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چکیده
هدف از این پژوهش ،ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران میباشد .جامعۀ
آماری پژوهش را هواداران حاضر در مسابقات لیگ برتر هندبال ایران تشکیل دادند که از میان آنها 358 ،هوادار زن و
مرد بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براساس تحلیل عاملی 38 ،متغیر در شش گروه محیطی ،فرهنگی،
مدیریتی ،حمایتی ،امنیتی و روانی قرار گرفتند .همچنین ،مشخص شد که این عوامل (محیطی ،فرهنگی ،مدیریتی،
حمایتی ،امنیتی و روانی) بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار مثبت تأثیر دارند .شایانذکر است که عامل روانی
بهعنوان یک متغیر میانجی در این مدل ایفای نقش کرده است .عالوهبراین ،در قسمت اثر کل نیز مشخص شد که عامل
امنیتی ،بیشترین تأثیر را بر رفتار مثبت دارد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران به عوامل اثرگذار ،بهویژه عامل
امنیتی ،توجه بیشتری داشته باشند تا شاهد رفتار مثبت هواداران در مسابقات باشیم.
واژگان کلیدی :عامل امنیتی ،رفتار مثبت ،هواداران ،تحلیل مسیر
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مقدمه
درحالحاضر ،انبوهی از مردم در سراسر دنيا بر ورزشهای سازمانیافته تمرکز میکنند .بسياری از
مردم در جوامع امروزی از طریق راهی و یا افردی با هویتهای مختلف از قبيل ورزشکاران ،مربيان،
اعضای سازمانهای ورزشی ،طرفداران سازمانیافته از یک باشگاه ورزشی و خبرنگاران ورزشی با
ورزش سروکار دارند .جهان ورزش اغلب بهعنوان یک جهان کوچکتر از جامعه در نظر گرفته ميشود
و ارزشهای اجتماعی ،باورها و هنجارهای جامعه بهصورت گستردهتری در آن منعکس میگردد .در
عينحال ،این جهان کوچکتر نيز ارزشها و قواعد خاص خود را دارد که گاهی به جامعه منتقل
میشود .بسياری از گروههای مختلف ،طرفدار ورزش هستند و بين این گروهها مرزهایی وجود دارد
که نشان میدهد تعامل افراد در چه موقعيتی در گروهها آغاز میشود و در چه موقعيتی به پایان
میرسد .جامعهشناسان ،بسياری از گروههای تماشاگر و هوادار را بهعنوان پلی ميان فرد و جامعۀ
بزرگتر در نظر میگيرند؛ زیرا ،ممکن است آنها بهعنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل اجتماعی و یا
حتی تغييرات اجتماعی خدمت کنند (کلومنيز .)1 ،2005 ،1مدیران ورزشی اظهار میدارند که
بهطورکلی ،هواداران نقش مؤثری را در ورزش ایفا میکنند .الرسون 2بر این عقيده است که
هواداران ،مؤلفۀ اصلی در ورزش هستند؛ زیرا ،آنها بهشکل مستقيم ،یک محيط اجتماعی را برای
ورزشکار فراهم میآورند (نقل در کامکاری ،ميرزاپور ،رجبزاده و قجریان محفوظی.)2175 ،2013 ،
عالوهبراین ،ورزش عواقب منفی و مثبتی را برای افراد و گروهها در سراسر جهان در پی دارد و
بهشکل جدی زندگی روزمرۀ مردم ،وضعيت آنها ،روابط نژادی ،سبک لباس ،زبان و ارزشهای
اخالقی را تحتتأثير قرار میدهد .شایانذکر است همانطور که در جنبههای دیگر زندگی اجتماعی
میتواند رفتار منحرف وجود داشته باشد ،در ورزش نيز شاهد گسترش بسيار این پدیده هستيم.
یکی از مشکالت رایج جامعه در جهان ورزش ،کجرفتاری هواداران است و بسياری از رفتارهای
منحرف در داخل و خارج از ورزشگاه و نيز بين افراد و گروههای تماشاگران بهتدریج درحال افزایش
میباشد .انواع بسياری از انحرافات از قبيل جرم و جنایت ،استفاده از مواد مخدر ،مواد سمی و
خشونت و پرخاشگری در ورزش دیده میشود .ذکر این نکته ضرورت دارد که در بين رفتارهای
منحرف ،پرخاشگری هواداران بهعنوان عنصر اساسی در بسياری از رویدادهای ورزشی در نظر گرفته
شده است (کلومنيز .)1 ،2005 ،مسابقات ورزشی ممکن است هواداران را در موقعيتهایی قرار دهد
که در آن شرایط ،قوانين و هنجارها بهراحتی نقض شود و منجر به مواجهه با پرخاشگری و خشونت
گردد (هنری ،حيدری ،انصاری و احمدپور .)87 ،2011 ،از نظر مفهومی ،پرخاشگری ،هرگونه رفتار
1. Klomenis
2. Larson
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هدایتشده نسبت به افراد است که با قصد آسيبرساندن همراه باشد (آندرسون و بوشمن،2002 ،1
 .)28خشونت و پرخاشگری ورزشی را میتو ان رفتاری دانست که خارج از قواعد و هنجارهای
ورزشی رخ میدهد ،موجب آسيب عمومی میشود و ارتباط مستقيمی با اهداف رقابت ورزشی ندارد
(تری و جکسون .)29 ،1985 ،2الزمبهذکر است که خشونت و پرخاشگری تماشاگران و هواداران
مسابقات بهدليل دامنه و عواقب وسيعتر ،در پژوهشهای مختلف بيشتر موردتوجه قرار گرفته است
(فتحینيا .)107 ،1389 ،در پژوهش فولکسون و همکاران ،)2002( 3عوامل درونی مانند رفتار
بازیکنان و مربيان و نيز عملکرد داوران بسيار مهم تلقی شده است .استوت )2003( 4نيز در پژوهش
خود درخصوص عوامل مؤثر بر اوباشگری و خشونت در ورزش فوتبال ،به بررسی رابطۀ بين عملکرد
نيروی امنيتی در کنترل نظم و برقراری امنيت ورزشگاه و ميزان اوباشگری و خشونت در
استادیومهای ورزشی پرداخت و به این نتيجه رسيد که رفتار نيروی انتظامی و پليس درقبال
تماشاگران ،نقش بسيار مهم و تعيينکنندهای در بروز اوباشگری دارد؛ زیرا ،هم میتواند هواداران را از
صحنۀ آشوب و درگيری دور کند و هم میتواند تحریککنندۀ آنها باشد .درواقع ،فراتر از هر متغير و
عامل دیگری ،باید به نقش پليس و نيروی انتظامی در شکلگيری و بروز رفتارهای خشونتآميز
هواداران فوتبال توجه کرد .عالوهبراین ،هوی )2005( 5اظهار میدارد که عوامل روانی ،محيطی و
سازمانی موجب بروز رفتارهای منفی در تماشاگران میشود .بران و وليجنتارت )2008( 6نيز اذعان
کردند که پوشش رسانهای ،خشونت هواداران را به دیگران القا میکند؛ بنابراین ،رسانهها بهشکل
مثبتی بر خشونت طرفداران تأثير میگذارند .اسپایج )2014( 7نيز با طراحی مدلی بيان داشت که
خشونت جمعی تماشاگران از تعامل پویای بين عوامل فردی ،درونفردی ،وضعيتی ،محيط اجتماعی
و ساختار اجتماعی بهوجود میآید و رابطۀ متقابل بين عوامل فردی و محيطی در سطوح مختلف رخ
میدهد .همچنين ،محيط اجتماعی و ساختار اجتماعی بر رفتار فردی و یا جمعی تأثير دارند و
بهطور همزمان ،رفتار فردی یا گروهی بر محيط خود نيز تأثير میگذارند .در ایران نيز چندین
پژوهش دراینزمينه انجام شده است .شاهمنصوری و مظفری ( )1385در پژوهش خود به عوامل
مدیریتی توجه کردند و به این نتيجه رسيدند که مهمترین عامل در ایجاد بحران ،سوءمدیریت
(نرمافزار) میباشد و پس از آن ،سختافزار و جانافزار (تأسيسات ورزشی و عوامل روانی و اجتماعی)
1. Anderson & Bushman
2. Terry & Jackson
3. Folkesson
4. Stoot
5. Hoye
6. Braun & Vliegenthart
7. Spaaij
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بهصورت مشترك در اولویت دوم قرار دارند و عامل رسانهها نيز اولویت سوم را به خود اختصاص
داده است .همچنين ،با طراحی مدلی نشان دادند که نحوۀ ارتباط هرکدام از عوامل ـ هم درزمينۀ
ایجاد بحران و هم درزمينۀ پيشگيری از بحران ـ دوسویه است و یک ارتباط کلی نيز بين تمام آنها
وجود دارد .وثوقی و خسروینژاد ( )1388نيز اظهار داشتند که رفتار غيراخالقی مربيان ،عملکرد
نادرست مدیران باشگاهها ،عملکرد نادرست ليدرها ،رفتار پرخاشگرانۀ افراد شرور ،قضاوت نادرست
داور ،شرایط بحرانهای سياسی و عدم رضایت از وضعيت استادیوم و خدمات رفاهی آن بر رفتار
تماشاگران اثرگذار میباشد .عالوهبراین ،رمضانینژاد و همکاران ( )1391بر این باور هستند که
عوامل محيطی و مدیریتی مانند مدیریت امکانات و خدمات ،نقش رسانهها و مدیریت مکان و
زمان ،بيشترین درصد از واریانس را برای تبيين پرخاشگری تماشاگران بهخود اختصاص دادهاند؛
درصورتیکه رفتار اعضای تيم یا بازیکنان و مربيان بهعنوان عاملی درونی در اولویت بعدی قرار
دارد.
هرچند ،خشونت و پرخاشگری در ورزش پدیدهای نوظهور نيست ،اما امروزه ،افزایش یافته و ممکن
است فرهنگ ورزش را بهسمت نابودی سوق دهد (وثوقی و خسروینژاد .)126 ،1388 ،بیشک،
ورزشهای گروهی نسبت به سایر ورزشها از تعداد هواداران بيشتری برخوردار هستند .بدیهی است
که هندبال بهعنوان یک ورزش تيمی ،یکی از پرطرفدارترین رشتههای ورزشی در ایران و بسياری از
کشورهای دیگر میباشد و در هنگام مسابقات ،افراد زیادی برای تماشای بازی در سالن حضور
مییابند .سالن هندبال نيز مانند استادیومهای فوتبال ،یکی از مکانهایی است که خشونت و
پرخاشگری هواداران در آن دیده میشود؛ لذا ،الزم است که با ناهنجاریهای موجود در محيطهای
ورزشی بهصورت منطقی ،خردمندانه و علمی برخورد کرد؛ زیرا ،تدابير نامناسب ،نهتنها جو مسابقات
و هواداران را بهبود نمیبخشد ،بلکه باعث بروز تشنج و درگيریهای حاشيهای نيز میشود؛ ازاینرو،
در درجۀ اول میبایست هواداران حاضر در محيطهای ورزشی را از نظر خصایل عرفی ،اجتماعی و
روانشناختی موردبررسی و بازبينی دقيق قرار داد و برمبنای شناخت درست نسبت به آنها برای
رفع ناهنجاریها تالش نمود و ازسویدیگر ،باید توجه کرد که تالش تنها برای کاهش ناهنجاریها
چندان اثربخش نخواهد بود ،بلکه توجه به رفتارهای بههنجار و تقویت آنها بههمراه رفع
ناهنجاریها ،تأثير بهسزایی بر رفتار هواداران خواهد داشت؛ بنابراین ،توجه به عواملی که موجب
رفتار مثبت در هواداران میشود ،امری ضروری میباشد .یکی از جنبههای مثبت در ورزش ،تقویت
رفتار بههنجار و مثبت هواداران از قبيل احترام به قوانين حاکم بر سالن و رعایت نظم ،عدم استفاده
از الفاظ زشت و رکيک ،توجه و حفظ اموال عمومی ورزشگاه و غيره میباشد (شيلدز ،بردمایر ،الووی
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و پاور .)51 ،2005 ،1شایانذکر است با وجود اینکه پژوهشهای خوبی درزمينۀ بررسی تأثير عوامل
مختلف بر پرخاشگری هواداران در ایران انجام گرفته است ،اما کمتر بر عوامل مؤثر بر رفتار مثبت
هواداران تأکيد شده است .اینکه چه عواملی موجب بروز رفتار مثبت و بهبود رفتار هواداران
میشود ،سؤالی است که ذهن مدیران باشگاهها و مسئولين ورزشی را بهخود مشغول کرده است؛ لذا،
این پژوهش در پی آن است که عوامل مؤثر بر رفتار مثبت را شناسایی کند و آنها را موردبررسی
قرار دهد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصيفی بوده و طرح آن از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش را
تمامی هواداران زن و مرد مسابقات نيمفصل ليگ برتر هندبال در سال (93ـ )1392تشکيل دادند.
شایانذکر است که تعداد نمونهها در تحليل عاملی حداقل دو برابر و حداکثر  10برابر تعداد
متغيرهای اکتشافی است (کالین ،2ترجمه صدرالسادات و مينایی99 ،1380 ،ـ)98؛ لذا ،در این
پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر در بهبود رفتار هواداران ورزشی ،تعداد  358نفر از هواداران
هندبال با استفاده از روش تصادفی بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
ذکر این نکته ضرورت دارد که بهدليل نبود پرسشنامۀ متناسب با موضوع پژوهش از پرسشنامۀ
پژوهشگرساخته استفاده شد .بدینمنظور ،پژوهشگران ضمن مصاحبه با اساتيد مدیریت ورزشی و
افراد صاحبنظر (مدیران باشگاهها ،سرپرستان ،مربيان ،ورزشکاران و داوران هندبال) ،فهرستی از
مهمترین متغيرهای مرتبط با موضوع موردنظر را تهيه نمودند و پس از استخراج این متغيرها10 ،
نفر از اساتيد و متخصصان صاحبنظر ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را بررسی کردند و تأیيد
نمودند .پس از انجام اصالحات ،پرسشنامه که دارای سه بخش ویژگیهای جمعيتشناختی ،عوامل
مؤثر و رفتار مثبت بود مورداستفاده قرار گرفت و  30نفر از هواداران ،پرسشنامۀ  42سؤالی با
مقياس پنج ارزشی ليکرت (از کامالً مخالفم =یک تا کامالً موافقم =پنج) را تکميل نمودند .پس از
تجزیهوتحليل پرسشنامهها ،پایایی پرسشنامۀ بخش عوامل مؤثر با  38متغير و نيز بخش رفتار
مثبت با پنج متغير با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهترتيب معادل ( )α=0/90و ()α =0/66
برآورد شد.
عالوهبراین ،بهمنظور تحليل استنباطی دادهها از آزمون آلفای کرونباخ و تحليل عاملی اکتشافی با
چرخش متعامد استفاده شد و جهت تعيين مدل و چگونگی رابطۀ ميان عوامل نيز تحليل مسير
1. Shields, Bredemeier, LaVoi & Power
2. Kline

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،38مهر و آبان 1395

56

مورداستفاده قرار گرفت .شایانذکر است که در انجام تمامی آزمونهای فوق از نرمافزارهای آماری
اس .پی .اس .اس 1و آموس 2استفاده گردید.
چهارچوب نظری ،یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط نظری ميان شماری از عواملی که درمورد
مسائل پژوهش بااهميت تلقی شدهاند میباشد .این چهارچوب با بررسی سوابق پژوهشی در قلمروی
مسأله ،بهشکلی منطقی جریان پيدا میکند .با توجه به تعاریف ارائهشده و پژوهشهای گذشته ،مدل
مفهومی بهشکل زیر ارائه گشت و از آن برای ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران ليگ برتر
هندبال (93ـ )1392استفاده گردید.
مدیریتی

محیطی

رفتار مثبت

روانی

حمایتی

امنیتی

فرهنگی
شکل 1ـ مدل مفهومی رفتار مثبت

نتایج
از مجموع  358آزمودنی که در این پژوهش حضور داشتند 62/3 ،درصد مرد و  37/7درصد زن
بودند .دامنۀ سنی پاسخدهندگان نيز از  19تا  60سال متغير بود و آنها دارای ميانگين سنی
 27/95سال و انحراف استاندارد  8/44بودند .شایانذکر است که بيشتر پاسخدهندگان در گروه سنی
 19تا  27سال ( 62/6درصد) قرار داشتند .همچنين ،تعداد آزمودنیهای مجرد ( 56/7درصد) نسبت
1. SPSS
2. AMOS
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به آزمودنیهای متأهل ( 43/3درصد) بيشتر بود و آزمودنیها دارای بيشترین مدرك تحصيلی
(کارشناسی) ( 37/2درصد) بودند .عالوهبراین ،اکثر آزمودنیها ( 40/2درصد) دانشجو بودند و شغل
آزاد ( 33/8درصد) داشتند .پيش از اجرای تحليل عاملی اکتشافی و بهمنظور تعيين و شناسایی
عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هواداران و نيز برای اطمينان از کافیبودن تعداد نمونهها از معيار کایرز ـ
مییر ـ اوکلين )KMO:0/87( 1استفاده شد .همچنين ،برای تعيين همبستگی بين متغيرها ،آزمون
بارتلت )P≥0/01( 2مورداستفاده قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که استفاده از تحليل عاملی مناسب
بوده است و عوامل شناختهشده از اعتبار الزم برخوردار هستند و تعداد نمونهها نيز برای تحليل
عاملی کافی میباشد .درنتيجۀ استفاده از تحليل عاملی ،شش عامل محيطی (شش گویه) ،فرهنگی
(نه گویه) ،امنيتی (هفت گویه) ،حمایتی (هفت گویه) ،روانی (شش گویه) و مدیریتی (سه گویه)
بهلحاظ داشتن بار عاملی مساوی یا بيشتر از (( )0/30معيار مبنا) شناسایی شدند (جدول شماره
یک) .همچنين ،براساس پيشينۀ پژوهش ،پنج گویه بهعنوان رفتار مثبت دستهبندی شدند.
عالوهبراین ،از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار پژوهش استفاده شد که
ميزان آن ( )0/90بود .ضرایب آلفای کرونباخ برای هر عامل نيز بهصورت جداگانه محاسبه گردید که
پایایی هریک از عوامل از ( )0/57تا ( )0/81متغير بود که بيانگر ارتباط متوسط تا نسبتاً باال در بين
آیتمهای هر عامل میباشد .ذکر این نکته ضرورت دارد که حذف هيچیک از آیتمها (سؤاالت) ،پایایی
این عوامل را افزایش نمیداد.

1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول 1ـ تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
حیطهها و زیرحیطهها

بار عاملی

عامل یک :محيطی
استفاده از تأسيسات و امکانات مدرن (نصب اسکوربورد ،ساخت سرویس بهداشتی و سلف تغذیه) در
ورزشگاه
طراحی صحيح ورودی ،خروجی و شکل ظاهری ورزشگاه
طراحی جایگاههای مناسب و صندلی راحت برای هواداران
افزایش کمی وکيفی وسایل حملونقل عمومی برای هواداران
استفاده از سيستمهای مناسب (نور ،صوت ،گرمایشی و سرمایشی) در ورزشگاه
نردهکشی و حفاظبندی مناسب در ورزشگاه

0/74
0/73
0/68
0/66
0/54
0/45

عامل دو :فرهنگی
آموزش رفتارهای شایسته ،برجستهسازی اخالقيات ،فرهنگسازی و تبليغات از طریق رسانهها
تأکيد خانوادهها بر رفتارهای هنجار و پسندیده
تشویق و ترغيب به رعایت اصول اخالقی توسط بازیکنان محبوب
ارائۀ الگوی رفتاری مناسب به هواداران ورزش
آشناکردن هواداران با قوانين ورزش موردنظر
حضور خانواده (همسر و فرزند) در ورزشگاه
تأکيد روزنامههای ورزشی بر مسائل ورزشی
کمکگرفتن از بازیکنان تأثيرگذار برای بهبود رفتار هواداران
حضور مقامات و افراد مؤثر و مردمی (فرهنگی ،مذهبی و خيرین) در ورزشگاه

0/67
0/64
0/60
0/59
0/52
0/46
0/41
0/40
0/37

عامل سه :امنيتی
استفاده از دوربينهای مداربسته در داخل و حوالی ورزشگاه
بازرسی هواداران هنگام ورود به ورزشگاه
حضور مأموران با لباس شخصی در بين هواداران
مجازات و جریمهکردن افراد خاطی (هواداران ،مربيان ،داوران ،بازیکنان و تيم)
پيشفروش بليط و ارائۀ آن بهشکل اینترنتی
استفاده از مأموران انتظامی آموزشدیده و مناسب
برقراری نظم در نقاط حساس ورزشگاه (محل ورود و محل تجمع هواداران)

0/69
0/69
0/68
0/57
0/46
0/42
0/37

عامل چهار :حمایتی
داشتن برنامۀ مناسب قبل از شروع بازی و بين دو نيمۀ آن برای سرگرمی هواداران

0/66
0/60
0/54

اختصاص جایگاه مناسب در ورزشگاه با توجه به ماهيت افراد (سن ،جنسيت ،تحصيالت و وضعيت
اقتصادی)

0/53

فراهمکردن امکانات تفریحی و ورزشی در سطح شهر بهمنظور تخليۀ هيجانات
تشکيل کانون هواداران

افزایش تيمهای محلی برای مشارکت جوانان در برنامههای ورزشی
انتخاب چند تماشاگر نمونه و تجليل از رفتار شایستۀ آنها

برگزاری کالسهای آموزشی برای ليدرها

0/51
0/36
0/31
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ادامه جدول 1ـ تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
حیطهها و زیرحیطهها

بار عاملی

عامل پنج :روانی
حضور داور حين تمرین بهمنظور باالبردن سطح تحمل بازیکنان
حضور هواداران حين تمرین بازیکنان
ایجاد جو مناسب (مدیریت صحيح هواداران) توسط مربی
برجستهسازی رفتارهای دوستانۀ بازیکنان و مربيان دو تيم با یکدیگر
استفاده از موسيقی مؤثر در زمان مناسب
ایجاد ذهنيت مثبت در هواداران نسبت به تالش تيم

0/74
0/72
0/62
0/53
0/37
0/32

عامل شش :مدیریتی
استفاده از بازیکنان ،مربيان و داوران مجرب و حرفهای

0/60

تعيين زمان مناسب برای برگزاری مسابقات و شروع بهموقع آن
بازبودن بهموقع درب ورودی ورزشگاه و فروش بليط با توجه به ظرفيت آن

0/58
0/57

درادامه و بهمنظور بررسی اثر مستقيم ،غيرمستقيم و نيز اثر کلی عوامل مؤثر بر رفتار مثبت ،از روش
تحليل مسير استفاده شد .در این مدل عوامل محيطی ،فرهنگی ،امنيتی ،حمایتی و مدیریتی
بهعنوان متغيرهای مستقل در نظر گرفته شدند و عامل روانی و رفتار مثبت نيز بهعنوان متغيرهای
وابسته مدنظر قرار گرفتند .با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بين متخصصين مدلیابی
معادالت ساختاری درمورد بهترین شاخصهای برازندگی برآورد ،کالین و تامسون)2004( 1
شاخصهای برازش خیدو ،2شاخص برازش هنجارشده ،3شاخص برازندگی تطبيقی 4و شاخص ریشۀ
ميانگين مجذور برآورد تقریب 5را برای گزارش پيشنهاد کردند (نقل در حسينی ،بحرالعلوم و علی
ئی .)41 ،1392 ،در پژوهش حاضر نيز از بين شاخصهای برازندگی مطلق ،شاخص خیدو نسبی 6و
شاخص ریشۀ ميانگين مجذور برآورد تقریب و از بين شاخصهای برازندگی تطبيقی ،شاخص
برازندگی تطبيقی و شاخص برازش هنجارشده مورداستفاده قرار گرفت.

1. Thomson
2 . X2
3. NFI
4. CFI
5. RMSEA
6. CMIN/DF
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مدیریتی
خطا2

خطا1

0/40

0/11
0/13

0/13
محیطی

0/38

0/10
0/15
رفتار
مثبت

0/43
0/34

0/49
0/23

روانی

0/33

حمایتی
-0/07

0/25

0/28

0/45

-0/07
امنیتی

0/36

0/44
0/52

0/38

0/36
فرهنگی
برازش
تطبيقی
0/98

برازش
هنجار
شده
0/98

نسبت کای دو به
درجه آزادی
3/31

ریشه ميانگين
مجذور برآورد
تقریب
0/08

ارزش
معناداری
0/01

کای دو
13/26

شکل 2ـ ضرایب استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مثبت با اضافهکردن مسیر

همانطور که در شکل شماره دو مالحظه میشود ،کليۀ مسيرها بهجز مسيری که عامل امنيتی را به
عامل روانی وصل میکند ،از نظر آماری معنادار میباشند .قابلذکر است مسير معناداری که عامل
امنيتی را به رفتار مثبت وصل میکند و با رنگ قرمز نشان داده شده است ،به مدل اضافه گردید.
در جدول شماره دو اثرات عوامل بهشکل مستقيم ،غيرمستقيم و کلی بر رفتار مثبت نشان داده شده
است.
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جدول 2ـ اثرات عوامل مؤثر بر عامل روانی و رفتار مثبت
اثر متغیرها

متغیرها

مستقیم

غیرمستقیم

کل

محيطی

<--

روانی

0/13

0/00

0/13

فرهنگی

<--

روانی

0/36

0/00

0/36

مدیریتی

<--

روانی

0/11

0/00

0/11

امنيتی

<--

روانی

-0/07

0/00

-0/07

حمایتی

<--

روانی

0/23

0/00

0/23

محيطی

<--

رفتار مثبت

0/00

0/02

0/02

فرهنگی

<--

رفتار مثبت

0/00

0/05

0/05

مدیریتی

<--

رفتار مثبت

0/00

0/01

0/01

امنيتی

<--

رفتار مثبت

0/25

-0/01

0/24

حمایتی

<--

رفتار مثبت

0/00

0/03

0/03

روانی

<--

رفتار مثبت

0/15

0/00

0/15

همانطور که در این مدل مشاهده میشود ،بهترتيب  38و  10درصد از واریانس عامل روانی و رفتار
مثبت توسط متغيرهای تأثيرگذار بر آنها تبيين شده است .همچنين ،در قسمت شاخصهای آماری
مشاهده میشود که خیدو معنادار نمیباشد ( .)P<0/05این امر بيانگر این است که بين مدل
پيشنهادشده و دادههای مشاهدهشده ،برازش قابلقبولی وجود دارد .عالوهبراین ،بزرگتربودن
شاخصهای برازش تطبيقی و برازش هنجار شده از ( ،)0/90کوچکتربودن شاخص ریشه ی
ميانگين مجذور برآورد تقریب از ( )0/10و قرارداشتن خیدو نسبی بين یک تا پنج ،نشان از برازش
خوب مدل دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هوادارانی بود که در مسابقات ليگ برتر
هندبال ایران حضور داشتند .براساس تحليل عاملی 38 ،متغير در شش گروه محيطی ،فرهنگی،
مدیریتی ،حمایتی ،امنيتی و روانی قرار گرفتند .در این پژوهش ،پيدایش عوامل ششگانهای که بر
رفتار مثبت تأثيرگذار هستند ،با نتایج ارائهشده توسط آباالسی 1و کوجوکاریو ،)2012( 2اسپایج
( ،)2014غالمی و همکاران ( )1390و رمضانینژاد و همکاران ( )1391همسو میباشد .درخصوص
1. Abalasei
2. Cojocariu
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عامل محيطی میتوان گفت که محدودیتها بهعنوان محركهایی برای بروز رفتارهای تهاجمی عمل
میکنند؛ بنابراین ،محدودیت در امکانات رفاهی و بهداشتی ،محدودیت در سرویسهای ایاب و
ذهاب و غيره ،انگيزۀ افراد را برای نشاندادن خشونت و رفتارهای تهاجمی افزایش میدهد.
عالوهبراین ،عواملی که در پيرامون زندگی انسان هستند میتوانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و
تخفيف یا تعدیل آن اثرگذار باشند؛ مانند رسانههای گروهی ،بهویژه تلویزیون ،که از عوامل فرهنگی
محسوب میشوند و در پيدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند .عامل مدیریتی اشاره به مدیریت
مکان ،زمان و انسان دارد .در مدیریت زمان برای برگزاری مسابقات ،به برنامهای از پيش تعيينشده
نياز میباشد .بهلحاظ فنی نيز در ارتباط با انتخاب داور میبایست در هر مسابقه با توجه به جمعيت
حاضر در سالن و ماهيت تيمها از داورانی استفاده شود که مقابل تعداد زیاد تماشاگران و تيمهای
پرحاشيه ،عملکرد ذهنی خوبی داشته باشند .ازسویدیگر ،عامل حمایتی ،عاملی است که بالقوه
احتمال درگيرشدن در رفتار خطرآفرین را کم میکند؛ بهعنوانمثال ،مدیران و مسئوالن باشگاهها با
ایجاد کانون هواداران و بهمنظور پاسخگویی به آنها و داشتن ارتباطی صميمانه میتوانند زمينۀ
بهبود رفتار هواداران را فراهم نمایند .یکی از عوامل ایجاد تشنج و جنجال ،عوامل اجرایی هستند؛
ازاینرو ،وجود مأموران انتظامی مناسب و آموزشدیده در ورزشگاه بهمنظور کنترل و نظارت بر
سکوهای تماشاگران ،تاحدودی خشونت هواداران را کاهش خواهد داد .دربارۀ عامل روانی مؤثر در
رفتارهای نابههنجار میتوان گفت که دو هدف کلی دراینزمينه وجود دارد؛ هدف عملکردی و هدف
فرایندی .اگر تنها کسب نتيجه مهم باشد ،هدف عملکردی سرلوحۀ کار قرار گرفته است .هدف
فرایندی نيز بيانکنندۀ این مطلب است که برای ارائۀ بهترین بازی چگونه باید کار کرد تا فرایند
بهخوبی طی شود .شایانذکر است که در کشور ما ،هدف تماشاگران عملکردی میباشد که
میبایست تغيير کند .درحقيقت ،هدف و انتظار دیگران از ورزشکار میبایست درست انجامدادن کار
باشد.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد مجموعه ای از عوامل در ایجاد رفتار مثبت هواداران نقش دارند .به-
بياندیگر ،در بهبود رفتار هواداران و شکلگيری رفتار مثبت ،تنها یک عامل مؤثر نيست ،بلکه رفتار
مثبت از تعامل پویای عوامل محيطی ،فرهنگی ،امنيتی ،حمایتی ،روانی و مدیریتی بهوجود میآید.
این یافتهها با نتایج جهانفر ( ،)1381شاه منصوری و مظفری ( ،)1385قاسمی و همکاران (،)1388
هوی ( )2005و اسپایج ( )2014همخوانی دارد .دیگر یافتۀ پژوهش این بود که ارتباط مستقيم و
معناداری بين عامل فرهنگی و عامل روانی وجود دارد و بيشترین تأثير را در بين عوامل ،عامل
فرهنگی بر عامل روانی میگذارد .این نتایج ممکن است بهایندليل باشد که انسان ذاتاً موجودی
تأثيرپذیر است که هر دو تأثير مثبت و منفی را پذیرا میباشد .ازسویدیگر ،امروزه وسایل
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ارتباطجمعی مانند رسانهها و مطبوعات ،نقش بهسزایی در زندگی افراد دارند و هواداران نيز توجه
خاصی به آنها میکنند و از آنها تأثير میگيرند؛ لذا ،میتوان گفت که رسانهها و مطبوعات تأثير
بسياری بر ذهنيت هواداران دارند؛ بهگونهای که میتوانند ذهنيت مثبتی را در هواداران ایجاد کنند؛
بهعنوانمثال ،رسانهها بهجای اینکه بر برد و باخت تأکيد داشته باشند و بر آن تمرکز کنند
میتوانند ذهنيت هواداران را به سمت تالش تيم محبوب خود سوق دهند .همچنين ،میتوان بيان
کرد که خانواده و افراد مؤثری که هواداران از آنها پيروی میکنند ،بر رفتار هواداران تأثير دارند و
حضور آنها در سالن و در بين هواداران با رفتاری شایسته ،به سالمسازی فضای بازی کمک میکند.
این یافتهها با نتایج شاه منصوری و مظفری ( ،)1385قاسمی و همکاران ( ،)1388فتحینيا
( ،)1389جان بزرگی ( ،)1390برکویتز )1998( 1و بران و وليجنتارت ( )2008همخوانی دارد.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که عامل حمایتی با عامل روانی ارتباط مستقيم و معناداری دارد .نبود
زمينۀ الزم برای تخليۀ هيجانات ،حکایت از ضرورت برنامهریزی جامعی دارد که قشرهای مختلف
هواداران را در زمينههای گوناگون سرگرم نماید .بدینمنظور ،میتوان از برنامههای مناسب و
موسيقی در بين دو نيمۀ بازی استفاده کرد .ازسویدیگر ،کمبود امکانات تفریحی ورزشی و نداشتن
درآمد کافی برای شرکت در برنامههای ورزشی موجب احساس بیهویتی و ناکامی در جوانان
میشود؛ لذا ،آنها بهمنظور پرکردن این خال ،خود را به یک تيم و یا ورزشکار منتسب میکنند و با
خدشه واردکردن به آنها عکسالعمل نشان میدهند؛ بنابراین ،وجود امکانات تفریحی و تيمهای
محلی نهتنها موجب تخليۀ هيجان هواداران میشود ،بلکه احساس عزتنفس و هویت را در آنها باال
میبرد .این یافتهها با نتایج جهانفر ( )1381و اسپایج ( )2014همسو میباشد .عالوهبراین ،نتایج
نشان داد که عامل محيطی ،ارتباط مستقيم و معناداری با عامل روانی دارد .این نتایج میتواند ناشی
از این باشد که بسياری از نارساییها در ورزشگاههای کشور ،بهدليل حفظنشدن احترام هوادار یا
تماشاگر در استادیوم است؛ زیرا ،هواداری که امکان استفاده از سرویس بهداشتی مناسب ،تغذیۀ
مناسب و نمازخانۀ مناسب را ندارد ،بهتبع نمیتواند در موارد مختلف بر فشارهای موجود غلبه کند و
شاید ناچار به پرخاشگری و بی احترامی به داور ،کادر حریف و حتی بازیکنان تيم خودی شود؛ لذا،
ایجاد امکانات رفاهی باعث کاهش استرس و فشار ناشی از مسائل موجود در سالن خواهد شد .این
نتایج با یافتههای شاه منصوری و مظفری ( ،)1385قاسمی و همکاران ( ،)1388هوی ( )2005و
اسپایج ( )2014همخوانی دارد .همچنين ،براساس نتایج ،ارتباط مستقيم و معناداری بين عامل
مدیریتی و عامل روانی وجود دارد .ای ن نتایج گویای این حقيقت است که در روابط ميان انسانها ـ
چه فردی و چه جمعی ـ اعتماد ،بخش مهمی از آن را بهخود اختصاص میدهد .میتوان چنين بيان
1. Berkowitz
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کرد که عدم اعتماد هواداران به مدیران اجرایی برگزاری مسابقات موجب خشونت هواداران خواهد
شد و برگزاری مسابقات در زمان نامناسب و حضور هواداران از ساعتها قبل پشت در سالن یا
ورزشگاه ،دليل مهمی برای ازدستدادن آرامش روان آنها در طول بازی خواهد بود .میتوان گفت
بازیکنان و مربيان این توانایی را دارند که ذهنيت هواداران را تحتتأثير قرار دهند و جو مناسبی را
برای آنها ایجاد کنند؛ بنابراین ،استفاده از بازیکنان ،مربيان و داوران ماهر و آموزشدیده ،تأثير
بهسزایی بر کنترل رفتار هواداران دارد .این یافتهها با نتایج شاه منصوری و مظفری ( )1385و
قاسمی و همکاران ( )1388همراستا میباشد .نتایج نشان داد که عامل امنيتی ،ارتباط مستقيم،
منفی و غيرمعناداری با عامل روانی دارد .میتوان اینگونه اذعان کرد که در کشورهای خارجی ،هر
باشگاهی ورزشگاه مخصوص به خود را دارد و با توجه به اینکه ورزشگاهها خصوصی هستند ،تأمين
امنيت آنها بر عهدۀ خود باشگاهها است و پليس دخالت چندانی در آن ندارد ،اما در ایران بهدليل
دولتیبودن اکثر باشگاهها ،نيروهای انتظامی نقش بيشتری را در برقراری نظم و امنيت بر عهده دارد؛
بنابراین ،اگر فضای ورزشگاه های کشور از حالت پليسی خارج شود و گروهی از خود هواداران و
ليدرها مسئوليت امنيت ورزشگاهها را بر عهده بگيرند ،موجبات آرامش روانی هواداران فراهم خواهد
شد .این نتایج با یافتههای قاسمی و همکاران ( )1388و اسپایج ( )2014ناهمخوان میباشد .علت
این عدم همخوانی را میتوان در تفاوت در روش پژوهش دانست؛ زیرا ،قاسمی و همکاران ()1388
برای آزمون مدل خود از رگرسيون چندگانه به روش گامبهگام استفاده کردهاند ،اما در پژوهش
حاضر ،تحليل مسير مورداستفاده قرار گرفته است .عالوهبراین ،روش پژوهش اسپایج ( )2014کيفی
است؛ درصورتیکه روش پژوهش حاضر کمی میباشد .همچنين ،یافتهها بيانگر این بود که ارتباط
مستقيم و معناداری بين عامل امنيتی و رفتار مثبت وجود دارد و عامل امنيتی ،بيشترین تأثير را بر
رفتار مثبت میگذارد .براساس نظریۀ "محروميت ـ تهاجم" ،محدودیتها بهعنوان محركهایی برای
بروز رفتارهای تهاجمی عمل میکنند؛ بنابراین ،محدودیت ایجادشده توسط نيروی انتظامی،
رفتارهای خشونتآميز را افزایش میدهد (کاظمی ،شيخ ،شهبازی و راسخ .) 104 ،1386 ،این نتایج
میتواند بيانگر این باشد که اگر مأموران انتظامی از آموزش الزم برای داشتن رفتاری مناسب با
هواداران برخوردار باشند و مانع از ابرازکردن صحيح احساسات توسط هواداران نشوند ،قطعاً هواداران
نيز قوانين حاکم ب ر سالن را رعایت خواهند کرد و از الفاظ زشت و رکيک کمتر استفاده خواهند
نمود؛ بنابراین ،میتوان اظهار داشت که عامل امنيتی ،تأثير بهسزایی بر رفتار مثبت دارد .این یافتهها
با نتایج استوت و پيرسون ،)2006( 1مادنسن 2و ایک ،)2008( 3کامکاری و همکاران (،)2013
1. Pearson
2. Madensen
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فتحینيا و عليزاده ( )1384و پاكنژاد و درانی ( )1389همسویی دارد .همچنين ،براساس نتایج،
عامل روانی ارتباط مستقيم و معناداری با رفتار مثبت دارد .میتوان گفت جوانان و نوجوانان بهدليل
شرایط روحی خاص و قرارگرفتن در جو ،دست به تخریب اماکن عمومی و نوشتن شعارها و کلمات
مستهجن بر در و دیوار مىزنند .بهعبارتدیگر ،آنها درمقابل برخی از فشارها ،تحميالت ،نامالیمات،
اجحافها و شکستها ،تمایل به تخریب اموال و تأسيسات عمومی و استفاده از الفاظ زشت دارند؛
بنابراین ،میتوان با کاهش فشارها و آرامسازی هواداران ،رفتار مثبت را در آنها تقویت کرد؛
بهعنوانمثال ،اگر مربی تيم با هواداران صحبت کند و جو مناسبی را ایجاد نماید و یا هواداران در
حين تمرینات بازیکنان حضور داشته باشند و تالش بازیکنان را بهصورت مستقيم مشاهده کنند،
احتمال زیادی وجود دارد که تيم خود را تشویق نمایند و به مربی و بازیکنان احترام بگذارند .این
یافتهها با نتایج فولکسون و همکاران ( ،)2002هوی ( ،)2005سيمون و جانسن ،)2007( 1اندرسون
و کریسنسکا ،)2009( 2خادمی ( )1387و رمضانینژاد و همکاران ( )1391همراستا میباشد.
بهطورکلی ،نتایج نشان داد که عامل امنيتی ،بيشترین تأثير را بر رفتار مثبت دارد .عامل امنيتی به
استفاده از مأموران انتظامی آموزشدیده و مناسب ،استفاده از دوربينهای مداربسته در داخل و
حوالی ورزشگاه و بازرسی هواداران هنگام ورود به ورزشگاه اشاره دارد .دراینخصوص ،میتوان گفت
وجود مأموران انتظامی مناسب در ورزشگاه بهمنظور کنترل و نظارت بر سکوهای تماشاگران و یا
استفاده از دوربينهای مداربسته ،تاحدودی رفتار هواداران را کنترل خواهد کرد؛ زیرا ،افراد خاطی
بهراحتی شناسایی میشوند و این ترس از شناساییشدن موجب میشود که رفتار مثبت و
شایستهای را از خود نشان دهند؛ لذا ،به مدیران برگزارکنندۀ مسابقات پيشنهاد میگردد که بههنگام
برگزاری مسابقات از نيروهای امنيتی آموزشدیده استفاده کنند و جلساتی را بهمنظور نظارت بهتر،
با نيروهای امنيتی داشته باشند.
عالوهبراین ،بررسی پيشينۀ پژوهش در حيطۀ رفتار هواداران نشان داد ،عوامل مختلفی در رفتار
هواداران تأثيرگذار میباشند ،اما اینکه کدامیک از عوامل موجب رفتار مثبت هواداران هندبال
میشود و یا اینکه کدامیک بيشترین نقش را بر رفتار مثبت آنها دارد ،مسائل مبهمی بودند که در
پژوهش حاضر شناسایی شدند .اميد است که بهواسطۀ نتایج این پژوهش ،شاهد برگزاری هرچه بهتر
مسابقات هندبال باشيم.
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Abstract
The purpose of this study was to present a model for factors influencing positive
behavior of handball premier league Competitions fans. The Statistical population were
fans attending Iran handball premier league competitions. At last, 358 male and female
fans were randomly selected as the sample. A Researcher made questionnaire which its
content and face validity was checked and confirmed by a group of experts, was used for
collecting data .According to factor analysis, 38 variables were classified into six
categories “environmental, cultural, managerial, protective, security and psychological”.
factors (environmental, cultural, managerial, protective, security and psychological),
directly or indirectly, have impact on positive behavior. Psychological factors play a role
as a mediator variable in this model. Also, in total effect part of the test was shown that
security factors have its most effect (β=0.24) on positive behavior; Therefore, it was
suggested that managers pay more attention to more influencing Factors especially the
security factors, so that we can see fans positive behavior in Competitions.
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