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 ایران فوتبالهواداران خشونت کالمی در های انجام شده در مورد فراتحلیل پژوهش

 . حمید قاسمی3  . رضا شجیع2. کاوه فرجادمنش  1
 کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور استان البرز . دانشجوی1

 . استادیار دانشگاه پیام نور3و  2

 
 چکیده

بادین   فوتبال بود. رشته ورزشیخشونت کالمی در بین هواداران های انجام شده در مورد پژوهشتحلیل ، فراپژوهش حاضر هدف از انجام 

منتشر شده باود، باه عناوان نموناه      1322ده مرتبط با خشونت کالمی که در نشریات معتبر فارسی از سال منظور کلیه مقاالت منتشر ش

بندی از دو بعد عوامل محرک خشونت کالمی و راهکارها  مورد تحلیل نهاایی قارار گرفتناد. بارای بازیاابی      تحلیل انتخاب و پس از طبقه

ها نشان داد؛ عواملی مانناد اساتنباط از   یافتهفارسی مورد جستجوی دقیق قرار گیرند. مقاالت تالش شد کلیه پایگاه های معتبر اطالعاتی 

، ایاران هساتند  های کالمی در فوتباال  مهمترین دالیل شیوع خشونت شکست تیم مورد عالقه و احساس ناکامی ناشی از داوری مغرضانه 

هاای  هاا و واکانش  و در نهایات کانش   حریک لیدرها بر روی سکوهاتهای ورزشی ، سازی روزنامهضمن اینکه در ادامه می توان به حاشیه

اشااره کارد کاه    فوتباال   کالمی در بین هواداران فتار خشونت آمیزر گیریشکل انتظامی به عنوان دیگر عوامل مهمگیرانه نیروهای سخت

 برگازاری  ، مناسب آموزشی هایبرنامه ، پخشهابر پایه یافتههای منتشر شده هستند. این دالیل دارای بیشترین فراوانی تکرار در پژوهش

 ورزشای  هایرسانه طراحی مکانیسم فعال نظارت بر فرهنگی، مضامین با رسانیبروشورهای اطالع چاپ ورزشگاه، در کننده سرگرم مراسم

تواناد در کااهش   مای هاا  هاا اشااره شاده و از منظار پژوهشاگران آن     های منتشر شده به آنمهمترین راهکارهایی هستند که در پژوهش

  ثیر بسزایی داشته باشد.أدر آینده ت هاکاهش قابل توجه آنفوتبال و  های نا به هنجار هوادارانرفتار

 خشونت کالمی، هوادار، فوتبال، فراتحلیل  واژگان کلیدی:
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