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 همقدم
کنند. بسياری از یافته تمرکز میهای سازمانورزش برحاضر، انبوهی از مردم در سراسر دنيا حالدر

های مختلف از قبيل ورزشکاران، مربيان، هویتبا  افردییا راهی و ع امروزی از طریق مردم در جوام

خبرنگاران ورزشی با  یافته از یک باشگاه ورزشی وسازمانهای ورزشی، طرفداران اعضای سازمان

شود تر از جامعه در نظر گرفته ميعنوان یک جهان کوچککار دارند. جهان ورزش اغلب بهوورزش سر

 د. درگرددر آن منعکس می یترصورت گستردهو هنجارهای جامعه به های اجتماعی، باورهاارزش و

به جامعه منتقل  که گاهی داردها و قواعد خاص خود را تر نيز ارزشاین جهان کوچک ،حالعين

 داردوجود ها مرزهایی طرفدار ورزش هستند و بين این گروه ،های مختلفشود. بسياری از گروهمی

به پایان  در چه موقعيتی شود ومی آغاز هاافراد در چه موقعيتی در گروهتعامل دهد که نشان می

 ۀعنوان پلی ميان فرد و جامعرا به های تماشاگر و هوادارشناسان، بسياری از گروهرسد. جامعهمی

برای کنترل اجتماعی و یا قدرتمند  یعنوان ابزاربه هاآن ممکن است زیرا، گيرند؛در نظر میتر بزرگ

دارند که اظهار می مدیران ورزشی(. 1، 2005، 1کلومنيزتماعی خدمت کنند )حتی تغييرات اج

بر این عقيده است که  2. الرسونکنندمی ایفاورزش  در را ثریؤنقش م هواداران ،کلیطوربه

برای را یک محيط اجتماعی مستقيم،  شکلها بهآن زیرا، ؛اصلی در ورزش هستند ۀ، مؤلفهواداران

(. 2175 ،2013 زاده و قجریان محفوظی،ميرزاپور، رجب ،کامکاری درنقل ) آورندورزشکار فراهم می

 ودر پی دارد ها در سراسر جهان برای افراد و گروه و مثبتی را منفیورزش عواقب براین، عالوه

های نژادی، سبک لباس، زبان و ارزشها، روابط مردم، وضعيت آن ۀجدی زندگی روزمر شکلبه

 های دیگر زندگی اجتماعیطور که در جنبههمانذکر است شایاندهد. ثير قرار میتأرا تحتاخالقی 

 در ورزش نيز شاهد گسترش بسيار این پدیده هستيم. ،تواند رفتار منحرف وجود داشته باشدمی

های بسياری از رفتار و است هواداران رفتاریکج ،از مشکالت رایج جامعه در جهان ورزشیکی 

حال افزایش تدریج درتماشاگران به هایبين افراد و گروه و نيز منحرف در داخل و خارج از ورزشگاه

از مواد مخدر، مواد سمی و  از قبيل جرم و جنایت، استفاده ات. انواع بسياری از انحرافباشدمی

های در بين رفتارر این نکته ضرورت دارد که ذکشود. خشونت و پرخاشگری در ورزش دیده می

بسياری از رویدادهای ورزشی در نظر گرفته  در عنوان عنصر اساسیبه هوادارانمنحرف، پرخاشگری 

هایی قرار دهد را در موقعيت هواداران(. مسابقات ورزشی ممکن است 1 ،2005کلومنيز، شده است )

گری و خشونت تی نقض شود و منجر به مواجهه با پرخاشراحها بهشرایط، قوانين و هنجار در آن که

پرخاشگری، هرگونه رفتار  ،از نظر مفهومی (.87، 2011، احمدپورو  ، حيدری، انصاریهنرید )گرد

                                                           
1. Klomenis 

2. Larson  
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 ،2002، 1آندرسون و بوشمنباشد ) همراه رساندنشده نسبت به افراد است که با قصد آسيبهدایت

ان رفتاری دانست که خارج از قواعد و هنجارهای توخشونت و پرخاشگری ورزشی را می(. 28

شود و ارتباط مستقيمی با اهداف رقابت ورزشی ندارد موجب آسيب عمومی می ،دهدورزشی رخ می

خشونت و پرخاشگری تماشاگران و هواداران ذکر است که بهالزم (.29 ،1985، 2تری و جکسون)

است  توجه قرار گرفتهبيشتر مورد ی مختلفهاهشتر، در پژودليل دامنه و عواقب وسيعمسابقات به

 مانند رفتار درونی عوامل ،(2002) 3و همکاران فولکسون پژوهش در. (107، 1389نيا، فتحی)

 پژوهش در نيز (2003) 4استوت .است شده تلقی مهم بسيار انداور عملکردنيز  و مربيان و ازیکنانب

 عملکرد بينۀ رابط بررسی فوتبال، به ورزش در ونتو خش اوباشگری بر مؤثر عوامل درخصوص خود

 در خشونت و اوباشگری ميزان و ورزشگاه امنيت برقراری و نظم کنترل در امنيتی نيروی

 بالدرق پليس و انتظامی نيروی رفتار که به این نتيجه رسيد و پرداخت های ورزشیاستادیوم

 از را هواداران تواندمی هم ،زیرا ؛دارد اوباشگری روزب در ایکنندهتعيين و مهم بسيار نقش تماشاگران،

 و متغير هر از فراتر ،واقعباشد. در هاآن ۀکنندتحریک تواندمی هم و کند دور و درگيری آشوب ۀصحن

 آميزخشونت رفتارهای بروز و گيریشکل در انتظامی و نيروی پليس نقش به باید ،مل دیگریاع

دارد که عوامل روانی، محيطی و ( اظهار می2005) 5هویبراین، عالوهد. کر توجه فوتبال هواداران

اذعان نيز ( 2008) 6بران و وليجنتارتشود. های منفی در تماشاگران میسازمانی موجب بروز رفتار

 شکلها بهرسانه ،بنابراین ؛کندالقا میبه دیگران خشونت هواداران را  ،ایپوشش رسانهکه کردند 

 که با طراحی مدلی بيان داشتنيز ( 2014) 7اسپایج. گذارندمیخشونت طرفداران تأثير  مثبتی بر

فردی، وضعيتی، محيط اجتماعی خشونت جمعی تماشاگران از تعامل پویای بين عوامل فردی، درون

متقابل بين عوامل فردی و محيطی در سطوح مختلف رخ  ۀرابط و آیدوجود میو ساختار اجتماعی به

محيط اجتماعی و ساختار اجتماعی بر رفتار فردی و یا جمعی تأثير دارند و  ،. همچنيندهدمی

نيز چندین  ایراندر گذارند. نيز تأثير می خود رفتار فردی یا گروهی بر محيط ،زمانطور همبه

 عوامل بهدر پژوهش خود ( 1385) مظفری و منصوریشاه .است زمينه انجام شدهایندر پژوهش

مدیریت سوء بحران، ایجاد در عامل ترینمهم که ندرسيد نتيجه این و به ندکرد توجه یمدیریت

 اجتماعی( و روانی عوامل و ورزشی )تأسيسات افزارجان و افزارسخت ،آن پس از و باشدمی افزار()نرم

                                                           
1. Anderson & Bushman 

2. Terry & Jackson  

3. Folkesson 

 4. Stoot 

5. Hoye 

6. Braun & Vliegenthart 

7. Spaaij 



 1395 مهر و آبان ،38شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                           54 
 

اختصاص  را به خود سوم اولویت نيز هارسانه عامل و دارند قرار دوم در اولویت مشترك صورتبه

 ۀزمينهم در ـ کدام از عواملارتباط هر ۀبا طراحی مدلی نشان دادند که نحو ،. همچنينداده است

ها آنتمام سویه است و یک ارتباط کلی نيز بين دو ـ پيشگيری از بحراندرزمينۀ و هم  ایجاد بحران

اخالقی مربيان، عملکرد رفتار غير که اظهار داشتندنيز ( 1388نژاد )وثوقی و خسرویوجود دارد. 

افراد شرور، قضاوت نادرست  ۀها، عملکرد نادرست ليدرها، رفتار پرخاشگراننادرست مدیران باشگاه

ر رفتار بهای سياسی و عدم رضایت از وضعيت استادیوم و خدمات رفاهی آن داور، شرایط بحران

 که هستند باور( بر این 1391) و همکاران دنژارمضانیبراین، عالوه .باشدمی اثرگذارتماشاگران 

 و مکان مدیریت و هارسانه نقش خدمات، و امکانات مدیریت مانند مدیریتی و محيطی عوامل

 ؛اندخود اختصاص دادهبه تماشاگران پرخاشگری تبيين را برای واریانس از درصد بيشترین ،زمان

 قرار بعدی اولویت درونی در املیع عنوانمربيان به و بازیکنان یا تيم اعضای رفتار کهصورتیدر

 .دارد

 ممکنو  افزایش یافته ،امروزه اما ،نيست ظهورنو ایپدیده ورزش در خشونت و پرخاشگری، چندهر

 ،شکبی(. 126 ،1388نژاد، وثوقی و خسروی) سوق دهدنابودی  سمتفرهنگ ورزش را به است

 بدیهی است .هستندبيشتری برخوردار  رانهواداها از تعداد های گروهی نسبت به سایر ورزشورزش

های ورزشی در ایران و بسياری از عنوان یک ورزش تيمی، یکی از پرطرفدارترین رشتههندبال به که

مسابقات، افراد زیادی برای تماشای بازی در سالن حضور هنگام در  وباشد کشورهای دیگر می

هایی است که خشونت و یکی از مکان ،تبالهای فویابند. سالن هندبال نيز مانند استادیوممی

های های موجود در محيطبا ناهنجاری الزم است که ،لذا شود؛میدر آن دیده  هوادارانپرخاشگری 

تنها جو مسابقات نه ،تدابير نامناسب ؛ زیرا،صورت منطقی، خردمندانه و علمی برخورد کردورزشی به

 ،ورایناز شود؛ای نيز میهای حاشيهث بروز تشنج و درگيریبلکه باع ،بخشدرا بهبود نمی هوادارانو 

های ورزشی را از نظر خصایل عرفی، اجتماعی و در محيط حاضر هواداران بایستمیاول  ۀدر درج

برای  هانمبنای شناخت درست نسبت به آبررسی و بازبينی دقيق قرار داد و برشناختی موردروان

ها برای کاهش ناهنجاری تنها تالش که کردباید توجه دیگر، سویاز و دها تالش نمورفع ناهنجاری

همراه رفع ها بههنجار و تقویت آنههای ببلکه توجه به رفتار ،چندان اثربخش نخواهد بود

که موجب توجه به عواملی  ،بنابراین ؛سزایی بر رفتار هواداران خواهد داشتهها، تأثير بناهنجاری

تقویت  ،های مثبت در ورزشیکی از جنبه .باشدمیامری ضروری شود، هواداران میدر رفتار مثبت 

احترام به قوانين حاکم بر سالن و رعایت نظم، عدم استفاده هنجار و مثبت هواداران از قبيل هرفتار ب

ووی ، بردمایر، الشيلدزباشد )می غيره، توجه و حفظ اموال عمومی ورزشگاه و از الفاظ زشت و رکيک
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 بررسی تأثير عوامل ۀزمينهای خوبی درکه پژوهشبا وجود اینذکر است شایان (.51 ،2005، 1و پاور

عوامل مؤثر بر رفتار مثبت است، اما کمتر بر  گرفتهانجام  در ایران بر پرخاشگری هواداران مختلف

 رفتار هوادارانو بهبود  عواملی موجب بروز رفتار مثبت که چهاین .هواداران تأکيد شده است

 لذا، ؛خود مشغول کرده استها و مسئولين ورزشی را بهاست که ذهن مدیران باشگاه ، سؤالیشودمی

بررسی ها را موردآنو  کند عوامل مؤثر بر رفتار مثبت را شناسایی در پی آن است کهاین پژوهش 

  قرار دهد.

 

  پژوهش شناسیروش
را  پژوهش آماری ۀجامعبستگی است. آن از نوع همو طرح  بوده توصيفی حاضر، روش پژوهش

دادند. تشکيل ( 1392ـ93) در سال ليگ برتر هندبالل فصتمامی هواداران زن و مرد مسابقات نيم

برابر تعداد  10برابر و حداکثر  دوها در تحليل عاملی حداقل تعداد نمونهذکر است که شایان

در این  ؛ لذا،(98ـ99، 1380 درالسادات و مينایی،ترجمه ص، 2نکالیمتغيرهای اکتشافی است )

نفر از هواداران  358تعداد  ،یبرای شناسایی عوامل مؤثر در بهبود رفتار هواداران ورزش پژوهش

 آماری انتخاب شدند. ۀعنوان نمونروش تصادفی به با استفاده ازهندبال 

 ۀنامپرسش از موضوع پژوهش با متناسب ۀنامپرسش نبود دليلبهذکر این نکته ضرورت دارد که 

 ورزشی و مدیریت با اساتيد ضمن مصاحبهپژوهشگران  ،منظوربدینشد.  استفاده ساختهپژوهشگر

 از (، فهرستیداوران هندبال و کارانها، سرپرستان، مربيان، ورزش)مدیران باشگاه نظرافراد صاحب

 10 متغيرها، این استخراج از پس ودند ونمنظر را تهيه موضوع مورد با مرتبط متغيرهای ترینمهم

تأیيد نامه را بررسی کردند و محتوایی پرسش و صوری روایی ،نظرمتخصصان صاحب اساتيد و از نفر

شناختی، عوامل های جمعيتویژگی سه بخش که داراینامه پرسشاصالحات،  انجام از پس. نمودند

 با سؤالی 42 ۀنامپرسش نفر از هواداران، 30و  فتقرار گراستفاده مورد بود مؤثر و رفتار مثبت

از  پس .نمودند تکميل( را پنج=موافقم  کامالً تا یک=کامالً مخالفم  زا) ارزشی ليکرت پنج مقياس

رفتار نيز بخش و  متغير 38با  بخش عوامل مؤثر ۀنامپرسش پایایی ،هانامهپرسش تحليلوتجزیه

( α= 66/0) و (α=90/0) معادل ترتيببه کرونباخ آلفای ضریب ده ازاستفا بامتغير  پنجبا  مثبت

  .شد برآورد

با  تحليل عاملی اکتشافی و ها از آزمون آلفای کرونباختحليل استنباطی داده منظورهببراین، عالوه

تحليل مسير  نيز ميان عوامل ۀتعيين مدل و چگونگی رابط جهتو  استفاده شد چرخش متعامد

                                                           
1. Shields, Bredemeier, LaVoi & Power 

2. Kline 
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افزارهای آماری های فوق از نرمآزمون تمامی در انجامذکر است که شایان. ده قرار گرفتمورداستفا

 استفاده گردید. 2آموسو  1اس .اس .پی .اس

مورد ميان شماری از عواملی که در بر روابط نظری مبتنی مفهومی الگوی یک ،نظری ارچوبهچ

 یبا بررسی سوابق پژوهشی در قلمروارچوب هباشد. این چمی انداهميت تلقی شدهمسائل پژوهش با

های گذشته، مدل پژوهش وشده کند. با توجه به تعاریف ارائهمنطقی جریان پيدا می شکلیبه ،مسأله

رفتار مثبت هواداران ليگ برتر  بربرای ارزیابی عوامل مؤثر آن از  گشت وشکل زیر ارائه مفهومی به

 .استفاده گردید( 1392ـ93) هندبال

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی رفتار مثبت ـ1شکل 

 

 جنتای
زن  درصد 7/37مرد و  درصد 3/62آزمودنی که در این پژوهش حضور داشتند،  358 مجموع از

دارای ميانگين سنی ها آنسال متغير بود و  60تا  19از  نيز دهندگانسنی پاسخ ۀبودند. دامن

دهندگان در گروه سنی بيشتر پاسخذکر است که شایانبودند.  44/8سال و انحراف استاندارد  95/27

( نسبت درصد 7/56های مجرد )تعداد آزمودنیهمچنين، ( قرار داشتند. درصد 6/62سال ) 27تا  19

                                                           
1. SPSS 

2. AMOS 

 مدیریتی

 محیطی

 رفتار مثبت روانی حمایتی

 امنیتی

 فرهنگی
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ها دارای بيشترین مدرك تحصيلی آزمودنی و ( بيشتر بوددرصد 3/43های متأهل )به آزمودنی

بودند و شغل دانشجو ( درصد 2/40)ها اکثر آزمودنیبراین، وهعال( بودند. درصد 2/37) (کارشناسی)

تعيين و شناسایی  منظورهب و از اجرای تحليل عاملی اکتشافی پيش ( داشتند.درصد 8/33آزاد )

 ـ ها از معيار کایرزبودن تعداد نمونهاطمينان از کافی برای و نيز رفتار مثبت هواداران برعوامل مؤثر 

آزمون  ،بستگی بين متغيرهابرای تعيين هم . همچنين،استفاده شد (KMO:87/0) 1ينوکلا یر ـمی

مناسب  استفاده از تحليل عاملیدهد که می. نتایج نشان قرار گرفتاستفاده مورد( P≤01/0) 2بارتلت

ها نيز برای تحليل و تعداد نمونه هستنداز اعتبار الزم برخوردار شده شناخته واملو ع است بوده

فرهنگی گویه(، شش شش عامل محيطی ) ،تحليل عاملی ۀ استفاده ازنتيج. درباشدمیلی کافی عام

 گویه(سه گویه( و مدیریتی )شش گویه(، روانی )هفت گویه(، حمایتی )هفت گویه(، امنيتی )نه )

شماره جدول ) شناسایی شدند)معيار مبنا( ( 30/0) لحاظ داشتن بار عاملی مساوی یا بيشتر ازبه

 .ندشد بندیدستهعنوان رفتار مثبت گویه بهپنج  ،پژوهش ۀبراساس پيشين ،. همچنين(یک

 که شد استفاده پژوهش ابزار ثبات درونی یا پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای از ضریب براین،عالوه

 که گردید محاسبه جداگانه صورتبه نيز عامل هر برای ی کرونباخآلفا ضرایببود. ( 90/0) آن ميزان

در بين ارتباط متوسط تا نسبتاً باال  بيانگر متغير بود که( 81/0) تا( 57/0) از عوامل از یکهر پایایی

 پایایی ،ها )سؤاالت(آیتم از یکهيچ حذفذکر این نکته ضرورت دارد که . باشدمیهای هر عامل آیتم

 .دادنمی افزایش را این عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 های اصلیاملی مؤلفهـ تحلیل ع1 جدول

 بار عاملی هاها و زیرحیطهحیطه

  عامل یک: محيطی

استفاده از تأسيسات و امکانات مدرن )نصب اسکوربورد، ساخت سرویس بهداشتی و سلف تغذیه( در 

 ورزشگاه
74/0 

 73/0 طراحی صحيح ورودی، خروجی و شکل ظاهری ورزشگاه

 68/0 ای هوادارانهای مناسب و صندلی راحت برطراحی جایگاه

 66/0 نقل عمومی برای هوادارانوافزایش کمی وکيفی وسایل حمل

 54/0 های مناسب )نور، صوت، گرمایشی و سرمایشی( در ورزشگاهاستفاده از سيستم

 45/0 بندی مناسب در ورزشگاهکشی و حفاظنرده

  عامل دو: فرهنگی

 67/0 هاسازی و تبليغات از طریق رسانه، فرهنگسازی اخالقياتآموزش رفتارهای شایسته، برجسته

 64/0 ها بر رفتارهای هنجار و پسندیدهتأکيد خانواده

 60/0 تشویق و ترغيب به رعایت اصول اخالقی توسط بازیکنان محبوب

 59/0 ارائۀ الگوی رفتاری مناسب به هواداران ورزش

 52/0 نظرکردن هواداران با قوانين ورزش موردآشنا

 46/0 ضور خانواده )همسر و فرزند( در ورزشگاهح

 41/0 های ورزشی بر مسائل ورزشیتأکيد روزنامه

 40/0 گرفتن از بازیکنان تأثيرگذار برای بهبود رفتار هوادارانکمک

 37/0 حضور مقامات و افراد مؤثر و مردمی )فرهنگی، مذهبی و خيرین( در ورزشگاه

  عامل سه: امنيتی

 69/0 بسته در داخل و حوالی ورزشگاههای مداردوربيناستفاده از 

 69/0 بازرسی هواداران هنگام ورود به ورزشگاه

 68/0 حضور مأموران با لباس شخصی در بين هواداران

 57/0 کردن افراد خاطی )هواداران، مربيان، داوران، بازیکنان و تيم(مجازات و جریمه

 46/0 ینترنتیشکل افروش بليط و ارائۀ آن بهپيش

 42/0 دیده و مناسباستفاده از مأموران انتظامی آموزش

 37/0 برقراری نظم در نقاط حساس ورزشگاه )محل ورود و محل تجمع هواداران(

  عامل چهار: حمایتی

 66/0 منظور تخليۀ هيجاناتکردن امکانات تفریحی و ورزشی در سطح شهر بهفراهم

 60/0 شروع بازی و بين دو نيمۀ آن برای سرگرمی هواداران داشتن برنامۀ مناسب قبل از

 54/0 تشکيل کانون هواداران
اختصاص جایگاه مناسب در ورزشگاه با توجه به ماهيت افراد )سن، جنسيت، تحصيالت و وضعيت 

 اقتصادی(
53/0 

 51/0 های ورزشیهای محلی برای مشارکت جوانان در برنامهافزایش تيم

 36/0 هاماشاگر نمونه و تجليل از رفتار شایستۀ آنانتخاب چند ت

 31/0 های آموزشی برای ليدرهابرگزاری کالس
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 های اصلیـ تحلیل عاملی مؤلفه1ادامه جدول 

 بار عاملی هاها و زیرحیطهحیطه

  عامل پنج: روانی

 74/0 بردن سطح تحمل بازیکنانمنظور باالحين تمرین بهحضور داور 

 72/0 حين تمرین بازیکنانداران حضور هوا

 62/0 ایجاد جو مناسب )مدیریت صحيح هواداران( توسط مربی

 53/0 سازی رفتارهای دوستانۀ بازیکنان و مربيان دو تيم با یکدیگربرجسته

 37/0 استفاده از موسيقی مؤثر در زمان مناسب

 32/0 ایجاد ذهنيت مثبت در هواداران نسبت به تالش تيم

  شش: مدیریتی عامل

 60/0 ایاستفاده از بازیکنان، مربيان و داوران مجرب و حرفه

 58/0 موقع آنتعيين زمان مناسب برای برگزاری مسابقات و شروع به

 57/0 موقع درب ورودی ورزشگاه و فروش بليط با توجه به ظرفيت آنبودن بهباز
 

 

اثر کلی عوامل مؤثر بر رفتار مثبت، از روش  نيز م ومستقيغير ،منظور بررسی اثر مستقيمبهو ادامه در

عوامل محيطی، فرهنگی، امنيتی، حمایتی و مدیریتی در این مدل تحليل مسير استفاده شد. 

عنوان متغيرهای بهنيز  و عامل روانی و رفتار مثبت در نظر گرفته شدند مستقلعنوان متغيرهای به

یابی عدم توافق عمومی و کلی در بين متخصصين مدل نظر قرار گرفتند. با توجه بهمد وابسته

( 2004) 1و تامسون های برازندگی برآورد، کالینبهترین شاخصدرمورد  معادالت ساختاری

 ۀریش شاخص و 4شاخص برازندگی تطبيقی، 3شدهشاخص برازش هنجار ،2دوخی های برازششاخص

علی و  ، بحرالعلومحسينی نقل درند )کرد را برای گزارش پيشنهاد 5ميانگين مجذور برآورد تقریب

و  6دو نسبیهای برازندگی مطلق، شاخص خیاز بين شاخص نيز حاضرپژوهش در  .(41 ،1392، ئی

گی تطبيقی، شاخص های برازندو از بين شاخص مجذور برآورد تقریبميانگين  ۀریش شاخص

 گرفت.استفاده قرار مورد شدهو شاخص برازش هنجار برازندگی تطبيقی

 
 

                                                           
1. Thomson 

2X .2 

3. NFI 

4. CFI 

5. RMSEA 

6. CMIN/DF 
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برازش 

 تطبيقی

برازش 

هنجار 

 شده

نسبت کای دو به 

 درجه آزادی

ریشه ميانگين 

مجذور برآورد 

 تقریب

ارزش 

 معناداری
 کای دو

98/0  98/0  31/3  08/0  01/0  26/13  

 کردن مسیرا اضافهضرایب استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مثبت ب ـ2 شکل

 

جز مسيری که عامل امنيتی را به مسيرها به ۀشود، کليمالحظه می شماره دوطور که در شکل همان

 داری که عاملامسير معن ذکر استقابل. باشنددار میاز نظر آماری معنا ،کندعامل روانی وصل می

 اده شده است، به مدل اضافه گردید. کند و با رنگ قرمز نشان دامنيتی را به رفتار مثبت وصل می

شده بر رفتار مثبت نشان داده  یمستقيم، غيرمستقيم و کل شکلاثرات عوامل به شماره دودر جدول 

 است.

 

 

 

36/0  

31/0  

07/0-  

28/0  

34/0  

44/0  

43/0  

52/0  

33/0  

40/0  

38/0  

49/0  

45/0  

11/0  

23/0  
07/0-  

36/0  

13/0  

10/0  

15/0  

38/0  

25/0  

 مدیریتی

 محیطی

رفتار  روانی حمایتی

 مثبت

 امنیتی

 فرهنگی

2خطا 1خطا   
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 تاثرات عوامل مؤثر بر عامل روانی و رفتار مثب ـ2جدول 

 متغیرها
ااثر متغیره  

مستقیمغیر مستقیم  کل 

13/0 یروان         -->محيطی            00/0  13/0  

36/0 روانی         -->فرهنگی            00/0  36/0  

11/0 روانی         -->مدیریتی           00/0  11/0  

-07/0 روانی         -->امنيتی             00/0  07/0-  

23/0 روانی         -->حمایتی            00/0  23/0  

00/0 بترفتار مث         -->محيطی            02/0  02/0  

00/0 رفتار مثبت         -->فرهنگی            05/0  05/0  

00/0 رفتار مثبت         -->مدیریتی           01/0  01/0  

25/0 رفتار مثبت         -->امنيتی             01/0-  24/0  

00/0 رفتار مثبت         -->حمایتی            03/0  03/0  

15/0 رفتار مثبت         -->   روانی            00/0  15/0  
 

از واریانس عامل روانی و رفتار  درصد 10و  38ترتيب شود، بهطور که در این مدل مشاهده میهمان

های آماری در قسمت شاخصهمچنين، ها تبيين شده است. مثبت توسط متغيرهای تأثيرگذار بر آن

که بين مدل  بيانگر این است امر این .(P>05/0) دباشمعنادار نمی دوخی که شودمشاهده می

تربودن بزرگ براین،. عالوهوجود دارد یقبولبرازش قابل ،شدهمشاهده هایشده و دادهپيشنهاد

شاخص ریشه ی  تربودنکوچک(، 90/0از ) برازش هنجار شدهو  برازش تطبيقیهای شاخص

از برازش  نشان ،یک تا پنجبين  نسبیدو خیاشتن قرارد( و 10/0از )ميانگين مجذور برآورد تقریب 

 د.خوب مدل دار

 

 یگیربحث و نتیجه
مدل عوامل مؤثر بر رفتار مثبت هوادارانی بود که در مسابقات ليگ برتر  ۀارائپژوهش حاضر، از هدف 

متغير در شش گروه محيطی، فرهنگی،  38 ،اساس تحليل عاملیبر .هندبال ایران حضور داشتند

که بر  ایگانه، پيدایش عوامل ششدر این پژوهشحمایتی، امنيتی و روانی قرار گرفتند. مدیریتی، 

(، اسپایج 2012) 2و کوجوکاریو 1شده توسط آباالسیرفتار مثبت تأثيرگذار هستند، با نتایج ارائه

خصوص در .باشدمی( همسو 1391)و همکاران  نژاد( و رمضانی1390) و همکاران غالمی ،(2014)

                                                           
1. Abalasei 
2. Cojocariu 
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هایی برای بروز رفتارهای تهاجمی عمل عنوان محركها بهمحدودیت که گفت توانل محيطی میعام

ایاب و های سرویسدر محدودیت  محدودیت در امکانات رفاهی و بهداشتی، ،بنابراین ؛کنندمی

 .دهدو رفتارهای تهاجمی افزایش میخشونت دادن افراد را برای نشان ۀانگيز غيره، و ذهاب

توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و عواملی که در پيرامون زندگی انسان هستند می براین،عالوه

از عوامل فرهنگی  که ،ویژه تلویزیونبه های گروهی،هرسان؛ مانند گذار باشندتخفيف یا تعدیل آن اثر

مدیریت  اشاره بهمدیریتی  عامل .نددر پيدایش و تقویت پرخاشگری نقش دار و ندشومحسوب می

شده از پيش تعيين ایهبرنامبه . در مدیریت زمان برای برگزاری مسابقات، داردمکان، زمان و انسان 

توجه به جمعيت  در هر مسابقه با بایستمیانتخاب داور  ارتباط با درنيز لحاظ فنی به. باشدمی نياز

های و تيم استفاده شود که مقابل تعداد زیاد تماشاگران داورانیاز  هاسالن و ماهيت تيمحاضر در 

که بالقوه عامل حمایتی، عاملی است  دیگر،سویاز د.نداشته باش خوبیعملکرد ذهنی  ،پرحاشيه

ها با ن باشگاهمدیران و مسئوال ،مثالعنوانبه ؛کندآفرین را کم میشدن در رفتار خطراحتمال درگير

 ۀتوانند زمينها و داشتن ارتباطی صميمانه میگویی به آنمنظور پاسخبه و ایجاد کانون هواداران

 ؛ی هستندیعوامل اجرا ،ایجاد تشنج و جنجال یکی از عوامل بهبود رفتار هواداران را فراهم نمایند.

منظور کنترل و نظارت بر بهدیده در ورزشگاه وجود مأموران انتظامی مناسب و آموزش رو،ازاین

ثر در ؤم یروانعامل  ۀدربارحدودی خشونت هواداران را کاهش خواهد داد. تا ،تماشاگرانسکوهای 

زمينه وجود دارد؛ هدف عملکردی و هدف ایندو هدف کلی در که گفت توانمیهنجار هرفتارهای ناب

. هدف کار قرار گرفته است ۀسرلوحهدف عملکردی  ،کسب نتيجه مهم باشدتنها یندی. اگر افر

یند ابهترین بازی چگونه باید کار کرد تا فر ئۀاین مطلب است که برای ارا ۀکنندندی نيز بيانیافر

 که باشدمیهدف تماشاگران عملکردی  ،ما در کشورذکر است که شایانخوبی طی شود. به

دادن کار درست انجام بایستمیهدف و انتظار دیگران از ورزشکار درحقيقت، تغيير کند.  بایستمی

 اشد.ب

-به .ای از عوامل در ایجاد رفتار مثبت هواداران نقش دارندمجموعه نشان دادنتایج براین، عالوه

رفتار  بلکه ثر نيست،ؤمتنها یک عامل  ،گيری رفتار مثبتدر بهبود رفتار هواداران و شکل ،دیگربيان

آید. وجود میمدیریتی بهمثبت از تعامل پویای عوامل محيطی، فرهنگی، امنيتی، حمایتی، روانی و 

، (1388) و همکاران قاسمی ،(1385منصوری و مظفری ) شاه (،1381فر )جهان با نتایج هااین یافته

ارتباط مستقيم و  دیگر یافتۀ پژوهش این بود که .همخوانی دارد (2014و اسپایج ) (2005هوی )

ین تأثير را در بين عوامل، عامل دارد و بيشتر وجود عامل روانی وعامل فرهنگی داری بين معنا

دليل باشد که انسان ذاتاً موجودی این. این نتایج ممکن است بهگذاردمیفرهنگی بر عامل روانی 

امروزه وسایل دیگر، سوی. ازباشدمیهر دو تأثير مثبت و منفی را پذیرا  که استپذیر تأثير
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در زندگی افراد دارند و هواداران نيز توجه سزایی نقش به ،ها و مطبوعاترسانه انندجمعی مارتباط

ها و مطبوعات تأثير رسانهتوان گفت که می ،لذا ؛گيرندها تأثير میاز آنو  کنندمی هاآنخاصی به 

 ؛توانند ذهنيت مثبتی را در هواداران ایجاد کنندکه میای گونهبه ؛بسياری بر ذهنيت هواداران دارند

داشته باشند و بر آن تمرکز کنند تأکيد بر برد و باخت که جای اینها بهرسانه ،مثالعنوانبه

توان بيان می ،سوق دهند. همچنين خود سمت تالش تيم محبوب توانند ذهنيت هواداران را بهمی

بر رفتار هواداران تأثير دارند و  ،کنندها پيروی میکرد که خانواده و افراد مؤثری که هواداران از آن

کند. سازی فضای بازی کمک میدر سالن و در بين هواداران با رفتاری شایسته، به سالم هاآن حضور

نيا (، فتحی1388(، قاسمی و همکاران )1385ها با نتایج شاه منصوری و مظفری )این یافته

 .رد( همخوانی دا2008( و بران و وليجنتارت )1998) 1(، برکویتز1390(، جان بزرگی )1389)

نبود داری دارد. اعامل حمایتی با عامل روانی ارتباط مستقيم و معن که نتایج نشان داد ن،برایعالوه

های مختلف ریزی جامعی دارد که قشرهيجانات، حکایت از ضرورت برنامه ۀتخلي ۀ الزم برایزمين

و  های مناسبتوان از برنامهمی ،منظورینبد .های گوناگون سرگرم نمایدزمينه هواداران را در

ورزشی و نداشتن کمبود امکانات تفریحی  ،دیگرسویبازی استفاده کرد. از ۀموسيقی در بين دو نيم

هویتی و ناکامی در جوانان های ورزشی موجب احساس بیدرآمد کافی برای شرکت در برنامه

و با کنند می، خود را به یک تيم و یا ورزشکار منتسب کردن این خالمنظور پربهها ؛ لذا، آنشودمی

های وجود امکانات تفریحی و تيم ،بنابراین ؛دهندالعمل نشان میها عکسبه آن خدشه واردکردن

ها باال نفس و هویت را در آنبلکه احساس عزت ،شودهيجان هواداران می ۀتنها موجب تخليمحلی نه

نتایج  براین،عالوه. باشدهمسو می( 2014( و اسپایج )1381فر )ها با نتایج جهانبرد. این یافتهمی

ناشی تواند با عامل روانی دارد. این نتایج میداری ارتباط مستقيم و معنا ،عامل محيطی که نشان داد

هوادار یا نشدن احترام حفظ دليلبه ،های کشورها در ورزشگاهبسياری از نارساییباشد که  از این

 ۀان استفاده از سرویس بهداشتی مناسب، تغذیامک هواداری که ؛ زیرا،در استادیوم است تماشاگر

و  غلبه کندهای موجود تواند در موارد مختلف بر فشاربع نمیتبه ،مناسب را ندارد ۀنمازخان و مناسب

 ؛ لذا،احترامی به داور، کادر حریف و حتی بازیکنان تيم خودی شودشاید ناچار به پرخاشگری و بی

. این خواهد شدترس و فشار ناشی از مسائل موجود در سالن باعث کاهش اس ایجاد امکانات رفاهی

( و 2005(، هوی )1388(، قاسمی و همکاران )1385شاه منصوری و مظفری ) هاینتایج با یافته

بين عامل ارتباط مستقيم و معناداری  ،اساس نتایجبر ،( همخوانی دارد. همچنين2014اسپایج )

 ـ هاانسان ميان روابط ن نتایج گویای این حقيقت است که دروجود دارد. ای عامل روانی ومدیریتی 

چنين بيان توان دهد. میخود اختصاص میبه را آن از مهمی بخش اعتماد،ـ  جمعی چه و فردی چه

                                                           
1. Berkowitz 
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کرد که عدم اعتماد هواداران به مدیران اجرایی برگزاری مسابقات موجب خشونت هواداران خواهد 

ها قبل پشت در سالن یا ن نامناسب و حضور هواداران از ساعتبرگزاری مسابقات در زما و شد

توان گفت می ها در طول بازی خواهد بود.دادن آرامش روان آندستورزشگاه، دليل مهمی برای از

تأثير قرار دهند و جو مناسبی را بازیکنان و مربيان این توانایی را دارند که ذهنيت هواداران را تحت

تأثير  ،دیدهاستفاده از بازیکنان، مربيان و داوران ماهر و آموزش ،بنابراین ؛کنند ها ایجادبرای آن

( و 1385ها با نتایج شاه منصوری و مظفری )سزایی بر کنترل رفتار هواداران دارد. این یافتههب

ارتباط مستقيم،  ،عامل امنيتی که . نتایج نشان دادباشدمیراستا ( هم1388قاسمی و همکاران )

هر  ،های خارجیگونه اذعان کرد که در کشورتوان اینروانی دارد. می با عاملمعناداری نفی و غيرم

تأمين  ،ها خصوصی هستندکه ورزشگاهخود را دارد و با توجه به این باشگاهی ورزشگاه مخصوص به

دليل ایران به ندارد، اما در در آن ها است و پليس دخالت چندانیخود باشگاه ۀها بر عهدامنيت آن

 دارد؛ بر عهده در برقراری نظم و امنيت را های انتظامی نقش بيشتریها، نيروبودن اکثر باشگاهدولتی

های کشور از حالت پليسی خارج شود و گروهی از خود هواداران و اگر فضای ورزشگاه ،بنابراین

امش روانی هواداران فراهم خواهد عهده بگيرند، موجبات آر ها را برليدرها مسئوليت امنيت ورزشگاه

. علت باشدمی همخواننا( 2014( و اسپایج )1388های قاسمی و همکاران )شد. این نتایج با یافته

( 1388قاسمی و همکاران ) ،زیرا ؛روش پژوهش دانستدر توان در تفاوت این عدم همخوانی را می

 پژوهشاند، اما در گام استفاده کردههببرای آزمون مدل خود از رگرسيون چندگانه به روش گام

( کيفی 2014روش پژوهش اسپایج )براین، عالوه .ه استمورداستفاده قرار گرفتتحليل مسير  ،حاضر

ارتباط ها بيانگر این بود که یافته ،همچنين .باشدمیکمی حاضر  پژوهشکه روش صورتیدر ؛است

بيشترین تأثير را بر  ،و عامل امنيتی داردوجود مثبت رفتار  وعامل امنيتی مستقيم و معناداری بين 

هایی برای عنوان محركها به، محدودیت"تهاجم ـ محروميت" ۀاساس نظری. برگذاردمیرفتار مثبت 

 ،شده توسط نيروی انتظامیمحدودیت ایجاد ،بنابراین ؛کنندهای تهاجمی عمل میبروز رفتار

(. این نتایج  104 ،1386، راسخو  ، شيخ، شهبازیکاظمیهد )دآميز را افزایش میرفتارهای خشونت

مناسب با  یبرای داشتن رفتارآموزش الزم  از که اگر مأموران انتظامی بيانگر این باشدتواند می

 قطعاً هواداران ،هواداران نشونداحساسات توسط صحيح  کردنو مانع از ابراز باشند برخوردارهواداران 

ر سالن را رعایت خواهند کرد و از الفاظ زشت و رکيک کمتر استفاده خواهند قوانين حاکم ب نيز

ها بر رفتار مثبت دارد. این یافتهسزایی هتأثير ب ،توان اظهار داشت که عامل امنيتیمی ،بنابراین نمود؛

، (2013) و همکاران (، کامکاری2008) 3و ایک 2(، مادنسن2006) 1با نتایج استوت و پيرسون

                                                           
1. Pearson 

2. Madensen 

3. Eck  
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 اساس نتایج،برهمچنين،  .همسویی دارد( 1389نژاد و درانی )( و پاك1384يا و عليزاده )نفتحی

دليل توان گفت جوانان و نوجوانان بهبا رفتار مثبت دارد. می ارتباط مستقيم و معناداری عامل روانی

 ماتکل و شعارها نوشتن و عمومی گرفتن در جو، دست به تخریب اماکنشرایط روحی خاص و قرار

ها، تحميالت، نامالیمات، مقابل برخی از فشاردرها آن ،دیگرعبارتبه .زنندمى دیوار و در بر مستهجن

 ؛ها، تمایل به تخریب اموال و تأسيسات عمومی و استفاده از الفاظ زشت دارندها و شکستاجحاف

 ؛ها تقویت کردرا در آنسازی هواداران، رفتار مثبت توان با کاهش فشارها و آراممی ،بنابراین

و یا هواداران در  نمایداگر مربی تيم با هواداران صحبت کند و جو مناسبی را ایجاد  ،مثالعنوانبه

، کنندمستقيم مشاهده  صورتحين تمرینات بازیکنان حضور داشته باشند و تالش بازیکنان را به

مربی و بازیکنان احترام بگذارند. این  و به نماینداحتمال زیادی وجود دارد که تيم خود را تشویق 

 (، اندرسون2007) 1جانسن(، سيمون و 2005(، هوی )2002ها با نتایج فولکسون و همکاران )یافته

 .باشدمیراستا ( هم1391نژاد و همکاران )و رمضانی (1387(، خادمی )2009) 2و کریسنسکا

به  عامل امنيتیتأثير را بر رفتار مثبت دارد.  ینبيشتر ،عامل امنيتیکه نتایج نشان داد  ،کلیطوربه

بسته در داخل و های مداردیده و مناسب، استفاده از دوربيناستفاده از مأموران انتظامی آموزش

 توان گفتمی ،خصوصایندارد. در اشاره بازرسی هواداران هنگام ورود به ورزشگاه و حوالی ورزشگاه

منظور کنترل و نظارت بر سکوهای تماشاگران و یا ورزشگاه بهوجود مأموران انتظامی مناسب در 

افراد خاطی  ،زیراکرد؛ خواهد  کنترلهواداران را  رفتارحدودی تا ،بستههای مداراستفاده از دوربين

مثبت و رفتار  کهشود موجب می شدنشوند و این ترس از شناساییشناسایی میراحتی به

هنگام گردد که بهمسابقات پيشنهاد می ۀکنندبه مدیران برگزار ؛ لذا،داز خود نشان دهن را ایشایسته

 منظور نظارت بهتر،به را دیده استفاده کنند و جلساتیبرگزاری مسابقات از نيروهای امنيتی آموزش

 داشته باشند.با نيروهای امنيتی 

در رفتار  عوامل مختلفی ،نشان دادرفتار هواداران  ۀدر حيط پژوهش ۀبررسی پيشينبراین، عالوه

هواداران هندبال عوامل موجب رفتار مثبت  یک ازکه کداماما این ،ندباشمی هواداران تأثيرگذار

که در  دارد، مسائل مبهمی بودند هارا بر رفتار مثبت آن نقشیک بيشترین کدامیا اینکه شود و می

ین پژوهش، شاهد برگزاری هرچه بهتر نتایج اۀ واسطهپژوهش حاضر شناسایی شدند. اميد است که ب

 مسابقات هندبال باشيم.

 

 

                                                           
1. Simon & Jonathan 

2. Krysinska 
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 تشکر و قدردانی
باشد. بدنی دانشگاه شاهرود میتربيت ۀارشد در دانشکد ۀناماین مقاله حاصل بخشی از پایان

 شود.، تشکر و قدردانی میرساندندیاری  پژوهشاین  ما را طیافرادی که  ۀاز کلي ،وسيلهبدین
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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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