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 مقدمه
متقابل  یی، در کنشاجتماع ایپدیده عنوانبهورزش 

با اجتماع، فرهنگ،  رو از این و کندیممعنا و مفهوم پیدا 
، 1تستد) داردسنت، قومیت و سیاست، ارتباطی تنگاتنگ 

ی اجتماعی هاارزش(. ورزش دنیایی است که 2014
(. 201، 2رکووک و پیرسونکند )یمی را منعکس اژهیو

 مهمنقش  ۀدهندنشاناز طریق ورزش  هاارزشتجلی 
آن در جامعه است. ورزش در حکم نهادی اجتماعی با 

ی هاشبکهسطوح متعدد و فراوانی از روابط اجتماعی و 
( و با عناصر 2015، 3کینگ) اجتماعی مرتبط است

عی، سرمایۀ اجتماعی، گوناگونی مانند پایگاه اجتما
ی جمعی، هارسانهفرهنگ، حضور و عملکرد  سرمایۀ

روابط قومی و نژادی، پوشش، زبان، فرهنگ و 
پیوستگی  ی اجتماعی مردم و تماشاگرانهاارزش

(. ورزش یکی از 2015، 4سون و بومستر) درونی دارد
مدرن صنعتی است که بخش  جوامعنهادهای  نیترمهم

اعظم جمعیت هر کشوری به اشکال گوناگون با آن 
، نیترجذاب، نیپرطرفدارتر و سروکار دارند

امر اجتماعی محسوب  نیزتریانگجانیهو  نیترنندهیپرب
(. ورزش عالوه بر 2013و سهرابی،  پورنیازیشود )یم
فردی برای افزایش توان فیزیکی و روحی  یفعالیت نکهیا

، دارای مزایای اجتماعی است. پیوند شودیممحسوب 
ی است که ااندازهبهآن با اقتصاد، فرهنگ و سیاست 

ی فرهنگی، هانهیگزیکی از  ورزش را توانیم جرئتبه
ورزش یکی ، عالوهبهسیاسی و اقتصادی محسوب کرد. 

ی و المللنیبدر سطوح  هادولتی توانمندی هانشانهاز 
 ایپدیده عنوانبه(. ورزش، 2011جاللی، است )جهانی 

نظام اجتماعی و مناسبات  اعی، محصول و نتیجۀاجتم
خشونت و  ،رویکج حاکم بر همان جامعه است.

است ی ورزشی هاتیواقعپرخاشگری نیز بخشی از 

                                                           
1. Tuastad 

2. Rookwood J and Pearson 

3. King 

ورزشی خشونت (.2013، زاده و حاتمیعباسسعادتی، )
است.  شدهلیتبدجهانی  ایمسئلهاخیر به  در طول دهۀ

هویت اجتماعی با پیوندهای گروهی  جوشیهم آنعلت 
، 5نیوسناست ) رگذاریتأثی شخصاست که در رفتارهای 

ی، خشونت فرهنگخردههویت گروهی و  دلیلبه (.2017
اجتماعی  آن علت و ی رایج استامر در بازی ورزشی

 سوی دیگر، از(. 2013مراد، است ) بودن پدیدۀ ورزش
 درعلت خشونت را ضعف نهادهای اجتماعی  توانیم

دانست برقراری تعامل، همبستگی و انسجام اجتماعی 
(. خشونت و پرخاشگری در نظام 1997مارتین و تیلور، )

از آغاز رواج این رشته همزاد و همراه آن  باًیتقر ورزشی
 بارشونتخبوده است. نگاهی به برخی وقایع تاریخی 

چنین رویدادهایی  که سابقۀ دهدیمدر این عرصه نشان 
ی انهیشیپ با وجود اما ،رسدیمحتی به قرن نوزدهم نیز 
ی بروز رفتار هاعاملو  منشأچنین طوالنی، توجه به 

 ی ورزشی از دهۀهاگروهبین طرفداران  زیآمخشونت
و اصحاب علوم  شناسانجامعهمیالدی نظر  1960

 ۀاجتماعی را به خود جلب کرده است. پژوهش دربار
خشونت و پرخاشگری تماشاگران ورزشی از اواخر 

قرار گرفت و از  توجه مورد جیتدربهدر بریتانیا  1960
سایر کشورهای اروپایی نیز  1980 اواسط دهۀ

عقیدۀ  بهی مستمر به این موضوع پرداختند. اگونهبه
ی همسال، یادگیری و هاگروه، هانهرسا( 1978) 6هال

در بروز رفتارهای  ی مهمتقلید رفتار پرخاشگرانه نقش
 رحمتی،د )ندارپرخاشگرایانه از سوی تماشاگران فوتبال 

 ی حاشیۀپرطرفدارو  جذاب ۀ(. در کنار هر پدید2009
ورزش، اوباشگری  ۀ. در حاشیردیگیم شکل هممنفی 

 اطرافی در ورزشگاه و نامساعد ۀیی زمینگراخشونتو 
و  زیآمخشونت. فوکویا وجود رفتارهای کندمیایجاد آن 

اجتماعی  از نبود سرمایۀ یانشانهتخریبی در ورزشگاه را 
تماشاگری و هواداری از باشگاه ورزشی  ۀعرصدر 

4. Swann WB and Buhrmester 

5. Newson 

6. Hall 
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و ناکامی اجتماعی  (. شکست2013جاللی، داند )یم
احتمال ارتکاب رفتارهای تخریبی را در  تماشاگران

(. اوباشگری 2006صفابخش، دهد )یمها افزایش آن
ی و زدگجانیه ریتأثتماشاگران ورزش تحت 

 ردیگیمشکل  از انبوه خلق حاصلبرانگیختگی 
 یشناسو انسان یشناختشواهد جامعه(. 2006، 1اسپایج)

بیشتر با درگیری  ی ورزشیهاخشونت دهدینشان م
شود یمو گاهی به مرگ نیز منجر  شودیمشروع 

 کندیمادغام هویتی بیان  ۀنظری (.1978، 2مارش و هر)
پیوند اجتماعی باعث از بین رفتن مرز  ۀکه گاهی مسئل

آشفتگی را  ۀو زمین شودمیبین هویت فردی و گروهی 
(. قرارگیری در 2015سون و بورمستر، آورد )یمفراهم 

سازمان خویشاوندی  گیریشکلجمعی گاهی به  ینچن
سون و شود )یمی دوستی عمیق منجر هاشبکهو 

( و در صورت احساس ناکامی اقدام به 2012همکاران، 
و همکاران،  3شیخبخشد )یمپرخاشگری را شدت 

(. خشونت و 2014و همکاران،  4؛ ویتهوز2016
که در  استاجتماعی -ی روانیادهیپدپرخاشگری، 

. کنندیمامکان تجلی پیدا  آورجانیهی جمعی هاطیمح
انسجام خانواده، اعتقاد به  در این میان عواملی همچون

و اعتماد به پلیس در خشونت و پرخاشگری  هنجارها
(. 2013سعادتی و همکاران، است ) رگذاریتأث

ی هاواکنش، شودیمجمعی تشکیل  کهیهنگام
و این  کندیمهیجانی از فردی به فردی دیگر سرایت 

ی دارشتنیخوکه هویت و  رودیمتا جایی پیش  مسئله
. مواردی چون احساس گمنامی، رودیمفرد از بین 

ن، احساس به مسئوال اعتمادیبیی، ضداجتماعنگرش 
پرخاشگری باعث از میان رفتن هویت و و  ناکامی

(. 2011، بزرگیجانشود )یمی فرد دارشتنیخو
ل کبه ش یی ورزشهاتیفعال در عرصۀ یپرخاشگر

و  ابدییم یتجلجسمانی و  یالمکا ی یو بازتاب یابزار

                                                           
1. Spaaij 

2. Marsh and Harré 

3. Sheikh 

 یدادهایدر رو کنندهشرکتافراد حاضر و  یاز سو
ان، ینان، تماشاگران، مربیکر بازیسا برابردر  یورزش

 ردیگیممردم و اموال صورت  ۀ، عامیمقامات ورزش
، یاتولیدات رسانه(. 2003 ،یزیتبر یو محسن یرحمت)

مطبوعات، رفتار ناشایست بازیکنان و  سازیجنجال
 یهاالعملورزشی و عکس یهاگروه و داوران مربیان

 اندورزشی خشونتلیس از عوامل مهم پ زیآمخشونت
 دهدیممطالعات نشان  (.1997 ،5)تننبام و سینگر

 یاز متغیرهای موقعیتی، محیطی، اجتماع ایمجموعه
ذهنی در بروز خشونت تماشاگران  خانواده و همساالن()

تحت عنوان رویکرد  یدخالت دارند. رویکرد دیگر
آشوبگران آینده را افرادی عصبی،  ،فردی یهاتفاوت

توصیف  یطلب و ضداجتماعخشن، محرک، شورش
 گریمیانجیکرده است. افراد طرفدار صلح با نقش 

تماشاگران  برای کنترل غیررسمینیروهای  عنوانبه
تنها  یریادگینظر بندورا، به. کنندینقش مایفای 

ه از کست، بلیه نیم پاداش و تنبیمستق مستلزم تجربۀ
 هروی و) ابدییمز تحقق یگران نیدمشاهدۀ ق یطر

ذاتی در کنشگران  (. پرخاشگری امری2013پیوترسکا، 
یق نیست، بلکه نوعی رفتار اجتماعی است که از طر

 شودیمآموخته  رفتار دیگران تجربۀ مستقیم یا مشاهدۀ
یی، گشاعقدهی و طلبجانیه(. متغیرهای 2013، اینگل)

ی روانی ختگیگسازهم، گراییتیمدرگیری و نزاع،  سابقۀ
و اوباشگری  همساالنی از گروه ریرپذیتأثخانواده، 

 دارند )قاسمی و همکاران، با یکدیگر یداریمعن ۀرابط
در  سزاییبه ریتأث رانهوادا در بین قومیت متغیر (.2009

، و همکاران دارد )وادینگتونپرخاشگری تماشاگران 
یرهای عدم انسجام متغ هدمینشان مطالعات  (.1998

فرهنگی خانواده، نگرش منفی به  خانواده، سرمایۀ
هواداران تیم رقیب، اشتباهات داوری، نگرش 

 هایتحریکبرانگیز پلیس به تماشاگران، تحریک

4. Whitehouse 

5. Tenenbaum & Singer 
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با پرخاشگری  مستقیم ایرابطه هارسانهمطبوعات و 
خشونت در ورزش (. 2004کوراکیس، د )رنداتماشاگران 

انحراف از  نوعیدر جامعه  دیگری یرفتارهر کج مانند
. وقتی خشونت در ورزش شودیم محسوبهنجارها 

مردم فوراً نگران اثرات این خشونت بر  ،شودیدیده م
 ؛ زیراشوندیکودکان و نوجوانان م یژهوبه، جامعه

به الگوپذیری  تواندیالگوپذیری از ورزشکاران م
شود. بعضی به خشونت در ورزش  منجر نامناسب نیز

دیگر  یااما عده ،نگرندیم ریناپذعنوان جزئی اجتناببه
گسترش شهرنشینی،  .دانندیآن را مخل بازی م

یافتن دگرگونی در الگوهای اوقات فراغت، اهمیت 
آن برای طرفداران،  بخشتیفوتبال و نقش هو

نیروهای  ۀو نسنجید رانهیگگاه سخت یهاواکنش
ها به همراه توجه زیاد و افراطی رسانه نترل اجتماعیک

ه در کبه این ورزش ازجمله عوامل دیگری هستند 
آمیز و خشونت یانهجوپرخاشرفتار  یریگشکل

مختلف نقش مؤثری شورهای کتماشاگران فوتبال در 
در  نیز ییهاشباهتور، کمذ یهادارند. علیرغم تفاوت

مورد خصوصیات اجتماعی و فرهنگی طرفداران 
ه از آن جمله ک شودیمفوتبال مشاهده  یگراخشونت

اری بین کبه خاستگاه طبقاتی پایین، رواج بی توانیم
اشاره  هاآن اغلبو جوان بودن  کم، تحصیالت هاآن
 یگرابر این، طرفداران افراطی و خشونت رد. افزونک

 را دارندفرهنگ خاص خود نوعی خرده جامعهفوتبال در 
شان موردعالقه یهامیاز تداری هواه حول محور ک

رسمی  یدهموارد سازمان بیشترگرفته، اما در شکل
رد در متغیرها و عواملی کارکاختالل و سوء  پس. ندارد

ند سبب افزایش میزان مؤثر یریپذیند جامعهآه بر فرک
ات کاب رفتار و حرکمطالعه به ارت گرایش جمعیت مورد

. برخی از دشویآمیز ورزشی مجویانه و خشونتپرخاش
نترل و نظارت بر رفتار ک یسازوکارهااین متغیرها مانند 

 توسط والدین، تنش در محیط خانواده و ارتباط با
 یروکججرم و  ۀبستگان و خویشاوندان دارای سابق

و بر اهمیت نهاد  اندیهاول یریپذیند جامعهآناظر بر فر

داللت ور کرفتار مذ یریگرد آن در شکلکارکخانواده و 
دارند. برخی دیگر از متغیرها مانند گروه متغیرهای 

با دوستان  ها و وقایع زندگی و ارتباطمربوط به بحران
ه بر متغیر کروی جرم و کج ۀو همساالن دارای سابق
جویانه ورزشی تأثیر و پرخاش وابسته یعنی رفتار خشن

دارند، ضمن تأثیرپذیری از عوامل مربوط به  داریمعن
عوامل مؤثر بر  ۀپذیری اولیه، خود نیز در زمرجامعه
. افزون بر این، رندیگیپذیری ثانویه جای مجامعه

 عوامل و متغیرهای دیگری نیز در گرایش جمعیت مورد
ه کو پرخاشگری ورزشی نقش دارند  مطالعه به خشونت

ارتباط با باشگاه  یسازوکارهاها مانند برخی از آن
ورزشی و ارتباط  یهاموردعالقه، ارتباط با رسانه

دیگر جزو کاجتماعی و ورزشی خود طرفداران با ی
ه عالوه بر تأثیرگذاری بر ک شوندیعواملی محسوب م

عوامل دیگر اتفاق پذیری ورزشی طرفداران، بهجامعه
مانند سازگاری بین اهداف ورزشی و ابزارهای تحقق 

عناصر  انات و تسهیالت ورزشگاهکها و رضایت از امآن
ل کردی ساختار فعالیت طرفداران فوتبال را شکارک
عوامل مانند اهمیت و برخی  ،تی. درنهانددهیم

آمیز و ات و اعمال خشونتکبازی، حر ۀحساسیت نتیج
و  هاینان در هنگام برگزاری بازکیباز ۀجویانرخاشپ
صورت موردی و با توجه به یفیت داوری تنها بهک

بر میزان خشونت و  هایم بر بازکوضعیت حا
تعدد  .گذارندیپرخاشگری ورزشی طرفداران تأثیر م

درگیر با خشونت در ورزش سبب  یهاحوزهمسائل و 
است تا ابهامات اساسی در این خصوص ایجاد شده 

بررسی جامع تحقیقات انجام شده در  این رو، شود؛ از
با رفع بسیاری از  تواندیمخشونت در ورزش حوزۀ 

خشونت در ابهامات به ایجاد علم و آگاهی در خصوص 
 ورزش کمک نماید.

 ورزشی یهاخشونتمفهوم  ۀاخیر، در زمین یهادر سال
که از ابعاد مختلف به بررسی  انجام شدهمطالعاتی 

گستردگی و  اند.ارتباط بین این دو مفهوم پرداخته
در این حوزه و رواج رویکردهای  هاپژوهشپراکندگی 
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نیل به  برایمتعدد، لزوم انجام فراتحلیلی منسجم 
 یتصویر تر از وضعیت موجود و ارائۀتصویری جامع

جاب کرده های علمی در این حوزه را ایاز یافته یکپارچه
با توجه به تعدد تحقیقات انجام شده در این حوزه،  است.

تحقیقات مطالعۀ امید داشت که با بررسی و  توانیم
ابعاد مختلف بروز خشونت  به جامع و بومی در این حوزه

در  تواندیمدر ورزش پی برد. با توجه به اینکه خشونت 
شعاع مسائل گوناگونی قرار المختلف تحت هاییطمح

تحقیقات تخصصی در ایران مطالعۀ گیرد، بررسی و 
؛ .کندرا آشکار  یخشونت ورزش از یاتازهابعاد  تواندیم

شده در داخل کشور در انجامبررسی تحقیقات  از این رو
در مدیریت  تواندیمخصوص خشونت در ورزش 

 منظوربهمدیران و متخصصان خشونت و کمک به 
 کار گرفته شود.بهکاهش خشونت 

 

 پژوهش روش
 منظوربهاز رویکردی کمی که  است عبارت لیفراتحل 

یابی به برای دست قبلی هایمند پژوهشترکیب نظام
و کشف دانش جدید  پژوهش ۀبدن ۀدرباربندی جمع

های آن هدف آن تلفیق و ترکیب یافته و شودانجام می
ابتدا هدف پژوهشگر ل تحلیدر فرا. ها استپژوهش

شود. در روشنی تعریف میپژوهش به ۀمشخص و مسئل
ها که با آناز مطالعات موجود  در میان دوم ۀمرحل

نظر هماهنگی دارند  های پژوهش موردمالک
آوری جمع هاسوم، داده ۀ. در مرحلشودیمگیری نمونه

فراتحلیلی  پژوهشها بر اساس هدف و ویژگی آن
نتایج مطالعه به و  شودبندی میکدگذاری و طبقه

 که طوریشود بهتبدیل می یمقیاس کمی مشترک
مقایسه باشند. سرانجام برای بررسی روابط بین قابل

روش آماری استفاده  از هاویژگی مطالعات و یافته
 ۀاصلی این پژوهش، ترکیب و مقایس فرضیۀ. شودیم

 موجود در زمینۀهای های مجزای پژوهشیافته
منسجم از میان  یاجهینتآوردن  دستبهو  خشونت

های آماری نیرومند نتایج پراکنده با استفاده از روش
 بین شدهانجام یهاپژوهش، آماری ۀجامعاست. 

 علمی مقالۀ 34شامل  1397 -1379 یهاسال
پژوهشی بود  -های معتبر علمی در فصلنامه شدهچاپ

پژوهش  سیزدهگیری هدفمند، که با استفاده از نمونه
 انتخاب شدند. افزارنرمورود به  برایمرتبط با موضوع 

ای که مالک این تحقیقات، موضوع تحقیقات، نشریه
، تخصص نویسندگان در انددر آن چاپ شده مقاالت

خصوص خشونت در ورزش و رعایت استانداردهای 
بررسی این تحقیقات از  برایکلی در تحقیقات بود. 
 ۀمجموع. روش فراتحلیل شدروش فراتحلیل استفاده 

حل تناقض حاصل از  یاست که برا یآمار یهاروش
که  رودیکار مبه یو همبستگ یشیآزما یهاپژوهش

واحد انجام  یموضوعطور مستقل و در ارتباط با به
 اسیمطالعات مختلف را به مق جینتا لیتحل. فرااندشده

 نیب ۀرابط یآمار یهاروشو با  کندیم کیمشترک تبد
انجام برای  .کندمیرا  هاافتهیمطالعات و  یهایژگیو

 یاامیس افزارنرمروش فراتحلیل در تحقیق حاضر از 
 .شداستفاده  2

 

 هاافتهی
با توجه به پوشش اهداف بیان شد، که  طورهمان

 یهاپژوهش عنوانبهسیزده مقاله و پژوهش ، پژوهش
 1 ۀدند. در جدول شمارشبررسی مشخص  براینهایی 
 است. شدهگزارش لیفراتحل هایپژوهشتعداد 
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 ورزشی خشونت ةمنتخب حوزهای پژوهش .1جدول 
 پژوهشمشخصات  عنوان کد

 (2009همکاران )قاسمی و  بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال مؤثری عوامل شناختجامعهتوصیف  1

2 
مطالعه موردی: فوتبال )ی خشونت و پرخاشگری تماشاگران شناختجامعهی هاعاملبررسی 

 شهر تهران(
 یزیتبررحمتی و محسنی 

(2001) 
 (2009نژاد )وثوقی و خسروی  هیجانی تماشاگران فوتبالاجتماعی رفتار  -بررسی عوامل فرهنگی 3

4 
ورزشی از دیدگاه ورزشکاران، تماشاگران و  یهادانیبررسی عوامل پرخاشگری در م

 یبدنتیمتخصصان ترب
 (2000همتی نژاد و همکاران )

 (2009) یعنبر یی تماشاگران فوتبالگراخشونتبر  مؤثری فرهنگخردهبررسی عوامل گروهی و  5

6 
 ییراهکارها ۀو ارائ هاورزشگاهتماشاگران فوتبال شهر رشت در  یپرخاشگر لیدال یبررس

 جهت کاهش آن
 (2018پورزرنگار )

7 
تماشاگران  آمیزخشونت یبر نقش ناجا در مواجهه با رفتارها مؤثر یتیریعوامل مد یبررس

 در ورزش فوتبال شهر تهران
 (2016شهابی و همکاران )

 (2017همکاران )و  عباس زاده تماشاگران فوتبال نیدر ب یبر پرخاشگر مؤثرعوامل  شناختیجامعه یبررس 8
 (2016شفیعی و همکاران ) و چارچوب کنترل آن در تماشاگران فوتبال یبروز پرخاشگر ندنگریمدل فرا ۀارائ 9

10 
 در گرایش به تماشاگران فوتبال ایران به خشونت مؤثرارتباطی  - بررسی عوامل اجتماعی

 و اوباشگری
 (2011همکاران )پرویزی و 

 (2011) جان بزرگی مورد کاوی تماشاگران فوتبال() یجمعبر بروز رفتارهای تخریبی  مؤثری شناختروانعوامل  11
 (2015غالمی و حیدری نژاد ) بر بروز پرخاشگری مؤثرفوتبال اهواز در خصوص عوامل  هایتیمبررسی دیدگاه هواداران  12
 (2013همکاران )رمضانی نژاد و  تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران 13

است. شدهارائه افزارورود به نرم برای منتخب های وضعیت پژوهش 2در جدول 

 

 افزارورود به نرم برایگزیده برهای فرا تحلیل وضعیت پژوهش ۀخالص .2جدول 
 حجم نمونه آماری ۀجامع گیرینمونه ةشیو فن پژوهش روش بررسی کد

 نامهپرسش کمی 1
در  یاهیال یریگنمونه

 دسترس
80000 384 

 404 32000 تصادفی ساده نامهپرسش کمی 2
 220 440 تصادفی ساده نامهپرسش کمی 3
 385 4000 تصادفی ساده نامهپرسش کمی 4
 500 1020 یاطبقهی اخوشه نامهپرسش کمی 5
 375 - ایخوشه نامهپرسش کمی 6
 400 - تصادفی ساده نامهپرسش کمی 7
 400 70000 هدفمند نامهپرسش کمی 8
 1195 4800 تصادفی نامهپرسش کمی 9
 384  تصادفی نامهپرسش کمی 10
 407 50000 یگیری تصادفنمونه نامهپرسش کمی 11
 354 6500 تصادفی ساده نامهپرسش کمی 12
 500 4000 تصادفی نامهپرسش کمی 13
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 نتایج آماری فراتحلیل. 3 جدول

 اثر و روابط بین متغیرها ةانداز

 مقدار پی مقدار زی حد باال حد پایین اثر ةانداز متغیر پژوهش

 000/0 901/11 201/0 227/0 244/0 حمایت تیمی

 001/0 198/3 118/0 029/0 174/0 ی خانوادهختگیگسازهم
 004/0 931/2 105/0 089/0 114/0 همساالنگروه 

 000/0 164/13 301/0 226/0 264/0 کنترل پلیس
 000/0 089/15 235/0 281/0 348/0 رفتار مجرمانه سابقۀ

 000/0 759/26 531/0 471/0 382/0 جمعی عملکرد رسانۀ

 000/0 795/34 549/0 502/0 526/0 ناکامی اجتماعی

 000/0 774/32 519/0 519/0 545/0 اجتماعی - پایگاه اقتصادی

 001/0 841/1 166/0 -005/0 081/0 نظارت اجتماعی
 301/0 099/0 170/0 114/0 042/0 میزان تحصیالت

 000/0 114/6 320/0 169/0 246/0 اجتماعی تیمیانسجام 

 000/0 984/14 417/0 329/0 384/0 باورهای مذهبی

 000/0 097/26 513/0 453/0 484/0 فرهنگ قومیخرده

213/0 042/0 160/0 014/0 013/0 سن  

سطح مطالعات برگزیده در  نتایجدهد نشان می 3جدول 
 به شرح زیر است: درصد اطمینان 99
 دارمعنی یارابطهورزشی و خشونت بین حمایت تیمی -

، به همان باشد وجود دارد. هر چه حمایت تیمی بیشتر
تعصب اجتماعی، وابستگی  یلدلبه اندازه تماشاگران
گرایش بیشتری به  عاطفی یهاعلقهتیمی و داشتن 

 .کنندیمخشونت پیدا 
ورزشی و خشونت خانوادهگسیختگی ازهمبین  -

یی که هاخانوادهوجود دارد.  دارمعنی یارابطه
 درصد 99احتمال ، بهاندکردهگسیختگی را تجربه ازهم

 .کنندیمگرایش به خشونت پیدا  در رخدادهای ورزشی
 ایرابطهورزشی گروه همساالن و خشونتبین  -

دار وجود دارد. گروه همساالن در یادگیری معنی
در  تواندیمکه به این معنی  ؛است مؤثرورزشی خشونت

تیم ورزشی از حمایت  برایو پیوندی  اجتماعی ایشبکه
ی هامیتورزشی را در تقابل با میزان گرایش به خشونت

 دهد. شیافزا دیگر

 دارمعنی ایرابطهورزشی بین کنترل پلیس و خشونت -
با اعمال نظارت و اتخاذ  یسیپلوجود دارد. نظام کنترل 

میزان گرایش به  تواندیمسازوکارهای انتظامی 
 خشونت را افزایش یا کاهش دهد.

 ایرابطهورزشی رفتار مجرمانه و خشونت ین سابقۀب -
، افرادی که سابقۀ هاافتهی برحسبوجود دارد.  دارمعنی

 تیمجرم ۀسابق ی کهافراد با سهمجرمانه دارند، در مقای
 ورزشی خشونتدرصد گرایش به  99احتمال  به ،ندارند

 خواهند داشت.
 ایرابطهورزشی جمعی و خشونت ۀبین عملکرد رسان -

تبلیغ و  ۀی جمعی با نحوهارسانهدار وجود دارد. معنی
 خشونت دنتوانیمالقای رفتارهای اجتماعی مناسب 

این معنی که بین عملکرد ؛ به دنرا کاهش ده ورزشی
وجود معکوس  ایرابطه ورزشی جمعی و خشونت رسانۀ
میزان باشد،  هرچه عملکرد رسانه جمعی بهتر ؛دارد

 ورزشی کاهش خواهد یافت.گرایش به خشونت
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 ایرابطهورزشی بین ناکامی اجتماعی و خشونت -
دار وجود دارد. ناکامی اجتماعی طرفداران معنی
 ر مسابقات و رویداهای ورزشیی ورزشی دهاگروه

 شونتخباعث تولید انتشاری نفرت و انتقام و گرایش به 
 .شودیم ورزشی

 ورزشی اجتماعی و خشونت - بین پایگاه اقتصادی -
 - ادیاقتص گاهیپاوجود دارد.  دارمعنی ایرابطه

. دارد رابطۀ معکوس ورزشیخشونت  بااجتماعی افراد 
 - اقتصادی گاهیپادرصد اطمینان، هرچه  99 با

ورزشی گرایش به خشونت باشد، اجتماعی افراد باالتر
 کمتر خواهد شد.

 رابطۀ ورزشی و خشونت نظارت اجتماعیبین  -
هرچه نظارت  ،. بر این اساسدار وجود داردمعنی

 ،باشد ی( بر افراد بیشترررسمیغرسمی و ) یاجتماع
 احتمال گرایش به خشونت در رخدادهای ورزشی کمتر

 خواهد بود.
بین میزان  دهدیمی پژوهش نشان هاافتهی -

داری وجود معنی ۀورزشی رابطتحصیالت و خشونت
 ندارد.

ورزشی  خشونتبین انسجام اجتماعی تیمی و  -
دار وجود دارد. هر چه انسجام اجتماعی معنی ایرابطه
ی رقیب هامیت، گرایش به خشونت در برابر باشد بیشتر

 .شودیمبیشتر نیز 
 ایرابطهورزشی بین باورهای مذهبی و خشونت -

معکوسی در  ریتأثوجود دارد. باورهای مذهبی  دارمعنی
ورزشی دارد. هرچه میزان باروهای گرایش به خشونت

، به همان اندازه از رفتارهای باشد مذهبی بیشتر
 .شودیمافراد در رویدادهای ورزشی کاسته  بارخشونت

 ایرابطهورزشی و خشونت فرهنگ قومیخردهبین -
گفت  توانیم هاافتهدار وجود دارد. بر اساس یمعنی

، گرایش باشد و بیشتر تریقوقومی  فرهنگخردههرچه 
 .شودیمبه خشونت در رویداد ورزشی نیز بیشتر 

ورزشی بین سن و خشونت دهدیمنشان  هاافتهی-
 داری وجود ندارد.معنی ۀرابط

 همگنی مطالعات فرضبررسی 
 با توجهاست.  شدهارائه کیو نتایج آزمون 4در جدول  

فرض  درصد 99با اطمینان به اطالعات این جدول 
به  شود؛میرد  صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات

 ۀدهندنشان کیوبودن شاخص  داریمعنبیانی دیگر 
های اولیه است، اما اثر پژوهش ۀوجود ناهمگنی در انداز

اثر  ۀکه این شاخص به افزایش تعداد انداز آنجا از
اثر توان این  ۀو با افزایش تعداد انداز استحساس 

 آی، مجذور یابدیمافزایش آزمون برای رد همگنی 
شاخص دیگری است که به همین منظور استفاده 

تا  صفردارای مقداری از  آی. ضریب مجذور شودیم
صورت بهاست و درواقع مقدار ناهمگنی را  درصد 100

 100دهد. هر چه مقدار این ضریب به درصد نشان می
ناهمگنی بیشتر  ۀدهندنشان ،تر باشددرصد نزدیک

ضریب های اولیه است. نتایج اثرهای پژوهش ۀانداز
 872/98مؤید این مطلب است که حدوداً  آیمجذور

درصد از تغییرات کل مطالعات به ناهمگنی مطالعات 
 .استمربوط 

 

 کیونتایج حاصل از آزمون . 4جدول 

 مجذور آی داریسطح معنی درجه آزادی کیئمقدار آزمون  شاخص آماری

 872/98 002/0 17 672/543 نتایج

 
 انتشار یا خطای تورش فرضبررسی 

تحلیل بررسی خطای انتشار یند فراآبخش دیگر فر 
موجب مخدوش شدن یکی از مشکالتی که است. 

 پژوهشگرعدم دسترسی  ،شودتحلیل میاعتبار نتایج فرا
زمانی خاص در  ۀبه تمام مطالعاتی است که در فاصل

منظور بررسی این اند. بهشدهانجام یبررس موضوع مورد
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ای روش همبستگی رتبه ،از روش رگرسیونی اگر فرض،
شده است که ایمن از خطا استفاده Nو مزومدار و  بگ

 شده است. ارائهها در ادامه آننتایج 
در نبود سوگیری انتشار  نتایج روش رگرسیون خطی اگر

اثر استاندارد  ،کوچک یهاپژوهشرود در انتظار می
رگ زبزرگ، اثر استاندارد ب یهاپژوهشکوچک و در 

کند را ایجاد میمشاهده شود. این حالت خط رگرسیونی 
که برشی از خط رگرسیون اصلی است. اگر برش خط 
 ،رگرسیونی با سطح مورد انتظار تفاوت داشته باشد

سوگیری انتشار باشد. نتایج علت آن ممکن است 
منظور بررسی بررسی روش رگرسیون خطی اگر به

 است. شده ارائه 5سوگیری انتشار به شرح جدول 
 

 نتایج بررسی روش رگرسیون خطی اگر .5جدول 

 یمقدارت خطای استاندار برش شاخص آماری
 داریسطح معنی

 دو دامنه یک دامنه

 922/0 461/0 099/0 76/19 159/3 نتایج
 

فرض صفر مبنی  ،اساس نتایج رگرسیون خطی اگربر 

ار بر متقارن بودن نمودار قیفی و عدم سوگیری انتش
 د.شوید مییتأ

اثر کلی  ۀسطح تأثیرگذاری انداز در جدول زیر
.آمده استمتغیرهای مستقل پژوهش بر وابسته 

 

 ورزشی خشونتاندازه اثر کل عوامل مؤثر بر متغیر . 6جدول 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

ترکیبی اثر  ۀدهد میزان اندازنشان می فوقنتایج جدول 
بر متغیر وابسته  داریمعنمجموع متغیرهای مستقل 

به این معنی که  ؛ستا 39/0برابر با  یورزش خشونت

را  یورزش خشونتاز تغییرات متغیر  201/0اند توانسته
از تغییرات نیز مربوط به خطا، اثرات  61/0تبیین کنند و 

دارمعنیمتغیر مستقل   سطح اثرگذاری اندازه اثر کلی 
 متوسط 244/0 حمایت تیمی

 پایین 174/0 گسیختگی خانوادهازهم
 پایین 114/0 گروه همساالن
 متوسط 264/0 کنترل پلیس

 زیاد 348/0 رفتار مجرمانه سابقۀ
 زیاد 382/0 جمعی عملکرد رسانۀ

 زیاد 526/0 ناکامی اجتماعی
 زیاد 545/0 اجتماعی - پایگاه اقتصادی

 کم 081/0 نظارت اجتماعی
 متوسط 246/0 انسجام اجتماعی تیمی

 زیاد 384/0 باورهای مذهبی
 زیاد 484/0 فرهنگ قومیخرده

  اثر کلی ۀانداز = 398/0                                                                          
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 نشده بینیبیرونی و سایر عواملی است که در مدل پیش
 است.

 

 یریگجهینتبحث و 
 یختگیگس، ازهمیمیت تیحماداد پژوهش نشان  جینتا

ار رفت ۀ، سابقیسیاالن، کنترل پلسخانواده، گروه هم
، یاجتماع ی، ناکامیجمع ۀمجرمانه، عملکرد رسان

ام ، انسجی، نظارت اجتماعیاجتماع -ی اقتصاد گاهیپا
فرهنگ و خرده یمذهب ی، باورهایمیت -ی اجتماع

در  .دارند یورزشبر خشونت یداریاثر معن ۀانداز یقوم
تی اشاره شده است. رحممسئله برخی تحقیقات به این 

ی همسال، هاگروه، هارسانهکه کرد ( مشخص 2009)
بروز  یادگیری و تقلید رفتار پرخاشگرانه نقشی مهم در

ل رفتارهای پرخاشگرایانه از سوی تماشاگران فوتبا
اوباشگری  کردند( نیز مشخص 2006اسپایج ) .دندار

ی و زدگجانیه ریتأثتماشاگران ورزش تحت 
نظر . بهردیگیمشکل  برانگیختگی حاصل از انبوه خلق

 الشعاعتحت ماهیت خود علتبهخشونت  رسدمی
 ۀدهندمسئله نشان. این گیردمیقرار مسائل مختلفی

توجه به مسائل مربوط به خشونت در ابعاد مختلف 
 .است

شونت خبروز در را  قومیتی، نقش فرهنگخرده نظریۀ
ام اقو میانورزش در  که به این معنی ؛داندیم مؤثر

و به  شودیمباعث ایجاد نوعی هویت قومی افراطی 
دهد و در صورت ها نوعی حس اظهار وجود میآن

 اجتماعی و تیمحرومداشتن نگاه انتقادی یا احساس 
های اثبات هویت قومی خود خشونت برایناکامی، 

 لیتحلفرا. با توجه به نتایج دهندیمورزشی بروز 
ی ورزشی در هاخشونت ۀگفت علت عمد توانیم

ی کنترل اجتماعی یا نظارت رسمی و کارهاوساز
 ی است.ررسمیغ

                                                           
 

اجتماعی  یهاگاهیپاحاضر همچنین نشان داد تحقیق 
. نیوسن دارندر بروز خشونت در ورزش نقش مهمی د

 یهاگاهیپاشعاع التحتخشونت  کرد ( مشخص2017)
( نیز 2013مراد ) .ردیگیماقتصادی و اجتماعی قرار 

نقش خود واسطۀ اجتماعی به  یهاگاهیپا کردمشخص 
در  .ندبر میزان بروز خشونت در ورزش تاثیرگذار

 یهاگاهیپامختلف اشاره شده است که  یهاهینظر
تأثیری  دارند، نزد افراد ی کهعلت اهمیتبهاجتماعی 
در . گذارندمیبر میزان خشونت در میان آنان مستقیم 

دارد که  دیتأککنترل اجتماعی بر این  نظریۀ این میان،
در رویدادهای  بارخشونتبرای کاستن از تمایل به رفتار 

افراد کنترل شوند. این نظریه همچنین  ورزشی باید همۀ
و  عمومی و جهانی یادهیپدورزشی را ار خشونترفت

ی کنترل اجتماعی سازوکارهاکارکرد ضعیف  ۀنتیج
ی منفی، ناکامی، خودپندارعوامل فردی کنترل، نظیر 

از سوی  .داندیمضعیف  نفساعتمادبهی و شیپرروان
تعهد  ی کنترل ناقص اجتماعی و فقدانهانظامدیگر، 

، خانوادهنسبت به نهادهای بنیادین اجتماعی مانند 
ه کبه این معنی ؛ قرار دارندپلیس مدرسه و 

وند فرد با یه پک دهدیمرخ  یزمان ورزشیخشونت
 ،هنجار یکنقض  .شودیسته مکا شیسست  اجتماع

جامعه  یها و انتظارات اعضامتعارض با خواسته یرفتار
رد به یده بگیرا ناد ین انتظاراتیاگر شخص چن .است

جامعه  یاعضا یهاه نسبت به خواستهکت سا ین معنیا
یکی از  عنوانبه 1یرشیس هیتراو د.ندار یتیحساس

ا یها لقهبانیان تئوری کنترل اجتماعی معتقد است ح
، ی، دوستییمتعارف مثل زناشو یاجتماع یوندهایپ

گرایش به در عدم  یاعمده ۀکنندنقش کنترل یارکهم
ن روابط یه اکقدر  نند. هرکیم فایبار اخشونترفتارهای 

 یبراوی استعداد  ،ف باشدیفرد ضع یهایبستگو دل
ه ک یاجامعه. شودیمورزشی بیشتر گرایش به خشونت

صورت ان افراد بهیم یعاطف یهالقهحها و یوابستگ

1. Terawis Hyershi 
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تواند یبهتر م وجود داشته باشددر آن  یمتقابل و قو
 ؛بازدارد ی ورزشیهادخدارخشونت در افراد خود را از 

ن، یان جوانان، والدیم یچون هر چه همبستگ
به شتر یجوانان ب ،شتر باشدیبزرگساالن و همساالن ب

و در  شوندیمند معالقهمقبول اجتماعی ی هاتیفعال
شتر اعتقادات و یچه ب و هر کننندیممشارکت  هاآن

را قبول  یط اجتماعیمرسوم و مطلوب مح ینیبجهان
اقدام به ن است کمتر ممک ،نند و به آن معتقد باشندک

عملکرد نظام رسانه نیز  ،نند. از طرف دیگرکخشونت 
منبع  هارسانهی ورزشی اثرگذار است. هاخشونتدر 

نفوذ زیادی  توانندیمو  انداطالعاتو  هاشهیانداصلی 
افزون بر  ، عقاید و رفتار مردم داشته باشد.هانگرشبر 

ی و تصویرسازی سازهنجاریندهای این، از طریق فرآ
 معموالً  هارسانه. پردازندیمبه نظارت اجتماعی 

ند زرفتارهای همساز یا در مواردی ناهمسا ۀکنندتیتقو
 ۀو عرض هاینجارشکنهاز طریق گزارش کردن نتایج  و
ی مختلف تفکر درباره این مسائل به هاوهیش

نظارت اجتماعی  دارعهدهو  پردازندیمی سازهنجار
فعالیت دارند  هارسانه. بسیاری از افرادی که در شوندیم

ن مخاطباند که اخبار بد بیش از اخبار خوب بر این باور
 شودیمبیشتر گزارش  آنچهبنابراین، ؛ کندرا جذب می

توجه کمتری را  معموالًاخبار منفی است و اخبار مثبت 
 ،هاخشونت، تجاوزها، هاتیجنا. کندیمجلب 
در  معموالًاز کودکان  سوءاستفادهو  هایپرخاشگر

 و  هارسانهشهرهای بزرگ در ردیف اخبار مطرح در 
 

 منابع

در سراسر جهان پخش  دهندهتکاناخبار  ژهیوبه
موقعیت  هارسانهدر  هاحادثهو بدین ترتیب  شوندیم

 ژهیوبهی همگانی، هارسانهی دارند. توجهقابل
درتمند برای یادگیری ق ی از عواملامجموعهتلویزیون، 
متقابل موفق بین ورزش و  کنش. اندیپرخاشگر

ی هارسانهبه نقش میانجی  شکیبی دیگر هانظام
امکان مشارکت  ی جمعیهارسانهجمعی وابسته است. 

تماشاگران را در رویدادهای ورزشی فراهم  رفعالیغ
ی اصلی ورزش هاتیخصوص، امری که یکی از کنندیم

، رویدادهای ورزشی هارسانهمدرن است. از طریق این 
 ردیگیمقرار از کسانی  ترعیوس مراتببهدر اختیار طیفی 

ی ورزشی درگیرند. هاتیفعالمستقیم در  طوربهکه 
و پا  کندیمخصوصی را ترک  ۀش از این راه، عرصورز

 ترگسترده روز هرکه  گذاردیمبه عرصه عمومی 
ی سبب جمعارتباطویس، وسایل  . به عقیدۀشودیم

 ۀدایر کهیطوربهی ارتباطی شده است، هاشکلتنوع 
و فضایی به وسعت  شودیم ترگسترده هرروزنفوذ آن 

 هارسانههمین  متأسفانه، ولی ردیگیبرمتمام دنیا را در 
ی ورزشی هاصحنهیی نمابزرگو  جابهبا عملکردهای نا

، و پرخاشگرایانه بارخشونتی هاصحنه جمله از
بیهوده و واهی از داور، بازیکنان و  یهایریرادگیا

ی ناعادالنه و ارزشی و متعصبانه، هاقضاوتمربیان، 
... سبب  ی حاضر در میدان وهامیتتخریب یکی از 

جویانه از پیدایش و افزایش رفتارهای مخرب و پرخاش
 .شوندیمسوی تماشاگران 
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Abstract 
The present study was designed and implemented to evaluate the effects of 

sport violence in Iranian research. In order to carry out the present meta-

analysis, 13 related studies were conducted in the years 2000-2018 with the 

aim of evaluating the factors affecting sport violence and were published in 

valid internal journals. Selected research has been conducted in survey 

societies in different statistical societies and in terms of permanent 

measurements. In the first step, the evaluation of selected studies, 

homogeneous assumptions and dissemination errors was examined, which 

revealed that the results were heterogeneous and did not bias the published 

studies. The results of the research show that team support, family conflict, 

peer group, police control, criminal record, collective media function, social 

failure, socio-economic base, social monitoring, social-team cohesion, 

religious beliefs and ethnic subculture. Size of effect have a significant impact 

on violence. 
 

Keywords: Violence, Sport, Ethnic Minorities, Social Cohesion, Meta-

Analysis 
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