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 چکیده

وتبال ایران انجام ثر بر اغتشاشات تماشاگران فراتحلیل مطالعات عوامل و دالیل مؤحاضر با هدف ف پژوهش

بررسی  شده در زمینةهای گزارشآماری شامل همة پژوهش پژوهش از نوع فراتحلیل بود. جامعةشد. روش 

، آماری بود. از بین جامعة 1397تا  1382پرخاشگری و اغتشاشات تماشاگران فوتبال از  زمینة مؤثر برعوامل 

عنوان نمونة پژوهش انتخاب ی ورود به فراتحلیل را داشتند، از طریق روش سرشماری بههاپژوهش که معیار 17

ی، عوامل فرد سه طبقة و درشدند استخراج  العات نمونة پژوهشطشدند. نودوهفت فرضیة پژوهشی از م

 هایداده تحلیل و تجزیه برای .بندی شدند و در فرایند فراتحلیل وارد شدندفوتبالی و محیطی مدیریتی طبقه

نتایج با استفاده از  شد. ستفادهاس.پی.اس.اس. ا و فراتحلیل افزارهاینرم از جداگانه صورتبه شدهآوریجمع

 = 252/0 با ر اغتشاشات فوتبال ایران برابرثر بعوامل مؤ اثرات تصادفی نشان داد که اندازة اثر کلی همة مدل

r است (05/0 > Pهمچنین برطبق نتایج، اندازة .) 320/0با  اثر عوامل مدیریتی برابر = r برابر  ، عوامل فردی

اثرات بر طبق نظر کوهن  دست آمد که همة اندازةهب  R= 169/0 با و عوامل مرتبط با فوتبال برابر R = 20/0 با

 در حد متوسط ارزیابی شد.
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 مقدمه
را بر ان از این رویداد اجتماعی پژوهشگران افزایش چشمگیر استقبال تماشاگررشد ورزش و روند روبه

های مثبت ها و اصولی را طراحی کنند که از معایب ورزش بکاهند و بر جنبهاست که شیوهآن داشته 

عنوان مظهر قدرت بهورزش شد، امروزه یاد می ورزشهای دور از برخالف آنچه در گذشتهفزاید. ن بیآ

عنوان نماد ها به عرصة رقابت سیاسی و بهالمللی است و اماکن و استادیومهای بینها در عرصهملت

 (.14، 2009، کاشف) اندماعی هر کشور تغییر چهره دادهفرهنگی اجت

ند و در ها از تعداد تماشاگران بیشتری برخوردارهای گروهی در مقایسه با سایر ورزشرزششك وبی

ر جهان، یکی از مستعدترین های ورزشی دعنوان یکی از پرطرفدارترین رشتهل بهاین میان فوتبا

ات در ها و اغتشاشکند. خشونتری و ایجاد ناامنی ایجاد میبروز اغتشاش و پرخاشگ را برای هامکان

موضوع رشد است که این ویژه در استادیوم های فوتبال، در حال ای شدن ورزش کشور بهراستای حرفه

و ارائة راهکارها  خشونت در استادیوم های ورزشی رسی و شناسایی عوامل بروزبر دربارة اهمیت پژوهش

 ،، نصر اصفهانی، سلیمیحسینیسلطان) دهدها را ضروری نشان میهای جلوگیری از آنو شیوه

 (.3 ،2010 پورفرهمند و سلیمی،

 کشوری هر جمعیت بزرگ بخش کهاست  صنعتی پیشرفتة جوامع نهادهای ترینمهم از یکی ورزش

 رطرفدارترین،پ كش دونب الفوتب ورزش ینب نای در. دارند سروکار آن با گوناگون هایشکل به

، 2002کشمیری، افسر) دشویم بمحسو ورزشـیرشتة  انگیزترینهیجان و ترینپربیننده ،ترینجذاب

این رشتة ورزشی  های کاذبی بهفوتبال در جوامع گوناگون، حساسیتبا رواج تب با گذر زمان و  (.27

ها در دو قشر ورزشکاران و فتاریرکج ها وکه به بروز برخی نابهنجاریطوریاست؛ به شکل گرفته

  .(81، 2013پور و سهرابی، )نیازی منجر شده است تماشاگران

 حیات بعد به سال این از بود، مطرح گروهی ورزش یك عنوانبه تنها 1960 هایسال تا فوتبال اگرچه

 فرانسوی، مشهور فیلسوف کهتاجایی کرد؛ جلب خود به را اجتماعی پژوهشگران توجه و یافت اجتماعی

به نقل از ) «کنید جووجست آن فوتبال در را جامعه یك خصوصیات»: است گفته سـارتر،لپ ژان

 حرکت جلو سمتبه ما کشور در فوتبال خصوصبه و ورزش هرچه(. 74، 2006 مسعودی، و بیگیحاج

 موضوع این که کندمی پیدا افزایش تماشاگران میان در مشکالت و ناهنجاری خشونت، بروز ،کندمی

 ؛(3، 2010 و همکاران، حسینیسلطان) است شده تبدیل ما ورزش جامعة در ساسیا لضیك مع به

 یافتةسازمان ایهرقابت تبدیل برای ایصحنه تواندمی که ایحرفه ورزش و فوتبال کهطوریبه

 پردامنه هایدرگیری و خشونت دستخوش وبیگاهاهگ خود، ،باشد خشونت بدون مبارزات به اجتماعی

 (.123، 2009، ژادنرویخس و وقیوث) شودمی
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در جریان  1358سال  های اخیر، در آبانیران در دههرین درگیری در میان تماشاگران ورزشی اتمهم

های استقالل و پرسپولیس در اواخر بازی رخ داد که طرفداران تیم پرسپولیس بازی دوستانه بین تیم

آمیزی برخوردهای خشونتتمام قطع شد. از آن سال به بعد ون زمین هجوم آوردند و بازی نیمهبه در

جرح داوران،  و زمین، ضربهجوم تماشاگران به داخل  فوتبال ازجمله ورزش ةویژه در عرصبه

نگ از سوی تماشاگران به درون زمین، بیرون ورزشگاه، پرتاب س رساندن به اموال عمومی درآسیب

اش ورزشگاه، زدوخورد بازیکنان دو تیم با یکدیگر و اغتش تماشاگران، اغتشاش در یپرانی برخنگس

برتر ایران فوتبال لیگ  آخرین مسابقةکه در پایان بازی طوری؛ بهافزایش یافتسکوهای تماشاگران  در

جوم تماشاگران به داخل زمین و با ه ،ای نفت تهران و تراکتورسازی تبریزهبین تیم 1394در سال 

موجب تخریب چنین پیامدهای ناگوار آن در سطح ورزشگاه، حوادث بسیار تلخی پدید آمد که هم

دیدگی جسمی برخی تماشاگران و مأموران بطرفی آسی گاه و ازدر داخل و خارج از ورزش اموال عمومی

شناخت عوامل اغتشاش  با بنابراین(؛ 161، 2016 ،، غفوری، محمدی و مرادی)کارگر شدامنیتی 

امن و سالم در  یتوان محیطات میتماشاگران در فوتبال ایران و کنترل و جلوگیری از وقوع اغتشاش

 ی و تحلیل چندین مقاله که از سالبا بررس فراتحلیلی های کشور ایجاد کرد. در این پژوهشورزشگاه

های کنترل آن منتشر شده است، به شناخت عوامل اغتشاش در فوتبال و راه دربارة 1398 تا 1382

 پردازیم.بیشتر و بهتر این عوامل میهرچه

 با آماری هایروش از استفاده با سپس شود.می استخراج اولیه منابع از اطالعات ابتدا فراتحلیل در

 پژوهشگر، فراتحلیل، هایروش در. آیدمی دستبه جدید کل یك باالخره و شودمی ترکیب یکدیگر

 هایپژوهش نتایج ترکیب با بعد و کندمی ثبت یکمّ شکل به را قبلی هایپژوهش هایداده و هاویژگی

 (.8 ،2013 هومن،)یابد دست می کلی نتیجة یك به قبلی

شناسی و مدیریت ورزشی شناسی، رواناز موضوعات اساسی در مطالعات جامعه پرخاشگری تماشاگران

های نظر از بررسیعلمی تجزیه و تحلیل شده است. صرفالبته این موضوع با رویکردهای مختلف  است؛

ند ارکز شدهدرونی پرخاشگری متمهای علمی که بیشتر بر عوامل و فرایندهای ها و مدلبر نظریهمبتنی

نیز بر بروز پرخاشگری تماشاگران نقش دارند.  رسد عوامل بیرونینظر میبه ،(265، 2004 )رحمتی،

میالدی، 1960 موضوع خشونت و پرخاشگری در ورزش سبب شده است که از دهة هرحال اهمیتبه

ح کنند و مطر تماشاگرانخشونت اوباشگری و  ةدربار را ها و تفسیرهای گوناگونیپژوهشگران تبیین

  (.128، 2015نژاد، ویه و حیدریل)ترکس وجودآمدن این پدیده عنوان کنندهریك عواملی را برای به

ر بر خشونت ثیرگذاشده در زمینة عوامل تأانجام هایپژوهش از نتایج برخی مشکل دیگر این است که

با یکدیگر به  نتایج ةو مقایسها آنبررسی یل این دل به ؛همسو نیستندکاماًل تماشاگران در فوتبال 

گیری متفاوت ن و ابزارهای اندازههای تحقیق گوناگوتفاوت در روش. محال استدشوار و  دالیلی
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پژوهشگر ممکن  حالتمقایسه کند و در این درستی بهها را د که پژوهشگر نتواند یافتهشوموجب می

بلی به شکل کیفی قهای پژوهش عةچراکه مطال؛ ایند بازنگری تصحیح شوداست نیاز داشته باشد که فر

های به بررسی پژوهشا ذهنی هستند و پژوهشگر هین روشهایی دارد: اول اینکه باید گفت ااشکال

ها و نکات انتخاب نوع ویژگیکه پژوهشگر در ؛ دوم اینپردازدمیهای ذهنی خود با توجه به مالکقبلی 

با استفاده از  همچون روش فراتحلیل نیاز است تابه یك روش منظم  بنابراین شود؛چار مشکل مید

 .دست آیدیك نتیجة کلی بهو کند یابی ها را تفسیر و ارزششده، آنانجامقبلی  هاینتایج پژوهش

 هایپژوهش از آمدهدستبه هاییافته هایتناقض حل برای دارنظام فنون از ایمجموعه فراتحلیل

 دیگرعبارتبه یا کندمی تبدیل مشترک مقیاس به را گوناگون هایبررسی نتایج روش این. است مختلف

 ایمجموعه فراتحلیل بنابراین کند؛می ترکیب را شدهانجام هایپژوهش آماری هایروش از بااستفاده

 همبستگی و آزمایشی هایپژوهش از حاصل نتایج کردنیکپارچه برای که است آماری هایروش از

 این رضفپیش و اندگرفته انجام یکسان موضوع یك دربارة مستقل طوربه هرکدام کهرود کار میبه

 نشان متغیرها بین روابط و جامعه پارامترهای از را متفاوتی برآورد هاپژوهش از هرکدام که است

، 2013 هومن،) آیدمی دستبه جامعه از تریدقیق برآورد هایافته این تحلیل و تجزیه با که دهندمی

دالیل بارة در زیادی نسبتاًهای پژوهش فوتبال، اغتشاشات تماشاگران بحث اهمیت به توجه با (.8

 نیست. یکدست و هماهنگ ها گاهیپژوهش از حاصل نتایج حالبااین انجام شده است؛ اغتشاشات

 دلیلهمیننیست؛ به مشخص اغتشاشات وجودآورندةهمتغیرهای ب از هریك اثر اندازة میزان همچنین

 کلی وضعیت فراتحلیل و سیستماتیك مرور روش از استفاده با هستیم درصدد حاضر پژوهشدر 

 منفرد، مطالعات مقایسة و ترکیببا  تا عوامل بررسی شود از هرکدام اثر میزان و زمینه این در پژوهش

بنابراین با توجه به آمارهای موجود و گاهی نتایج  ؛شود حاصل زمینه این در تریمملوس و کلی نتایج

هایی در زمینة بررسی دالیل و عوامل تر نبود فراتحلیلمهمهای قبلی و ازهمهغیرهمسو در پژوهش

در این زمینه کردن تبال ایران، اهمیت و ضرورت پژوهشثر بر بروز اغتشاش تماشاگران در فومؤ

 .شودآشکارتر می
 

  پژوهشروش 
های پژوهشی و مقاالت( ، طرحهانامه)پایان شدهانجام هایجامعة آماری پژوهش شامل همه پژوهش

بود.  1397تا سال  1382علل و عوامل پرخاشگری و خشونت در فوتبال از سال در داخل ایران دربارة 

داک، عات علمی ایران شامل ایرانهای اطالهمة بانكها در پژوهش ،شدههای چاپبرای تعیین پژوهش

گوگل  هایسایتملی و همچنین  ایران، کتابخانةاهی، پرتال علوم انسانی، سایت مگسایت جهاد دانشگ

تی اینترنتی شامل طالعاهای اجو در پایگاهوهای جست. کلیدواژهجو شدندوجستاسکوالر و گوگل 
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و « اوباشگری در ورزش»، «گری در فوتبالپرخاش»، «وندالیسم»، «خشونت در فوتبال»اصطالحات 

جو شامل وجست ، نتیجةمشخص شده است که در جدول شمارة یك گونههمان بودند.« هولیگانیسم»

که شرایط  هاییپژوهشی انجام شد و گرغربال ها مرحلةپژوهش بود. پس از شناسایی پژوهش 864

تکراری و  هایه، نخست همة پژوهشکنار گذاشته شدند. در این مرحل ،ورود به فراتحلیل را نداشتند

 کنار گذاشته شدند. مرتبطریغ

ی پژوهش شامل هادواژهیکلساس برا 1397های اطالعاتی اینترنتی تا آذرماه اهجو از پایگوجست نتیجة

 شمارة یك بود.موارد ذکرشده در جدول 
 

 های اینترنتیجو از پایگاهوجست تعداد نتیجة -1جدول 

Table 1- Number of Search Results from Internet Sites 

 نام پایگاه اطالعاتی
Database Name 

 کلیدواژه
Keywords 

 تعداد
Numbers 

 جهاد دانشگاهی
Scientific Information 

Database 

 وندالیسم

Vandalism 
10 

 خشونت در فوتبال

Violence in Football 
2 

 پرخاشگری در فوتبال

Aggression in Football 
1 

 اوباشگری در ورزش

Hooliganism in Sports 
1 

  

 ایرانمگ
Magiran 

 وندالیسم

Vandalism 
79 

 خشونت در فوتبال

Violence in Football 
4 

 پرخاشگری در فوتبال

Aggression in Football 
2 

 اوباشگری در ورزش

Hooliganism in Sports 
5 
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 های اینترنتیجو از پایگاهوتعداد نتیجة جست -1جدول ادامة 

Table 1- Number of Search Results from Internet Sites 

 نام پایگاه اطالعاتی
Database Name 

 کلیدواژه

Keywords 

 تعداد
Numbers 

 نورمگز
Noormags 

 وندالیسم

Vandalism 
315 

 خشونت در فوتبال

Violence in Football 
17 

 پرخاشگری در فوتبال

Aggression in Football 
9 

 اوباشگری در ورزش

Hooliganism in Sports 
48 

  

 داکایران
Irandoc 

 وندالیسم

Vandalism 
52 

 خشونت در فوتبال

Violence in Football 
27 

 الپرخاشگری در فوتب

Aggression in Football 
23 

 اوباشگری در ورزش

Hooliganism in Sports 
9 

 پرتال علوم انسانی

Ensani.ir 

 وندالیسم

Vandalism 
9 

 خشونت در فوتبال

Violence in Football 
230 

 پرخاشگری در فوتبال

Aggression in Football 
22 

 1 اوباشگری در ورزش

Hooliganism in Sports  

 Summary   864 جمع

 

شده و موجود شناسایی هایپژوهش است که از بین همة پژوهش 17العة حاضر شامل طحجم نمونة م

 هستند.که دارای اعتبار کافی  هایی استفاده شودشد از پژوهش در انتخاب نمونه سعی انتخاب شدند.

مناسب، حجم نمونه، روش  سازی، روش پژوهششناسی شامل فرضیهط الزم از نظر روشداشتن شرای

بودن گیری، روش تحلیل آماری و صحیحزهگیری، روایی و پایایی ابزار انداگیری، ابزار اندازهنمونه

ها، سه این بر ه. عالوندها به فراتحلیل بودگنجی پژوهشهای درونمحاسبات آماری، ازجمله مالک

 ها به فراتحلیل مدنظر قرار گرفت:کردن پژوهشمالک اصلی زیر نیز برای وارد
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 روش طریق از شدهآزمون هایفرضیه وها پژوهش -2ها دربارة تماشاگران فوتبال باشند، پژوهش -1

الزم برای محاسبة طالعات ا -3باشند و  شده انجام توصیفی و تجربینیمه آزمایشی،شبه یا آزمایشی

  اثر در هر پژوهشی موجود باشد. اندازة

و 12فراتحلیل نسخه افزارهای صورت جداگانه از نرمشده بهآوریهای جمعزیه و تحلیل دادهبرای تج

برای محاسبة اندازة اثر و ترکیب  فراتحلیل افزارشد. از نرم استفاده 22 نسخة 2اس.پی.اس.اس.

وانی، درصد، رسم نمودار و فرا آوردندستبه برای 22نسخة  اس.پی.اس.اس.افزار احتماالت و از نرم

پژوهش  هایها و سؤالهای ذکرشده در فرضیهاثر گروه آمده از اندازةدستهای بهمقایسة میانگین

  استفاده شد.
 

 نتایج
 و دالیل زمینة در شدهانجام هایپژوهش شامل که پژوهش نمونة هایویژگی نخست بخش این در

 مشخصات زیادبودن دلیلبه. است شده ارائه است، ایران در فوتبال تماشاگران اغتشاش رب ثرمؤ عوامل

پژوهش  17بعد از مطالعة دقیق . است شده داده نشان جدول دو در الزم موارد قبلی، هایپژوهش

 کد شامل هاپژوهش توصیفی مشخصاتشمارة دو  جدول در، فراتحلیل پژوهشنظر برای این مد

 ارائهپژوهش  انجام روش و نمونه حجم ،(مقاله)کار  نوع چاپ، سال ،پژوهشگران نام و عنوان ،پژوهش

 بندیدسته ،مختلفهای پژوهش در مستقل متغیرهایسه  شمارة جدول در . همچنیناست شده

 .شدند

 فراتحلیلشده در های واردپژوهشمشخصات توصیفی  -2جدول 
Table 2 - Descriptive Characteristics of the Researches Included in the Meta-

Analysis 

کد 
 پژوهش

 

 عنوان پژوهش، نام پژوهشگر، سال انجام پژوهش
 

روش 
 پژوهش

 

 حجم نمونه

 

1 
پرخاشگری تماشاگران شناختی خشونت و های جامعهبررسی عامل

 1382محسنی تبریزی،  ی وترحمفوتبال، 

-توصیفی 
 تبیینی

404 

2 
پرخاشگری تماشاگران فوتبال -بررسی اعتبار تجربی تئوری ناکامی

 1383ی، تمرح شهر تهران،
 284 پیمایشی

3 
گرایی فرهنگی مؤثر بر خشونتخرده بررسی عوامل گروهی و

 1386تماشاگران فوتبال، عنبری، 
 1020 پیمایشی

4 
رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن، 

 1388نژاد و درانی، پاک
-توصیفی

 همبستگی
727 

    

                                                           
1. Comprehensive Meta-Analysis 

2. SPSS 
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 شده در فراتحلیلواردهای پژوهشمشخصات توصیفی  -2جدول ادامة 

Table 2 - Descriptive Characteristics of the Researches Included in the Meta-
 Analysis 

کد 
 پژوهش

 پژوهش، نام پژوهشگر، سال انجام پژوهشعنوان 
روش 

 پژوهش
 حجم نمونه

5 
بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال، 

 1388نژاد، وثوقی و خسروی
 -توصیفی

 غیرآزمایشی
420 

6 
و اوباشگری در ثر بر وندالیسم شناختی عوامل مؤتوصیف جامعه
 1388وند، ذواالکتاف و علی قاسمی،ورزش فوتبال، 

 -پیمایشی
 همبستگی

384 

7 
بررسی عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربایجان 

رهمند و سلیمی، پورفحسینی، نصر اصفهانی، سلیمی، سلطانشرقی، 
1389 

-تحلیلی
 توصیفی

846 

8 
های اخالقی و رابطة آن وندالیسم در در انتقال ارزشنقش رسانه ها 

 1390ورشیدی، کارگر و خ کشکر،فوتبال، 
 372 پیمایشی

9 
راهکارهایی شاچیان فوتبال شهر تهران و ارائة بررسی خشونت در تما

 1392برای کاهش آن، جاللی، 
-توصیفی

 همبستگی
360 

10 
پرخاشگری در بین تماشاگران ثر بر ؤشناختی عوامل مبررسی جامعه

  1396، عشایریو  کبیری سعادتی، زاده،عباس ،فوتبال
 -پیمایشی

 همبستگی
400 

11 
اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای -بررسی رابطة پایگاه اقتصادی

آشوبگرانه در فوتبال ایران از دیدگاه آشوبگران و نیروی انتظامی، 
 1392سهرابی، پور و نیازی

 -توصیفی
 تحلیلی

150 

12 
بین کنترل اجتماعی و پرخاشگری در بین تماشاگران  بررسی رابطة

 1393محمدی، سعادتی و  ،زادهعباس فوتبال،
 400 پیمایشی

13 

گرایانة اشرفتارهای اوب های اجتماعی بر توسعةنقش رسانه
منگشتی باقری و  ،کاشف ،پورنیازی ،پورتماشاگران فوتبال، حسین

 1393جونی، 

-توصیفی
 همبستگی

100 

14 
صفری ، گرایی تماشاگران فوتبالشناختی خشونتجرم ةمطالع

 1390، دیزنشیرکوهی و 

 -توصیفی
 پیمایشی

400 

15 
ثر های فوتبال اهواز در خصوص عوامل مؤبررسی دیدگاه هواداران تیم

 1394نژاد، غالمی ترکسلویه و حیدریبر بروز پرخاشگری، 

 -توصیفی
 پیمایشی

324 

16 
ل آن در فرایندنگر بروز پرخاشگری و چارچوب کنترمدل ارائة 

 1395افروزه،  لی وعبدا ،دستوم ،فیعیتماشاگران فوتبال، ش

-توصیفی
 همبستگی

5955 

17 

اجا در مواجهه با رفتارهای ثر بر نقش نبررسی عوامل مدیریتی مؤ
، ملکی ،شهابیدر ورزش فوتبال شهر تهران، آمیز تماشاگران خشونت

 1395آخوندی، ذکایی و 

-توصیفی
 اکتشافی

400 

 

 هایمالک حائز پژوهش 17 مجموعدر ،است مشخص شمارة دو جدول هایداده از که گونههمان

 از مستخرج هاپژوهش اغلب. گرفتند قرار فراتحلیل فرایند در و بودند حاضر فراتحلیل گنجیدرون
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 چاپ پژوهشی علمی مقالة شکل به که بودند ارشدکارشناسی هاینامهپایان و پژوهشی هایطرح

 17 حاضر پژوهش در گیرد.در برمی را 1397 تا سال 1382 سال از هاپژوهش زمانی بازة. اندشده

شده بود  آزمون پژوهشی فرضیة 97پژوهش،  17 این در. است شده انتخاب نمونه عنوانبه پژوهش

 شامل وابسته متغیر ،شدهاستخراج فرضیة 97 در. شد تحلیل و استخراج هاآن همة نتایج که

 هل،تأ سن، نظیر دیگر متغیرهای انواع شامل مستقل متغیر و فوتبال مسابقات در پرخاشگری

 مرحلة در ،بودند همسان مختلف هایپژوهش در که مستقل متغیرهای این همة که بود... و تحصیالت

 د. شدن بندیدسته سه شمارةول دج شرح به مقوله 13 به اول
 

 مختلفی هاپژوهش در مستقل متغیرهای بندیدسته -3 جدول

Table 3- Classification of Independent Variables in Different Researches 

 کد متغیر

Variable 

Code 

 نام متغیر مستقل

Independent 

Variable Name 

 فرضیه تعداد

Number of 

Hypotheses 

 شامل

Included 

1 
 سن

Age 
8 

 خود متغیر

 Variable Itself  

2 
 داوری

Judgment 
6 

 خود متغیر

Variable Itself 

3 
 هلتأ

Marriage 
4 

 خود متغیر

Variable Itself 

4 
 سابقه

Reputation 
7 

 درگیری، نزاع، جرم سابقة

History of Conflict, Strife, Crime 

5 
 پلیس

Police 
4 

 رفتار نیروی انتظامی و مسئوالن حراست

Behavior of Police and Security 

officials 

6 
 رسانه و مطبوعات

Media & Press 
13 

 تلویزیون، ماهواره، رادیو، مطبوعات

TV, satellite, radio, press 

7 
 تحصیالت

Education 
6 

 میزان تحصیالت فرد، پدر و مادر

Education Level of the Individual, 

Parents 

8 
 وضع اقتصادی
Economic 

Situation 

12 

پایگاه اقتصادی، میزان درآمد، محل سکونت، نوع 

 منزل

Economic base, Income, Place of 

Residence, Type of House 

9 

 عوامل روانی فرد

Individual 

Psychological 

Factors 

6 
 طلبیناسازگاری، خلق فرد، هیجانکامی، نا

Failure, Incompatibility, Mood, 

Excitement 
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 مختلفهای در پژوهش مستقل متغیرهای بندیدسته -3 جدولادامة 

Table 3- Classification of Independent Variables in Different Researches 

 کد متغیر

Variable 
Code 

 نام متغیر مستقل

Independent 
Variable Name 

 تعداد فرضیه

Number of 
Hypotheses 

 شامل

Included 

10 

 شرایط محیطی

Environmental 
Conditions 

13 
 امکانات رفاهی و وضع استادیوم

Amenities and Sstadium Layout 

11 
 عوامل مرتبط با فوتبال

Football Factors 
7 

 ..، لیدرها و.بازیکنانباخت تیم، رفتار مربی، 

Team Loss, Coach Behavior, 
Players, Leaders,, 

12 
 عوامل مدیریتی

Management 
Factors 

4 
 ل مدیریتی، عملکرد مدیران ورزشیمسائ

Management Issues, Performance 
of Sports Managers 

13 
 عوامل اجتماعی

Social Factors 
7 

 خانواده و همساالنها، جماعت انبوه، بحران

Crises, Crowds, Families and Peers 
 جمع

Summary 
- 97 - 

 

ر ایجاد ها ببه تأثیر رسانهمورد  13به تعداد  ها، بیشترین فرضیهشودکه مشاهده می گونههمان

توان از طریق بندی ذکرشده را می. دستهنددارپرخاشگری و خشونت در بین تماشاگران اختصاص 

 (.4ندی کرد )جدول شمارة بها به سه مقولة کلی زیر دستهادغام دسته
 

 ی مختلفهاپژوهشبندی متغیرهای مستقل در دسته -4جدول 
Table 4- Classification of Independent Variables in Different Researches 

 شامل

Included 

 تعداد
Number 

 نام متغیر مستقل
Independent variable 

name 

 کد متغیر

Variable 
code 

وانی فرد، هل، سابقه، عوامل رسن، تأ
 تحصیالت، وضع اقتصادی

Age, Marriage, Reputation, 
Psychological Factors, 

Education, Economic Status 

3 
 متغیرهای فردی

Individual Variables 
1 

 داوری، عوامل مرتبط با فوتبال

Judgment, Football Factors 
3 

 متغیرهای فوتبالی
Football variables 

2 

رسانه و مطبوعات، عوامل مدیریتی، 
 عوامل اجتماعی، پلیس

Media and Press, Managerial 
Factors, Social Factors, 

Police 

1 
 متغیرهای مدیریتی و محیطی

Managerial and 
environmental Variables 

3 

 7  
 جمع

Summary 
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های عنوان فرضیهها متغیرهای فردی و محیطی را بهشمارة چهار، اغلب پژوهشبراساس جدول 

فراوان کمتری  فوتبال در مقایسه با این متغیرهااند و عوامل مرتبط با پژوهشی خود انتخاب کرده

ها استفاده شده فرضیههای آماری برای آزمون طبق جدول شمارة پنج انواع مختلفی از آزمون دارند.

 ها ارائه شده است.کاررفته در پژوهشهای آماری بهشمارة پنج فراوانی آزموندر جدول  است.
 

 هاکاررفته در پژوهشهای آماری بهفراوانی آزمون -5جدول 

Table 5 - Frequency of Statistical Tests Used in Research 
 نوع آزمون

Type of Test 

 تعداد

Number 
 Tآزمون 

T test 

32 

 ضریب همبستگی اسپیرمن

Spearman Correlation Coefficient 

14 

 ضریب همبستگی پیرسون

Pearson Correlation Coefficient 

4 

 رگرسیون و تحلیل مسیر
Regression and Path Analysis 

21 

 ضریب توافقی
Coefficient of Agreement 

9 

 کندالضریب همبستگی 
Kendall Correlation Coefficient 

8 

 آزمون خی دو

Chi-Square Test 

2 

 آزمون دو جمله ای

Binomial Test 

3 

 

استفاده شده است. در های آماری مختلف ز انواع آزموناها در پژوهش ،شودهمانگونه که مشاهده می

 شوند.تبدیل می dیا  Rآزمون های آماری اغلب به یك شاخص استاندارد  فراتحلیل همة

 های استنباطییافته

ثر بر اغتشاش و پرخاشگری تماشاگران فوتبال اندازة اثر کلی در زمینة عوامل مؤ ال اول پژوهش:سؤ

 چقدر است؟

شده را به یك شاخص استاندارد های انجامهمة پژوهش توان نتیجةاز روش فراتحلیل میبا استفاده 

)تفاوت(  کوهن  D)رابطه( و شاخص Rاثر شامل شاخص  دو شاخص پرکاربرد، اندازة المعمود. تبدیل کر

پذیری از انعطاف Dشاخص در مقایسه با  Rاثر  شاخص اندازة(. 2014زاده و نانگیر، )قربانی هستند
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عنوان ؛ بنابراین در این پژوهش از این شاخص بهتر استتفسیر آن نیز آسانرخوردار است و بیشتری ب

ها گویی به این سؤال پژوهشی اندازة اثر کلی برای همة پژوهشاندازة اثر استفاده شد و برای پاسخ

 محاسبه شد. نتیجة این محاسبه در جدول شمارة شش ارائه شده است.

 

 شده به فراتحلیلوارد هایلة اطمینان و معناداری پژوهشاثر کلی، فاص اندازة -6جدول 

Table 6 - The Overall Effect Size, Confidence Interval and Significance of 

the Researches includIed in the Meta-Analysis 

 مدل

Model 
 

 %95 اندازة اثر و محدودة

Effect Size and 95% Confidence 
Interval 

 آزمون فرض صفر)دوطرفه(

Test of Null (2-Tail) 

 مدل

Model 

تعداد 
 مطالعات

Number 
Studies 

 نقطة
 تخمین

Point 
Estimate 

 حد پایین

Lower 
Limit 

 حد باال

Upper 
Limit 

 z مقدار

Z-Value 

  pمقدار

P-Value 

 ثابت

Fixed 
97 0.363 0.355 0.370 89.390 0.001 

 تصادفی

Random 
97 0.252 0.193 0.310 8.083 0.001 

 

مدل ثابت با  دراثر کلی  ، اندازةگزارش شده است براساس نتیجة تحلیل که در جدول شمارة شش

 ترتیب برابرکوهن به dو با شاخص  252/0 با مدل اثرات تصادفی برابر و در 363/0با  برابر r  شاخص

که هر است  083/8و  390/89 با ترتیب برابرمتناظر با هر دو مدل به zاست. مقدار  52/0و  779/0 با

طورکلی عوامل توان نتیجه گرفت که بهابراین میبن معنادار هستند؛ 001/0قدار در سطح دو م

بال غتشاش در بین تماشاگران فوتطور معناداری بر پرخاشگری و اپژوهشگران بهسط تو شدهبررسی

 شود.بندی کوهن در حد متوسط ارزیابی میاساس طبقهاند و میزان تأثیر برمؤثر بوده

 چقدر است؟ هادام از متغیرهای موجود در پژوهشکمیزان اندازة اثر هر دوم پژوهش:سؤال 

بندی شدند و یك مقوله دسته 13شده در ل پژوهشی انواع متغیرهای مطالعهابرای پاسخ به این سؤ

ل فراتحلیل با روش اثرات تصادفی در جدو گرفته شدند. نتایج حاصل از محاسبةنظر  متغیر تعدیلگر د

 شمارة هفت گزارش شده است.
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 تفکیک نوع متغیراندازة اثر انواع متغیرهای مستقل به -7جدول 
Table 7- Effect of Types of Independent Variables by Variable Type 

 متغیرکد 
Variable 

Code 

 نوع متغیر

Variable 
Type 

 تعداد

Number 

 اندازة
 اثر

Effect 
Size 

حد 
 پایین

Lower 
Limit 

 حد باال

Upper 
Limit 

 zمقدار 

Z-
Value 

 P مقدار

P-Value 

1 
 سن

Age 
8 0.273 0.182 0.359 5.749 0.001 

2 
 داوری

Judgment 
6 0.199 0.091 0.302 3.588 0.001 

3 
 هلتأ

Marriage 
4 0.241 0.065 0.402 2.673 0.008 

4 

درگیری و  ةسابق
 آشوب

History of 
conflict and 

Unrest 

7 0.154 0.085 0.222 3.341 0.001 

5 
 پلیس

Police 
4 0.200 -0.012 0.395 1.849 0.064 

6 
 رسانه و مطبوعات

Media & Press 
13 0.463 0.293 0.604 4.930 0.001 

7 
 تحصیالت

Education 
6 0.192 0.085 0.295 3.471 0.001 

8 
 وضع اقتصادی

Economic 
Situation  

12 0.163 0.105 0.221 5.392 0.001 

9 

 ردفعوامل روانی 

Individual 
psychological 

Factors 

6 0.184 0.026 0.333 2.276 0.023 

10 
 شرایط محیطی

Environmental 
Conditions 

13 0.237 -0.007 0.455 1.907 0.056 

11 
 عوامل فوتبالی

Football 
factors 

7 0.144 0.067 0.219 3.660 0.001 

12 
 عوامل مدیریتی

Managerial 
Factors 

4 0.447 0.315 0.563 6.075 0.001 

13 
 عوامل اجتماعی

Social Factors 
7 0.187 0.073 0.296 3.186 0.001 
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 بیشترین 463/0 اثر اندازة با مطبوعات و هارسانه دهد،می نشان هفت شمارة جدول نتایج که گونههمان

 بنابراین اند؛داده اختصاص خود به اغتشاش و پرخاشگری در مؤثر متغیرهای انواع بین در را اثر اندازة

 سابقة متغیر. است پرخاشگری در متغیر مؤثرترین حاضر، فراتحلیل نتایج طبق که گفت توانمی

 همة. دارد مؤثر متغیرهای انواع بین در را اثر اندازة کمترین 154/0 اثر اندازة با نیز آشوب و درگیری

 05/0 سطح در محیطی شرایط اثر و انتظامی نیروی و پلیس اثر به مربوط اثر اندازة جزبه اثرها اندازة

 .هستند معنادار

 اغتشاشات فوتبال چقدر است؟اثر عوامل فردی در سوم پژوهش: اندازة سؤال 

مرتبط با عوامل فردی همچون سن، تأهل، متغیر در پاسخ به این سؤال پژوهشی باید گفت 

وجه به آن با تها طلبی و... یك متغیر تعدیل کمکی درنظر گرفته شد و اندازة اثر پژوهشهیجان

ارائه شده  اثر مطالعات با استفاده از مدل اثرات تصادفی محاسبه شد. در جدول شمارة هشت اندازة

 است.
 اثر متغیرهای فردی اندازة -8جدول 

Table 8- The Effect Size of Individual Variables 

 نوع متغیر

Variable Type 

 تعداد

Number 

اندازة 

 اثر

Effect 

Size 

 پایینحد 

Lower 

Limit 

 حد باال

Upper 

Limit 

 zمقدار 

Z-Value 

 Pمقدار 

P-Value 

 عوامل فردی

Individual 

Factors 

43 0.200 0.159 0.240 9.397 0.001 

 

 20/0 با اثر مطالعات مربوط به عوامل و متغیرهای فردی برابر شمارة هشت، اندازةطبق نتایج جدول 

معناداری آن نیز  برای zشود. مقدار ندی کوهن در حد متوسط ارزیابی میباست که براساس طبقه

 معنادار است. 001/0که در سطح  است 397/9با  برابر

 اثر عوامل فوتبالی و مدیریتی چقدر است؟ چهارم پژوهش: اندازةسؤال 

رفتار  بال از قبیل داوری، رفتار مربیان وفوت ، عوامل مرتبط با حوزةل پژوهشیبه این سؤا برای پاسخ

از طریق مدل اثرات تصادفی اندازة اثر  سپس .بندی شدنددستهیکنان تیم حریف در یك مقوله باز

 ها محاسبه شد. نتیجة محاسبات در جدول شمارة نُه ارائه شده است.پژوهش
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  هاپژوهشاثر مربوط به متغیرهای عوامل فوتبالی نتایج اندازة  -9جدول 
Table 9- The Results of the Effect Size Related to the Variables of Football 

Factors of the Researches 
 نوع متغیر

 Variable 

Type 

 تعداد

Number 

 ثرا اندازة

Effect 

Size 

 حدپایین

Lower 

Limit 

 حد باال

Upper 

Limit 

 Zمقدار

Z-

Value 

 Pمقدار

P-

Value 

 عوامل فوتبالی

Football 

Factors 

13 0.169 0.106 0.231 5.214 0.001 

 

درصدی این  95نان است. حدود اطمی 169/0اثر عوامل فوتبالی برابر با  اندازةشمارة نُه،  نتایجطبق 

بندی کوهن در حد متوسط قرار است. این اندازة اثر براساس طبقه 231/0تا  106/0اندازة اثر بین 

 دارد.

 است؟مدیریتی چقدر -پنجم پژوهش: اندازة اثر عوامل محیطیسؤال  

بندی شدند همدیریتی و محیطی در یك مقوله دست شده در حوزةدر پاسخ به این سؤال، عوامل مطالعه

ساس عوامل مدیریتی انتایج محاسبات بر 10ها محاسبه شد. در جدول شمارة اثر آن و سپس اندازة

 ارائه شده است.
 محیطی اثر عوامل مدیریتی نتایج اندازة -10جدول 

Table 10 - Results of the Effect Size of Environmental Management Factors 

 نوع متغیر
Variable Type 

 تعداد
Number 

 اثراندازة 

Effect Size 

 حد پایین

Lower 

Limit 

 حد باال

Upper 

Limit 

 Zمقدار 

Z- 

Value 

 Pمقدار 
P-

Value 

 محیطی عوامل مدیریتی

Environmental 

Managerial 

Factors 

41 0.320 0.225 0.409 6.333 0.001 

 

اثر این  است و اندازة 320/0طی و مدیریتی برابر با اثر عوامل محی ، اندازة10شمارة جدول  طبق نتایج

اثر  دهد عوامل محیطی و مدیریتی اندازةنشان میکه عوامل بیشتر از عوامل فردی و فوتبالی است 

 بیشتری در بروز اغتشاشات دارند.

 

 گیریبحث ونتیجه
طور معناداری شده توسط پژوهشگران بهبررسیطورکلی عوامل پژوهش حاکی از آن است که بهنتایج 

شده با استفاده از مدل غتشاش در بین تماشاگران فوتبال مؤثرند و اندازة اثر محاسبهبر پرخاشگری و ا
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 بندی کوهن اساس طبقهاست که میزان تأثیر بر 252/0با  برابراثرات تصادفی 

 از بسیاری برخالف شود.در حد متوسط ارزیابی می زیاد( = 50/0متوسط و  = 30/0کم،  = 10/0)

 رفتارهای و است نشده تبدیل اجتماعی معضل به فوتبال طرفداران رفتار ایران در تاکنون ،کشورها

 حرکات،دامنة  و شدت همچنین. است شده مشاهده هاورزشگاه محدودة در تنهاآمیز، خشونت

 خفیف بسیار کشورها دیگر با مقایسه در فوتبال طرفداران آمیزخشونت و پرخاشجویانه رفتارهای

 برخوردهای گاههیچ ایران، در فوتبال مسابقات برگزاری تاریخ طول در کهایگونهبه اند؛شده ارزیابی

 .است نشده منجر مالی و جانی شدید هایآسیب حتی یا قتل به یکدیگر با فوتبال طرفداران

 شکل و است کالمی صورت پرخاشگریگرایانه بهرفتارهای خشونت این از ایعمده بخش دیگر،ازطرف

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، هایعامل تأثیرتحت کشورها سایر در که فیزیکی ایهخشونت مرسوم

 بسیار آنان بین در، است رایج فوتبال طرفداران بین ...و اجتماعی طبقة قومیت، مذهب، ،سیاسی

 شودمی ساخته اجتماعی فرایند در انسان (.87، 2003تبریزی، محسنی رحمتی و ) هددمی رخ ندرتبه

 د. ازندار کنندهتعیین ینقش پرورشونهادهای خانواده و آموزش انسان، اجتماعی بعد گیریشکل در و

 ،رویکج راه سر رب مانعی مثابةبهاجتماعی  نظم اعمال طریق از اجتماعی نظارت وجود منظر این

 هایناهنجاری رفع هایراه ترینمهم از یکی بنابراین ؛گیردمی قرار افراد نابهنجار رفتار و انحراف

 مدرسه و خانواده مانند نظارتی نهادهای که است آن فوتبال( در خشونت به گرایش ازجمله) اجتماعی

  .کنند عمل خود نظارتیوظیفة  به خوبیبه

ها و مطبوعات که رسانه نتایج نشان دادگرایانه، در بررسی متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر رفتار خشونت

پرخاشگری و اغتشاش به ثر در بیشترین اندازة اثر را در بین انواع متغیرهای مؤ 463/0با اندازة اثر 

ها و مطبوعات ، متغیر رسانهطبق نتایج فراتحلیل حاضرتوان گفت ند؛ بنابراین میخود اختصاص داد

 قاسمی(، 42، 2007عنبری ) هایپژوهش با پژوهش این نتایج ثرترین متغیر در پرخاشگری است.مؤ

، (137، 2010) نژاد و درانیپاک، (137 ،2009) نژادخسروی و ، وثوقی(76 ،2009) همکاران و

 ،2015) نژاد(، غالمی و حیدری15، 2014) جونی منگشتی و باقری کاشف، پور،نیازی پور،حسین

این  رپژوهشگران ب همة این همسوست. (58، 2017) عشایری و کبیری سعادتی، اده،زعباس ( و130

 مثبت ارتباط گراناتماش اوباشگرایانة رفتار بروز با جمعی هایرسانه تحریك کید دارند که بیننکته تأ

اهمیت کردن برخی از موضوعات کوچك و بینمایی و برجستهبزرگها با رسانهوجود دارد. معنادار 

گرایانه در بروز رفتارهای خشونتشوند و این امر باعث ن به آن موارد میگرااشدن تماشباعث حساس

 شکل به باید ورزشی هایرسانه معتقدند (137 ،2010) درانی و نژادپاک شود.گران میابین تماش

 صفری همچنین. دنباش تماشاگران رفتارهای صحیح هدایت و کنترل جهت در تا شوند مدیریت صحیح

 در عاملی تواندمی رسانه ابزار از نادرست استفادة هر که دادند نشان( 27 ،2014) زندی و شیرکوهی



 167                                                         .. . فوتبال تماشاگران اغتشاش دالیل مطالعات فراتحلیلرحیمی:  

 باید صالحذی و نظارتی نهادهای پیشنهاد دادند ها. آنباشد فوتبال در گراییخشونت افزایش جهت

 اطالعات و اخباردربارة ارائة  هاآن آموزش و ساختار اصالح و ورزشی مطبوعات عملکردبه  ایویژه توجه

 اصول به توجه با هارسانه و باشند داشته تعصب از دور به و منطقی تفسیرهای و تحلیل درست،

 کرد. منتشرخواهند کهداشته باشند  اخباری صحت در را الزم تدق خبرنگاری اخالقی و ایحرفه

 هایرقابت دربارة موجود هایکاهش حساسیت برای که دارند را توانمندی این ها و مطبوعاترسانه

 فرهنگی ارتباط ایجاد برای زداییحساسیت برافزون و شوند عمل وارد ثرمؤ ایگونهبه فوتبال هایتیم

 اجتماعی و فرهنگی مثبت الگوهای با متناسب و صحیح شکلی به جمعی، رفتارهای آموزش و مناسب

 دور انتظارات توهم، باعث که پردازندب مسائلی به قطبی نگرشی با نباید ورزشی هایرسانه. کنند تالش

 .شود مخاطبان بین کاذب طلبیبرتری و ذهن از

کمترین اندازة اثر را در  154/0با اندازة اثر درگیری و آشوب  متغیر سابقة های پژوهش،براساس یافته

 و وندالیسم با آشوب و درگیری سابقة فرایند بین رابطة بارةدر .ثر داشتبین انواع متغیرهای مؤ

وثوقی  ،(76 ،2009) همکاران و قاسمیهای پژوهش با پژوهش این نتایج فوتبال، ورزش در اوباشگری

 سابقةها پژوهش این در. دارد مطابقت (136 ،2010)درانی  و نژادو پاک (137 ،2009) نژادخسروی و

 محسوب فوتبال تماشاگران اوباشگرانة و وندالیستیك رفتارهای بروز عوامل ترینمهم از نزاع و درگیری

 و کیفری سوابق دارای کهکند می مطرح راافرادی  شناسایی رسد این امر ضرورتنظر میبه .شوندمی

 قبیل این شناسایی برافزون هاورزشگاه انتظامی مسئوالنشود می پیشنهاد مورد این در هستند. جنایی

 در آنان رفتار بر یا کنند جلوگیری هاورزشگاه به آنان ورود از یا کنند قانونی برخورد هاآن با افراد،

 ابزارهای بها هورزشگاهشود می پیشنهاد مورد همین در. باشند داشته نظارت و کنترل ورزشگاه محیط

 مجهز خطارکار افراد شناسایی برای مخفی مورانمأ و مداربسته هایدوربین مانندنامحسوس  کنترلی

 یی برای طرفداران باشگاهتماشاگران، صدور کارت شناسا یکی دیگر از راهکارهای شناسایی .شوند

در بین تماشاگران  درگیری و آشوب موجب کاهش چنین اقدامی. اقدام باشگاه اینترمیالن است همانند

  .(139 ،2009 نژادخسروی و وثوقی) افراد شرور نیز کمك خواهد کرد به شناسایی خواهد شد و

در سطح  و تحصیالت هل، وضعیت اقتصادیسن، تأاثر متغیرهای مستقل  در مطالعة حاضر، اندازة

 ،(76، 2009) وندو نورعلی ذواالکتافقاسمی، های ودند. این یافته با نتایج پژوهشمعنادار ب 05/0

( از لحاظ بررسی 130، 2015)  نژادترکسلویه و حیدریغالمی ( و 93 ،2013) پور و سهرابینیازی

بررسی  ثحی، ولی از هل و وضعیت اقتصادی تماشاگران هماهنگ استسن، وضعیت تأ هایمتغیر

( 94، 2013) پور و سهرابی( و نیازی136، 2010درانی ) نژاد وهای پاکمیزان تحصیالت با پژوهش

 هاآن؛ زیرا در پژوهش ( مغایرت دارد131، 2015) نژاد، اما با پژوهش ترکسلویه و حیدریهمسو است

 192/0  اثر الت با اندازةمطالعة حاضر میزان تحصیولی در  ندارد، تحصیالت با بروز پرخاشگری رابطه
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مطالعه از لحاظ وضعیت سنی، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و ثیر دارد. این بر بروز پرخاشگری تأ

بررسی وضعیت اقتصادی افراد با ست. همسو( 47، 2013) جاللی با پژوهشها و مطبوعات تأثیر رسانه

 ،روندمی هاورزشگاه به فوتبال مسابقات تماشای برای که افرادیشود بیشتر ، مشخص میگراخشونت

 به آنان دسترسی امکان افراد این اقتصادی وضعیت. اندمتعلق پایین به متوسط اقتصادی طبقات به

 ،آموزشی امکانات و تسهیالت از مناسب گیریبهره و فراغتاوقات گذران به مربوط متنوع امکانات

 نیز و طرفداران سنی دامنة به توجه با. کندمی محدود دیگران با مقایسه دررا  تفریحی و پرورشی

 تفریحی کارکرد بخش،هویت کارکردی داشتن ضمن ورزشگاه در حضور آنان، فرهنگی و مادی امکانات

 نگیهفر-تفریحی کنندةسرگرم هایبازی مراسم شودمی پیشنهاد. دارد نیز فراغتاوقات گذران و

 پذیرامکان مندقاعده شکلی به را هاورزشگاه در حاضر تماشاگران شادی و هیجان ابراز که بانشاط

 قبل در بانشاط و مفرح هایآهنگ پخش به توانمی مثال ؛ برایدشو برگزار هاورزشگاه در ،ندنکمی

 چنین اجرای تجربة به مربوط شواهد. کرد اشاره پرتحرک و پرهیجان هایبازینیمة  دو بین یا

 روحیة بر هاآن سودمند تأثیر نشانگر ...و هلند انگلستان آمریکا، ازجمله کشورها دیگر در هاییبرنامه

در پژوهشی  (.89، 2003تبریزی،  محسنی )رحمتی و هاستورزشگاه در فوتبال طرفداران و تماشاگران

نشان داد ( برخی از مسائل فردی تماشاگران را بررسی کردند. نتایج 95، 2013) ور و سهرابیپنیازی

یابد. ها کاهش میآن میزان پرخاشگری و رفتارهای وندالیسم شود،هرچه سن تماشاگران بیشتر می

با افزایش تحصیالت  عالوهبهفراد مجرد پرخاشگری کمتری دارند. ا همچنین افراد متأهل در مقایسه با

 کند.ان خشونت افراد نیز کاهش پیدا میمیز

اثر شرایط  اثر مربوط به اندازة اثر مربوط به اثر پلیس و نیروی انتظامی و پژوهش حاضر اندازةدر 

 هاینتایج این فراتحلیل با یافته .دار نبودمعناوندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال،  با محیطی

رسد این نظر میهمسو نیست. به (139 ،2010) درانی و نژادو پاک (41 ،2007) عنبریهای پژوهش

های مربوط به متغیرهای اثر پلیس و شرایط محیطی در این فراتحلیل ه علت حجم نمونهمغایرت بنبود 

 باشد.

است  20/0با  اثر مطالعات مربوط به عوامل و متغیرهای فردی برابر نتایج پژوهش نشان داد که اندازة

با  معناداری آن نیز برابر برای zشود. مقدار رزیابی میندی کوهن در حد متوسط ابکه براساس طبقه

، 2009)قاسمی و همکاران  ار است. در این زمینه نتایج پژوهشمعناد 001/0که در سطح است  397/9

هل، وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی و وضعیت های سن و وضعیت تأشاخص بین نشان داد که (76

ی هاو با یافته ورزش فوتبال رابطة معناداری وجود دارد اوباشگری دربا وندالیسم و اقتصادی و اجتماعی 

( از لحاظ 14، 2013) جاللی نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعة چنینهمست. پژوهش حاضر همسو

وی افراد آشوبگر اغلب مجردند،  که در مطالعةصورتی؛ بههل و تحصیالت همخوانی داردسن، تأ
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حاضر از لحاظ بررسی  های پژوهشرند و همچنین سن کم دارند. یافتهتحصیالت کمتر از دیپلم دا

( 98، 2011) کشکر، کارگر و خورشیدی ت، اشتغال و... با مطالعةهل، میزان تحصیالتأ سن، وضعیت

 .نیز همسوست

حدود اطمینان است.  169/0اثر عوامل فوتبالی و مدیریتی برابر با اندازة  مشخص کرد که نتایج پژوهش

بندی کوهن در حد است. این اندازة اثر براساس طبقه 231/0 تا 106/0درصدی این اندازة اثر بین  95

حسینی و (، سلطان137، 2009نژاد )وثوقی و خسروی هایاین یافته با پژوهشمتوسط قرار دارد. 

همسو  (130، 2015) نژادغالمی ترکسلویه و حیدریو  (14، 2013)، جاللی (11، 2010) همکاران

 داوران نادرست نشان دادند قضاوتخود  در پژوهش( 11، 2010) حسینی و همکارانسلطانبود. 

 خوردنبرهم باعث قرمز، و زرد کارت و پنالتی صحیح، گل رد آفساید، نظیر حساس موارد در ویژهبه

 تأثیر نیز مربیان و بازیکنان رفتار بر تواندمی داوران قضاوت دیگر،ازطرف. شد خواهد ورزشگاه نظم

 اغتشاش بروز با رابطه در اهتیم هواداران و تماشاگران رفتار بر غیرمستقیم طوربه موضوع این که بگذارد

 داوران نقش بسزایی در جلوگیری از بروز خشونت در ةقضاوت صحیح و عادالن ،مقابلاست. در اثرگذار

ز خشونت برواز  ،تجربه و خبره و وجود قضاوت صحیحو در صورت استفاده از داوران با تماشاگران دارد

 ،2015)  نژادحیدری و ترکسلویه غالمی پژوهش در یابد.کاهش میچشمگیری حد  در تماشاگران تا

 این تبیین شود. درگرایانه میباعث بروز رفتارهای خشونت مسابقات برگزاری مدیریت در ضعف ،(130

 و شوندمی ورزشگاه وارد مسابقه شروع از قبل هاساعت که هوادارانی و تماشاگران گفت توانمی یافته

 و روحی دالیل به ناخواهخواه شوند،می روروبه رفاهی امکانات حداقل و مناسب ریزیبرنامهنبود  با

 بنابراین رود؛می انتظار هاآن از نامناسب حرکت هرگونه بروز امکان که گیرندمی قرار عیتیضو در روانی

 همچنین و مسابقات برگزاری زمان مناسب ریزیبرنامه با توانندمی مسابقات برگزاری مدیران

 حداقلبه تماشاگران در را رفتارها این بروز میزان ها،استادیوم در مناسب رفاهی امکانات آوردنفراهم

 .برسانند

است و  320/0طی و مدیریتی برابر با اثر عوامل محی آمده حاکی از آن بود که اندازةدستنتایج به

مدیریتی دهد عوامل محیطی و شان میر از عوامل فردی و فوتبالی است که ناثر این عامل بیشت اندازة

 و همکاران حسینیهای پژوهشهای با یافته اغتشاشات دارند. این یافتهی در بروز اثر بیشتر اندازة

عیف که مدیریت ضایگونههمسوست؛ به (130، 2015)نژاد ترکسلویه و حیدریغالمی و  (11، 2010)

 (137، 2009) نژادخسروی و وثوقی هاست.رین عوامل بروز پرخاشگری در ورزشگاهتورزشگاه از مهم

 رفاهی خدمات از هاآن یرضایتبی را فوتبال تماشاگران پرخاشگری بروز رب مؤثر لعوام از یکی نیز

 .کردند معرفی ورزشگاه
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زی از نزدیك به تماشای با یشدید بال عالقةتوان گفت دوستداران ورزش فوتدر تبیین این یافته می 

 این خود را دارد.اد زیاد در یك محیط خطرات بالقوة تبع آن حضور افرو حضور در ورزشگاه دارند و به

 شعار، صورتبه تماشاگران نابهنجار هایواکنش و هاهیجان احساسات، بروز باعث ندنتواعوامل می

 لیورپول تیم هواداران از نفر 96 شدنکشته گفته، این مصداق .شوند ...و آشوب فحاشی، ،ءاشیا پرتاب

 در ایمنی نشدنرعایت حادثه علت شد مشخص شدهانجام هایپژوهش از بعد که است 1989 سال در

وجود عوامل مدیریتی و  .(129 ،2015 ،نژادحیدری و ترکسلویه غالمی) است بوده هیلزبورو ورزشگاه

ة بدون دردسر و ها، تهیدر اطراف ورزشگاه عمومی نقلوملوسایل ح وجودشامل  محیطی که

ورودی و خروجی کافی و مناسب بازرسی و نظارت بر درهای های فروش، باجه از تبلی شدةکنترل

خوری آب و سرویسهای بهداشتی سرویس کافی و مناسب تعداد، تمیزبودن محیط ورزشگاه، ورزشگاه

 حدودی جلوگیری کند.ونت در ورزشگاه تاتواند از بروز خشاست، می و مناسبپیشرفته 
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Abstract 
The present study was conducted with the aim of analyzing the studies of the factors and 

reasons affecting the riots of Iranian football spectators. The research method was a meta-

analysis. The statistical population included all reported research in the field of 

investigating the factors influencing the aggression and disturbances of football fans from 

2004 to 2019. Among the statistical population, 17 studies that had criteria for entering 

the meta-analysis were selected through a census method as a research sample. A total of 

97 research hypotheses were extracted from research samples and categorized in three 

categories: individual, football and environmental-managerial factors, and entered the 

process of meta-analysis. CMA2 and SPSS software were used to analyze the collected 

data separately. The results using the random effects model showed that the overall effect 

size of all the effective factors in soccer disturbances is r = 0.252 (p <0.05). Also, 

according to the results, the effect size of the management factors was r =0.32, the 

individual factors r = 0.2 and the factors related to soccer were r = 0.169. All effects were 

moderately evaluated according to Cohen. 
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