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  اي نوجوانان نقش نمایش رفتارهاي خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتاره

  هاي فوتبال شهر تهران و جوانان عضو باشگاه

  1سارا کشکر

  چکیده

اي نوجوانان و هاي خشونت آمیز مسابقات فوتبال بر رفتارهنمایش صحنه تأثیرام تحقیق حاضر با هدف بررسی انج :هدفمقدمه و 

  .هاي فوتبال شهر تهران انجام شدجوانان عضو باشگاه

امه نگیري پرسشابزار اندازه. یدانی جمع آوري شدها به شکل مپیمایشی بود که داده _روش انجام پژوهش توصیفی  :شناسی روش

 _ 21هاي ي فوتبالیستکلیهري شامل اآم يجامعه. استفاده شد) α= 82/0(اطمینان از روایی و پایایی آن  ساخته بود که پس از محقّق

روش . یدنفر برآورد گرد 346تعداد نمونه طبق جدول مورگان . ندنفر بود 3456هاي فوتبال شهر تهران به تعداد ي عضو باشگاهساله 16

  . تصادفی ساده بود _ ايي به صورت خوشهنمونه گیر

نی نقش آمیز در بین تماشاچیان تلویزیوتلویزیون در بروز رفتارهاي خشونتمسابقات فوتبال از  ينمایش رفتارهاي پرخاشگرانه :هایافته

امل دیگر موجب بروز تماشاچیان بیش از عو ياست و در بین عوامل مختلف، نقش اشتباهات داوري و رفتارهاي پرخاشگرانهداشته 

ها از نمایش پذیري آن تأثیرتماشاچیان در میزان  سنّ متغیرچنین  هم. تحقیق بوده است يرفتارهاي پرخاشگرانه در بین افراد جامعه

  .داشته است اهمیترفتارهاي خشونت آمیز فوتبال 

بار ی در ایجاد رفتارهاي خشونتب آن هستند، نقش مهمجوانان و نوجوانان مخاط اي که بیشترتلویزیون به عنوان رسانه :گیرينتیجه

نمایی بار تماشاچیان مسابقات فوتبال مهم است که از بزرگاثرگذار بر بروز رفتارهاي خشونت و از بین عوامل تماشاگران ورزشی دارد

 ؛گزارشگران مسابقات پیشگیري کردرفتارهاي غیراخالقی بازیکنان و اشتباهات داوري و پرداختن به حواشی مسابقات و نیز سوگیري 

هاي بر این اساس بررسی عملکرد برنامه. کندنه را در بین تماشاچیان تشدید میچون این عوامل موجبات بروز رفتارهاي پرخاشگرا

  .ورزشی ضروري است حساسورزشی تلویزیون در حین پخش مسابقات و رویدادهاي 

  

  .بال، رفتار، جوانانپرخاشگري، تلویزیون، فوت: ديیکلهاي واژه

  

  

  عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  1
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  مقدمه

توانند د که در کنش متقابل با یکدیگر میگیراعی، نیروهاي پویایی را در بر میورزش به عنوان فراگردي اجتم

ورزش داراي . اي درآورندها را به شکل تازهکنند یا آن تقویتعناصر موجود در ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی را 

 يتوان به مواردي مانند مبادلهاست که از آن جمله میاي اجتماعی قابل مالحظه ز فراگردهايهایی انمونه

اجتماعی، تخصیص منابع، روابط منزلتی، همکاري، سازگاري، جامعه پذیري، عملکرد گروهی، رقابت، کجروي، 

دها با کم و کیف گوناگون این فراگر هايزشالبتّه در میان ور) 1(؛ کنترل، ستیز، خشونت و پرخاشگري اشاره کرد

در این زمینه را  توجهبیشترین  حساسامروزه تماشاچیان مسابقات ورزشی پر طرفدار و . گردده میمتفاوتی مشاهد

هاي آسیب(هایی ارهاي خاص، گاهی آسیبزیرا این رفتارها به دلیل پیروي از هنج اند؛به خود اختصاص داده

در واقع فضاي حاکم بر رویدادها و مسابقات ورزشی از جمله . اشترا به دنبال خواهد د ...)اجتماعی، روانی و

تواند منجر به بروز ي این نوع هیجانات میدهد که تجربهی هیجانی قرار میوضعیتفوتبال، تماشاچیان را در 

  .  شودن خشونت یا پرخاشگري نام برده میات و رفتارهایی گردد که از آن تحت عنوااسحسا

آن هستیم که رفتارهاي ناهنجار تماشاچیان با اصطالحات و عبارات مختلفی نظیر وندالیسم،  امروزه شاهد     

ماعی و فرهنگی مورد ها و مجامع علمی، اجتماعی، خشونت و پرخاشگري در رسانههولیگانیسم، رفتارهاي ضد اجت

مورد  م تا به این وسیله چارچوبپردازیبه توضیح هر یک از عبارات باال می در زیر به اختصار. گیردخطاب قرار می

  . بیشتري برخوردار گردد یتافشفنظر تحقیق حاضر از وضوح و 

پرخاشگري عبارتست از هر رفتاري که به قصد صدمه زدن به شیء یا فرد دیگري با استفاده از جسم یا کالم      

مسابقه،  يمسابقه، نتیجه کیفیت: از عوامل بروز رفتار پرخاشگرانه عبارتند 1جی بول يبه عقیده) 2( .انجام گیرد

 و اعضاي خانواده و مربیاناختالف امتیاز، برخوردهاي بدنی، بازیکنان پرخاشگر، برداشت تماشاچیان، داوران، 

رفتار خشونت آمیز رفتاري است که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از  )2. (رفتار پرخاشگرانه يمشاهده

توان رفتاري دانست که خارج از قواعد و خشونت و پرخاشگري ورزشی را می) 3. (یردیک پدیده صورت می گ

گردد و ارتباط مستقیمی با اهداف رقابت در ورزش داده و موجب ایراد آسیب عمومی میهنجارهاي ورزشی رخ 

هایی که کننده ویتتقپردازان معتقدند که رفتارهاي خشونت آمیز تماشاچیان مسابقات ورزشی با نظریه) 4. (ندارد

هاي مرجع، افراد نزدیک به سوژه مثل گروه) 1: شوندختلف است تشدید میسه نوع منبع م ينتیجه احتماالً

 يگروه داوري و کمیته يمسابقه و استفاده از قوانین به وسیله ساختار) 2 .خانواده ها و، دوستان، هم تیمیمربیان

  . جامعه ها ونگرش تماشاچیان، رسانه) 3. برگزاري مسابقه مسؤلینو  فنّی

ها، یادبودها، احترام بین ها، تشویقهاي مختلفی ارائه شوند؛ مثل، پاداشنند در شکلتواها میکننده تقویتاین      

د مورد ورزشکارانی است که به دلیل بازي خشونت بار خو س، مشاهدهتقویتیک نوع دیگر از . دوستان و خانواده

  )5. (کنندی دریافت میتوجههاي مالی قابل گرفته و پاداش تشویق قرار

 2وندالیسم مفهوم باب در شده ارائه تعاریف اغلب در. هاي رفتاري بروز خشونت، وندالیسم نام داردیکی از شکل     

 و یبتخر به معطوف رفتار عنوان به آن از نظران صاحب و ینمحقّق هاي اجتماعی،بآسی و انحرافات مباحث در 

 را وندالیسم )2006( 3و پیرسون) 1367( ژانورن .اندهبرد نام عمومی متعلّقات و اموال، تأسیسات خرابکاري

  

1 J. Bull 
2 . Vandalism 
3 . Pearson 
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اصطالح دیگري که براي رفتارهاي خشونت آمیز و . ندازند می راه به فوتبال هواداران که داننداغتشاشاتی می

هولیگانیسم فوتبالی . شود می تلقّی ستیزي جامعهرفتار هولیگانیسم  رود، هولیگانیسم است؛ه کار میپرخاشگرانه ب

ه هوادار تیم یا ورزشی هم دهد و ممکن است در میان آشوبگران، افرادي ک معموالً به صورت گروهی رخ می

  .)1386قاسمی، ( همراهی داشته باشند نیستند

     مفاهیم  يتواند در بر دارندهز رفتارهاي پرخاشگرانه است که میاي دیگر ااجتماعی نیز جلوه رفتارهاي ضد

اجتماعی شامل انواع مختلفی از  رفتار ضد) 2011( 1طبق تعریف شوراي ملتون. وندالیسم و هولیگانیسم نیز باشد

را زندگی اجتماعی  کیفیتتواند قابل قبولی را که میهاي غیر یتفعالاي از ي پیچیدهرفتارهایی است که مجموعه

شود که موجب جتماعی به عنوان رفتاري تعریف میا ، رفتار ضدکلّیطور ه ب. گیردمورد آسیب قرار دهد، در بر می

  . گرددو اضطراب در بین افراد جامعه می و آزار و هراس، آشوب اذیت

ي ارائه. وجود نوعی رفتار پرخاشگرانه و خشونت بار است ينشان دهنده، هاي باالي هر یک از واژهاستفاده     

پژوهش حاضر صورت گرفت و از این پس در این مقاله استفاده از  تعاریف باال به منظور روشن شدن چارچوب

تواند عناوینی آمیز است که میهاي مختلف بروز رفتارهاي خشونتي خشونت و پرخاشگري گویاي شکلکلمه

  . اجتماعی و امثال آن را در بر داشته باشد هولیگانیسم، وندالیسم، خشونت یا پرخاشگري، رفتار ضدچون 

تواند مانع از بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و مناسب مسابقات می مدیریتنشان داد که ) 2005( 2کلومنیس     

 به اینکه توجه بدون آنان عملکرد و هادالون اهداف و است جهانی ايپدیده به طور کلّی وندالیسم .وندالیسم گردد

 يتحقیقات انجام شده در خصوص پدیده .)1388نژاد، وثوقی و خسروي( است شبیه بسیار ،هستند کشوري چه در

اجتماعی بر رفتار  _ در بررسی عوامل فرهنگی .)همان( اندي ارائه نمودهاتوجهوندالیسم در فوتبال نتایج قابل 

 نامناسب عملکرد باشگاه، مدیران نامناسب عملکرد ان،مربی ن نتیجه رسیدند که رفتار غیراخالقیتماشاچیان به ای

 رفاهی امکانات از رضایت عدم چنین هم داور، نادرست قضاوت وندالیست، هايگروه پرخاشگرانه رفتار لیدرها،

 منفی هیجان ترینهمم عنوان به آمیز خشونت رفتار بر مؤثّر عوامل از سیاسی هايبحران شرایط و فوتبال استادیوم

 تماشاگران شدید هیجانی رفتار بر مؤثّر یجمعیت و اجتماعی _ اقتصادي ویژگی چند. شناحته شد فوتبال تماشاگران

-مینشان ) 1381افسر کشمیري، (قیق چنین نتایج تح هم .است تحقیق این يهاتهدیگر یاف از شغل و سن مانند

، مسؤلینبروز پرخاشگري تماشاچیان فوتبال دخیل هستند از جمله رفتار بازیکنان، که عوامل بسیاري در  دهد

در برخی تحقیقات نیز بر . هاها و عملکرد آناقتصادي و در نهایت نقش رسانه داوران، عوامل فرهنگی، اجتماعی،

در این رابطه . شده استآن با رفتارهاي وندالیسمی و غیراخالقی پرداخته  يهاي فردي تماشاچیان و رابطهویژگی

اقتصادي و اجتماعی با بروز خشونت در  وضعیتکه سن، تحصیالت،  دهندمینشان ) 1386(کاظمی و همکاران

بلیط، امکانات  يتهیهکار  و ساز(دارند و عوامل محیطی  یمعنادار معکوس يبین تماشاچیان فوتبال رابطه

با بروز ) و نیروهاي انتظامی مربیانعملکرد بازیکنان،  داوري و چگونگیهاي رفت و آمد، ورزشگاه، سرویس

 هم. و شغل با بروز خشونت ارتباط معناداري ندارند تأهلهاي متغیرولی  .دارد یمعنادار مستقیم يخشونت رابطه

 ی بودن رفتار، تیماسحسهایی مثل امتغیرگرایی در فوتبال را به در تحقیق خود علل خشونت) 1381(ي چنین عنبر

 تأثیر بی خشونت بروز در را اجتماعی _ولی عامل اقتصادي  ؛ه توزي، سن و جمعی بودن نسبت دادگرایی، کین

هانفر ج. است گرفته قرار بررسی مورد مختلف تحقیقات در نیز وندالیسمی رفتارهاي بروز در هارسانه نقش. دانست

  

1 Melton borough council 
2 . Kleomenis 
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ین عوامل عبارتند از ترنتیجه رسید که عمده وتبال به اینخود بر علل بروز خشونت در ف يدر مطالعه) 1381(

اجتماعی، کم ارزش پنداري تماشاگران نسبت به خود، نبودن  ـ اقتصادي ـ هاي فرهنگیها، نارسایینقش روزنامه

ات خارج از ورزشگاه، هیجان رفتاري نیروهاي انتظامی، اختالف هاي گروهی، بدهیجان يتخلیه براي زمینه

  . بیشتر تماشاگرانزا و بیکاري خشونت

 هم از گرایی، تیم نزاع، و درگیريي هگشایی، سابق عقده و طلبی نیز هیجان) 1388(قاسمی و همکاران      

 جماعت پلیس، کنترل آمیز، خشونت هايتماشاي فیلم ساالن، هم گروه از پذیريتأثیر خانواده، روانی گسیختگی

 به ورزشی مطبوعات تحریک و مجرمانه رفتار يهسابق ی،وضعیت ملعوا از رضایت زندگی، وقایع و هابحران انبوه،

را بر  جنسیتبرخی از تحقیقات هم اثر  .کنندتبیین می را اوباشگري و وندالیسم هايمتغیر واریانس معناداري طور

شان داد که ن) 1385(نیا و همکاران نتایج تحقیق رحمانی. ار داده استبروز رفتارهاي پرخاشگرانه مورد بررسی قر

شود و حضور ترکیبی از ورزشکاران می يفتارهاي پرخاشگرانهطور کل باعث افزایش ره حضور تماشاچیان ب

و همکاران  1وندر همین راستا،  .گرددورزشکاران می يتماشاچیان زن و مرد باعث تشدید رفتارهاي پرخاشگرانه

 ظاهري در مقابل رقبا یتموفّقیل ابراز وجود و کسب به دل را بروز رفتارهاي خشونت آمیز جوانان علّت) 2001(

-نشان داد که وقتی دو تیم فوتبال از دو شهر مختلف با یکدیگر رقابت می) 2005(تحقیقات کلومنیس . ندستدان

 يدهند، وندالیسم و رفتارهاي پرخاشگرانهت در یک شهر با یکدیگر مسابقه میهاي با قدمکنند و یا زمانی که تیم

- مشخّصهها و به این نتیجه رسیدند که ویژگیدر مطالعات خود ) 2009( 2دوناهو و وان .یابدشدت می چیانتماشا

ها رابطه ولی با پرخاشگري فیزیکی آن ؛هاي تیم ورزشی هیج ارتباطی با پرخاشگري کالمی تماشاچیان ندارد

  . دار معکوس داردامعن

خشونت و امل بسیاري در شکل گیري و دامن زدن به دهند که عونتایج تحقیقات مختلف نشان می     

توان به عوامل داوري که شامل ها میترین آناند که از جمله مهمهاي ورزشی دخیلپرخاشگري مخاطبان برنامه

اشاره  داور از بازیکنان یا تیم خاصبرخورد داور با ورزشکاران و سوگیري یا طرفداري ي، چگونگی اشتباهات داور

نشان دادند که هرچه داوران جوانتر باشند کمتر بر رفتارهاي پرخاشگرانه ) 2002(و همکارانش  3سونفولک. کرد

خود و سایرین کنترل دارند و نیز داورانی که داراي نگرش بدبینانه در زندگی هستند نیز در مقابل رفتارهاي 

و  5چنین سوچون و هم) 2005(و همکارانش  4تحقیق کوباگنو ينتیجه. پرخاشگرانه کنترل کمتري دارند

خصمانه و  هاينان بیش از مسابقات مردان تصمیمکه داوران در مسابقات ز دهدنشان می) 2009(همکارانش 

 6چنین رینس هم. بازیکنان و تماشاچیان است يآن برخورد پرخاشگرانه يکه نتیجهگیرند میشدید و تنبیه کننده 

 هات داوري و نیز تکرار این اشتباهات موجب بروز رفتارهاي پرخاشگرانهنشان دادند که اشتبا) 2008(و همکارانش 

 و نیز نشان دادند که رفتار تماشاچیان و سر) 2002( و همکارانش 7نویل. شوددر بین بازیکنان و تماشاچیان می

. گرددمیو موجب افزایش اشتباهات داوري گذارد منفی می تأثیرگیري داوران ها نیز بر روند تصمیمصداي آن

ی است که در بروز رفتار پرخاشگرانه در اي نیز از عوامل مهمدهند که عوامل رسانهي تحقیقات نشان مینتیجه

  

1 Wann 
2 Donahu & Wann 
3 Folkesson 
4 Cabagno 
5 Souchon 
6. Reynes 
7 Nevill 
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الفاظ تحریک آمیز از سوي گزارشگر مسابقه،  ن عوامل شامل رفتارهایی از جمله استفاده ازای. ندمؤثّرجامعه 

زیکن یا تیم خاص، پرداختن به حواشی بازي و رویداد و گزارش پر التهاب و هیجانی، طرفداري گزارشگر از با

ورزشی، نوع الفاظی که خبرنگاران پس از بازي در مصاحبه با  _هاي تحلیلی در برنامه اهمیتبر مسائل کم  تأکید

قص در پخش برند، سانسورهاي صوتی و تصویري در هنگام مسابقه یا بازي، نه کار میب فنّیبازیکنان و کادر 

رنگ، اندازه و محتواي بیلبوردها و تبلیغات درون فضاي : ها، عوامل تبلیغاتی از جملهاز سوي فرستنده مسابقه

شعارهاي خشونت : چنین عوامل مربوط به تماشاگران از جمله هم شود وقه که از تلویزیون نمایش داده میمساب

نحوه ارتباط بازیکنان با یکدیگر، با  :نیز عوامل مربوط به بازیکنان مانند آمیز، درگیري بین تماشاگران و

تواند منجر به بروز هستند که می یملهمگی عوا) مناسبرفتار نا(ان یا تیم رقیب و داور تماشاچیان، با بازیکن

 .استهاي ورزشی از تلویزیون مشغول تماشاي برنامهخشونت در فردي گردد که به عنوان مخاطب  اسحسا

که تماشاچیان تلویزیونی مسابقات فوتبال در صورت  دهدنشان می) 2007(ش و همکاران 1تحقیق مور ينتیجه

صورت  دهند و در غیر ایناي نشان مید رفتارهاي پرخاشگرانها در صورتی که تیم محبوبشان ببازمصرف الکل و ی

  .رفتار تماشاچیان پرخاشگرانه نخواهد بود

خشن و قهري  هايبه روش توسلافراد جوان، امکان  یشخصیتعوامل مختلف روحی، فیزیکی و بیولوژیک و      

 64جوان بودن بیش از (کشور ما  جمعیت ماهیتترکیب و  .)1374ستوده، ( سازدمتصور میرا بیش از سایر افراد 

 يیهاولاز نمودهاي  را ایجاد کرده است، دامن زدن به بیکاري، فقر و گرانی خاصیهاي ویژگی) جمعیتدرصد از 

افزایش  ،را نیز به دنبال دارند؛ یعنی خاصی ها ابعاد اجتماعی و فرهنگیاز سوي دیگر این شاخص. پدیده استاین 

 ينتیجه )1378آقایی، ... (طالق، خودکشی و  سرقت، قتل، رفتارهاي خشونت آمیز، هاي اجتماعی مانندناهنجاري

وجود ه ها و عوامل بمحرّكسال به  21یر که جوانان ز دهدنشان می) 2011( اح، اسدي و خبیريتحقیق فلّ

هرچند نتایج . دهندباالتر رفتار پرخاشگرانه بروز مین سنیتر بوده و بیش از جوانان حساسپرخاشگري  يآورنده

که شرایط نامناسب ورزشگاه و عوامل مالی و اقتصادي نیز در بروز رفتارهاي  دهداین تحقیق نشان می

  .داشته است تأثیرها یش از سایر گروهپرخاشگرانه در این گروه ب

. هستند فرهنگی و اجتماعی هايارزش ياشاعه در قدرتمندي بسیار ابزار گروهی هايرسانه است بدیهی     

؛ 1382سازمان تربیت بدنی، ( اندنموده تأییداین موضوعات  يتلویزیون را در اشاعه تحقیقات مختلف نقش مهم 

 يوظیفه .)1384 ،نیا و علیزادهفتحی ؛ 1381پور، شارع ؛ 1383کردي،  ؛ 1983،  2نسوری ؛ 1381انورالخولی، 

ي فرهنگی همراه با اهدل عقاید و هیجانات و بهبود شاخصهاي گروهی تالش براي ایجاد همبستگی، تبارسانه

 .)1386فري و امیرتاش، قاسمی، مظ( موضوعات مختلف اجتماعی است يدهی عقاید عمومی دربارهشکل

م، مقدجعفري( هاي گروهی داردش زیادي در مقایسه با دیگر رسانهمخاطب، نق يتلویزیون به دلیل سطح گسترده

افراد موجب  ترجیحات اجتماعی اجتماعی، در نظام ارزش صورت به فوتبال تبدیل طریق زها اانهرس .)1381

 هانهرسا قدرت به دلیل تنها نه فوتبال، شدن ايحال رسانه عین در. اندیک ارزش شده يپذیرش فوتبال به مثابه

 خود در فوتبال که مختلفی هايجذابیتو  هاتقابلی دلیل به بلکه ؛است زندگی هايعرصه تمام در گذاريتأثیر براي

 .هست نیز دارد

  

1 Moore 
2 . Seurin 
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مهم مخاطب .کنندمی جذب مخاطب هابراي رسانه فوتبال جمله از ،هاورزش که کندمی استدالل )2004( 1راو     

رسانه براي فوتبال .)2004راو، ( تنیس حیات يهادا به اي قادرهرسان هیچ مخاطب بدون زیرا؛ است رسانه نیاز ترین

 تعبیر به .شودمی بازي این به هارسانه توجه افزایش باعث که دارد هایی یتصویري ویژگ هايرسانه ویژه به ها

 اجتماعی، کارکردهاي اغلب با که است اي گون به و دارد باالیی بسیار اي سانر ت بازنماییقابلی فوتبال بازي دیگر

  .)1385فاضلی، ( است سازگار هارسانه اقتصادي و سیاسی، فرهنگی

طور که  آن. اي مفید یا مضر، نقشی متضاد و متناقض استها در پذیرش ورزش به عنوان پدیدهنقش رسانه     

رفتارهاي پرخاشگرانه از طریق انعکاس این رفتارها  ياشاعه دهنده ها از یک سورسانه :گویدمی) 1988(لئونارد 

رخاشگرانه در ورزش به دهند که رفتارهاي پها نشان میت و رادیو هستند و از طرفی رسانهدر تلویزیون، مطبوعا

  .)1989، 2عبدالحق( هاي مورد قبول جامعه نیستند و باید آن را کنترل کردعنوان ارزش

ها و رفتارهاي ، منجر به شکل گیري نگرشاهمیتو پرداختن به عوامل کم کردن توانند با طرح ها میرسانه     

هاي خشونت برانگیز، با ا دوري از موضوعات جنجالی و جنبهکه ب خشونت آمیز در بین مخاطبان شوند یا آن

ه شود، به فرهنگ سازي در این زمینه بطبان میمثبت در مخا ذهنیتگیري شکلپرداختن به مسائلی که منجر به 

 .، اشاره کرده از سوي بندورا مطرح گردیده استیادگیري اجتماعی ک ينظریهتوان به باره می در این. پردازند

تلویزیون بسیار آموزنده  ها از جملهمعتقد است که رسانه ،شناسی یادگیريپردازان روانهیکی از نظری ،»بندورا«

ها به ویژه سینما و تلویزیون ایجاد رسانه مخرّب تأثیربزرگترین . نیز باشند مخرّبتوانند بسیار می اما؛ هستند

به صورت  غلبا شود؛ي که از تلویزیون نمایش داده میبندورا اعمال خشونت آمیز يبه عقیده .پرخاشگري است

   .)1354 پور،رشید( شوندجلوه داده می مقبول نسبتبه و  موفّقاعمالی مجاز، 

انسانی از طریق مشاهده اي دارد و معتقد است که بیشتر رفتارهاي اي بر یادگیري مشاهدهیژهو تأکیدبندورا      

وان یکی از منابع یادگیري در این میان تلویزیون  به عن .)67: 1381، تبریزي و رحمتی یسنمح( شوندآموخته می

در پژوهش خود به این ) 1985(مارتین لی . این نوع یادگیري ایفا نمایدی در تواند نقش مهماي افراد میمشاهده

ات خشونت برانگیز را اسحسها، رفتارها و اها، منشهد که تماشاگران رویدادها و مسابقات ورزشی، رویرسنتیجه می

اگران، طرفداران و تماش ي، سردسته...)داوران و( ، دست اندرکاران مسابقاتمربیانتماشاي رفتار ورزشکاران،  از

  .گیرندمی... محبوب و  تماشاگران، افراد

فوتبال،  يدر رشته هاي ورزشی تلویزیون به خصوصترین مخاطب برنامهجوانان و نوجوانان به عنوان مهم     

ایج مسابقات نت. کنندها صرف میاین دسته از برنامه اوقات بسیاري را به شکل انفرادي یا گروهی به تماشاي

-ها را تحت الشعاع قرار میگذاشته و رفتارهاي آن تأثیرات و نگرش ایشان اسحسا وتبال بی شک بر چگونگیف

این تحقیق عبارت است از اینکه آیا نمایش رفتارهاي خشونت آمیز بازیکنان مسابقات  يمسأله دهد؛ از این رو

  جوانان و نوجوانان نقش دارد؟ بروز رفتارهاي هیجانی در بین يفوتبال از طریق تلویزیون، بر نحوه

بروز رفتارهاي هیجانی در بین این قشر از جامعه  يبه این ترتیب، بررسی نقش نمایش این مسابقات بر نحوه     

  .بسیاري دارد اهمیتبراي شناخت عوامل اثرگذار و هدایت رفتارهاي جوانان  

نمایش تصاویر خشونت آمیز  به این سؤاالت است کهاسخگویی ، پژوهش حاضر در پی پبه مطالب باال توجهبا      

 تأثیرجوانان  و رفتارهاي خشونت برانگیز در نوجوانان و احساساتفوتبال از طریق تلویزیون به چه میزان در بروز 

  

1 . Rowe 
2 . Abdal-Haqq 
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مورد نظر این  يیک از عوامل مختلف بروز رفتار پرخاشگرانه بر رفتار تماشاچیان جامعه داشته است؟ و کدام

و عملکرد داوري، تبلیغات محیطی و  مربیانآیا رفتارهاي تماشاچیان، بازیکنان،  ،داشته است؟ یعنی تحقیق نقش

و  سنّیهاي ویژگیاند؟ آیا ز رفتارهاي پرخاشگرانه نقش داشتهچنین بسترسازي گزارشگران تلویزیون در برو هم

بر این  است؟ مؤثّر هاآن يپرخاشگرانه ات و رفتارهاياسحسبروز امیزان  تلویزیونی فوتبال درتماشاچیان شغلی 

بر تحقیقات مشابه، بروز رفتار خشونت آمیز تماشاچیان  تکیهبه مبانی نظري تحقیق و با  توجهاساس و با 

و  مربیانهاي نمایش عوامل محیطی ورزشگاه شامل رفتارهاي تماشاچیان و بازیکنان، متغیربه  توجهتلویزیونی با 

نمایش  یزیون مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این روچنین بسترسازي گزارشگران تلو عملکرد داوري و هم

  .این تحقیق بوده است توجهمسابقات فوتبال در اشکال داخلی یا خارجی از طریق تلویزیون مورد 

  

  )اعتبار آن چگونه سنحیده شده است توضیح آورده شود( روش شناسی

ها به شکل پیمایشی و از نظر جمع آوري داده توصیفی، از نظر مسیر اجراروش انجام پژوهش از نظر استراتژي 

سؤال بود که پس از تدوین  42ساخته با تعداد  محقّقنامه پرسش اطّالعاتابزار جمع آوري . میدانی صورت گرفت

منظور اطمینان به . شناسی رسیدورزش و روان مدیریت يچند تن از اساتید رشته تأییدو انجام اصالحات الزم، به 

تحقیق گردید و به این ترتیب  ينفر از اعضاي جامعه 35نامه، اقدام به اجراي آزمایشی آن بر از پایایی پرسش

ري اآم يجامعه. نامه بودپایایی مناسب پرسش يدست آمد که نشان دهندهه ب )82/0( مقدار ضریب آلفاي کرونباخ

هاي فوتبال عضو باشگاه) انان، جوانان و امیدهاي نوجورده( ساله 16 _ 21هاي ي فوتبالیستکلیهاین پژوهش را 

کردند، براي تماشاي فوتبال استفاده میبودند و از تلویزیون  یتفعالهاي مختلف مشغول به شهر تهران که در لیگ

تعداد نمونه . بودنفر  3456اخذ شده از هیئت فوتبال شهر تهران  اطّالعاتها بر اساس داد که تعداد آنتشکیل می

روش نمونه گیري به صورت . یدنفر برآورد گرد 346به جدول برآورد حجم نمونه کرجساي و مورگان  توجهبا 

 16 به این ترتیب که  از بین. ها صورت گرفتباشگاه جمعیتبه نسبت  توجهتصادفی ساده و با  _اي خوشه

ه صورت نمونه ، ب90نده در مسابقات لیگ برتر مید شرکت کنباشگاه ا 19باشگاه جوانان و  16باشگاه نوجوانان و 

به حجم نوجوانان و  توجهباشگاه انتخاب شدند و سپس با  8طور تصادفی از هر گروه تعداد ه اي و بگیري خوشه

-ها مطابق با حجم نمونههاي فوتبال هر باشگاه ، اقدام به انتخاب تصادفی فوتبالیستجوانان شرکت کننده در تیم

  .   تعیین شده گردید ي

از آزمون تحلیل واریانس یک  هاي تحقیقفرضیهر توصیفی، به منظور آزمون اآمدر این تحقیق عالوه بر      

بر حسب  سنّیهاي ي ردهمستقل براي مقایسه tهاي فردي تماشاچیان و آزمون ویژگی يطرفه براي مقایسه

  .  ستفاده شده امتغیرتک  tهاي پژوهش و نیز آزمون متغیر

  

  هاي تحقیقیافته

ري، اآم يکه بیشترین فراوانی را در بین دارندگان مدرك تحصیلی نمونهدهد میهاي توصیفی تحقیق نشان یافته

و کمترین فراوانی را افراد با مدرك تحصیلی، فوق لیسانس و ) درصد 1/49( افراد با مدرك تحصیلی فوق دیپلم

  . از افراد جامعه داراي تحصیالت دیپلم و زیردیپلم بودند% 25ادند و حدود دتشکیل می) درصد5/10( باالتر
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هاي ري در طول روز به تماشاي برنامهاآم ينمونه يجامعه يبررسی میزان ساعاتی که افراد تشکیل دهنده     

و ساعت یا کمتر از افراد جامعه در طول روز حدود د% 60دادند، نشان داد که حدود ورزشی تلویزیون اختصاص می

 طوره ساعت از زمان خود را ب 6تا  4از افراد % 8 هاي ورزشی تلویزیون مشغول بودند و حدودبه تماشاي برنامه

ساعت به تماشاي  4تا  2زمان  مدتاز افراد % 32کردند و هاي ورزشی تلویزیون میروزانه صرف تماشاي برنامه

%  67اشتغال افراد جامعه نشان دادند که حدود  وضعیتوصیفی در رابطه با هاي تیافته. ها اشتغال داشتنداین برنامه

  .بیکار بودند% 10شاغل و % 9دانشجو، % 14از افراد جامعه دانش آموز، 

تحقیق اظهار داشتند که از تلویزیون براي  ينمونه يافراد جامعه% 100هاي تحقیق نشان داد که یافته     

پرخاشگري و  اسحسها اکردند و پس از تماشاي این مسابقات در آنتفاده میماشاي مسابقات فوتبال است

هاي متغیرهاي تحقیق در خصوص بررسی چنین یافته هم. کردرانه با درجات مختلف ظهور میرفتارهاي پرخاشگ

رد داوران بیش عملک ينحوه متغیراثرگذار بر رفتار خشونت بار تماشاچیان تلویزیونی فوتبال نشان داد که میانگین 

هاي رفتار تماشاچیان، رفتار متغیرهاي بعد، به ترتیب میانگین ویتاولها بوده است و سپس در متغیراز سایر 

  .تبلیغات قرار دارد نقش گزارشگران تلویزیونی و در نهایتبازیکنان و 

  

دارد و خطاي استاندارد هاي مورد بررسی شامل میانگین، انحراف استانمتغیرهاي توصیفی ، شاخص)1(جدول 

 میانگین

  خطاي استاندارد میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  0217/0  403/0  44/3  داوران

  0191/0  356/0  42/3  تماشاگران

  0226/0  421/0  20/3  بازیکنان

  0212/0  395/0  17/3  گزارشگران 

  0206/0  384/0  97/2  پوشش تبلیغاتی

 مسابقات فوتبال و بروز رفتار خشونت آمیز در  ينمایش تلویزیونی رفتارهاي پرخاشگرانه

  بین تماشاچیان 

از ) 42/3( دست آمدهه که میانگین ب به این توجهنشان داد که با  )α= 05/0( ه بامتغیرتک  tنتایج  آزمون      

توان ار بحرانی بزرگتر و معنا دار است؛ بنابراین میدست آمده نیز از مقده ب tبزرگتر بوده و ) 3( میانگین متوسط

مسابقات فوتبال از تلویزیون در بروز  يرفتارهاي پرخاشگرانه يو نمایش بیش از اندازه تأکیدنتیجه گرفت که 

  .است مؤثّررفتارهاي خشونت آمیز در بین تماشاچیان تلویزیونی 

  

  

  

  



    67... اناننقش نمایش رفتارهاي خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهاي نوجو

 
 

  ات خشونت آمیزاسحساشگري و بروز اه نمایش پرخمتغیرتک  tنتایج آزمون  ،)2(جدول

  سطح معناداري T  درجه آزادي  میانگین  سطح متوسط

3  42/3  345  004/22  001/0  

  نمایش رفتارهاي خشونت آمیز بازیکنان فوتبال و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در بین

  تماشاچیان

از میانگین ) 20/3( دست آمدهه ه میانگین ببه اینک توجهنشان داد که با ) α= 05/0(ه متغیرتک  tنتایج آزمون      

بنابراین می توان نتیجه  ؛دست آمده نیز از مقدار بحرانی بزرگتر و معنادار استه ب tبزرگتر بوده و ) 3( متوسط

نمایی، نمایش و تمرکز بیش از اندازه بر رفتارهاي غیراخالقی و ناشایست ورزشکاران، بر بروز گرفت که بزرگ

  . است مؤثّرآمیز در تماشاچیان تلویزیونی  رفتارهاي خشونت

  

  ه نمایش رفتارهاي غیراخالقی و بروز رفتارهاي پرخاشگرانهمتغیرتک  tنتایج آزمون  ،)3(جدول 

  سطح معناداري T  درجه آزادي  میانگین  سطح متوسط

3  20/3  345  99/8  001/0  

 شگرانه در بین هاي تبلیغات محیطی مسابقات فوتبال و بروز رفتارهاي پرخاویژگی

  تماشاچیان

هاي بسیار گرم و اندازه و تعداد لیغات محیطی شامل استفاده از رنگتب تأثیربه منظور بررسی معناداري      

تک  tات و رفتارهاي خشونت آمیز مخاطبان از آزمون اسحستابلوهاي تبلیغاتی در فضاي مسابقات بر ایجاد ا

) 3( با میانگین متوسط) 97/2( این آزمون نشان داد که میانگین موجودنتایج . استفاده شد ᾳ= 05/0ه با متغیر

ات خشونت اسحستوان نتیجه گرفت که تبلیغات محیطی بر بروز ادهد؛ بنابراین میتفاوت معناداري را نشان نمی

  .ي نداشته استتأثیرآمیز در مخاطبان تلویزیونی 

  

  ی و بروز رفتار پرخاشگرانهه تبلیغات محیطمتغیرتک  tنتایج آزمون  ،)4(جدول 

  سطح معناداري T  درجه آزادي  میانگین  سطح متوسط

3  97/2  345  01/1 -  311/0  

 سوگیري گزارشگران تلویزیون و بروز رفتار پرخاشگرانه در بین تماشاچیان  

) 3( طاز میانگین متوس) 17/3( دست آمدهه نشان داد که میانگین ب) α= 05/0( همتغیرتک  tنتایج آزمون      

توان نتیجه گرفت که حرانی بزرگتر و معنادار است؛ بنابراین میدست آمده نیز از مقدار به ب tبزرگتر بوده و 

سوگیري گزارشگران تلویزیون که به صورت استفاده از کلمات و الفاظ تحریک کننده، طرفداري از تیم یا بازیکنان 
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شود، بر گر میدم استفاده از ادبیات مناسب جلوهرزشی، عخاص، پرداختن بیش از اندازه به حواشی رویدادهاي و

  . است مؤثّربروز رفتار پرخاشگرانه در تماشاچیان تلویزیونی فوتبال 

  

  ه سوگیري گزارشگران و بروز رفتار پرخاشگرانهمتغیرتک  tنتایج آزمون  ،)5(جدول 

  سطح معناداري T  درجه آزادي  میانگین  سطح متوسط

3  17/3  345  42/8  001/0  

 عملکرد داوران و بروز رفتار خشونت آمیز در بین تماشاچیان تلویزیون  

) 3( از میانگین متوسط) 44/3( دست آمدهه نشان داد که میانگین ب) α= 05/0(ه متغیرتک  tنتایج آزمون      

ان نتیجه گرفت که توحرانی بزرگتر و معنا دار است؛ از این رو میدست آمده نیز از مقدار به ب tبزرگتر بوده و 

از جمله اشتباهات داوري، ( بیش از اندازه بر رفتار داوران به هنگام پخش رویدادهاي ورزشی تأکیدنمایش و 

نتیجه بروز رفتار پرخاشگرانه در تماشاچیان تلویزیونی  ات خشونت برانگیز و دراسحسبر بروز ا...) ها وسوگیري

  .است مؤثّرفوتبال 

  

  ه عملکرد داوران و بروز رفتار پرخاشگرانهمتغیرتک  t نتایج آزمون ،)9(جدول

  سطح معناداري T  درجه آزادي  میانگین  سطح متوسط

3  44/3  345  32/20  001/0  

 ها هاي فردي تماشاچیان و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در بین آنویژگی  

 سن و رفتار پرخاشگرانه 

طیف (المپیک به دو دسته نوجوان  ملّی يکمیته سنّیبندي هبه طبق توجهاین تحقیق با  ينمونه يجامعه     

تقسیم شدند و نتایج نشان داد که در بین نوجوانان و جوانان، ) سال 21تا  19ن سنّی(و جوان ) سال 18تا  16بی سن

 اهمیت هامتغیرها بیش از سایر آن ينمایش رفتارهاي تماشاچیان و داوران فوتبال در بروز رفتارهاي پرخاشگرانه

  . دارند

 

 سنّی يهاي پژوهش بر حسب ردهمتغیرهاي توصیفی براي ، شاخص10 يجدول شماره

  داوران  گزارشگران  تبلیغات  ورزشکاران  تماشاگران  شاخص  سنّیگروه 

18-16  

  37/3  11/3  95/2  15/3 38/3  میانگین

انحراف 

  استاندارد
33/  38/0  38/0  34/0  34/0  

خطاي 

  استاندارد
026/0  031/0  031/0  027/0  028/0  

  49/3  22/3  99/2  23/3  45/3  میانگین  21-19



    69... اناننقش نمایش رفتارهاي خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتارهاي نوجو

 
 

انحراف 

  استاندارد
37/0  44/0  38/  42/0  43/0  

خطاي 

  استاندارد
026/0  032/0  027/0  03/0  031/0  

هاي پژوهش متغیربر حسب  سنّیهاي ي ردهمستقل براي مقایسه tنتایج آزمون  ،)11( يدر جدول شماره      

 سنّی يتفاوت بین رده يدست آمده دربارهه ب tارائه شده در جدول، مقدار  اطّالعاتبه  توجهبا . شده است ارائه

تماشاگران، ورزشکاران و داوران و  يهاي نمایش رفتار پرخاشگرانهمتغیربا ) نوجوانان و جوانان( رياآم يجامعه

وجود  ينشان دهنده) ᾳ=01/0(در سطح ) - 59/2( ت آمدهدسه ب tمقدار  فضاي تبلیغاتی معنادار نیست؛ اما تأثیر

 يبه وسیله ي گزارش مسابقهارائه يیعنی نحوه. با نقش گزارشگران مسابقه است سنّی يتفاوت معنادار بین رده

  . جوان و نوجوان داراي تفاوت معنادار است سنّیگزارشگران بر بروز رفتار پرخاشگرانه در دو گروه 

وجود تفاوت معنادار بین دو گروه  ينشان دهنده) ᾳ=01/0(در سطح ) - 7/2( دست آمدهه ب tقدار چنین م هم     

  . هاستاز نظر اثر نمایش رفتار داوران بر بروز رفتار پرخاشگرانه در بین آن سنّی

  

 هشپژو يهامتغیر حسب بر سنّی يهارده يسهیمقا يبرا طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون جینتا ،)11( جدول

  داوران  رسانه  تبلیغات  ورزشکاران  تماشاگران  سنّیگروه 

18-16  344Df=  

7/1 -  T= 

088/0 Sig= 

344Df= 

8/1 -  T= 

072/0 Sig=  

344Df= 

923/0 -  T= 

356/0 Sig=  

344Df= 

59/2 -  T= 

01/0 Sig=*  

344Df= 

7/2 -  T= 

007/0 Sig=*  21-19  

 شغل و رفتار پرخاشگرانه  

هاي پژوهش نشان داد متغیرهاي شغلی بر حسب ي گروهیل واریانس یک طرفه براي مقایسهنتایج آزمون تحل     

هاي متغیرناشی از  يو رفتار پرخاشگرانه احساساتهاي مختلف شغلی تفاوت معناداري از لحاظ بروز که بین گروه

  . تحقیق وجود ندارد

  

  گیريبحث و نتیجه

رهاي پرخاشگرانه از طریق تلویزیون در بروز رفتارهاي خشونت آمیز هاي تحقیق نشان داد که نمایش رفتایافته

و  )1985(و مارتین لی ) 1381(و جهانفر ) 1388(هاي قاسمی و همکاران این نتیجه با یافته. است مؤثّرمخاطبان 

 يهنظری مؤیدحاضر  ياز طرفی نتیجه. همخوانی دارد) 1989( ، عبدالحق) 1988(، لئونارد )1377(جی بول 

خشونت آمیز از طریق تلویزیون هاي اي بندورا است که معتقد است افراد با تماشاي صحنهیادگیري مشاهده

این  .رفتارهاي خشونت آمیز در جامعه دارد يی در اشاعهآموزند و تلویزیون نقش مهمچگونگی بروز خشونت را می

شوند که از سوي ت آمیزي مواجه میهاي خشون؛ چون تماشاچیان با صحنهیابدامر در ورزش نمود بیشتري می

از طرف . بخشدقوت میکند و این امر بروز رفتار خشونت آمیز تماشاچیان را ها و بازیکنان محبوبشان بروز میتیم

 تأثیران تبلیغات براي تحت متخصصچیزي است که بازاریابان و  بر موضوعی خاص، تأکیدنمایی و بزرگ دیگر
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سمی، تجاري، کشکر، قا. (دهندکاال و گرایش به سمت آن انجام میمشتري به خرید  اعد ساختنققرار دادن و مت

است گذارد و معتقد ه میبر این امر صح) 1367( شناسی اجتماعی خودکن در کتاب روانن شکریحسدکتر ) 1390

ي ژرف بر ما تأثیرشود، یم با تعیین رویدادهایی که در معرض تماشا گذاشته فقط توانندهاي گروهی میکه رسانه

که تصمیم  طوريه گیرند، بقرار می تأثیرهاي سرگرم کننده بیشتر تحت بینندگان تلویزیون با برنامه. ندبگذار

اخبار تلویزیون را نیز  حتّیاین امر . گیران تلویزیون دائما با این چالش مواجهند که چگونه بینندگان را سرگرم کنند

سرگرمی براي تماشاچیان شطرنج با  يمثل فوتبال بیش از مسابقه تحرّكرویدادهاي پر. استقرار داده  تأثیرتحت 

رویدادها بدین نحو  يعرضه اما هاي آرام بیننده دارد؛هاي خشونت آمیز بیش از صحنههمراه است؛ بنابراین صحنه

کوشند تماشاچیان را ییون متلویز مسؤلینبلکه  گذرد نیست؛ري واقعی از آن چه که در کشور میبازتاب تصوی

سرگرم کنند و ندانسته ما را به این اعتقاد رهنمون کنند که اکثر ورزشکاران رفتار خشونت آمیز دارند و این کار 

   .)1389ارونسون، ( باعث شود که مردم رفتاري خشونت آمیز پیدا کنند حتّیممکن است 

مایش و تمرکز بیش از اندازه بر رفتارهاي غیراخالقی و نمایی، نکه بزرگ دهدنتایج این تحقیق نشان می     

این یافته با . است مؤثّرو رفتارهاي خشونت آمیز در مخاطبان تلویزیونی  احساساتناشایست ورزشکاران، بر بروز 

ارونسون . همخوانی دارد )1386( کاظمی و همکاران، )1381( ، افسر کشمیري)2009(دوناهو و وان نتایج تحقیق 

ها همانند شود، بخش با شخص یا اشخاصی که مایل است با آناي رضایته فرد رابطهمعتقد است که گا) 1389(

بیابد، این  پس اگر فرد، شخص یا گروهی را پسندیده و جالبنامد؛ سازي میاو این امر را همانند. کندایجاد می

ها و هاي خود را با ارزشها و نگرشزشآید که نفوذ آن شخص یا گروه را بپذیرد و ارتمایل در او پدید می

بلکه اداش و یا اجتناب از تنبیه نیست؛ این عمل براي کسب پ. هاي آن شخص یا گروه هماهنگ سازدنگرش

  . براي این است که همانند آن شخص شود

و جوانان و زیکنان فوتبال با اقبال جهانی مواجهند و بسیاري از نوجوانان امروزه ورزشکاران، به خصوص با     

ان دادن رفتارهاي شان و نشي مشابه با بازیکنان مورد عالقههاي داراي شمارهلباس کودکان با پوشیدن حتّی

عی است که نمایش رفتار ها هستند؛ از این رو طبیهاي خود با آنصدد نمایش مشابهتمشابه ایشان در

  .   ها از طرف تماشاچیان گرددنسازي با آها موجب همانندي این ورزشکاران از طریق رسانهپرخاشگرانه

که سوگیري گزارشگران مسابقات که به صورت استفاده از کلمات و الفاظ تحریک  دهدین تحقیق نشان میا     

دم استفاده از ي حواشی رویدادهاي ورزشی، عزیکنان خاص، نمایش بیش از اندازهکننده، طرفداري از تیم یا با

اخیر  يیافته. است مؤثّرخشونت برانگیز در مخاطبان تلویزیونی  احساساتشود، بر بروز می گرادبیات مناسب جلوه

همخوانی  )1388(قاسمی و همکاران ، )1381(جهانفر  ،)1381(عنبري ، )1381(افسر کشمیري با نتایج تحقیقات 

 تأییدنت آمیز در مخاطبان م سوگیري گزارشگران در بروز رفتارهاي خشوو در تمام این تحقیقات اثر مسلّ. دارد

  .شده است

بیش از اندازه بر رفتار داوران به هنگام پخش  تأکیدهاي تحقیق گویاي آن است که نمایش و چنین یافته هم     

خشونت برانگیز در مخاطبان  احساساتبر بروز ...) ها واز جمله اشتباهات داوري، سوگیري( رویدادهاي ورزشی

 کاظمی و همکاران) 1381( افسر کشمیري ،)1388(نژاد خسروياین یافته با نتایج تحقیقات  .دارد تأثیرتلویزیونی 

 يوجود آورندهه داوران هم به عنوان عامل ب از معتقد است که گاهی) 1377(جی بول . همخوانی دارد )1386(
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 شد نه تنها موجب بروز رفتارها با سوگیري همراه باداورانی که قضاوت آن. دشورفتار پرخاشگرانه در ورزش یاد می

  . یابدپرخاشگري به تماشاچیان نیز انتقال می احساسبکه این گردند؛ پرخاشگرانه در بین ورزشکاران می

موجب بروز رفتار  عوامل رفتار داوران و سوگیري گزارشگران در گروه جوانان بیش از نوجوانان بنابراین     

عنبري ، )1386( کاظمی و همکاران، )1388(نژاد خسروينتایج تحقیق  دمؤیاین نتیجه  شود کهپرخاشگرانه می

، نویل و )2009(، سوچون و همکارانش )2005(، کوباگنو و همکارانش )2002(، فولکسون و همکارانش )1381(

خشونت را اگر به معناي بروز رفتارهاي مبتنی بر زور و  .است ) 2008(و رینس و همکارانش )  2002( همکارانش

يهقو که این قبیل اعمال در میان جوانان نسبت به سایر طبقات اجتماع شیوع  توان گفته بدانیم، میقهری

 هايبه روش توسلی افراد جوان، امکان شخصیتعوامل مختلف روحی، فیزیکی و بیولوژیک و . بیشتري دارد

   .)1374ستوده، ( سازدمی متصورخشن و قهري را بیش از سایر افراد 

را ایجاد کرده  خاصیهاي ویژگی) جمعیتدرصد از  64جوان بودن بیش از (کشور ما  جمعیت ماهیتترکیب و      

ها ابعاد از سوي دیگر این شاخص. این پدیده است يهیاولاز نمودهاي  است، دامن زدن به بیکاري، فقر و گرانی

رفتارهاي خشونت  هاي اجتماعی مانندفزایش ناهنجاريرا نیز به دنبال دارند؛ یعنی ا خاصی اجتماعی و فرهنگی

  )1378آقایی، ( ... طالق، خودکشی و  سرقت، قتل، آمیز،

  

  گیرينتیجه

نفوذ بسیاري در  و درتتماشاچیان ق تعهدچنین  ها و همصحنه تنوعو  تحرّكهاي فراوان و ورزش به دلیل جاذبه

ور که نتایج تحقیق حاضر نشان ط آن نوجوان دارد؛ بنابراین خصوص قشر جوان و به نگرش و رفتارهاي اجتماعی

هاي آن اي که بیشتر جوانان و نوجوانان شاهد برنامهز طریق تلویزیون به عنوان رسانهنمایش فوتبال ا دهدمی

ی در دامن زدن به رفتارهاي نامطلوب و خشونت بار نوجوانان و جوانان نقش مهم ،)1388قاسمی، ( هستند

 تأکیدمسابقات فوتبال دارد، سوگیري گزارشگران و استفاده از ادبیات نامناسب در حین گزارش مسابقات،  تماشاگر

نمایی رفتارهاي ناشایست برخی بر اشتباهات داوري، پرداختن به رخدادهاي هیجان انگیز در حواشی مسابقه، بزرگ

. گرددبین تماشاچیان جوان و نوجوان می دراز بازیکنان از طریق تلویزیون، موجب بروز رفتارهاي خشونت آمیز 

بر این اساس بررسی . این نوع رفتارها در بین تماشاچیان جوان به مراتب بیشتر از نوجوانان است شدت البتّه

ه دلیل حجم باالي ورزشی ب حساسهاي ورزشی تلویزیون در حین پخش مسابقات و رویدادهاي عملکرد برنامه

خشونت آمیز  احساساتهمین راستا به منظور کاهش و یا جلوگیري از اعمال و  پس در مخاطب ضروري است؛

 شود که نمایش وآید، پیشنهاد میه وجود میها بزشی که در اثر تماشاي این برنامههاي ورمخاطبان برنامه

با بازیکنان  يمردانهسازي نکات مثبت مسابقات و رویدادهاي ورزشی از جمله برخوردهاي جوانبرجسته

ي چنین انتقادهاي منطقی و سازنده به وسیله هم. قرار گیرد مسؤلین نظر ورزشکاران، داوران و تماشاچیان مد

راه کارهاي مناسب در خصوص نکات منفی رفتارهاي تماشاگران،  يگزارشگران و تحلیلگران همراه با ارائه

بیش از اندازه بر نمایش  تأکیداز . قرار گیرد ویتولایابی این رفتارها در و بررسی و ریشه... و مربیانبازیکنان، 

حواشی مسابقات و رویدادهاي ورزشی اجتناب گردد، عدم جانبداري از تیم، یا بازیکنی خاص به هنگام پخش 

هاي ها و شایستگیبیش از اندازه بر ویژگی تأکیدمسابقه و رویدادهاي ورزشی از سوي گزارشگر مسابقه یا عدم 

در گزارش مسابقات بر  قرار گیرد، تأکیدورزشی مورد  _هاي تحلیلی رزشکاري خاص در برنامهازیکن یا وب
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هایی که ستارگان ورزشی نمایی و نمایش خشونتاز بزرگ. بیشتري شود تأکیدخشونت ورزشی  مضامین قوي ضد

 .اجتناب گردد شوندحین مسابقات و رویدادها مرتکب میدر 
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