی
جمعی و رفتارهای خرافی در بعد  یهارسانهاست بین نقش 

درصد وجود دارد یعنی با  95در سطح  باور همبستگی منفی

باور  در بعدجمعی رفتارهای خرافی  یهارسانهافزایش نقش 
 جمعی: یهارسانه یهامؤلفه نیب ن،یهمچن. یابدیمکاهش 

با رفتارهای خرافی در  زین یرساناطالعو  یسازفرهنگ ،یهآگا
درصد وجود  95در سطح  یمعنادارمنفی  یهمبستگبعد باور 

جمعی و رفتارهای  یهارسانهنقش مشارکت  نیدارند و ب
درصد وجود  95خرافی در بعد باور رابطه معناداری در سطح 

 ندارد.

 موردمطالعه نمونه رفتارهای خرافی در بعد باور در جمعی و یهارسانهنقش  بین همبستگی -4 جدول

 

 جمعی یهارسانه

 یهارسانه

 جمعی
 یرساناطالع یسازفرهنگ آگاهی

مشارکت 

 اجتماعی

رفتارهای خرافی 
 در بعد باور

 040/0 -256/0 -442/0 -338/0 -237/0 ضریب همبستگی پیرسون

 619/0 001/0 001/0 001/0 008/0 سطح معناداری
       

تحقیق  متغیرهای همبستگی ( میزان5جدول )همچنین 
 عوامل :اسیخرده مق چهاردر ی جمعی )که هارسانه

و عوامل  یرساناطالععوامل ی، عوامل آگاه ،یسازفرهنگ
رفتارهای تحقیق )وابسته  متغیرهای بر را ی(مشارکت اجتماع

نتایج پژوهش در قالب  .دهدمی نشان خرافی در بعد عمل(

 یهارسانهآزمون همبستگی حاکی از آن است بین نقش 
در  جمعی و رفتارهای خرافی در بعد عمل همبستگی منفی

 یهارسانهدرصد وجود دارد یعنی با افزایش نقش  95سطح 
 ن،یهمچن. یابدیمعمل کاهش  در بعدجمعی رفتارهای خرافی 

، یسازفرهنگی، آگاه جمعی: یهارسانه یهامؤلفه نیب

 معیارانحراف میانگین خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد درصد گرایش به رفتارهای خرافی

 103/1 700/3 5 10 20 40 25 درصد(باور )خرافات در بعد 

 953/0 210/3 3/5 8/15 8/36 8/36 3/5 (درصدعمل )خرافات در بعد 

 990/0 157/3 3/5 8/15 4/47 1/21 5/10 (درصد) خرافات
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 .درصد وجود دارند 95در سطح  یمعنادارمنفی  یهمبستگبا رفتارهای خرافی در بعد عمل  زین و مشارکت یرساناطالع
 

 موردمطالعه نمونه جمعی و رفتارهای خرافی در بعد عمل در یهارسانهنقش  بین همبستگی -5 جدول

 

 جمعی یهارسانه

 یهارسانه

 جمعی
 یرساناطالع یسازفرهنگ آگاهی

مشارکت 

 اجتماعی

رفتارهای خرافی 
 در بعد عمل

 -283/0 -261/0 -391/0 -424/0 -359/0 ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 سطح معناداری

 
تحقیق  متغیرهای همبستگی ( میزان6جدول )همچنین 

عوامل  :اسیدر چهار خرده مقی جمعی )که هارسانه
       و  یرسانعوامل اطالع ،یعوامل آگاه ،یسازفرهنگ

     تحقیق وابسته  متغیرهای بر را ی(عوامل مشارکت اجتماع
نتایج پژوهش در قالب آزمون  .دهدمی نشان رفتارهای خرافی()

ی جمعی و هارسانههمبستگی حاکی از آن است بین نقش 
 درصد وجود 95در سطح  رفتارهای خرافی همبستگی منفی

جمعی رفتارهای خرافی  یهارسانهدارد یعنی با افزایش نقش 
 ،یآگاه جمعی: یهارسانه یهامؤلفه نیب ن،یهمچن. یابدیم

 یهمبستگبا رفتارهای خرافی  زین یرساناطالعو  یسازفرهنگ
نقش  نیدرصد وجود دارند و ب 95در سطح  یمعنادارمنفی 

جمعی و رفتارهای خرافی رابطه معناداری  یهارسانهمشارکت 
 درصد وجود ندارد. 95در سطح 

 
 

 موردمطالعه نمونه جمعی و رفتارهای خرافی در یهارسانهنقش  بین همبستگی -6 جدول

 
 جمعی یهارسانه

 یهارسانه

 جمعی
 یرساناطالع یسازفرهنگ آگاهی

مشارکت 

 اجتماعی

رفتارهای 
 خرافی

 -137/0 -325/0 -259/0 -338/0 -217/0 ضریب همبستگی پیرسون

 093/0 001/0 001/0 001/0 007/0 سطح معناداری
       

 وسقمصحتکه برای سنجش  یرهدومتغهای هرچند آزمون
 منظوربه، اما نمایدیمضروری  مورداستفادهفرضیات پژوهش 

 جمعی یهارسانهتری از بررسی نقش دستیابی به تصویر روشن

مبادرت به انجام  خرافی در بین بازیکنان فوتبال بر رفتارهای
شود. رگرسیون چند متغیره نوعی تحلیل رگرسیون چندگانه می

روش آماری است که جهت سنجیدن تأثیر جمعی و فردی دو 
 کاربردهبهبر روی تغییرات متغیر وابسته یا چند متغیر مستقل 

(. در تحقیق حاضر از آماره رگرسیون 1366شود )کرلینجر، می
در این  است. شدهاستفاده 1گامبهگام ییوهشچند متغیره به 

روش متغیرهای مختلف به ترتیب میزان اهمیت در تبیین 
ر شوند و متغیرهایی که تأثیری دمتغیر وابسته وارد معادله می

-توضیح متغیر وابسته نداشته باشند، خارج از معادله قرار می

 نظر در با متغیره، چند رگرسیون تحلیل انجام گیرند. برای
 بررسی به تحقیق یهاداده به توجه با بخش این در گرفتن

 
1. Stepwise 

. پردازیمیم تحقیق متغیرهای از یک هر بین همبستگی رابطه
رسانه  یهامؤلفه مستقل متغیر که شد متذکر باید اینجا در

 یرساناطالع -3 یسازفرهنگ -2آگاهی  -1جمعی شامل: 
 معادله وارد تحقیق متغیرهای کلیه استمشارکت اجتماعی  -4
 تا. است رفتارهای خرافی نیز وابسته متغیر .اندشدهیلتحل و

( 7در جدول ) .شود بررسی چندگانه تحلیل در هاآن معناداری
که  دهدیمگرسیون چندگانه نشان نتیجه آزمون تحلیل ر

به ترتیب در  یرساناطالعو  یسازفرهنگمتغیرهای آگاهی و 
درصد واریانس متغیر رفتارهای  2R  27.4 اند وهمدل ماند

 خرافی را تبیین کرده است.
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 بازیکنانمدل رگرسیون چند متغیره رفتارهای خرافی بین  -7 جدول

R 2R 
2R خطای استاندارد شدهافزوده F معناداری F گام نام متغیر 

 گام اول آگاهی 001/0 19.303 108/0 108/0 114/0 338/0

 گام دوم یسازفرهنگ 001/0 25.021 241/0 241/0 251/0 501/0

 گام سوم یرساناطالع 001/0 18.634 259/0 259/0 274/0 524/0

 

که  دهدیم( آمده است نشان 8که در جدول ) Betaمقدار 
در گام نخست متغیر )آگاهی( با متغیر وابسته  واردشدهمتغیر 

  ( با یسازفرهنگهمبستگی منفی داشته، گام دوم متغیر )
 متغیر وابسته همبستگی منفی و داشته و در گام سوممتغیر 

؛ با متغیر وابسته همبستگی منفی داشته است (یرساناطالع)
نقش چهارگانه رسانه جمعی بر متغیر  بینییشپبنابراین 

 عبارت از: موردمطالعهارهای خرافی در جمعیت رفت
 

 رفتارهای خرافی =

(X3( )-.208) + (X2) (-.254) + (X1) (415.-)+ 3.544 
 

رسانه  چهارگانهاذعان داشت که از نقش  توانیمپس 
 یرتأثجمعی که در این رگرسیون بر متغیر رفتارهای خرافی 

 -3و  یرساناطالع -2آگاهی -1متغیر:  یبترتداشته است، به 
نقش اساسی در  بوده است. این سه عامل یسازفرهنگ

؛ کاهش رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال داشته است
خرافی این سه درصد واریانس متغیر رفتارهای  27.4حدود  که
 ( بوده است.یسازفرهنگ، یرساناطالعآگاهی، ) یرمتغ
 

 
 "رفتارهای خرافی "به مدل  واردشدهمتغیر  -8جدول 

 سطح معناداری B Beta T نام متغیر متغیر

X1 001/0 -673/5 -415/0 - 397/0 یآگاه 

X2 007/0 -719/2 -254/0 -204/0 یرساناطالع 

X3 033/0 -154/2 -208/0 -145/0 یسازفرهنگ 

 001/0 141/14  3.544 مقدار ثابت

 

 گیرییجهنتبحث و 
مدرن در کشور ما کمتر  نهادیکبخشی از  مثابهبهفوتبال 

که به شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرده  است قرنیمناز 
است اما در همین مدت کوتاه توانسته نقش و جایگاه حائز 

که  یاگونهبهاهمیتی در پر کردن اوقات فراغت مردم پیدا کند 
به ورزش اول کشور بین نوجوانان و جوانان رواج یافته  یجتدربه

با یک کاالی فرهنگی  مثابهبهاست. ورود ورزش فوتبال 
 سوء کارکردهاگیری و بروز مواجه شده که زمینه شکل یمسائل

اعتقاد به را فراهم ساخته است. یکی از این سوء کارکردها 
اخیر در فوتبال ایران  یهاسال دراست که  2و جادو 1خرافات

ها بر این باورند که انجام بسیاری از فوتبالیست و رواج یافته
مسابقاتی که در آن  یجهدرنتتواند برخی از تشریفات خرافی می

. خرافات امروزه نقش بسیار مهمی داشته باشد ،حضور دارند

 
1. Superstition 

2. Magic 

در ورزش محسوب  ازجملهیکی از معضالت در جامعه بشری و 
بررسی نقش به  قیتحق نیا درشود. به همین خاطر می

 بر رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبال جمعی یهارسانه
 یاز ابزارها یکی یجمع هایرسانه چراکهاست،  شدهپرداخته

در ورزش فوتبال کاهش رفتارهای خرافی در  و مهم یاساس
 دی، از تشدتوانندیمخود  یو با توجه به کارکردها رودیمبشمار 

 پژوهش های. یافتهدینما یریشگیدر ورزش کشور پخرافات 
فوتبال  کنانیباز نبی در خرافات به گرایش میزان دهدمی نشان

   و کماگرچه در سطح متوسط بوده است. به عبارتی،  رانیا
به هرکدام از خرافات  موردمطالعه ینمونهدرصدی از  یشب

گرایش داشتند و در باور و عمل آنان جای خاصی  شدهیمعرف
را در  میزان گرایش به خرافات گر، ادرمجموعداشته است، اما 

یک پیوستار نشان دهیم، میزان گرایش به خرافات در سطح 
، اما یستنمتوسط بوده است. اگرچه این وضعیت مطلوب 

 رانیتحقیق مشابهی در این زمینه در فوتبال ا کهییازآنجا
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 ازمندیدقیق این وضعیت را ارزیابی کرد و ن طوربهتا  نشدهانجام
 یخارج قاتیدر تحق. است نهیزم نیدر ا یشتریب قاتیتحق

 اکثر اندداشته انیب (2005) 2( و الرنس2008) 1لریم
خود را وابسته به جادو و  تیهستند و موفق خرافی ورزشکاران

( و 1982) 3لین اتیهمسو با نظر نیهمچن و دانندیطلسم م
 نیب یهمبستگ جینتا ( بوده است.2012همکاران )و  4کیوانویز

 رفتارهای خرافی در بین بازیکنان فوتبالو  ینقش رسانه جمع
؛ وجود دارد همبستگی منفی ریدو متغ نیا نیب دهدیمنشان 

جمعی از میزان  یهارسانهیعنی با افزایش نقش و کارکرد 
استفاده از  .شودیمرفتارهای خرافی بازیکنان فوتبال کاسته 

راهبردها در  ینترمهمیکی از جزو  توانیرا م یجمع هایرسانه
 تیظرف یجمع یهارسانه رایز؛ دانست کاهش خرافات

دارند و  زمانهم طوربهبر همه افراد را  یرگذاریتأثو  یدسترس
بگذارند.  یرتأثجامعه  یهاارزشفرد و  یبر رفتارها تواندیم

در سد راه  بزرگ یدر ورزش بخصوص در فوتبال مانعخرافات 
ورزش فوتبال  رایز؛ استورزش  نیا یاثربخشو  ییکارا

ترین فعالیت و رشته ورزشی به و پر مشارکت ینپرطرفدارتر
از  توانیورزش م نیدر اخرافات و با کنترل  آیدمیشمار 

چون  جمعی هاینمود. رسانه یریجلوگباورهای غلط  وعیش
     بااطالع توانندیم نترنتای و هاروزنامه و،یراد ،یزیونتلو

در  ینقش مهمو مشارکت  یسازفرهنگ ،یو آگاه یرسان
   فوتبال داشته باشد و موجبات  رفتارهای خرافیکاهش 

    ورزش در کشور فراهم گردانند.  نیا شتریتوسعه هر چه ب
که  است (2010همکاران ) و 5تحقیق ملزر بااین یافته همسو 

     یزیونتلوآموزشی  یهابرنامه، اندداشتهدر تحقیق خود بیان 
برای  اخالقی، ظرفیت خوبی هایگیرییمتصم با ترویج

 یهابرنامهو  کندیمپیشگیری در ورزش را فراهم  یهابرنامه
آموزش اخالق در کنار کنترل عوامل دیگر نظیر محیط، مربیان 

در  یراخالقیغدر پیشگیری از رفتارهای  تواندیم هایمیتهمو 
 یهارسانه( به نقش 1386ورزش بکاهد. همچنین، قاسمی )

جمعی در توسعه اخالق کشور پرداخته است و دریافته که بین 
 نیدر ادارد. وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود 

: مؤلفه چهاردر  جمعی هاینقش و کارکرد رسانه قیتحق
بر  یو مشارکت اجتماع یرساناطالعآموزش،  ،یسازفرهنگ

 
1. Miller 

2. Lawrence 

3. Neil 

4. Zivanovic 

5. Melzer 

 نیب دهدیمنشان  جیاست. نتا شدهیبررس رفتارهای خرافی
رابطه خرافی  رفتارهایو  یجمع هایرسانه یسازفرهنگنقش 

 یاجتماع نهادیک عنوانبه هاوجود دارد. رسانهمنفی معنادار 
و  یاجتماع راتییبا آحاد جامعه داشته و در تغ یرابطه متقابل

در ورزش نقش  کاهش خرافاتدر رابطه با  یسازفرهنگ
 یهابرنامه جادیبا ا یجمع های. رسانهکنندیم فایرا ا یمهم
 کیمردم،  یآگاه شیافزا یبرا یکارشناس یهابحثو  یلیتحل

 یورزشکاهش رفتارهای خرافی در جهت  عیوس یسازفرهنگ
در توسعه و  یینقش بسزا نیهمچن داشته باشد. در کشور

همسو با  افتهی نیورزش فوتبال داشته باشد. ا شرفتیپ
که  اندداشته( بیان 1391پور )آقاپور و زارع : است ریز قاتیتحق

 اندکردهدر میان جامعه فراموش  یسازفرهنگرویکرد  هارسانه
بر  یاحرفهبه ورزش قهرمانی و  ازحدیشبو ضمن توجه 

. اندانگاشتهفرهنگی ورزش چون خرافات را نادیده  مسائل
 یهابرنامهکه  اندداشته( بیان 1390نژاد )آقاجانی و نادری 

یک امر فرهنگی نیاز به  سازیینهنهادبرای اشاعه و  هارسانه
که حاوی پیام کاهش  یهابرنامهبنابراین باید ؛ استمرار دارند

 بایستیم، یاثربخش، برای داشتن استخرافات در ورزش 
حداکثر  کهپخش گردند  یهازمانتداوم و تکرار داشته و در 
قرار گیرند. همچنین مرادی  هابرنامهمخاطبان در معرض این 

در ورزش  یسازفرهنگکه  اندداشته( بیان 1390همکاران )و 
متولی ورزش و فرهنگ اعم نهادی  جانبههمهنیازمند همکاری 

 وزارت، بدنییتترب، وزارت هادانشگاهپرورش، از آموزش
فرهنگ و ارشاد اسالمی و... است تا با همدلی و همفکری، 
فرهنگ جامعه را نسب به ورزش تغییر دهند. راجرز نیز معتقد 

 یهاکانالاز طریق همکاری با سایر  هارسانهاست که چنانچه 
 یاثرگذارفعالیت کنند، دارای  هاآنهماهنگی با  اجتماعی و در

 .بیشتری خواهند بود
-رسانه بخشیآگاهینقش  نینشان داد ب جینتا نیهمچن

رابطه معنادار وجود دارد. رفتارهای خرافی و  یجمع های
و آگاهی  شکارکردهای رسانه، آموز ینترمهمیکی از  ازآنجاکه

 یارسانهدهی جهت باال بردن دانش سالمت مخاطبان است، 
یک ابزار قدرتمند در ارائه  عنوانبه تواندیمچون تلویزیون، 

 آن متعاقب و هانگرشاطالعات واقعی و آموزش، به تغییر 
     عنوانبه ورزشی یهابرنامه. گردد منجر سالم رفتارهایی

 رامونیبه عموم، پ یرساناطالعیک راهبرد کلیدی در جهت 
. شودیمدر ورزش شناخته خرافات آنان نسبت به  هایینگران

، نیازمند آموزش همه طبقات اجتماعی در هر نقطه از جهان
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 هستند و این فرآیندی است که با توجه به تغییرات مداوم
معتقد است:  "طبا"است.  ناپذیریانپاشرایط زندگی، پیوسته و 

ارتقاء سطح علمی باعث کم شدن گرایش به تفکر خرافی در 
مردم شده و پیدا شدن ریشه علمی برخی خرافات، باعث 

     شدن ناپدید  کمکمشدن برخی خرافات و  تررنگکم
-مهم از یکی آگاهی میزان افزایش روینازا شودخرافات می

 است خرافات با مبارزه یهاراه تریناثربخش و ترین
(Asgarinadooshan, 2009)و  یفروغ هایافتهیبا  ؛ و

ندوشن و  ی(، عسکر1388) یشاهنوش(، 1388مقدم ) یعسکر
( همسو بوده 2002همکاران )و  1ی(، بوخار1388همکاران )

 یآموزش یهابرنامهبا پخش  جمعی یهارسانه نیبنابرا؛ است
نقشی اساسی داشته  یورزش خرافاتکاهش در جهت  توانندیم

ورزش  طیرسانه، بهبود سالمت مح یراتتأثاز  یکی باشند.
در  مؤثر یگام یآموزش یهابرنامهو پخش  دیکه با تول است

 جینتا نیبردارد. همچن در ورزشخرافات جهت کاهش 
 یجمع هایرسانه یرساناطالع نقش نینشان داد ب یهمبستگ

 هایوجود دارد. رسانهمنفی رابطه معنادار  رفتارهای خرافیو 
، ترمهمو از همه  یکنندگافشاو  ینقش هشداردهندگ یجمع

 هاینهرسا یرساناطالعذا لشفاف را بر عهده دارد.  یرساناطالع
 بهراجع به خرافات باید  تیو شفاف خرافاتبا کاهش  یجمع

شاهکار : است ریز قاتیهمسو با تحق افتهی نیاشته دا همراه
 یرساناطالعکه  داردیم( در پژوهش خود بیان 1383)

جمعی، جدای از ترویج ورزش و اخالق ورزشی،  یهارسانه
و اخالق  یاحرفهموجب ایجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش 

: است ریز قاتیهمسو با تحق افتهی نیا ورزشی شده است.
 یجمع هایکه رسانه داردیم انیب (1382و همکاران ) یغفور

 انی. خالددارندمردمنگرش و رفتار  رییدر تغ یاثر معنادار
 ینقش مهم جمعی هارسانهداشتند که  انی( ب1392همکاران )

 همکارانو  مارکوس قی. تحقاندداشتهدر توسعه ورزش 
استفاده از رسانه  یدرزمینهکه  قیتحق 29( که از مرور 1994)

 ییباال زانیبه م یارسانه امیپ یادآوری دادهانجام گرفت، نشان 
که  افتی( در1991) 2(. جکسون ,2011moradiاست )بوده 
اثر  مردم یآگاه یشبرافزا رسانی بااطالعی جمع یهارسانه
و  یمشارکت اجتماع نینشان داد ب یهمبستگ جینتا دارند.

در  تیشفاف دارد.نوجود  یرابطه معنادار رفتارهای خرافی
 یاطالعات مشارکت مردم را برا افتیو در ارائهارتباط با 

 
1. Bukhari 

2. Jackson 

 های. رسانهدهدیم شیافزا جلوگیری از گسترش خرافات
موجب  توانندیم این زمینهدر  قیدق یرسان بااطالع یجمع

 ندیمردم در فرآ مؤثرمشارکت  فراهم کنند.مشارکت مردم 
 شیرا افزا یشفاف، اعتماد عموم یفضا کیدر  گیرییمتصم

به  ازیبودن مشارکت و شفاف بودن فضا ن مؤثر یداده است. برا
 ندیو اطالعات است تا مردم آگاهانه در فرآ یداشتن آگاه

 تواندیمو این اطالعات و آگاهی  ندیمشارکت نما گیرییمتصم
 در اختیار مردم قرار گیرد. هارسانهاز طریق 
نقش  یجمع هایرسانه نشان داد جیکه نتا گونههمان

 نیدارد و ب کاهش خرافات در بین بازیکنان فوتبالدر  ییبسزا
و  گاهیآ ،یرساناطالع ی تنها:جمع هایعمده رسانه یهانقش

ارتباط  کاهش خرافات در بین بازیکنانبا  یسازفرهنگ
جمعی و بخصوص  یهارسانهانواع وجود دارد.  یمعنادار

ایفاگر نقش مهمی  تواندیمبا داشتن مخاطبانی انبوه  یزیونتلو
 دهندهنشان هادر کاهش خرافات در ورزش کشور باشد. یافته

 در فوتبال بازیکنان بین در خرافات به گرایش نبودن بحرانی
 خرافه که کرد فراموش نباید را نکته این اما؛ است ایران

-می مشکل دچار را عقلی سامان( باور و نظر حوزه در) اندیشی

 ساختار و سامان (رفتار و عمل حوزه در) خرافی اعمال و کند
 آلوده آفات و هایبآس انواع به را اجتماعی و فردی زندگی

تهیه  با جمعی هایلذا رسانه(. Salehiamiri, 2008) نمایدیم
 دقیق یرساناطالع تواندیمکارشناسی محور  یهابرنامه

خرافات داشته و اطالعات درستی را در اختیار  یدرزمینه
یکی از  عنوانبهرفتارهای خرافی  زیرا؛ ورزشکاران قرار دهد

توسط ورزشکاران،  شدهاستفاده یهایاستراتژ نیترمحبوب
 کهیدرحالبرای مبارزه با اضطراب مرتبط با ورزش بوده است 

 تکنیکی متعارف رفتارهای با در ورزش خرافاتی رفتارهای

 و رفتاری تدابیر تکنیکی متعارف، رفتارهای دارند. تفاوت

 ورزشکاران و هستند فراوانی دانش که مستلزم هستند شناختی

 هاآن از خود فیزیکی عملکرد تسهیل برای عمدی طوربه

میان رفتارهای  اصلی تفاوت ،یطورکلبهکنند. استفاده می
 رفتارهای این ورزشکاران که است این خرافات، و تکنیکی

 را خود اغلب کهیدرصورت ،خوددارند تحت کنترل تکنیکی را

هیچ  خرافات کنند. همچنین،می حس خرافات کنترل تحت
 کند،نمی ایجاد ورزشکاران عملکرد تسهیل در منطقی پیشرفت

مهارت  انجام یک برای را بدن تکنیکی رفتارهای کهیدرصورت
کنند. همچنین می جسمی( آماده ازنظر هم و روانی ازنظر )هم

-رسانه درواقع. استبخشی  یآگاهیکی از کارکردهای رسانه 
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 مورد در مردم اطالعات و آگاهی افزایش طریق از ورزشی های
 یژهوبه ورزشی یهابرنامه تهیه با ورزش مضررات خرافات در

 جذب موجب شود تهیه کارشناسی طوربه کهیدرصورت
 یدرزمینه مخاطبین عملکرد و آگاهی سطح ارتقا و مشارکت

 باید رسانه جمعی و ورزشی مسئوالن. گرددمی خرافات ورزشی
نشاط  و سالمت فضای بسترسازی در ورزش مهم نقش به

 در رسانه یتهکم تشکیل با و آگاه باشند جامعه عمومی
 خرافات در ورزش و توسعة زدودن به فوتبال، فدراسیون

کنند. عالوه بر این باید دانست  کمک ورزش فوتبال فرهنگ
کاهش خرافات در  در مؤثرابزاری  عنوانبه که آگاهی بخشی

 معرض به و تدوین تهیه، ییهابرنامهبنابراین، . بنگرند ورزش
دانش  و معلومات سطح ارتقای جهت در که درآید نمایش
و  باشد خرافات در ورزش مقولة به نسبت مردم عمومی

 یهارسانهعالوه برا ین،  .دهد نشان را آن ناشی از هاییبآس
 راستای تحلیلی در ییهابرنامه جمعی باید با طراحی

 و ترویجهمچنین به . خرافات بپردازند یدرزمینه یسازفرهنگ
 داشته اییژهو توجه اخالقی فضایل و اصیل یهاارزش تبلیغ
 یههمه جانب همکاری نیازمند ورزش در یسازفرهنگ. باشند

 همفکری، و با همدلی فرهنگ که و ورزش متولی نهادهای
 بایستیم هارسانه .بخشند توسعه جامعه در را ورزش فرهنگ

 را ورزش مطلوب، رفتاری هنجارهای توسعه و ایجاد با
 از دوری به را مردم و کنند تبلیغ ارزش یک صورتبه

 تشویق خرافات به باور چون ورزش در یضد ارزش رفتارهای
 ،شوندیم یالقا دینی یهاپوشش با خرافی عقاید معموالً. کنند

 و دینی نخبگان از متشکل شورایی شودمی پیشنهاد
 این واکاوی به فوتبال بازیکنان و ورزش مسئوالن دانشگاهی،

    آموزش امر به بیشتر توجه همچنین،. بورزند مبادرت مسئله
تهیه  و شودمی خرافی اعتقاد کاهش به منجر ورزش در

           برپایی و بروشورها یا هاکتاب چاپ ،هایالسرو  هابرنامه
 ورزش در موجود خرافات انواع مورد در هانشست و هاهمایش

 ،هاانسان روزمره زندگی در آن مخرب نتایج و آثار بیان و
 پایین سطح در تحصیالتی ازنظر که ورزشکارانی بخصوص

 با ورزش گذارانیاستس بنابراین،؛ سازند آگاه را دارند قرار
 توانند،می ورزش در خرافات با منطقی مبارزه و سنجیده تدابیر
 خرافات به تمایل. کند ایفا آن کاهش در ایکنندهیینتع نقش

 ناپذیرییجدا بخش خرافات زیرا برد بین از تواننمی هرگز را
 قادر آدمی هاآن بدون که است انسان سازوکارهای از دسته آن
 و اهمیت به توجه با بنابراین،. نیست حیات ادامه به

 توقف یا تحرک رشد، در خرافات پنهانی و آشکار کارکردهای
 و انواع که است محققان و پژوهشگران بر دارد، بشری جوامع
 و کرده شناسایی را ورزش در رایج خرافی عقاید اقسام
 و یموردبررس را پدیده این منفی و مثبت یهاجنبه
 (.Ghafouri, 2003) دهند قرار وتحلیلیهتجز
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