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  چكيده

ها به جامعـه بـا       هاي اخالقي انتقال يافته از رسانه       بررسي رابطه ارزش   پژوهش،هدف از انجام اين     
 . ست بوده اهاي فردي آنها  با توجه به ويژگي،كنترل رفتارهاي ونداليسمي در بين تماشاچيان فوتبال

تماشاچيان هوادار از  نفر 20000داد افراد جامعه تع. شده استانجام  با روش پيمايشي پژوهشاين 
هاي فوتبال در ورزشگاه تختي انزلـي حـضور          ند كه در ليگ باشگاه    ا  ههاي ملوان و پيروزي بود     تيم
 ، ابـزار سـنجش تحقيـق      و  نفر تعيين شده بـود     377نمونه تحقيق بر طبق جدول مورگان       . ندا  هداشت

ر مباني نظري تحقيق و پرسشنامه تحقيقات مشابه داخلي اي بود كه با تكيه ب پرسشنامه محقق ساخته
فتارهـاي  ر از تحقيـق نـشان داد كـه بـين ميـزان كنتـرل              به دست آمده   نتايج   .شدو خارجي تهيه    

 با متغيرهاي وضعيت تأهل، سن، تحصيالت و اشتغال اي فوتبال  تحت تأثير نمايش رسانهيتونداليس
ها در انتقال  ند كه رسانها هت افراد جامعه تحقيق معتقد بوداكثريهمچنين  ؛دار وجود دارد رابطه معني

 در قالب رفتارهاي مبتني بر ارزش و معرفـي الگوهـاي             از طريق نمايش فوتبال    هاي اخالقي  ارزش
كنترل  با متغيرهاي ها  برگرفته از رسانههاي اخالقي اخالق مدار موفق نيستند و بين متغيرهاي ارزش     

  .شود نميدار مشاهده  عنيي رابطه مترفتار ونداليس
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  مقدمه

ايـن   كه موجب    ي از عوامل  يكي.  بر عهده دارند   ي ورزش نقش مهم   گسترشها در    رسانه
 ابـزار   ،ي گروهـ  يهـا   است رسـانه   يهيبد.  است ي فرهنگ ـ ي عوامل اجتماع  شود،  امر مي 
ن يتـر   از مهـم   يبرخـ .  هستند ي و فرهنگ  ي اجتماع يها رزش در اشاعه ا   يار قدرتمند يبس

ــاع  ــور اجتم ــوعات در مح ــيموض ــد ازي و فرهنگ ــاز:  عبارتن ــيالگوس ــيگرا  ي، مل ، ي
كـردن مناسـب اوقـات     ، فرهنـگ بهداشـت، اخـالق و پـر      ي مل ي، همبستگ يريپذ جامعه
د ييـ ن موضـوعات تأ   يـ ون را در اشـاعه ا     يـ زي مختلف نقش مهم تلو    هاي  پژوهش. فراغت
، ي، كـرد  1983 ١ني، سـور  1381،  ي، انورالخـول  1382،  يت بـدن  يـ سـازمان ترب  (انـد    دهكر

 تـالش   ي گروهـ  يهـا  فه رسـانه  يوظ) 1384زاده،  يا و عل  ين ي، فتح 1381پور،   ، شارع 1383
 همـراه بـا     ي فرهنگ يها جانات و بهبود شاخص   يد و ه  ي، تبادل عقا  يجاد همبستگ ي ا يبرا
 و ي، مظفـر يقاسـم (  استيختلف اجتماع درباره موضوعات م   يد عموم ي عقا يده شكل
ـ  در مقا  ياديـ ل سطح گسترده مخاطب، نقش ز     يون به دل  يزيتلو). 1386رتاش،  يام سه بـا   ي
ـ  اخ يهـا  در سـال  ). 1381 مقـدم،    يجعفـر (  دارد ي گروهـ  يهـا  گر رسـانه  يد  ورزش  ،ري
ـ ، تغ ير جهـان  ي بـا تـأث    يا دهي به منزله پد   يونيزيتلو ـ  در دامنـه فعال    يعيرات وسـ  يي هـا،   تي
  ). 1386 و همكاران، يقاسم( ، درآمد و توسعه داشته استيها، كاربرد عموم يورفنا

 وبعد همگاني  ها، رسانه با گسترش همراه و شد ها رسانه دنياي  وارد60 دهة از فوتبال
 از يمتفاوت اجتماعي و سياسي جهاني، نقش ، اين ورزش،زمان آن از. يافت بيشتري جهاني

 بـازي فوتبـال   كـه  اي لحظـه  همـان  از درست. آورد دست هب اش گذشته تاريخي هاي نقش

هاي  عرصه، به فرهنگ بر عالوه گرفت و فاصله تاريخي گذشته با كرد، پيدا اي رسانه هويت
  .و افراد بسياري را جذب خود ساخت) 1385فاضلي، ( شد وارد نيز اقتصاد و سياست

در  فوتبـال   اجتمـاعي نفـوذ  گسترش باعث زيرا دارند، زيادي اهميت فوتبال مخاطبان
و  انكـار  غيـر قابـل   را ورزش ايـن  اهميـت  و اجتماعي ضرورت و شوند مي جامعه تمام

ت سياسـي،  تعـامال  مجموعـه  در را فوتبـال  بايد ناگزير كه چنان .سازند مي ناپذير اجتناب
هـوادارانش   بـدون  فوتبـال «ن بك ير جان اشتايبه تعب. اجتماعي منظور داشت و اقتصادي
بلكـه   بازيكنـان  نـه  را بـازي  جايگـاه ايـن   و هـا  جـذابيت  به عبـارت ديگـر،   »نيست هيچ
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ناميد،  اجتماعي فوتبال بدنةتوان  مي را آنها كه هواداراناز  گروه اين .سازند مي هوادارانش
  . هستند جامعه در آنها نفوذ و ها رسانه حاصل
شـدن  جهاني  و شدن كااليي شدن، عقيدتي شدن، مجازي شدن، گير توده باعث ها رسانه
وجـود   بـه  فوتبـال  در هـا  رسـانه  كـه  تحـوالتي  و تـأثيرات  ايـن  به توجه با .شوند مي فوتبال
بـراي   بـازي  نوعي يا بدنسازي، براي ورزش نوعي صرفاً را فوتبال توان ديگر نمي اند، آورده

هـاي   ويژگيبرخي هاي ورزشي و سرگرمي، داراي  فوتبال عالوه بر جنبه. دانست سرگرمي
 از نظـر    ؛ است كه بسيار مورد توجه صاحبنظران علوم اجتماعي قرار گرفته اسـت            اجتماعي

 و از   اسـت  امـري اجتمـاعي      ، از يك طرف   دارد، فوتبال دو كاركرد متضاد در اجتماع        ،انآن
در پژوهش خود بـه  ) 2008 (2 و كوين١ريس .شود شمرده مي مسئله اجتماعي   ،طرف ديگر 

آميـز و    رفتارهـاي خـشونت  ،بقات فوتبال در دانشگاه  اين نتيجه رسيدند كه با برگزاري مسا      
خالف قانون نظير ونداليسم، دستگيري به دليل رفتارهاي ناهنجار و اسـتفاده از مـشروبات               

 رويدر مطالعات خـود بـر   ) 2003(كينگ . الكلي، و زد و خورد به شدت افزايش مي يابد  
 از قـدرت بـدني خـود در         رفتار هواداران فوتبال، متوجه شـد كـه مـردان هـوادار فوتبـال             

 رفتـار   در خـصوص   ،هـاي او   همچنـين بررسـي   . برنـد  هواداري از تيمشان بسيار بهره مـي      
رفتـاري هـواداران تحـت تـأثير         مدت چندين سال نـشان داد كـه نمودهـاي          طيهواداران  

 كـه از كـودكي در مـورد     همـان گونـه   يعني  . هاي پست مدرنيسم آنهاست    فرهنگ و آموزه  
  .كنند اند، رفتار مي ردانگي ياد گرفتهها و قدرت م ويژگي
اجتمـاعي  ترجيحات  اجتماعي، در نظام ارزش ه يكب فوتبال تبديل طريق از ها رسانه

از طريـق  فوتبـال   امروزه، بـازي . اند ارزش شدهاين رش فوتبال به مثابه يافراد موجب پذ
تجـاري   كـاالي  بـه  هـا  رسـانه  همچنين و ها باشگاه داري، سرمايه اقتصاد ساختار عامل سه

اقتـصادي   و مـادي  كمـي،  هاي ارزش تثبيت با داري سرمايه نظام. است شده تبديلبزرگي 
شـدن   كااليي و تجاري براي اجتماعي و اقتصادي زمينة روابط اجتماعي، تمامي بر صرف
نظـام   يعنـي  فوتبـال،  اي حرفه سازمان ساختار. است تالش كرده فوتبال ازجمله چيز همه

ي هـا  كارخانـه  مثابه به آن، نيروهاي و ها، سازمان ارزش هنجارها، قواعد، هكلي با باشگاهي
بـه   تنها نه فوتبال، شدن اي  رسانه،حال عين در و كند، مي عمل فوتبال نمادين كاالي مولد
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ـ  بـه  بلكـه  اسـت،  زنـدگي  هـاي  عرصـه  تمام رب تأثيرگذاري در ها رسانه قدرت دليل ل دلي
  .دارد خود در اين بازي كهست ا مختلفي هاي و جذابيت ها قابليت

ـ  ،ارتبـاطي  و نمـادي  نهـادي،  سه سـطح  در ورزش كه كند مي استدالل )2004 (١رو ا ب
ر تـأثي  بـر يكـديگر   متقابـل  صـورت  بـه  دارد و اين دو ناگسستني و عميق پيوند ها رسانه
سياسـي   و اقتصادي منافع و قدرت بازي نوعي ،سطح سه هر دربه اعتقاد رو، . گذارند مي
 هـاي  جذابيت، هر يك از اين دو نهاد، رو اين از. دارد وجود رسانه و ورزش نهاد دو نبي

انـواع   معتقـد اسـت كـه    همچنـين او . دارنـد  يكديگر براي مشخصي سياسي و اقتصادي
 ترين مهم مخاطب. كنند ميمخاطب  جذب ها  رسانهبراي ،فوتبال جمله آن از و ها ورزش

 قدرچ هر. نيست حيات ادامة به اي قادر رسانه هيچ ،مخاطب بدون زيرا است، رسانه نياز

 فوتبال، مسابقات بينندة ميلياردها. است قدرتمندتر و تر موفق رسانه ، باشدبيشتر مخاطب

 اي پيامـدهاي رسـانه   مخاطـب  فوتبـال،  لطف به تنها كه هستند يمخاطب ميلياردها درواقع

 ،هـا  رسانه براي فوتبال. )2004رو، (د نا گرفته قرار اي رسانه ارتباطي منظومة در و اند شده
 بـازي  ايـن  بـه  هـا آن توجه افزايش باعث كه دارد هايي  ويژگي،تصويري هاي رسانه بويژه

 بـه  و دارد بـااليي  بـسيار  اي رسـانه  قابليت بازنمايي فوتبال بازي ،ديگر تعبير به .شود مي

 هـا  رسـانه  قتـصادي ا و سياسي، فرهنگي اجتماعي، كاركردهاي اغلب با كه است اي گونه

   ).1385، يفاضل( است سازگار

  يا سم و فوتبال رسانهيوندال

هـاي    يـادگيري  ناشـي از   ،اجتمـاعي در ورزش    بخشي از عوامـل بـروز رفتارهـاي ضـد         
و ) 1973بنـدورا   ( اجتماعي است كه در پي مشاهده رفتار و نتايج آن حاصل شده است            

نمايش زوايا و جوانب مختلف فوتبـال و  . ها اهميت قابل توجهي دارند در اين امر رسانه  
هاي مختلـف سـنتي و نـوين و          رساني در مورد اين رشته از طريق رسانه        همچنين اطالع 
كه مورد توجـه    )1385شكرخواه،  ( اي گويند  اي اين رشته را فوتبال رسانه      پردازش رسانه 

بـه   پس از    هيجاناتي كه . اثرگذار است اي بر تماشاچيان      فوتبال رسانه .  است پژوهشاين  
كند، موجب بـروز رفتارهـاي       يك مسابقه فوتبال در بين هواداران بروز مي       رسيدن  نتيجه  
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ـ   شو مختلفي مي  ـ  رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي و    اد كه گاه برخـي از آنهـا ب  هـاي  ا آسـيب ي
 اجتمـاعي كـه در گـروه رفتارهـاي        يكي از انواع رفتارهـاي ضـد      . اجتماعي همراه است  
  .سم استيد، وندالشو ي ميبند پرخاشگرانه طبقه

١ونداليـسم  مفهـوم  بـاب  در شـده  ارائـه  تعـاريف  اغلـب  در
 و انحرافـات  مباحـث  در 

 بـه  معطوف رفتار عنوان به اين پديده، از صاحبنظران و پژوهشگران هاي اجتماعي، آسيب
اين  ژانورن پاتريس .اند برده نام عمومي متعلّقات و اموال، تأسيسات خرابكاري و تخريب
 نظيـر  عمـومي  تأسيـسات  تخريـب  بـه  كه كند مي تعريف بيمارگونه روحيه ينوع رارفتار 
 هـاي  باجـه  و مـسافربري  هاي ترن و مترو شهري، هاي اتوبوس صندلي عمومي، هاي تلفن
همچنـين   .)2006 (۲رسـون يو پ) 1367ژانـورن،  (دارد  تمايل آن نظاير و تلگراف و پست
 ني ا،معمولبه طور . اندازند يم راه به تبالفو هواداران كه دانند ي مياغتشاشاتا ر سميوندال
 رخ مـسابقه  از بعـد  اي قبل شتر موارديب در و شود نيز مي ييجنا يها تيفعال شامل فيتعر
ـ  انجـام  يگروه ،انهيگرا  اوباشيرفتارها نيا. دهد يم ـ  و اشـوند  يم   اغلـب ،هـا  گـروه  ني

نيـز   گـاه  هـا  گـروه  نيا. دان كرده يزير ش برنامهيپ از آنها از يبرخ چند هر اند، خودجوش
 و ،3ثيـ ه بـودن، . كننـد  جاديا يريدرگ و برخورد تا سازند يم مرتبط ها به باشگاه را خود
ـ آم خـشونت  يرفتارهـا  يمعنا به يگر معتقدند اوباش) 2004 (۴روِبن  بـا  اسـت كـه   يزي
 دافـرا  اوقات شتريب و كند يم بروز ها باشگاهخارج  و داخل در فوتبال، هواداران از يگروه
۵مارش .شوند يم آن مرتكب جوان

 ينظم يرا ب فوتبال در يگر اوباش )1996( همكاران و 
 يغوغـاگر  يهـا  توده دهيپد نيا ،آنان نظر از. كنند يف ميتعر عيوس اسيمق در خشونت و
 ين حال، رفتارهايبا ا. اند داده از دست ارياخت عنان جان،يه فرط از كه آورد يم ذهن به را
نـشان داد كـه در زمـان    ) 1974 (6زانكاسيه سـ  كـ كنترل هـستند چنـان   قابل  يسميوندال
ـ     يهـا   حـضور سـتاره    ، مسابقات فوتبال مـدارس    يبرگزار ان و  ين تماشـاچ  ي فوتبـال در ب
 ي رفتارهـا  درصـد 90ان تا حد    ين بر جمع تماشاچ   يآموزان و والد   ن نظارت دانش  يهمچن
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نـشان  ) 2005 (١نسومئـ ن كل يهمچن. آموزان را خاموش ساخت     معمول دانش  يسميوندال
س در داخل ورزشـگاه     يت مناسب مسابقات و نظارت و برخورد مناسب پل        يريداد كه مد  

 .دشو سم ي پرخاشگرانه و ونداليتواند مانع از بروز رفتارها يم
 چـون  را ونداليـسم  )1995 (3ويلكينـسن  ،)1991 (2هـوبر   از صاحبنظران ماننديبرخ

 تـضعيف  جامعه، و فرد روابط بر حاكم هاي ريناسازگا از ناشي ،اجتماعي ساير انحرافات
 انتقـال  در جامعـه  نهادهـاي  تزلـزل  افـراد،  بين روابط تنظيم در اخالقي اقتدارفروپاشي  و

 برخي خشن و خصمانهها  واكنش و جامعه بر آنوميك شرايط اجتماعي، سلطه هاي ارزش
 يبرخـ . داننـد  مـي  بيرونـي  عادالنـه نا و نامطلوب ناخوشايند، شرايط و به تحصيالت افراد
 سـاختي  دگرگـوني  معلول را كژ رفتاري ساير اشكال و ونداليسم ن نيزشمندايگر از انديد
 منـافع  و هـا  ارزش اخـالق، رسـوم،   ميـان  كـشاكش  ن،آنـا  زعم به. شمردند مي جامعه در
 اجتمـاعي  آسـيب  يـا  گرفتاري و بزهكاري، انواع ظهور براي را زمينه ،اجتماعي هاي گروه
 ).1383تبريزي،  محسني( دكن مي فراهم

 ولـي  .شـود  مـي  گفتـه  اشـيا  بـه  رسـاني  آسـيب  عمل به ونداليسم ،شناسان جرم نظر به
 نـدادن  ماننـد  خـرد  جرايم بين مرز كه است اشخاصي رساندن معناي صدمه به ،خشونت

  اشـكال  و آن بـه  رسـاندن  آسـيب  يـا  و عمـومي  نقليـه  به وسايل شدن سوار هنگام تبلي
 اي پديـده  عمومـاً  ونداليـسم . داننـد  ل را نمييا قت و مسلحانه سرقت رنظي جنايت تر جدي
 كـشوري  چـه  در بـه اينكـه   توجـه  بـدون  آنان عملكرد و ها وندال اهداف و است جهاني
  .)1388نژاد،  ي و خسرويوثوق(است  شبيه بسيار باشند، مي

 شـود  مـي  يهايچيز جايگزيني و تعمير صرف دالر ها ميليون جهان سراسر در ساله هر
  عمـومي  اعمـال  كه است شده گزارش روسيه در. اند بسته آنها نابودي به ها كمر وندال كه

 تـردد،  حـال  در قطارهـاي  بـه  سـنگ  پرتاب ها، شيشه و ها المپ شامل شكستن ها، وندال
ايـن كـشور    هـاي  گورسـتان  در قبرها سنگ كردن نابود  وهاي عمومي تلفن كردن خراب
 صـندلي  هـا،  خيابـان  و هـا  جـاده  عالئـم  به رساندن ، آسيبسوئد و غربي آلمان در. است
  پـاريس، يمترو مسئوالن. رواج دارد تلفن هاي و كيوسك نقل و حمل وسايل و ها اتوبوس

                                                      
3. Wilkinson 2. Huber 1. Kleomenes 

 
 1 .  
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 بودنـد،  كرده پاره مترو مسافران كه هايي بازسازي صندلي و تعمير براي1989سال  در تنها
 سـاله  هـر  كه دارد شكايت نيز يسپار شركت اتوبوسراني .دندكرنه يهز فرانك  ميليون18

 پايـان  در. شـكنند  مي سنگ يا تفنگ با اتوبوس را شيشه 5000كم  دست ،بيمار خرابكاران
 گـزارش  طبـق . نبـود  اسـتفاده  قابـل  پـاريس  عمومي هاي تلفن درصد هشتاد ، 1985سال 
 نكفرا ميليون 200  بيش ازبه سال هر ،در پاريس تنها ونداليسم، خسارت لوموند روزنامه
 سال در ميليون ده از بيش هلند آهن راه در اوباشگري از ناشي خسارت همچنين. رسد مي

 از يكـي  گيـرد؛  صورت مـي  ويژه دو موقعيت در آن اعظم قسمت كه شود مي زده تخمين
 يـا  هـا  بـه ورزشـگاه   فوتبـال  تماشـاچي  مـسافران  نقـل  و حمـل  هنگـام  اين دو موقعيـت، 

 .است اين كشور ورزشي هاي استاديوم

فـراهم   را امكـان  ايـن  همچنـين  رتـردام  شهر در شده دستگير نامتخلف سوابق مطالعه
 .شود داده تميز آنان بين متفاوت در گروه دو آورد كه مي

 .داد مي تشكيل را نامتخلّف  ازدرصد70كه  تخلّف كم گروه. 1
 .شد مي شامل  رادرصد24كه  تخلّف پر گروه. 2
متوسـط   اما شد، مي ديده سال 18 تا 12نوجوان  زيادي نسبتبه  تعداد افراد، اين بين در
 جواناني ،اول  گروه.بودند مرد شاناكثر جنايتكاران از بسياري مانند و بود سال 25 نآنا سن

 بـه  خطرسـاز  و تخّلـف  پـر  دوم، گروه اما .نداشتند جدي مشكالت طور عادي به كه بودند

 از مختلفـي  اشـكال  به دست ودندكهب يخرابكار گروه  اعضاي،افراد اين. آمدند مي حساب

 داشـتند  پرونده دادگستري و پليس اداره در اغلب و زدند مي خشونت و دزدي مانند مايجر

 و ١نـاهو اد). 1383تبريزي،  محسني( ونداليسم دانست اصلي هسته را آنان توان مي چنان كه
 ارتبـاطي   چهيهاي تيم ورزشي     ها و مشخصه   به اين نتيجه رسيدند كه ويژگي     ) 2009 (2وان

دار  ولي با پرخاشگري فيزيكـي آنهـا رابطـه معنـي          . با پرخاشگري كالمي تماشاچيان ندارد    
بـه دليـل   را آميـز جوانـان    رفتارهاي خـشونت  بروز )2001( ون و همكاران  .معكوس دارد 

نيـز معتقـد    ) 1995 (۳كـونز . داننـد    مـي  ابراز وجود و كسب موفقيت ظاهري در مقابل رقبا        
 افـزايش قـوانين     بـه دليـل   ي پرخاشگرانه تماشاچيان فوتبـال در دانـشگاه          رفتارها است كه 
. بـوده اســت هـاي ليــگ فوتبـال     مــدت دو هفتـه قبـل از شــروع بـازي   ظـرف  ،انـضباطي 

                                                      

1. Donahue       2. Wann        3. Coons 
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 وقتـي دو تـيم فوتبـال از دو شـهر مختلـف بـا             ،نـشان داد  ) 2005(ومنس  ئ كل هاي  پژوهش
 يك شـهر بـا يكـديگر مـسابقه          هاي با قدمت در    كنند و يا زماني كه تيم      يكديگر رقابت مي  

  .يابد دهند، ونداليسم و رفتارهاي پرخاشگرانه تماشاچيان شدت مي مي
 ،يسميـ الت وندال يتمـا روي  ان بر   يكنترل تماشاچ   نقش رسانه در   پژوهش حاضر، در  

ب رسـاندن بـه     ي و آسـ   يب رساندن به ورزشگاه و اموال عمـوم       يل به آس  يدر دو بعد تما   
 ي فـرد  يهـا  يژگـ ينكـه و  يا.  و مداقه قرار گرفته اسـت      يف مورد بررس  يم حر ي ت ياعضا
ـ  آنهـا دارد، در ا     يستيالت وندال يزان كنترل تما  ي با م  يا  ان چه رابطه  يتماشاچ ن پـژوهش   ي

هـا تـا چـه     ن موضوع كه رسـانه ي اي بررسسوي ديگر،از .  قرار گرفته است يمورد بررس 
 كنتـرل خـشونت و      ،عكـس  ا بر ي و   ير اخالق يز و غ  يآم  خشونت يحد در اشاعه رفتارها   

 يهـا  نكه حاصل آمـوزه   يانيز   نقش دارند، و     يراخالقي غ يش نامناسب بودن رفتارها   ينما
ن پژوهش مورد نظر قـرار      ي دارد، در ا   يستي وندال ي با كنترل رفتارها   ي چه ارتباط  ياد شده 

، پـژوهش   يستي وندال يها در كنترل رفتارها    از آنجا كه در مورد نقش رسانه      . گرفته است 
د بر عوامـل  يبا تأكمرتبط  هايي پژوهشج ي به ارائه نتا، انجام نشده است؛ در ادامه   يمشابه

  .پردازند ، ميت پرداخته شده اسيستي ونداليبروز رفتارها
 يج قابـل تـوجه    يسم در فوتبال نتا   يده وندال ي انجام شده در خصوص پد     هاي  پژوهش

 ي اجتمـاع  ـ وامل فرهنگـي عنقش در بررسي ) 1388(نژاد  وثوقي و خسروي. اند كردهارائه 
 نامناسب عملكرد مربيان، اخالقي دند كه رفتار غيريجه رسين نتيان به اير رفتار تماشاچد

 ونداليـست،   هـاي  گـروه  پرخاشـگرانه  رفتـار  ليـدرها،  نامناسـب  عملكرد باشگاه، مديران

 شـرايط  و ورزشـگاه  رفـاهي  امكانـات  از يرضـايت نا همچنـين   وداور نادرست قضاوت

ـ  عوامـل ترين  مهم از ،سياسي يها بحران  منفـي  هيجـان  و آميـز  خـشونت  رفتـار  بـر  ثرؤم
 بـر  ثرؤم جمعيتي و اجتماعي  ـ ياقتصاد ويژگي چند. شوند شمرده مي فوتبال تماشاگران
ـ  هـاي  ديگـر يافتـه   ازنيـز   شغل و سن مانند تماشاگران شديد هيجاني رفتار ن پـژوهش  اي
 در  ياريبـس  نشان داد كه عوامـل    ) 1381،  يريافسركشم (پژوهشج  ين نتا ي همچن .هستند

ن، كنـان، مـسئوال   ي ازجملـه رفتـار باز     ؛ل هستند يان فوتبال دخ  ي تماشاچ يبروز پرخاشگر 
ها و عملكـرد آنهـا     نقش رسانه،تي و در نهاي، اقتصاد ي، اجتماع يداوران، عوامل فرهنگ  

اي ونداليـسمي   هاي فردي تماشاچيان و رابطه آن با رفتاره         نيز بر ويژگي   ها  پژوهشدر برخي   
نـشان  ) 1386( كاظمي و همكـاران   محمـد  زمينـه، در اين   . اخالقي پرداخته شده است    و غير 
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ـ       ،ي و اجتمـاع   يت اقتصاد ي وضع  و التيدادند كه سن، تحص    ن ي بـا بـروز خـشونت در ب
ه يـ سـازوكار ته   (يطـ يعوامل مح رابطه  ان فوتبال رابطه معنادار معكوس دارند و        يتماشاچ
 و نحـوه عملكـرد      يآمـد، نحـوه داور     و  رفـت  يهـا  سي، سـرو  ، امكانات ورزشـگاه   تيبل
 اسـت امـا  م يمـستق و  معنـادار  ،بـا بـروز خـشونت   ) ي انتظاميروهايان و ن يكنان، مرب يباز
ـ .  ندارنـد  ي تأهل و شغل با بـروز خـشونت ارتبـاط معنـادار            يرهايمتغ  ين عنبـر يهمچن
 ماننـد  ييارهـ ي در فوتبـال را بـه متغ       يـي گرا  خـشونت  داليـل  خـود    پژوهش،در  ) 1381(

عامـل  .  بـودن نـسبت داد  ي، سـن و جمعـ  يتـوز  نـه ي، ك يـي گرا مي بودن رفتار، ت   ياحساس
ـ      ي اجتماع ـ ياقتصاد هـا در بـروز    نقـش رسـانه   . ر دانـست  ي تـأث  ي را در بروز خشونت ب

جهـانفر   . مختلف مورد بررسي قرار گرفته اسـت       هاي  پژوهشرفتارهاي ونداليسمي نيز در     
 بروز خشونت در فوتبال به اين نتيجـه رسـيد           داليل صدر خصو در مطالعه خود    ) 1381(

 اجتمـاعي،   ـ  اقتصادي- هاي فرهنگي ها، نارسايي  نقش روزنامه:ترين عوامل عبارتند از كه عمده
، ي گروهـ  يهـا  جـان ي ه پنداري تماشاگران نسبت به خود، نبـودن زمينـه تخليـه           كم ارزش 
 يكـار يزا و ب جان خـشونت ي، ه، اختالفات خارج از ورزشگاهي انتظاميروهاي ن يبدرفتار

، ييگـشا  عقـده  و يطلب جانيز ه ين) 1388( و همكاران    ي قاسم  به اعتقاد  .شتر تماشاگران يب
 گـروه  از يريرپـذ يتأث خانواده،ي روان يختگيگس هم از ،ييگرا ميت نزاع، و يريدرگ قهساب

 عيوقـا  و ها بحران انبوه، جماعت س،يپل كنترل ز،يآم خشونت يها لمي فيتماشا همساالن،
 يورزشـ  مطبوعات كيتحر و مجرمانه، سابقه رفتار ،يتيوضع عوامل از تيرضا ،يزندگ
 از ي برخـ .كننـد  ين مييتب را يگر اوباش و سميوندال يرهايمتغ انسيوار يمعنادار طور به

 قـرار   ي پرخاشـگرانه مـورد بررسـ      يت را بر بروز رفتارهـا     ي اثر جنس  هاي ديگر،   پژوهش
ـ ن ي رحمان هاي پژوهشج  ينتا. اند  داده نـشان داد كـه حـضور       نيـز   ) 1385(ا و همكـاران     ي

شـود و حـضور    ي پرخاشگرانه ورزشكاران مـ    يش رفتارها ير كل باعث افزا   دان  يتماشاچ
  .انجامد ي پرخاشگرانه ورزشكاران ميد رفتارهاي تشدبهان زن و مرد ي از تماشاچيبيترك

  يا اخالق و فوتبال رسانه

 سخن از وسايل ارتبـاط جمعـي   ،دانند صر ارتباطات ميرا عدر عصر امروز كه برخي آن    
ـ       همـه افـراد از رسـانه       جوامـع كنـوني،   . شود زياد به ميان آورده مي     ثير أهـاي گروهـي ت
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هـا سـپري      اوقات بيداري ما در مـصاحبت ايـن رسـانه          يك سوم از  پذيرند و درواقع     مي
ول فرهنـگ و   محـص  ،ارتباطـات .  محكوم به همزيستي هستند    ،ارتباط و فرهنگ  . شود مي

بـدون  . گيـرد  كننده ساختار، معنا و زمينه ارتباطي است كه صورت مـي            مشخص ،فرهنگ
 بين مجموعـه فرهنـگ و ارتباطـات         از اين رو،  .  هيچ ارتباطي قادر به بقا نيست      ،فرهنگ

وقتي كـه از فرهنـگ يـا فرهنـگ عمـومي بحـث              . روابط تنگاتنگ و پويايي وجود دارد     
زيـرا ايـن   .  غفلت كنيميهاي همگاني يا وسايل ارتباط    رسانه توانيم از نقش   كنيم، نمي  مي

  ).1387خوشفر، ( سازي دارند سزايي در فرهنگه ثير بأوسايل نقش و ت
د كـه بـه   نآي مي  به صورت فرهنگ عمومي در زماني ، جامعه هرهاي اجتماعي در      آگاهي

 ز ايـن رو،   ا. دنطور مستمر از طريق وسايل ارتباط جمعي و در مجامع مختلف مطرح شـو             
گيـري و    در شـكل  )  وسـايل ارتبـاط جمعـي      بخصوص(ثير اجتماع و نهادهاي اجتماعي      أت

آنچـه در   . انتقال اخالق اجتماعي و محتواي آن بويژه در ميان نوجوانـان و جوانـان اسـت               
شـود و بيـشتر بـر مباحـث          شناسي بـه عنـوان اخـالق اجتمـاعي شـناخته مـي             زبان جامعه 

يند دروني شدن   اپذيري در فر    عنوان جامعه  با چيزي است كه     ، همان تكيه دارد شناسي   روان
شـود و بـه طـور      مـي مطـرح  هنجارها و يگانگي فرد با فرهنگ و جامعـه    ،ها عقايد، ارزش 
هـا و قواعـد رفتـار در      بـه عنـوان ارزش  ، اخالق اجتمـاعي    و  در بحث از فرهنگ    ،خالصه

اي از عقايـد،      رفتـار، مجموعـه     اين قواعد  از اين رو،  . گيرد جامعه، موضوع بررسي قرار مي    
شـوند و   ها و هنجارهايي هستند كه نسبت به فرد، اموري بيروني و مستقل تلقي مـي       ارزش

شـوند و بـه صـورت جزئـي از شخـصيت او              پذيري براي او دروني مـي      در جريان جامعه  
ان كنند و بـه عنـو      و در نهايت رفتار فرد را در جامعه تعيين مي         ) 1387،  خوشفر( آيند مي در

 اخـالق اجتمـاعي جوانـان،       ،تعريـف ايـن   بر اسـاس    . شوند اخالق اجتماعي محسوب مي   
ها و هنجارهاي    دهد كه عقايد، ارزش    اي از فرهنگ عمومي يك جامعه را تشكيل مي         حوزه

 خـود عبـارت از مجموعـه    ،فرهنگ عمـومي . شود را شامل مياجتماعي قشر جوان جامعه   
  مبتنـي بـر    اين فرهنگ يـا    .كند ئل گوناگونش پيدا مي   كه هر جامعه براي مسا    است  هايي   پاسخ

بـه  هـاي تـازه،    هـا و ذخيـره      هاي گذشته است و يا از طريق دستيابي به توانايي          تجربه نسل 
تـر، فرهنـگ عمـومي       در تعريفـي سـاده    ). ، ترجمه اسـدي   1364،  كازنو(  آمده است  دست

ـ        عبارت است از انديشه     عناصـر مختلفـي   ثيرأها و معرفت مشترك يك جامعه كـه تحـت ت
افـروغ،  (گيـرد      قـرار مـي     فنـاوري ها، نمادهـا و      ها، كنش  ها، گرايش  بيني، ارزش  نظير جهان 
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يـادگيري،  : سازوكاراجتماعي به عنوان بخشي از فرهنگ عمومي از طريق سه           اخالق  ) 1377
 در نتيجـه انتقـال اخـالق اجتمـاعي و فرهنـگ     . يابـد  پذيري انتقال مي  پذيري و جامعه   فرهنگ
باشـند، در   ) رفتـاري ( مي، الگوهاي رفتاري كه ممكن است ادراكي، احساسي و عملي         عمو

ـ         افر. شوند ذهن افراد حك مي    ثيرات متفـاوتي  أيند انتقال اخـالق اجتمـاعي، در برگيرنـده ت
پـذيري    چهار عامل جامعـه    ،در جهان امروز  . شود است كه در طول زندگي بر فرد وارد مي        

ايـن چهـار    . گذارنـد  ثير مـي  أثر بر فرد ت   ؤطور مداوم و م   ه   ب از اهميت بااليي برخوردارند و    
  ).1387خوشفر، ( خانواده، مدرسه،گروه همساالن و وسايل ارتباط جمعي: عامل عبارتند از
 ايـن   ،هـا  اخالقي همـراه هـستند و رسـانه        هاي ورزشي با رفتارهاي غير     همواره رقابت 

 اشـاره   يرا همان گونه كه پـيش از ايـن        دهند ز   انتقال مي به جامعه   را  نمود نامناسب رفتاري    
 ،از طرفـي  . توانند در ايجاد الگوهاي رفتاري نامناسب نقش داشـته باشـند           ها مي  شد، رسانه 
توانـد ايجـاد     مـي . تواند تأثيرات قابل تـوجهي بـر زنـدگي مـردم داشـته باشـد               ورزش مي 

 ايـن   از. ها و محصوالت شود    همبستگي كند و موجب احساس غرور ملي و ترويج ارزش         
هر فردي كـه    . توانند مروج الگوهاي رفتاري مناسب و ارزشمند نيز باشند         ها مي   رسانه ،بعد

ـ   (  فوتبال بويژهدر ورزش    حـضور دارد، از ورزشـكار گرفتـه تـا          ) ن بـسيار  ابه دليل مخاطب
اهميـت  . ن، بايد در قبال ايجاد فضاي اخالقي در فوتبـال احـساس مـسئوليت كنـد               مسئوال

 مسئوليت و   ،درواقعاين امر    بيشتر از قوانين و مقررات است و         بسيار ها اخالقيات و ارزش  
همچنين اخالقيات گويـاي    . اندركاران فوتبال بايد بر عهده بگيرند       است كه دست   اي  يفهوظ

يكـي  . تواند درست يا غلط، خوب يا بد باشد آن چيزي است كه انجام يا انجام ندادنش مي    
هـاي   رعايت نكات اخالقي با آن مواجهنـد، تفـاوت        هاي ورزشي براي     از مشكالتي كه تيم   

 مربيـان يـا سـاير       ،به همين دليل  . اخالقي بودن رفتارهاست   فردي در تعيين اخالقي يا غير     
هاي ورزشي موظفند قوانين و اصول اساسي اخالق و مـنش             رشته ديگرن فوتبال و    مسئوال

: رزشـي عبارتنـد از    هـاي اخـالق و     تـرين ارزش   مهـم . تيم را به اعضاي تيم آموزش دهنـد       
چون بنيان و   . اخالق در ورزش بسيار مهم است     . انصاف، درستي، احترام و تساوي حقوق     
  ).2008، ١ساندلر( سازد ي فراهم ماي اخالقمند اساسي را براي زندگي اخالقي و جامعه

هـاي اخالقـي اسـت كـه فوتبـال از طريـق               بررسي ارزش  ،هدف از انجام اين پژوهش    

                                                      
1. Sandler 
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مـدار    دو متغير ارائه الگوهاي اخالق   براي اين منظور، ابتدا   . دهد  انتقال مي  ها به جامعه   رسانه
هـاي اخالقـي     هاي با اخالق فوتبال داخلـي و خـارجي، تأكيـد بـر ويژگـي               معرفي ستاره (

هـاي   هـا و نيـز رفتـار        رسـانه  از طريق ) نخبگان فوتبال، تأكيد بر الگوي پهلواني در ورزش       
جوانمردي، انـصاف، عـدالت، درسـتي و        (رهنگ جامعه   هاي پسنديده در ف    مبتني بر ارزش  

هـاي اخالقـي منتقـل شـده از      مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس رابطـه ارزش     ) احترام
هاي فوتبال بـا توجـه بـه         ها با كنترل تمايالت ونداليسمي در بين هواداران تيم         طريق رسانه 
  .   استشدهبررسي ) وضعيت تأهل، سن، اشتغال و تحصيالت (نهاي فردي آنا ويژگي

 ورزش مـورد توجـه      نيـز  و   ين رشـته ورزشـ    يتر  فوتبال به عنوان پرمخاطب    ،امروزه
واقع بـا    باشد و در   يه جوانمرد ي و روح  ي اخالق يها دهنده ارزش   تواند اشاعه  يها م  رسانه

ـ  پا ، مطلوب ي رفتار يارائه الگوها   اقـشار   ي را بـرا   ياز اخـالق اجتمـاع     ي مناسـب  يهـا  هي
در ) 2002 (2 و وارد  ١راسـل .  نوجوانـان و جوانـان فـراهم سـازد         بـويژه مختلف جامعـه    

ان فوتبـال بـه     ين تماشاچ يز در ب  يآم  و خشونت  ياخالق ري غ ي بروز رفتارها  داليل يبررس
  .هاست  رسانهيها تيان منتج از فعالي تماشاچيراخالقي غيدند كه رفتارهايجه رسين نتيا

هـا    آيا رسانه  حاضر، عبارت از اين است كه       ياد شده، مسئله پژوهش   با توجه به مطالب     
 فوتبـال كـه بيـشترين       بـويژه مسابقات ورزشـي و حواشـي آن         ها و  از طريق نمايش برنامه   

هـاي اخالقـي بـه     مخاطب را در كشور و در سطح جهان دارد، تا چه حد در انتقـال ارزش    
خاشـگرانه  هـا موجـب كنتـرل هيجانـات پر         اند؟ آيا انتقـال ايـن ارزش       جامعه توفيق داشته  

هاي فردي تماشاچيان در نحـوه بـروز رفتارهـاي           تماشاچيان فوتبال شده است؟ آيا ويژگي     
  اي نقشي داشته است؟   در ورزش رسانهپنهانهاي اخالقي  پرخاشگرانه و جذب ارزش

  قي تحقيشناس روش

تماشـاچيان  از  نفـر  20000تعداد افراد جامعـه  . شده است پيمايشي انجام با روشاين تحقيق   
هـاي فوتبـال در ورزشـگاه تختـي          هاي ملوان و پيروزي بودند كه در ليگ باشـگاه          هوادار تيم 

 نفر تعيـين شـده بـود كـه بـا        377نمونه تحقيق بر طبق جدول مورگان       . انزلي حضور داشتند  
 450 افـراد جامعـه، تعـداد        از سـوي  هـاي تحقيـق       به پرسشنامه  ندادنپاسخ  توجه به احتمال    

                                                      
1. Russle        2. Ward 
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 پرسـشنامه قابليـت بررسـي     372 تعداد   ،د جامعه توزيع شد و در نهايت      پرسشنامه در بين افرا   
ها به صورت تصادفي بين هواداران دو تـيم          پرسشنامه. يند تحليل قرار گرفتند   اداشتند و در فر   
  . شدندآوري   توزيع و پس از پاسخگويي در محل جمع،ملوان و پيروزي

در دو بـود كـه     سـؤال    42 ي حـاو  ،يا  پرسشنامه محقق سـاخته    ،قيابزار سنجش تحق  
ن پرسـشنامه كـه بـا       ي ا . تنظيم شده بود   قي تحق ي و سؤاالت اصل   ي فرد يها يژگيبخش و 
 ي و خـارج يقـات مـشابه داخلـ     يق و اقتباس از پرسشنامه تحق     ي تحق ي نظر يه بر مبان  يتك
ت ورزش،  يري مد كارشناسان از   يار تعداد ي در اخت  ،يينان از روا  ي اطم ي، برا شده بود ه  يته
ـ  و ارتباطات قرار گرفت و پس از اصالح و اعمال تغ           يشناس روان  ي، بـرا  يرات مقتـض  يي
 كرونباخ حاصـل   ي آلفا ييايب پا ي ضر ،تي در نها  . مورد آزمون قرار گرفت    يياي پا يبررس
  . بود پرسشنامه ي كافيياي پاياي به دست آمد كه گودرصد87

ـ آزمـون تحليـل واريـانس       ز   پـژوهش بـا اسـتفاده ا       يها فرضيه زمـون  ك طرفـه و آ  ي
 ي و بـرا گرفـت  شـفه انجـام   يبـ يدمن و آزمـون تعق    يس و فر  يك كروسكال وال  يناپارامتر
ـ    أالت، اشتغال، ت  ي سن، تحص  يرهايسه متغ يمقا  از ،يمنـد  ن سـنجش رابطـه   يهـل و همچن

  .دش استفاده رسن و كندالي پيب همبستگيآزمون ضر

  قي تحقيها افتهي

 جامعـه مـورد     درصـد 54 فـردي،    هاي هاي توصيفي تحقيق در مورد ويژگي      بر حسب يافته  
  بـي طـرف بودنـد      درصـد 4 طرفداران تيم پيـروزي و       درصد42 ، طرفداران تيم ملوان   ،نظر
  ). 1جدول (

    ميزان طرفداران تيم ملوان و پيروزيـ1 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        نام تيمنام تيمنام تيمنام تيم

  ۳/۵۴  ٢٠٢  ملوان

 ۹/۴۱  ١٥٦  پيروزي

 ۸/۳  ١٤  هيچکدام

 ۱۰۰  ٣٧٢  کل
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 سـال،   24 تـا    18 درصـد 4/51 سـال،    18 افراد كمتـر از      ، جامعه درصد13از نظر سن    
  ). 2 جدول(  سال بودند31 ي در باالدرصد14 سال و 30 تا 25 درصد4/21

 ميزان سن افراد پاسخگو ـ2 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        سنسنسنسن

  ۲/۱۳  ۴۹  ١٨ کمتر از

  ۴/۵۱ ۱۹۰  ١٨ـ ٢٤

  ۴/۲۱ ۷۹  ٢٥ـ ٣٠

 ۷/۵  ۲۱  ٣١ـ ٣٥

 ۳/۸  ۳۱  ٣٥بيشتر از 

 ۱۰۰  ۳۷۰  کل

  
ـ  ز  مدرك درصد3/44الت  ياز نظر تحص   ـ  د درصـد 35پلم،  يـ ر د ي ـ پلم و فـوق د    ي پلم، ي

  ). 3 جدول( سانس و دكترا داشتندي فوق لدرصد2سانس، ي لدرصد19

 ميزان تحصيالت پاسخگويان ـ3 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        حصيالتحصيالتحصيالتحصيالتتتتتسطح سطح سطح سطح 

 ٣/٤٤ ١٦٣  زيرديپلم

 ١/٣٥ ١٢٩   فوق ديپلم ـديپلم

 ٨/١٨ ٦٩  ليسانس

 ١/١ ٤  فوق ليسانس

 ٧/٠ ٣  ادکتر

 ١٠٠ ٣٦٨  کل

        

 از همسرانشان   درصد5/0 متأهل و    درصد7/34ق مجرد و    ي افراد جامعه تحق   درصد65
  ). 4 جدول( جدا شده بودند
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  ميزان تأهل پاسخگويان ـ4 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        وضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهل

 ٨/٦٤ ٢٤١  مجرد

 ٧/٣٤ ١٢٩  متاهل

 ٥/٠ ٢  قهمطل

 ١٠٠ ٣٧٢  کل

  
 دانـشجو،   درصد5/18آموز،    دانش درصد13كار،  ي ب درصد10ت اشتغال،   ياز نظر وضع  

ر مـشاغل   ي در سـا   درصـد 4 شغل آزاد و     درصد5/28 كارمند،   درصد13 كارگر،   درصد13
  ). 5جدول ( فعال بودند

  وضعيت اشتغال پاسخگويان ـ5 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال

 ٩/٩ ٣٧  بيکار

 ٩/١٢ ٤٨  آموز دانش

 ٥/١٨ ٦٩  دانشجو

 ٤/١٣ ٥٠  کارگر

 ٩/١٢ ٤٨  کارمند

 ٥/٢٨ ١٠٦  آزاد

 ٨/٣ ١٤  ساير

 ١٠٠ ٣٧٢  کل

  ها  كنترل تمايل به رفتارهاي ونداليستي تحت تأثير نمايش فوتبال از طريق رسانه)الف

ه اموال عمـومي،    رساني به رقيب و نيز ب      بروز تمايل به ونداليسم، به دو شكل تمايل به آسيب         
تحت تأثير نمايش رفتارهاي ونداليستي تماشاچيان و ساير عوامل مسابقات فوتبـال از طريـق               

 در  .هاي فردي هواداران مورد توجه اين تحقيق قرار داشـت           ويژگي در نظر گرفتن  ها با    رسانه
هـاي   يـك از ويژگـي     و سپس هـر   خواهد شد    ابتدا به توصيف متغير مورد نظر پرداخته         ،زير

  .خواهد گرفتقرار مورد بررسي  با متغيرهاي فوق ارتباطفردي هواداران در 
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  يفي توصيها افتهي

 از نظر ميزان كنترل     :اي توصيف ميزان كنترل تمايالت ونداليسمي تحت تأثير نمايش رسانه        
رساني به تيم حريف، تحت تأثير نمايش فوتبال از طريـق            تمايالت ونداليسمي در آسيب   

اند كـه در     از افراد جامعه اظهار داشته     درصد42 حدود   دردهند   ها نشان مي   هها، يافت  رسانه
توانند تمايالت پرخاشـگرانه و   كم مي صورت باخت تيم محبوبشان در سطح كم و خيلي       

اند كـه تمـايالت       بيان كرده  درصد58 را نسبت به تيم حريف كنترل كنند و          يرسان آسيب
  . توانند كنترل كنند زياد مي ر سطح زياد و خيليپرخاشگرانه خود را نسبت به تيم حريف د

رساني به اموال عمومي، تحـت تـأثير         از نظر ميزان كنترل تمايالت ونداليسمي و آسيب       
 اظهـار   درصـد 4/37هاي عمومي در نتيجه مسابقات فوتبال از طريق رسـانه،            نمايش آسيب 

را رساني خود    ه و آسيب  توانند تمايالت پرخاشگران   كم مي  اند كه در سطح كم و خيلي       كرده
زيـاد    كه در سطح زياد و خيلي    اند  كرده ادعا   درصد63نسبت به اموال عمومي كنترل كنند و        

  .رساني به اموال عمومي كنترل كنند توانند تمايالت ونداليسمي خود را در آسيب مي

  رسانهتأثير  كنترل تمايالت در آسيب رساندن به حريف تحت ميزان ـ6 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        يفيفيفيفآسيب به حرآسيب به حرآسيب به حرآسيب به حر

 ٩/١٩ ٧٤  خيلي کم

 ٨/٢١ ۸۱  کم

 ٢٩ ١٠٨  زياد

 ٣/٢٩ ١٠٩  خيلي زياد

 ١٠٠ ٣٧٢  کل

  رسانهتأثير  كنترل تمايالت آسيب رساني به ورزشگاه و اموال عمومي تحت ميزانـ 7 جدول

        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني    درصددرصددرصددرصد        فراوانيفراوانيفراوانيفراواني        آسيب به ورزشگاهآسيب به ورزشگاهآسيب به ورزشگاهآسيب به ورزشگاه

 ٢/١٧ ٦٤  مک خيلي

 ٢/٢٠ ٧٥  کم

 ٥/٢٤ ٩١  زياد

 ٢/٣٨  ۱۴۲  زياد خيلي

  ۱۰۰ ۳۷۲  کل
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هـاي   بين ميزان تمايالت ونداليستي تحت تأثير نمايش فوتبال از رسانه بـا ويژگـي   .1 فرضيه
  .داري وجود دارد تفاوت معني )هلأت ـ  شغل ـ سن ـتحصيالت( فردي هواداران

دول ج(  نتايج آزمون كروسكال واليس    :وضعيت تأهل و كنترل تمايالت ونداليستي     . 1
ب رسـاندن   يل آس يف و تما  يب رساندن به حر   يالت آس ين كنترل تما  ي ب ،دهد ينشان م ) 8

ـ      ير نما ي تحت تأث  يبه ورزشگاه و اموال عموم     هـل  أن سـطوح ت   يش فوتبال از رسانه، در ب
زان يـ م) 9جـدول  (هـا   ن رتبهيانگيطبق جدول م). P =05/0(دار وجود دارد    يتفاوت معن 

هـل  أهل است و افراد مجرد كمتر از افـراد مت أمتر از افراد مت رها در افراد مجرد ك    ين متغ يا
ش ي نمـا از ايـن رو،  . دارنـد  كنتـرل    توانايي يف و اموال عموم   يب رساندن به حر   يدر آس 
الت ير عوامل مسابقات فوتبال در نحوه بروز تمـا        يان و سا  ي خشونت تماشاچ  يها صحنه

 رفتارها و شدت كنترل آن      گونهن  يار در بروز    ين تأث ير دارد و ا   يپرخاشگرانه هواداران تأث  
  .ن نمود داشته استش از متأهالين افراد مجرد بيدر ب

  ها سكال واليس براي ويژگي هاي فردي آزمودنيو نتايج آزمون كرـ8 جدول

  تأهل  اشتغال  سن  تحصيالت
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 متغيرها

03/0  4  67/10  004/0  4  43/15  000/0 6  52/24  001/0 2  513/13  
آسيب 
به 
  حريف

01/0 4  34/13  001/0 4  04/19  003/0  6  09/20  003/0  2 338/11  
آسيب 
  به 

  اموال 
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  هاي متغير وضعيت تأهل و اشتغال  ميانگينـ 9 جدول

        تأهلتأهلتأهلتأهل        اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال
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۷۵/۱۶۸ ۱۴/۱۸۰ ۸۵/۲۳۴ ۸۱/۲۱۴ ۹۹/۱۷۸ ۴۴/۱۴۴ ۰۳/۱۶۸ ۲۶۳  ۴۸/۲۱۱  ۶۶/۱۷۱  

آسيب 

به 

 حريف

۳۲/۱۸۶ ۹۲/۱۷۴ ۰۲/۲۳۰ ۵۴/۲۱۳ ۱۹/۱۸۱ ۳۴/۱۵۱ ۴۳/۱۷۱ ۵/۳۰۰  ۲۰۷  ۷۳/۱۷۳  

  آسيب 

به 

  ورزشگاه

  

) 8 جـدول ( ل والـيس   نتايج آزمون كروسكا   :وضعيت اشتغال و كنترل تمايالت ونداليستي      .2
 دهد كه بين كنترل تمايالت آسـيب رسـاندن بـه حريـف و آسـيب رسـاندن بـه                    نشان مي 

ـ       ير نما ي تحت تأث  يورزشگاه و اموال عموم    ن سـطوح اشـتغال     يش فوتبال از رسـانه، در ب
ـ ا ،)9جدول  (ها   ن رتبه يانگيطبق جدول م  ). P = 05/0( وجود دارد    يدار يتفاوت معن  ن ي
ـ ي. ه برخوردارنـد  ي نسبت به بق   ين رتبه كمتر  يانگيآموزان از م   نشن دا ير در ب  يدو متغ   يعن
ب رسـاندن بـه     يل به آسـ   يق رسانه، بر تما   يش فوتبال از طر   ير نما يآموزان تحت تأث   دانش
كه گروه   يدر حال . ها كنترل دارند   ه گروه ي كمتر از بق   يب اموال عموم  يف و تخر  يم حر يت

ـ  بـه حر   يرسـان  بيالت آسـ  ي تمـا  تواننـد  يها م  ر گروه يش از سا  يكارمندان ب  ف و امـوال  ي
  . ندي را در خود كنترل نمايعموم
) 8جدول  ( سيج آزمون كروسكال وال   ينتا :سطوح سن و كنترل تمايالت ونداليستي     . 3
ب رسـاندن بـه   يل آسيف و تمايب رساندن به حر   يالت آس ين كنترل تما  ي ب ،دهد ينشان م 

 سن  بال از رسانه، در بين سطوح مختلف      ورزشگاه و اموال عمومي، تحت تأثير نمايش فوت       
 ،)10جدول  (ها   ن رتبه يانگيطبق جدول م   .)P = 05/0( دار وجود دارد   يافراد تفاوت معن  
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ن افراد كمتر از    ي، در ب  يف و اموال عموم   يب رساندن به حر   يالت در آس  يزان كنترل تما  يم
ن كنتـرل  يشتريب سال 35 تا 31 ي و در مقابل، گروه سناست نير سن ي سال كمتر از سا    18

  .  به افراد و اموال دارنددنرسان  بيالت آسيرا بر تما
ـ   ينتـا  :ميزان تحصيالت و كنترل تمـايالت ونداليـستي      . 4 س يج آزمـون كروسـكال وال
ب يل آسـ  يف و تما  يب رساندن به حر   يالت آس ين كنترل تما  ي ب ،دهد ينشان م ) 8جدول  (

ـ        ير نمـا  ي، تحـت تـأث    يرساندن به ورزشگاه و اموال عمـوم       ن يش فوتبـال از رسـانه، در ب
ن يانگي طبق جدول م   ).P = 05/0(  وجود دارد  يدار يالت افراد تفاوت معن   يسطوح تحص 

ـ   ،فيـ ب رساندن به حر   يالت در آس  يزان كنترل تما  ي، م )10جدول  ( ها رتبه ن افـراد   ي در ب
 يكــه افــراد دارا يهاســت؛ در حــال ه گــروهيــپلم كمتــر از بقيــر ديــالت زي تحــصيدارا
ب امـوال   يـ ل بـه تخر   يـ ها دركنترل تما   ر گروه يش از سا  يپلم ب يپلم و فوق د   يالت د يتحص
ـ  مـدرك ل   يافـراد دارا  .  و ورزشگاه نـاتوان هـستند      يعموم ر يسه بـا سـا  يـ سانس در مقا ي
، تحـت  يف و اموال عموم ي به حر  ساندنب ر يالت آس ين كنترل را بر تما    يشتري ب ،ها گروه
  .ش فوتبال از رسانه، دارندير نمايتأث

  هاي متغير سن و تحصيالت ميانگينـ 10جدول 
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۱۷/۲۲۲  ۸۸/۱۸۶  ۱۷/۲۱۸  ۵۶/۱۸۲  ۰۳/۱۷۱  ۱۶/۲۲۶ ۲۹/۲۳۰ ۶۱/۱۹۳ ۵۱/۱۷۹ ۷۴/۱۵۰

آسيب 

به 

 حريف

۰۰/۲۱۰  ۶۲/۱۹۱  ۱۸/۲۲۴  ۴۲/۱۷۴  ۰۴/۱۷۵  ۰۳/۲۲۰ ۰۵/۲۳۹ ۷۳/۱۹۹ ۲۲/۱۷۸ ۹۹/۱۵۴

آسيب 

به 

  ورزشگاه
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  ها ش فوتبال از رسانهيق نماي از طري اخالقيها  انتقال ارزش)ب

مـدار در    اخـالق ي و الگوها  ي اخالق يها ها در انتقال ارزش    نقش رسانه به منظور بررسي    
و خواهد شد    پرداخته   ر فوق ين در مورد متغ   اف پاسخ هوادار  ي ابتدا به توص   ،ن هواداران يب

ـ  از طر  ي اخالق يها  انتقال ارزش  يها ك از مؤلفه  يسپس رابطه هر     ش فوتبـال از    يق نمـا  ي
  .خواهد گرفتها مورد توجه قرار  رسانه

  يفي توصيها افتهي

 :هـا  هاي اخالقـي از طريـق نمـايش فوتبـال از رسـانه             انتقال رفتارهاي مبتني بر ارزش    . 1
 ي از افراد جامعه معتقدند كه رفتارهـا       درصد29 ،دهند يق نشان م  ي تحق يفي توص يها افتهي
ـ  از طر  ،ي اخالق يها  بر ارزش  يمبتن هـا بـه جامعـه منتقـل      ش فوتبـال در رسـانه     يق نمـا  ي
ق يـ ش فوتبـال از طر ي افـراد جامعـه معتقدنـد كـه نمـا         درصـد 68كـه    يشوند در حال   يم

  . كند يمنتقل مبه جامعه ها را  و ضد ارزش ي اخالقغير ي رفتارها،ها رسانه
هـا نـشان    افتـه ي :هـا  مدار از طريق نمـايش فوتبـال از رسـانه      انتقال الگوهاي اخالق  . 2
 يها موجـب معرفـ   ش فوتبال در رسانهي از افراد جامعه معتقدند كه نما درصد55دهند   يم

توانـد   يش فوتبال نم  ي معتقدند كه نما   درصد43 و   شود  يمدار به جامعه م     اخالق يالگوها
   . جوانان و نوجوانان ارائه دهدبويژهار را به جامعه مد  اخالقيالگوها

هـاي   اي فوتبال با ويژگي هاي اخالقي از طريق نمايش رسانه  بين انتقال ارزش   .2فرضيه  
  .داري وجود دارد تفاوت معني )هلأت ، شغل، سن،تحصيالت( فردي هواداران

  نت تأهل هوادارايق رسانه و وضعي از طري اخالقيها انتقال ارزش .1

 ي بـر ارزش و الگـو      يش رفتار مبتن  ين نما ي ب ،دهد يانس نشان م  يل وار يج آزمون تحل  ينتا
هل هواداران تفـاوت    أن سطوح ت  ي در ب  ،ها ش فوتبال در رسانه   يمدار برگرفته از نما    اخالق
ـ  از طر  ي اخالقـ  يهـا   انتقال ارزش  يعني). P= 0/0 (شود  ديده نمي  يدار يمعن ش يق نمـا  ي

  . نداردين افراد مجرد و متأهل تفاوتيبدر ها  نهفوتبال از رسا
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  هلأنتايج آزمون تحليل واريانس متغير و وضعيت تـ 11جدول 

  منبع تغييرات  متغير
مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مربعات
F  ارزشP 

ي نرفتار مبت  ۴۲۹/۰ ۸۴۹/۰ ۹۷۷/۲  ۲  ۹۵۴/۵  واريانس عوامل

     ۵۰۸/۳ ٣٦٨  ۸۹۳/۱۲۹۰ واريانس خطا  بر ارزش

الگوي  ۲۰۲/۰ ۶۰۶/۱ ۹۹۱/۱۰ ٢  ۹۸۱/۲۱  واريانس عوامل

     ۸۴۵/۶ ٣٦٨  ۸۱/۲۵۱۸ واريانس خطا  مدار اخالق

  

ج آزمـون  ي نتـا :هاي اخالقي از طريق رسانه و وضعيت اشتغال هواداران انتقال ارزش . 2
 انتقـال  ي اخالقـ يها  بر ارزشين رفتار مبتني ب،هد ينشان م) 12جدول  (انس  يل وار يتحل
 وجـود  يدار ين سطوح اشتغال افراد تفاوت معنيها، در ب ش فوتبال در رسانه ياز نما افته  ي

ش فوتبـال در    ي نمـا  از طريـق  مدار ارائه شده      اخالق ير الگو ي متغ ولي) P = 05/0(ندارد  
 ).P = 05/0 (دهـد   را نـشان مـي     يدار ين سطوح اشتغال افراد تفاوت معن     يها، در ب   رسانه

ـ    ينتايج حاصل از اجـرا    همچنين   ـ  م ،دهـد  ي شـفه نـشان مـ      ي آزمـون تعقيب  يزان الگـو  ي
 ).P = 05/0( داشته اسـت   يدار ي تفاوت معن  ،ان و كارمندان  ين دانشجو يمدار در ب   اخالق

  .م شده استين سطوح مختلف اشتغال ترسير در بين متغيزان اين ها، ميانگيدر نمودار م

  نتايج آزمون تحليل واريانس وضعيت اشتغالـ 12جدول 

  بع تغييراتمن  متغير
مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مربعات
F  ارزشP 

ي نرفتار مبت  369/0  088/1  778/3  6 666/22  واريانس عوامل
      473/3  363  577/1260 واريانس خطا  بر ارزش

الگوي   006/0  060/3  401/20  6  406/122  واريانس عوامل
      666/6  363  867/2419 واريانس خطا  مدار اخالق
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  مدار در سطوح اشتغال الگوي اخالقهاي  ـ ميانگين1نمودار 

        

        

        

        

        

        

        
        
ج آزمـون   ينتـا  :هاي اخالقي از طريق رسانه و سطوح سـني هـواداران           انتقال ارزش . 3
مـدار    اخـالق  يهـا  و الگو  هـا    بر ارزش  ين رفتار مبتن  يكه ب  دهد يانس نشان م  يل وار يتحل

ـ     ش فوتبـال در رسـانه     يبرگرفته از نما    سـطوح مختلـف سـن افـراد تفـاوت           نيهـا، در ب
ـ ي .)P = 05/0(شود    ديده نمي  يدار يمعن ـ  سـن افـراد      يعن  يهـا  ر نحـوه كـسب ارزش     ب
 . ندارديريها تأث ش فوتبال در رسانهيق نماي از طرياخالق

  نتايج آزمون تحليل واريانس وضعيت سنـ 13جدول 

  منبع تغييرات  متغير
مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مربعات
F  رزشاP 

رفتار مبتني   ۳۲۴/۰  ۱۷۰/۱  ۸۹۸/۳  ۴ ٥٩٠/١٥  واريانس عوامل

      ۳۳۲/۳  ۳۶۵ ۱۸۳/۱۲۱۶ واريانس خطا  بر ارزش

الگوي   ۷۵۶/۰  ۴۷۳/۰  ۲۴۱/۳ ٤  ۹۶۴/۱۲  واريانس عوامل

   ٨٥٨/٦  ۳۶۵ ١٦٩/٢٥٠٣ واريانس خطا  مدار اخالق

  
نتـايج آزمـون     :اداران ميزان تحـصيالت هـو  وهاي اخالقي از طريق رسانه  انتقال ارزش .4

مـدار برگرفتـه از      بين رفتار مبتني بـر ارزش و الگـوي اخـالق           ،دهد تحليل واريانس نشان مي   
داري وجـود نـدارد      ها، در بين سطوح تحصيالت افراد تفاوت معنـي         نمايش فوتبال در رسانه   

)05/0 = P(. ،ندارد اثرياي هاي اخالقي فوتبال رسانه  ميزان تحصيالت بر كسب ارزشاز اين رو . 
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  نتايج آزمون تحليل واريانس وضعيت تحصيالتـ 14جدول 

  متغير
منبع 

  تغييرات

مجموع 

  مربعات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مربعات
F  ارزشP 

رفتار مبتني   ۰۸۷/۰  ۰۵۰/۲ ۰۸۵/۷  ۴  ۳۳۸/۲۸  واريانس عوامل

                  ۴۵۶/۳  ۳۶۳  ۵۲۱/۱۲۵۴ واريانس خطا  بر ارزش

الگوي   ۴۸/۰  ۴۲۰/۲  ۴۰۵/۱۶  ۴ ۶۱۹/۶۵  واريانس عوامل

    ۷۷۸/۶  ۳۶۳  ۵۴۴/۲۴۶۰ واريانس خطا  مدار اخالق

 ها هاي اخالقي از طريق نمايش فوتبال از رسانه  رابطه كنترل تمايالت ونداليسمي با ارزش)ج

 و يا  منتقل شده از فوتبال رسـانه      ي اخالق يها ن ارزش ي رابطه ب  ي به بررس  ،ن بخش يدر ا 
ش يق نمـا  ي كه از طر   ي اخالق يها ا ارزش يآ. شود  خته مي پردا يستي وندال يكنترل رفتارها 
 پرخاشـگرانه   يتواند در كنترل رفتارها    يشود؛ م  يها به هواداران منتقل م     فوتبال در رسانه  

  هواداران مؤثر باشد؟ 
ق يـ  كسب شـده از طر ي اخالقيها  و ارزشيستيالت وندال ين كنترل تما  يب. 3ه  يفرض

 .  وجود دارديدار يرابطه معن هواداران از سوي يا فوتبال رسانه
ها و كنتـرل تمـايالت       هاي برگرفته از نمايش فوتبال در رسانه       رفتار مبتني بر ارزش   . 1

 يستي وندال يرهاين متغ ي ب ،دهد ي كندال نشان م   يب همبستگ يج آزمون ضر  ينتا: ونداليستي
 يقـ  بر ارزش اخال   يو رفتار مبتن  ) ف و ورزشگاه  يب رساندن به حر   يالت آس يكنترل تما (

 .  وجود ندارديدار ي رابطه معنيا برگرفته از فوتبال رسانه

  نتايج آزمون ضريب همبستگي  كندال تمايالت ونداليستي و رفتار اخالقيـ 15 جدول

  متغيرها
ضريب 

  همبستگي كندال
 p ارزش

ــه   ــاندن ب ــيب رس ــل آس تماي
  رفتار مبتني بر ارزش ـ حريف

1/0  06/0  

ــه     ــاندن ب ــيب رس ــل آس تماي
   رفتار مبتني بر ارزشـ ورزشگاه

04/0  42/0  
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نتـايج  : ها و كنترل تمـايالت ونداليـستي        رسانه از طريق الگوي اخالق مدار ارائه شده      . 2
كنتـرل تمـايالت    (  بين متغيرهاي ونداليستي   ،دهد آزمون ضريب همبستگي كندال نشان مي     
  .جود نداردداري و مدار رابطه معني و الگوي اخالق) آسيب رساندن به حريف و ورزشگاه

  نتايج آزمون ضريب همبستگي  كندال تمايالت ونداليستي و رفتار اخالقيـ 15 جدول

  متغيرها
ضريب 

  همبستگي كندال
 p ارزش

تمايل آسيب رساندن به 
 55/0  -03/0  مدار الگوي اخالق ـ حريف

تمايل آسيب رساندن به 
 88/0  -01/0  مدار  الگوي اخالق ـورزشگاه

  يريگ جهيبحث و نت

ش ي از افراد جامعه معتقدند نمـا      درصد42حدود  در  دهند كه    ي نشان م  پژوهش يها افتهي
 انـدكي  كنترل   ،م محبوبشان ي در صورت باخت ت    ن كه آنا  شود  موجب مي  فوتبال   يا رسانه

ـ        بيالت پرخاشگرانه و آسـ    يبر بروز تما   ف داشـته باشـند و   يـ م حريرسـان نـسبت بـه ت
 سـازد  آنان را قـادر مـي   پرخاشگرانه فوتبال    يهاش رفتار ياند كه نما    كرده اظهار درصد58
ـ         يتما  . كنتـرل كننـد    ياديـ زان ز يـ ف بـه م   يـ م حر يالت پرخاشگرانه خود را نـسبت بـه ت
تواننـد   ي مختلـف مـ    يهـا  ش فوتبال در رسـانه    يند كه با مشاهده نما    ا  ه كرد ادعا درصد38
 كنتـرل   ي در حد كم   يرسان خود را نسبت به اموال عموم       بيالت پرخاشگرانه و آس   يتما

ج ي با نتـا يافته تا حدودين يا. اند اين ميزان كنترل را در حد زياد دانسته  درصد63كنند و   
ز در پژوهش خود متوجـه شـد كـه         يرا او ن  يز.  دارد يهمخوان) 1974(زانكاس  يق س يتحق

دهـد   ي فوق نشان ميها افتهي.  قابل كنترل هستندير عوامل ي تحت تأث  يستي وندال يرفتارها
 فوتبـال قـرار دارنـد و    يا ش رسـانه ير نمـا  ي اكثر افراد جامعـه تحـت تـأث        ،كه به هر حال   

 منجـر بـه بـروز       ،تيـ الت هواداران كه در نها    يها بر نوع احساسات و تما       رسانه ،درواقع
ـ اما نكته جالب توجـه ا     . رگذارنديشود؛ تأث   ي خاص در آنها م    يرفتارها ن اسـت كـه در      ي

فوذ رسانه بـر نحـوه تفكـر،        ن،  يقيه تزر ي نظر زي و ن  ييه گلوله جادو  يافته فوق، طبق نظر   ي
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ـ    يد مـ  ييـ احساسات و شـكل رفتـار مخاطبـان تأ         الت ي تفـاوت در نـوع تمـا       يشـود؛ ول
ـ  منفعـل ن   افرادي ،ن نكته است كه هواداران فوتبال     يد ا يپرخاشگرانه هواداران مؤ   ستند و  ي

ـ ندي ب ي مختلفـ  يهـا  تواننـد بـه شـكل      ي م يا  رسانه يها شير نما يتحت تأث  م يمشند، تـص  ي
انـد    از هـواداران اظهـار داشـته   ي برخـ ،لين دليبه هم. رند و متناسب با آن عمل كنند     يبگ
ـ  يها  از برداشت  يالت پرخاشگرانه خود را كه حاك     يتما  ج نـامطلوب رفتـار    يان از نتـا   آن
ـ توانند كنترل كننـد و ا      يها در فوتبال است، م     ستيوندال ـ  مؤ ،ن امـر  ي دگاه قـدرت   يـ د د ي

كه بر آثار مشروط رسانه با توجه به برداشـت مخاطبـان            اهي  ؛ ديدگ مشروط رسانه است  
ـ كننده نظر  ديي تأ خصوصن  ياشاره دارد و در هم      ، بـود  كـرده ه باندوراسـت كـه اظهـار        ي

 از بـروز رفتـار      يا  پرخاشگرانه، خود عامـل بازدارنـده      يج نامطلوب رفتارها  يمشاهده نتا 
 سـوي  پرخاشـگرانه از     ي مـشاهده رفتارهـا    ،ياز طرفـ  . شـود  يگران مـ   مشابه در مشاهده  

ـ  و تقل  يري الگوپـذ  ي بـرا  يكنان محبوب، خـود عـامل     يباز  آنـان از جانـب     يد رفتارهـا  ي
 يدگاه انتظارات اجتمـاع   يافته را با د   ين  يج ا يتوان نتا  يگر م ي د ياز سو .  است انيتماشاچ

ـ  افراد با توجه بـه انتظـارات جامعـه و اطراف    ،هين نظر يطبق ا .  قرار دارد  يمورد بررس   ،اني
 هواداران فوتبال بـا     ،لين دل يبه هم . پذيرند  تأثير مي  آنها   ازرند و   يپذ ي رسانه را م   هاي  مپيا

 را اتخاذ   يل و رفتار خاص   ي رسانه را تحل   يها امي پ ، جامعه يها توجه به انتظارات و ارزش    
دگاه قـدرت   يـ ها طبق آنچـه در د      جه گرفت كه انسان   يتوان نت  ي م ،بين ترت يبه ا . كنند يم

هـا    رسـانه يهـا  اميستند كه با پي ن يا  اراده يه اظهار شده است، موجودات ب     نامحدود رسان 
  . رندير قرار گيتحت تأث

 بين كنترل تمايالت آسـيب رسـاندن بـه حريـف و تمايـل               ،اين تحقيق نتايج  بر اساس   
 در بـين    ،اي فوتبـال   آسيب رساندن به ورزشگاه و اموال عمومي تحت تأثير نمايش رسـانه           

 دهـد   مـي ها نـشان      بررسي ميانگين رتبه   همچنين .دار وجود دارد   عنيهل تفاوت م  أسطوح ت 
 كمتـر از    ،هـل اسـت و افـراد مجـرد        أ كمتر از افراد مت    ،كه ميزان اين متغيرها در افراد مجرد      

ايـن  . خود هـستند   كنترل   قادر به هل در آسيب رساندن به حريف و اموال عمومي          أافراد مت 
 پـژوهش يـاد شـده،     نتيجـه   . مغاير است ) 1381 ( كاظمي و همكاران   پژوهشيافته با نتايج    
  .  رابطه بين تمايالت پرخاشگرانه و وضعيت تأهل استنبودگوياي 
هـا    انـسان   ، نظريـه    اين  اساس بر. دگاه قدرت محدود رسانه است    يد د ي مؤ ،افته فوق ي
 دارند...  و تنفر و       و استعداد، عشق    ها، هوش   ، خواسته    عاليق   در زمينه    زيادي  هاي تفاوت
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   و بـراي   توجـه   و جالـب   جـذاب  برخـي از آنهـا،     براي اي  رسانه   محتواي   است  و ممكن 
 و  گـران   ارتبـاط   كـه    است   واقعيتي  انگيز باشد و اين     آور و نفرت    ، مالل   كننده   كسل  انديگر
   تمـايز يـا تفكيـك       ، نظريـه  زمينـه ن  يدر همـ  .  باشند   در نظر داشته     بايد  همواره  سازان  پيام

 نهاي فـردي آنـا     هاي محيط فرهنگي و اجتماعي افراد و نيز ويژگي         اجتماعي نيز بر تفاوت   
اي و ميزان نفوذ رسانه بر افكـار و احـساسات و رفتـار مخاطبـان               هاي رسانه  حليل پيام تدر  

 شرايط زنـدگي و محـيط اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي افـراد                بديهي است . تأكيد دارد 
 نمايش رفتارهاي پرخاشـگرانه فوتبـال بـر         از اين رو،  تفاوت است و    متأهل با افراد مجرد م    

 بـر عهـده نداشـتن      افراد مجرد به دليـل       نخواهد داشت چنان كه    يكسان   تأثير ،اين دو قشر  
هاي خانوادگي و اشتغاالت اقتصادي و اجتماعي براي سرپرستي خـانواده، بـيش              مسئوليت

 نمـايش   را دارند بويژه در خصوص    اي   اي رسانه ه پيام  از افراد متأهل آمادگي تأثيرپذيري از       
  .رفتارهاي پرخاشگرانه در فوتبال كه در بين اكثر افراد جامعه محبوبيت دارد

ب رسـاندن بـه   يف و آسـ يـ ب رساندن به حريالت آسين كنترل تمايج بينتابر اساس   
ل ن سـطوح اشـتغا    يها، در ب   ش فوتبال از رسانه   ير نما ي تحت تأث  يورزشگاه و اموال عموم   

ر ين دو متغ  يدهد كه ا   يها نشان م   نيانگي م يبررسهمچنين  .  وجود دارد  يدار يتفاوت معن 
ـ آموزان از م   ن دانش يدر ب  ـ ي.  برخوردارنـد  ديگـران  نـسبت بـه      ين رتبـه كمتـر    يانگي  يعن
 كمتـر از    يب اموال عموم  يف و تخر  يم حر يب رساندن به ت   يل به آس  يآموزان بر تما   دانش
تواننـد   يهـا مـ    ر گـروه  يش از سا  يكه گروه كارمندان ب    يدر حال . ها كنترل دارند   ه گروه يبق
افتـه بـا    ين  يا. كنند را در خود كنترل      يف و اموال عموم   ي به حر  دنرسان  بيالت آس يتما
چرا كه نتايج پژوهش ياد شـده،       . ر است يمغا) 1381( و همكاران    ي كاظم پژوهشجه  ينت
 هـاي   افتـه يامـا   . تغال اسـت  الت پرخاشـگرانه و سـطوح اشـ       ين تما ي رابطه ب  نبود يايگو

ـ  كـه نظر    گونـه  ، همـان  دهـد   مـي  حاضر نـشان     پژوهش ـ  و ن  يز اجتمـاع  ي تمـا  هـاي   هي ز ي
 افـراد در  ي و اقتـصاد يت اجتمـاع ياند، موقع د قرار داده  ي مورد تأك  ي اجتماع يبند سازمان

ـ  كارمنـدان بـه دل    به عبـارت ديگـر،    .  رسانه مؤثر است   يها امياز پ ن  برداشت آنا  ل لـزوم  ي
ط، ين محـ  يـ جانات خود در ا   يط كار و عادت به كنترل ه      ي در مح  يابط ارتباط ت ضو يرعا
 ي كنتـرل رفتارهـا    يي توانـا  پـژوهش، ن  ي در جامعه مورد نظر ا     ير اقشار شغل  يش از سا  يب

ـ  ا يا ش رسـانه  يپرخاشگرانه را با برداشت از نما      در . ن نـوع رفتارهـا در ورزش دارنـد        ي
ـ  ب،ازيـ م بـه لحـاظ ن   و هـ يآموزان كه هم از نظر سن كه دانش  يحال  يهـا  شتر بـه گـروه  ي
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 يهـا  اميـ ر پ يشتر تحت تـأث   ي ب ،يز اجتماع يه تما ي طبق نظر  تعلق دارند،  همساالن   ياجتماع
ع يه صـنا  يـ طـور كـه در نظر      ن، همـان  يهمچن. رنديگ ي جمع قرار م   ي و رفتارها  يا رسانه
ـ   ي موجب ميده فرهنگيك پد يز به عنوان    ي آمده است، ورزش ن    يفرهنگ ان شود تـا جوان
 كه  ي محبوب يالگوها. رندي قرار گ  ي ورزش ير الگوها ير اقشار جامعه تحت تأث    يش از سا  يب

. شود  مين جوانان   ي در ب  يريد و الگوپذ  ي آنها موجب تقل   ياخالق ري و غ  ي اخالق يرفتارها
ـ  پرخاشـگرانه و غ    يها رفتارهـا    چنانچه رسانه  از اين رو،   كنـان محبـوب    ي باز ياخالقـ  ري

بـه  . رنـد يپذ ي كنند، جوانان از آنها الگو م      يي بزرگنما  و آن را   دنارش گذ يفوتبال را به نما   
ـ  اهم اين ترتيب، اين موضوع    كنـان و   ي باز يش رفتارهـا  يهـا در نمـا     ت دارد كـه رسـانه     ي

  . داشته باشنديا  دقت موشكافانه و مسئوالنه،اندركاران فوتبال دست
ب يل آس يف و تما  يب رساندن به حر   يالت آس ين كنترل تما  ي ب ،تحقيقج  ينتابر اساس   

ن سـطوح   ي فوتبال در ب   يا ش رسانه ير نما ي تحت تأث  يرساندن به ورزشگاه و اموال عموم     
هـا نـشان    ن رتبه يانگي م يبررسهمچنين  .  وجود دارد  يدار يمختلف سن افراد تفاوت معن    

ن ي در بـ يف و امـوال عمـوم  يب رساندن به حر  يالت در آس  يزان كنترل تما  يدهد كه م   يم
 سـال  35 تـا  31 ي و در مقابل، گروه سن   است نير سن ي كمتر از سا   ، سال 18افراد كمتر از    

ج يافتـه بـا نتـا     ين  يا.  به افراد و اموال دارند     دنب رسان يالت آس ين كنترل را بر تما    يشتريب
ـ .  دارد يهمخـوان ) 1381( و همكاران    يو كاظم ) 1381 (ي عنبر پژوهش ج ين نتـا  يهمچن

ف و يـ ب رساندن بـه حر يالت آسيترل تمان كن يب ،دهد يس نشان م  يآزمون كروسكال وال  
 فوتبـال  يا ش رسـانه ير نمـا ي تحت تأث  يب رساندن به ورزشگاه و اموال عموم      يل آس يتما
ـ     ين سطوح تحص  يدر ب  ـ ا.  وجـود دارد   يدار يالت افراد تفـاوت معن جـه  ي بـا نت   ،افتـه ين  ي

ـ  م يبررسـ .  دارد يهمخـوان ) 1381( و همكـاران     ي كاظم پژوهش هـا نـشان    ن رتبـه  يانگي
ـ  م ،هدد يم ـ   يـ ب رسـاندن بـه حر     يالت در آسـ   يزان كنتـرل تمـا    ي  ين افـراد دارا   يف در ب

پلم يالت د ي تحص يكه افراد دارا   يهاست در حال   ه گروه يپلم كمتر از بق   ير د يالت ز يتحص
 و ورزشگاه يب اموال عموم يل به تخر  يكنترل تما  ها در  ر گروه يش از سا  ي ب ،پلميو فوق د  

ن كنتـرل را    يشتريـ ها ب  ر گروه يسه با سا  يسانس در مقا  ي مدرك ل  يافراد دارا . ناتوان هستند 
  . دارنديف و اموال عمومي به حردنانسب ريالت آسيبر تما
 قـدرت محـدود و قـدرت مـشروط رسـانه و             يهـا  دگاهيكننده د  ديي فوق تأ  يها افتهي
ي  مخاطبان رسانه افـراد ،دگاهين دو دي ابر اساس. دگاه هستندي مربوط به هر د  يها هينظر



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 98

  

 يافـراد . را انتخاب كننـد   زان نفوذ رسانه    ي م ،يريگ مي تصم با ندو خود قادر  يستند  منفعل ن 
الت يش از افراد كم سـن و بـا تحـص         يشتر برخوردارند ب  يالت ب يكه از سن باالتر و تحص     

 ، از ورزش  يا  رسـانه  يها امير پ ي تحت تأث  ،الت پرخاشگرانه يكمتر با ضعف در كنترل تما     
ـ  ن ي قبلـ  هـاي   پـژوهش طور كـه در      همان. مواجهند ـ      ي  ين رفتارهـا  از اشـاره شـد، مرتكب
 هـستند همچنـان كـه   ن ييالت پاي تحصيشتر از جوانان كم سن و افراد دارا    ي ب يستيوندال
زان ي در م  ي فرد يها يژگيوو   ي فرهنگ ،ي اجتماع هاي  نهي زم دهد  ميز نشان   يافته حاضر ن  ي
  .  پرخاشگرانه مؤثر استي از رسانه و بروز رفتارهاپذيريريتأث
 از افـراد    درصـد 29ن اسـت كـه      يـ  حاضر ا  پژوهش يها افتهين  يتر  از قابل تأمل   يكي

ـ  از طر  ي اخالقـ  يها  بر ارزش  ي مبتن يجامعه معتقدند كه رفتارها    ش فوتبـال در    يق نمـا  ي
ش ي نمـا  ديگـر عقيـده دارنـد      درصـد 68كـه    يشوند در حال   يها به جامعه منتقل م     رسانه

 بـه جامعـه     ي اخالقـ  يهـا   ضـد ارزش   يرهـا ها موجب انتقال رفتا    ق رسانه يفوتبال از طر  
هـا   ق رسـانه  يـ ش ورزش از طر   يق معتقدند كـه نمـا     ي اكثر افراد جامعه تحق    يعنيشود؛    يم

ـ  و ا  شـود   نمـي  ي اخالق يها  بر ارزش  ي مبتن يمنجر به انتقال رفتارها     ي موضـوع  ،ن امـر  ي
 يهـا  م و ارزش  ي است كه اربابـان رسـانه در انتقـال مفـاه           مند آن ازيار قابل توجه و ن    يبس
 فوتبـال   بـويژه  ي مختلف ورزش  يها  در رشته  ي اخالق يش رفتارها يق نما ي از طر  ياخالق

  .دكنن در كشور كوشش ين رشته ورزشيتر به عنوان پرمخاطب
 از افـراد جامعـه معتقدنـد كـه نمـايش      درصـد 55 نشان داد   پژوهشهاي   از طرفي يافته  
 درصـد 43 و شـود  مـي امعـه  مـدار بـه ج   ها موجب معرفي الگوهاي اخالق فوتبال در رسانه 
 جوانـان و  بـويژه مـدار را بـه جامعـه      تواند الگوهاي اخالق   نمايش فوتبال نمي  عقيده دارند   

 راسـل و وارد     ،)1387( خوشـفر    هـاي   پـژوهش ها بـا نتـايج       اين يافته . نوجوانان ارائه دهد  
ه  معتقدنـد كـ    پژوهش اينكه اكثريت جامعه مورد نظر اين        با وجود . همخواني دارد ) 2002(

هاي اخالقي نيـست؛ بـيش       ارزش اي فوتبال قادر به انتقال رفتارهاي مبتني بر        نمايش رسانه 
مـدار را بـه خـوبي نمـايش          ها الگوهاي اخـالق    از نيمي از هواداران معتقد بودند كه رسانه       

چند بسياري از بازيكنان فوتبال بـه عنـوان     است كه هرآنمعنا و مفهوم اين يافته   . دهند مي
مدار قابليت معرفي به جامعه را دارند؛ چنانچه اين بازيكنـان در              الگوهاي اخالق  ها و  چهره

 نـسبت هـا     رسانه داشته باشند، اقدام  هاي اخالقي     با ارزش  مغاير رفتارهايي   ،شرايط مختلف 
  .خواهد شداخالقي در بين هواداران  به بزرگنمايي آن، خود موجب اشاعه رفتارهاي غير
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هـر   است كـه  ي اجتماعيريادگيز ي و ن  يع فرهنگ ي صنا يها دگاهيكننده د  ديين امر تأ  يا
 يري اقدام به الگوپـذ    ،كنان محبوب ير رفتار باز  يثأ تحت ت  ، هواداران  دارند دي تأك  آنها يدو
  .كنند از آنان ميد يو تقل

 انتقـال   ي اخالق يها  بر ارزش  ين رفتار مبتن  ي ب ،انسيل وار يج آزمون تحل  ينتابر اساس   
 وجـود  يدار ين سطوح اشتغال افراد تفاوت معنيها، در ب بال در رسانهش فوت يافته از نما  ي

ـ    ش فوتبال در رسانه   ي نما از طريق مدار ارائه شده      اخالق ير الگو ي متغ  اما ندارد ن يها، در ب
 ينتايج حاصل از اجرا   بر اساس   . دهد  را نشان مي   يدار يسطوح اشتغال افراد تفاوت معن    

ـ     خالق ا يزان الگو ي م ، شفه يآزمون تعقيب  ان و كارمنـدان تفـاوت      ين دانـشجو  يمـدار در ب
ـ  يانس نشان ميل واريج آزمون تحل ين، نتا يهمچن .دهد  را نشان مي   يدار يمعن ن يدهد كه ب

ـ    ش فوتبال در رسانه   يمدار برگرفته از نما     اخالق ي بر ارزش و الگو    يرفتار مبتن  ن يها در ب
 ،دهـد  ي نشان مـ ياد شدهآزمون ج ينتا .شود ديده مي  يدار يهل افراد تفاوت معن   أسطوح ت 

هـا،   ش فوتبال در رسـانه يمدار برگرفته از نما  اخالقي و الگوها  بر ارزشين رفتار مبتن  يب
ها نـشان    افتهيهمچنين  .  وجود ندارد  يدار ين سطوح مختلف سن افراد تفاوت معن      يدر ب 
ش فوتبـال  يمدار برگرفتـه از نمـا       اخالق ي و الگو  ها   بر ارزش  ين رفتار مبتن  يدهد كه ب   يم

 همـان . شـود  ديـده نمـي   يدار يالت افراد تفاوت معنـ ين سطوح تحصيها، در ب در رسانه 
ـ نـد، اكثر ا هنشان دادنيز ن يش از ا يها پ  افتهي كه   گونه ش يت هـواداران معتقدنـد كـه نمـا    ي

شـود و   ي نمـ ي اخالقـ يهـا   بـر ارزش ي مبتنـ يها منجر به انتقال رفتارها فوتبال از رسانه  
. كننـد  نمـي  ي به جامعه معرفـ يها به شكل اثربخش  رسانهرا،مدار ورزش    اخالق يالگوها
 از  ي اخالقـ  يهـا   ارزش  نيـافتن   افراد در مـورد انتقـال      هاي  ديدگاهن  ي ب ياد شده  يها افتهي
  .   دهند نمي را نشان ي تفاوت معنادار،ق رسانهيطر
كنتـرل  ( يستي وندال يرهاين متغ ي كندال نشان داد كه ب     يب همبستگ يج آزمون ضر  ينتا
ـ    ) ف و ورزشـگاه   يـ ب رساندن به حر   يآس الت در يتما  رابطـه   ، بـر ارزش   يو رفتـار مبتن
ـ   يـاد شـده  ج آزمون   ينتا ن،يهمچن . وجود ندارد  يدار يمعن  يرهـا ين متغي نـشان داد كـه ب
 يو الگــو) ف و ورزشــگاهيــب رســاندن بــه حريآســ الت دريكنتــرل تمــا( يستيــوندال
 يري افـسر كـشم    پـژوهش ج  يافته با نتا  ين  يا. شود  ديده نمي  يدار يمدار رابطه معن   اخالق
 ي در بـروز رفتارهـا     ي نقش عوامل فرهنگـ    ياد شده، در مطالعه   .  ندارد يهمخوان) 1381(

را يـ ز. ت اسـت يـ ار حائز اهميافته بسياين . د شده استييزان كنترل آن تأ   ي و م  يستيوندال
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 يهـا  ال ارزش  موجـب انتقـ    ، ورزش ازجملـه فوتبـال     يا ش رسـانه  يدهد كه نما   ينشان م 
ن امـر   يـ ن هواداران نـشده اسـت و ا       ي پرخاشگرانه در ب   ي مؤثر در كنترل رفتارها    ياخالق

 يهـا   حـاكم بـر جامعـه كـه ارزش    يهـا   را در انتقـال ارزش ي گروهـ  يها رسالت رسانه 
طـور كـه    همـان . كنـد  رو مـي  با ترديد روبـه   ،ز منشعب از آن است    ي در ورزش ن   ياخالق
ش ورزش بر افكـار  يق نمايها از طر  ان داده است، نفوذ رسانه    ق نش ي تحق يها افتهيتاكنون  

ها در انتقـال     اما كوشش رسانه  . د شده است  يي تأ ،جه رفتار هواداران  يو احساسات و در نت    
ار ي كنـد، بـس  يري پرخاشـگرانه جلـوگ   يكه از بروز رفتارها   به نحوي    ي اخالق يها ارزش
 البتـه . شود ميده يفا  پر ي اجتماع يرها آرام و رفتا   يا جاد جامعه ي و منجر به ا    ردت دا ياهم
  . استي گروهيها ت رسانهيفعالدر  ياز مبرم به بازنگريدهنده ن  نشانپژوهشن يج اينتا

ش يقابل انكار اسـت و نمـا   ري غي اجتماع يجاد فرهنگ و الگوها   يها در ا   نقش رسانه 
 ،ر آن دپنهـان    ي و اخالقـ   ي جـوانمرد  يهـا   با توجه بـه جلـوه      ،ها ق رسانه يورزش از طر  

 و  ي اخالقـ  ي و ارائـه الگوهـا     ي سـازنده و مثبـت اجتمـاع       هـاي    حركت بتواند موج  يم
اسـت كـه در   ايـن   قابل توجه  نكتهاما  . باشد جوانان و نوجوانان     بويژه به جامعه،    يارزش

 ها، آن يا ش رسانه يمسابقات فوتبال و نما   . ميادعا هست اين   عكس   ييعمل شاهد رخدادها  
ـ  فرهنگ و اعتقادات ما نپذيرش مورد يها ارزشات و   ينه تنها معرف اخالق    ست، بلكـه  ي

شود   ميمندان به آن     ه عالق يگر ياغي و   ي ضد اجتماع  ي و رفتارها  يجانات منف ي ه بموج
 ي بـا شـدت    ، جهـان  ير كشورها يهاست نه تنها در داخل كشور بلكه در سا          سال چنان كه 

 و  يكنان، كادر فن  يباز جانب و پرخاشگرانه از     ي ضد اجتماع  ي شاهد رفتارها  ،ش و كم  يب
  . مين رشته هستيان ايتماشاچ
 پرخاشـگرانه و   ي رفتارهـا  ي همراهـ  يايگوهاي مشابه،     پژوهش و پژوهش  ن  يج ا ينتا
، ي مختلـف فرهنگـ    داليـل  ،ن رفتارهـا  يـ ساز ا   هنيسم با مسابقات فوتبال است و زم      يوندال
ن مـسابقات   يـ دگان ا كنن ن رشته و رفتار برگزار    ي ا ي ذات يها يژگي و و  ي، اقتصاد ياجنماع
بديهي اسـت   .  دارند ييف آن نقش به سزا    يا تخف يد  ي در تشد  ي گروه يها  كه رسانه  است
هـا در معـرض اسـتفاده جامعـه قـرار            ق رسانه ي كه از طر   ي و اجتماع  ي فرهنگ يها آموزه
ـ  در بـروز ا    يا كننده نييد، نقش تع  نريگ يم چنانچـه در زمـان پخـش       . دنـ ن رفتارهـا دار   ي

 بـه طـور حـتم،      شـود،    يشتريد ب يكنان تأك ي جوانمردانه باز  ير رفتارها مسابقات فوتبال ب  
 پـژوهش ج  ينتـا .  همراه خواهد بود   يج مثبت ين نوع رفتارها با نتا    ي جوانان از ا   يالگوبردار
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ان ي تماشـاچ ي فـرد يها يژگيها با و ر رسانهيسم تحت تأث  يحاضر نشان داد كه بروز وندال     
كمتـر   ،لكرده، متأهل، مـسن و كارمنـدان  يراد تحص د اف رس  يبه نظر م  . م دارد يارتباط مستق 

ـ  و از كنتـرل ب     گيرنـد   مـي  قـرار    يا تحت نفوذ رسانه    پرخاشـگرانه   ي بـر رفتارهـا    يشتري
ـ ، بلـوغ،  ي پختگـ  ناشـي از  تـوان    ين امر را م   ي ا .برخوردارند  ي فرهنگـ ي محتـوا يريادگي
ـ     ي و تعامل ب   دانشگاهي يها طي مح ياجتماع ه مواجهـه بـا   شتر آنها با افراد مختلف و تجرب
ـ زا دانست كـه در د       دشوار و استرس   يفضاها ـ  نظ ، ارتباطـات  يهـا  هيـ هـا و نظر    دگاهي ر ي
 يهـا   كه بر تفـاوت    ي اجتماع يبند  و سازمان  يز اجتماع ي، تما ي اجتماع يريادگيات  ينظر
د قرار گرفتـه    ييد دارند، مورد تأ   يها تأك   آنها از رسانه   يري افراد در نفوذپذ   يطي و مح  يفرد
ـ  آن اسـت كـه اكثـر افـراد جامعـه مـورد نظـر ا                يايق گو يج تحق ي نتا ،ياز طرف . است ن ي
 ضـد ارزش    ي فوتبال موجب انتقال رفتارهـا     يا ش رسانه يند كه نما  ا  ه اذعان داشت  پژوهش
 ي تماشـا ي همچنان برا،ن باوري الي با وجودشود و ي به جامعه م   ياخالق ري غ يو الگوها 

دهنده  ن تناقض نشان  يا. نديآ يبوب خود م  م مح يدان مسابقه ت  ي اطراف به م   يآن از شهرها  
ـ  پو ي ارتباط با فـضا    ياز جوانان به برقرار   ي فوتبال و ن   ي ذات يها تيجذاب  آن اسـت و     ياي
 بـر   ي مبتنـ  يرفتارهـا نيـافتن   دهـد، انتقـال      ي حاضر نشان م   پژوهشج  يطور كه نتا   همان
ل بـه   يـ ما در كنتـرل ت    ،هـا  مـدار در رسـانه      اخـالق  ي و ارائـه الگوهـا     ي اخالق يها ارزش
 يا چ رابطـه  ي، وجود هـ   پژوهشج  ي و نتا  رد ندا يريان تأث ي در تماشاچ  يستي وندال يرفتارها
  . دهد ير نشان نمين دو متغين ايرا ب
ـ  دل ،ت رشـته فوتبـال    ي و جذاب  ييايپو ـ     ي بـرا  يل مهمـ  ي  از يشـمار  ي جـذب تعـداد ب
رورش،  پ  و اندركاران آموزش  ن و دست  شتر مسئوال ين امر توجه ب   يان است و هم   يتماشاچ
 ي اخالقـ  يها طلبد تا ارزش   يمرا   كشور   ي گروه يها ن ورزش و رسانه    مسئوال  و فرهنگ
 ي جمع يها  رسانه در يمدار ورزش  ش ورزش و نخبگان اخالق    يق نما ي را از طر   يو انسان 

  . فراهم سازند
 بـه عنـوان     ،ونيـ زي تلو بـويژه  و   ي گروهـ  يهـا   است كـه رسـانه     از اين رو، ضروري   

ن يتـر   فوتبـال كـه محبـوب     بخصوصش ورزش و    يشور، در نما  ن رسانه ك  يتر پرمخاطب
 ي اخالقـ  يهـا  ز ارزش يـ  حاكم بر جامعه و ن     يها شود، به ارزش   يورزش كشور قلمداد م   

  پـر  ي پر برخورد و مملو از رفتارها      يها هي پرداختن به حاش   ي و به جا   كنندورزش توجه   
د در كشور توجه    يد تأك  مور يها  ارزش ه، ب يا  زرد رسانه  يها شي نما ، به اصطالح  ياتضاد  
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ـ    يرفتارهاصفات مثبت و    نه  يش به ي و به نما   نشان دهند  يشتريب  بـر   ي جوانمردانه و مبتن
 ييمـدار در ورزش كـشور را بـا بزرگنمـا      اخـالق يه كنند و الگوهـا  ي تك ياخالق ورزش 

. ردي صـورت پـذ  ي درستي جوانان بر مبنايري تا الگوپذزندنام نسا  ورزش بد  يها هيحاش
نيـز   پرخاشـگرانه و     يج نامطلوب رفتارهـا   ي نتا نشان دادن  و   ي اخالق يها رزشد بر ا  يتأك
 رشـته فوتبـال     بـويژه  ورزش كـشور     براي يساز ر فرهنگ دن نه تنها    اه متخلف يش تنب ينما

 بـر  ي مبتنـ ي در كـسب رفتارهـا     ي اجتمـاع  يهـا  يريادگيمؤثر خواهد بود؛ بلكه موجب      
  .  و پرخاشگرانه خواهد شدياجتماع  ضديات و اجتناب از رفتارهاياخالق
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