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 خالصه 

 علل، تعیین و بررسي است، گرفته قرار توجه محققان  مورد اخیر دهة در که مهمي مسائل از مقدمه:

 علي مدل یینو تع سيهدف برر با حاضر پژوهش. است بوده فوتبال در نابهنجار های رفتار و حوادث

س تفكر و احسا بر دیبا تاک ایران فوتبال هواداران هولیگانیزم کنترل بر کوانتومي مدیریت رابطه

 .انجام شدي کوانتوم

تشكیل  ایران لفوتبا برتر لیگ تیم 16( لیدرها)هوادارن نفر  400تعداد گروه نمونه را  روش کار:

پژوهش،  انتخاب شدند. ابزار به صورت کل شمار آماری، جامعه بودن محدود علت دادند که به

 و  هادوی کوانتومي مدیریت مهارتهای پرسشنامه و هولیگانیزم ساخته محقق پرسشنامه و مصاحبه

 آمار برای AMOS و SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده تحلیل و بودتجزیه( 1398)زاده ملک

 .گردید استفاده استنباطي و توصیفي

 ورت مستقیمصبه  66/0 میزان هولیگانیزم کنترل بر کوانتومي نشان داد که مدیریت تایجن نتایج:

 به محبوب تیم مولفه بر کوانتومي ومي، نگاههای مدیریت کوانتاثرگذار بود. همچنین در بین مولفه

 به داوری مولفه بر کوانتومي ، احساس784/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومي ، تفكر783/0 میزان

 به داوری ولفهم بر کوانتومي ، عمل816/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومي ، دانش836/0 میزان

 به داوری مولفه رب کوانتومي ، زیستن80/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومي ، اعتماد827/0 میزان

 .اثرگذار بود به صورت مستقیم 826/0 میزان

ب توان گفت که از دالیل مهمي که سبست آمده از پژوهش ميبا توجه به نتایج بد :گیرینتیجه

شود نحوه افزایش حرکات و رفتار اعتراضي و فحاشي و در نهایت ایجاد آشوب در ورزشگاهها مي

رست درون تیم و رفتار ناد مسائل داوران و ناصحیح مدیریت و وضعیت ورزشگاهها، قضاوت

 .باشدشگاه ميوتصمیمات غلط بازیكنان، مربیان و مدیران با

 فوتبال هواداران هولیگانیزم، کنترل کوانتومي، مدیریت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 الس پنجاه حدود مدرن پدیده یک عنوان به ایران در فوتبال

 رداما  است، کرده آغاز را خود فعالیت رسمى شكل به که است

 غتافر اوقات کردن پر در را اى ویژه جایگاه کوتاه مدت این

بین  کشور اول ورزش عنوان به تدریج به توانسته و یافته مردم

 گروه ینب هم فوتبال تماشاى تا کند پیدا رواج جوانان و نوجوانان

د. شو برخوردار فراوان اهمیت و جذابیت از جامعه مختلف هاى

 اندیشمندان توجه، مورد اخیر دهة در که مهمي مسائل از

 لل،ع تعیین بررسي و است، رفتهگ قرار شناسي جامعه و اجتماعي

 هجلو که است بوده فوتبال در نابهنجار های رفتار و حوادث

 ایه در عرصه فوتبال برگزاری مسابقات هنگام در آن از هایي

 همچون رفتارهایي. شودمي مشاهده المللي بین و ملي

 یها انواع رفتار مهمترین از پرخاشگری و خشونت اوباشگری،

 در امروز به تا گذشته های سال طي در که است نابهنجاری

ال در فوتبعالوه بر این، . (1)  است داده رخ ورزشي میادین

هایش آید و با تشویقهوادار تنها کسي است که به استادیوم مي

. دز شونیرودهد تا بتوانند در برابر حریف پبه بازیكنان انگیزه مي

هایي تیم فوتبال بدون هوادار هیچ جذابیتي ندارد و عموما

یستي با البته. ترند که تماشاگران بیشتر و وفادارتری دارندموفق

تمایز بین هوادار و تماشاگر را در نظر گرفت. در ورزش 

 هواداران افرادی هستند که به ورزش، تیم و یا ورزشكاری

کنند. اما خاص عالقمند و امور مربوط به آن را دنبال مي

 کنندگان ورزش هم گفته فکه به آنان مصر)تماشاچیان ورزش

ق ، تنها رویدادهای ورزشي را از نزدیک یا از طری(شوندمي

ا ه بکنند و برخالف هواداران کوسایل ارتباط جمعي مشاهده مي

 .(2) کنندای هیجاني برقرار ميورزش و تیم مورد نظر خود رابطه

کردن  هماهنگ بااما هواداران متعصب، گروهي هستند که   

را دنبال  میت شتریب قیکنند توف يم يسع خود یتهایعالکوششها و ف

 مشانیت ای عالقه ورزش مورد یتماشاآنان  تحقق بخشند. و کنند

 کیآنها  یکار برا نیا داننديمي مذهب یتجربه کیبه  هیرا شب

 يکوشش چیاز ه یریهدف گ نیدر اي . آنان گاهاست ارزش

فروگذار  يعاجتما یبهایآس و یناهنجار جادیا متیبه ق يحت

 نیب زیرفتار خشونت آم ةنمون نیآشكارتر. (3) کنندينم

( ی)اوباشگر زمیگانیموسوم به هول یادهیطرفداران فوتبال، پد

 یدر کشورها افتهیاست که امروزه به شكل نسبتاً سازمان 

 1960. از اواخر دهه اروپا رواج دارد ژهیصاحب فوتبال به و

فرهنگ طرفداری و تماشاگری که خرده   1980میالدی تا اوایل 

 از. (4)های اوباشگری شكل گرفته است گسترش یافته و انگاره

 اوباشگری، وندالیسم و هولیگانیزم پدیدۀ آمدن وجود به ابتدای

 اجتماعي هرگز علوم محققان و شناسان جامعه به امروز، تا

( 5)پیرسون  .اند نكرده آن از ای ساده و واحد تعریف

 به فوتبال هواداران که دانداغتشاشاتي مي را فوتبال اوباشگری

 جنایي هایشامل فعالیت تعریف معموالً این. اندازند مي راه

 این. دهدمي رخ مسابقه از بعد یا قبل بیشتر موارد در و است

ها  گروه این. شوند مي انجام گروهي رفتارهای اوباشگرایانه

 برنامه پیش از ها آن از برخي چند هر اند، خودجوش اغلب

 مرتبط ها به باشگاه را خود گاه ها گروه این. اندشده ریزی

 کنند. بودین و همكاران درگیری ایجاد و برخورد تا سازندمي

 آمیزی خشونت رفتارهای معنای به معتقدند اوباشگری (2004)

خارج  و داخل در فوتبال، هواداران از گروهي با است که

جوان مرتكب آن  افراد اوقات بیشتر و کند مي بروز ها استادیوم

شناسي  آسیب و انحرافات شناسي جامعه متون شوند. درمي

 نوعي روحیة داشتن مفهوم به دفعات به وندالیسم اجتماعي،

 و ارادی تخریب آگاهانه، به تمایل مبین و رفته کار به بیمارگونه

 و مایر .است عمومي و متعلقات تأسیسات اموال، خودخواستة

 به عمومي و متعلقات اموال ارادی تخریب را الیسموند کلینارد

 .(6) کنندتعریف مي مكرر و مداوم صورتي

 18 قرن در که گرددمي بر ایرلندی هولیگانیزم، به خانواده 

کنند. این خانواده باج گیر بودند و نام لندن مهاجرت مي به

بود و به تذریج هولیگان،  "پاتریک هولیگان"سرپرست خانواده 

 و عقاید با( اوباش) ها هولیگان انگلستان ش معني گرفت. دراوبا

 در بسیاری آمیز فاجعه وقایع آورندۀ وجود به آمیز، تعصب افكار

 برخي بیمارگونة و واردیوانه عالقة ایتالیا اند. در بوده ورزشگاهها

 و پرخاشجویانه رفتارهای نیز و فوتبال تیمهای طرفداران از

 لقب آنها به که است شده سبب بقاتمسا عرصة در ویرانگرانه
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 یتوان گفت اوباشگر يدر مجموع م .(4) شود داده ها تیفوسي 

 فوتبال هواداران زیپرخاشگرانه و خشونت آم یرفتارهاي به تمام

 رونیو ب داخل شود که قبل و بعد از مسابقات، در ياطالق م

 نی. اابدی يبروز م يگروه و يو به صورت جمع ومیاستاد

موارد  يدر برخ ای ختهیو خودانگ خودجوش به صورترفتارها 

 فوتبال، در یاوباشگر ن،یشده اند. همچن یزیبرنامه ر شیپ از

تا ضرب و  تماشاگراني از فحاش ،يمتفاوت يانحراف یرفتارها

بر مطالعات انجام  یمرور شود. يم قتل، را شامل يجرح و حت

و  سمیوندال ۀدیدهد پد يم نشان موضوع رامونیشده پ

شده است.  يکشور انگلستان، بررس در ژهیبه و ،یاوباشگر

 کیار امز،یلیاز جمله جان و سستریدانشگاه ل محققان از يجمع

ها،  آشوب نگتون،یواد وانیو ا ،يمورف کیپاتر نگ،یدان

کردند. آنان  يبررس را ها، و اغتشاشات مرتبط با فوتبال یریدرگ

 يمعضل اجتماع نیکه ا دندیرس جهینت نیخود به ا قاتیدر تحق

 ،یكاریجوانان، ب یانگریعص چوني عوامل ریتحت تأث

 و یمشروب خوار ،یو داور یباز یخطاها مردان،یي پرخاشجو

 . (6) است ياجتماع یها يدودستگ

 اول است سطح تحلیل قابل سطح سه در خشونت پدیده 

 مسابقات هواداران و پرخاشگری تماشاگران و خشونت به مربوط

و  یكدیگر علیه محبوبشان های تیم از لب هواداریقا در که است

 سطح پذیرد، انجام مي عمومي های دارایي و اموال مورد در گاه

 سوم سطح و است بازیكنان پرخاشگری علیه و خشونت دوم

دهد مي روی مسابقه زمین در بازیكنان بین است که خشونتي

 هواداران فوتبال، زیخشونت آم یو رفتارها یاوباشگر. (3)

در  فوتبال شدن ورزش یو تجار ينشأت گرفته از عوامل صنعت

 يشدن فوتبال، هواداران سنت یبا تجار رایاست؛ ز دیعصر جد

 باشگاه با باشگاه داشتند و از اعمال قدرت در يكیکه رابطه نزد

به فوتبال ندارند؛  يتعلق گریکنند د يبرخوردار بودند احساس م

 ينوع شته خود دست بهنفوذ گذ یایاح یخاطر برا نیبه هم

. ابدی ينمود م یرانگریزنند که در قالب خشونت و و يرفتار م

 که خارج از ضوابط و يدر صورت یخشونت و پرخاشگر

به عنوان  رد،یصورت پذ يورزش نیادیحاکم بر م مقررات

شود که بر  يم يکارکرد نامناسب تلق یناپسند و دارا یرفتار

سوء و  یامدهایآن پ یعملكرد ستمیورزش و س نهاد ساختار

عوامل مؤثر در بروز خشونت  نیمهمتر. از گذارد يم يمنف

 میت به هواداران ينگرش منف يورزش یها میهواداران ت یيگرا

به  سیپل زیآم کینگرش تحر ،یاشتباهات داور ب،یرق

و کسب شهرت و  يورزش یروزنامه ها كاتیتماشاگران، تحر

ها علي الخصوص سازماناز طرف دیگر،  .(1) باشند يم اعتبار

توانند دچار ای اجتماعي ميسازمانهای ورزشي به عنوان پدیده

های سازمان .(7)نظمي و آشوب شوند هنجاری، آشفتگي، بيبي

های دیروز را ندارند، های زماني سازمانامروز دیگر فرصت

های بنابراین همواره باید توسل به سرعت و مهارت، توانمندی

نگه دارد و یک گام جلوتر از سایر رقبا حرکت  خود را به روز

تر به نظر های ورزشي حائز اهمیتاین امر در سازمان (.8) کنند

های ورزشي در ارتباط با افراد جامعه رسد، چرا که سازمانمي

 (9)  هستند، که هدف اصلي هم جامعه است

 حال. آن است تیریهر سازمان رهبری و مد ياز ارکان اصل

نسبت به  رانیرهبران ومد يو آگاه دانش هیر سامهم د نیا

انهای سازم جادیجهت ا ایروز دن يتیریمدهای روش نیدتریجد

ن ردک ادهیجهت پ نیاتخاذ روشهای نو زیو بهره وری و ن يرقابت

 (10) آمد خواهد در سطح سازمان بدست يتیریسبكهای مد نیا

ي از وانلذا مدیران ملزم به فراگیری مهارت نوین مدیریتي فرا

 .(11)جمله مهارت های مدیریتي کوانتومي در سازمان شده اند 

را  رانیکه مد یي استهامهارت مجموعهي کوانتوم مدیریت

 دیجد دگاهیاز د و آشوب راکه نه تنها تعارض  سازديقادر م

 .(12) به تعارض پاسخ دهند متفاوتای  وهیبنگرند، بلكه به ش

زای جهان و از جمله پیام کوانتوم این است که کل اج 

با هم هستند.  انسان، هستي یا موجوداتي پویا، آگاه و مرتبط

کوانتوم به معني ذرۀ در حال حرکت و با گرایش های احتمالي 

بي نظمي حاصل مي آید؛ و رابطه های سادۀ  است و اینكه نظم از

 یک علتي جای خود را به روابط چندعلتي، پیچیده و در هم

راك های انسان به شدت ذهني است و تفكر تنیده مي دهند. اد

الهامي و اشراقي است.  خالق نیازمند استفاده از توانمندیهای

دیدگاه  .(10)  دهدگفتمان دروني ما احساسات ما را شكل مي

کوانتومي جهان را به عنوان یک سیستم پویا، خود سازمان دهنده 
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ها ازمانکند. در این دیدگاه سبیني توصیف ميو غیر قابل پیش

باید آرایش یادگیرنده و خود کنترلي داشته باشند. در چنین 

ها و وظایف مدیران باید متفاوت ها، مهارتهایي ویژگيسازمان

هایشان را توسعه از نوع سنتي آن باشد تابتوانند محیط سازمان

داده و آن را در جهت موفقیت و سرآمد بودن هدایت و رهبری 

های شخصیت پرس و دد ایجاد توانایيها درصنمایند. سازمان

جوگر، ارتباط برقرار کردن، ایجاد رفتار محترمانه، ایجاد انگیزه 

در مخاطب، برخورد پخته با مسائل، آزادی فكر و حفظ آن و 

های کوانتومي مدیران را با خود کنترلي هستند. مهارت

دیدگاهي متفاوت و عقلي برای اداره افراد و تعارض رو به رو 

نگاه "عبارتند از،  يانتومهفتگانه کو یهامهارتکند. مي

 یيتوانا ؛"يتفكر کوانتوم"هدفمند،  دنید یيتوانا ؛"يکوانتوم

احساس  یيتوانا ؛"ياحساس کوانتوم"متناقص،  وهیتفكر به ش

دانستن  یبرا یيتوانا ؛"يشناخت کوانتوم"بخش،  اتیزنده و ح

عمل به  یيتوانا ؛"يعمل کوانتوم"و خالقانه.  یشهود وهیبه ش

و  ندیاعتماد به فرا یيتوانا ؛"ياعتماد کوانتوم" والنه،مسئ وهیش

 یبرقرار یبرا یيتوانا ؛"يکوانتوم ستیز".  يزندگ انیجر

به  دیجد یكردیرو يکوانتوم تیریمد ارتباط مستمر است.

شده است،  یزیربرنامه راتییکردن تغ يعمل یدر راستا تیریمد

است که در هر حالت و  نیبر ا دیکتا يکوانتوم تیریدر مد

 شود یرویمتفاوت پ يتیریمد ای یسبک رهبر کیاز  تیموقع

(13)  

ت، مدیران موفق آناني هستند که، با خالقیت و رهبری درس

 در عین ایجاد رقابتهای سالم و سازنده موجب شكوفا شدن

رب شود از ایجاد تنش و تعارض و درگیریهای مخاستعدادها مي

 فتنرو از دست  سرمایه ای جز به هدر رفتنکه نتیجهو ویرانگر 

 ویي شود، ممانعت به عمل آورند و به کاراطراوت و شادابي مي

 (14) کنند کمکهای ورزشي اثربخشي سازمان

 از طرف دیگر، بین فعالیتهای ورزشي گوناگون در ورزش،

های ورزشي تعارض، رفتار خشن و فوتبال بیش از سایر رشته

 های فوتباله بویژه بین طرفداران و هوادارن تیمپرخاشجویان

 . (4)شود مشاهده مي

 دارند کار و سر ورزش با نحوی به که کساني تمام کلي طور به

 از. شوندرو مي روبه پرخاشگری و اوباشگری پدیدۀ با ناگزیر

 فوتبال ناپذیر جدایي بخش پرخاشگری و خشونت که آنجایي

 و مختلف زماني مقاطع در نهرفتارهای پرخاشگرا بروز است،

 تنش .مشاهده است قابل زیاد یا کم شدتهای با مختلف مسابقات

 بین شهرآورد مانند حساس بازیهای برخي در بازیكنان بین

 سپاهان و پرسپولیس آهن، ذوب و سپاهان استقالل، و پرسپولیس

 آبادان نفت ،1398 ماهشهر و  پرسپولیس حذفي جام ،1398 سال

 تخریب در تماشاگران ناشایست رفتارهای بروز و 1397 فوالد و

 ضرب زمین، داخل به تماشاگران هجوم ها، ورزشگاه تجهیزات

 بیرون در عمومي اموال به رساندن آسیب داوران، وجرح

 مین، ز درون به تماشاگران سوی از سنگ پرتاب ورزشگاه،

 زد  ورزشگاه، در اغتشاش تماشاگران، برخي پراني سنگ

 سكوهای در اغتشاش و یكدیگر با تیم دو یكنانباز وخورد

هستند. از طرف دیگر  رفتارها گونه این از اینمونه تماشاگران،

 قادر را افراد کوانتومي، دهد که، مدیریتمي مباني نظری نشان

 دهند و باعث، پاسخ تعارض به جدید ای شیوه به که سازدمي

 و ، رشد ودموج تغییرات بینيپیش و ادراك در توان افزایش

حوادث  و تغییرات به پاسخگویي در قدرت شكوفایي و افزایش

 نحوه در تغییر باعث مدیریت کوانتومي  است. عالوه بر این،

 هایمكانیزم است. اصول گردید مدیریت اصول و ابزار نگرش،

 رویكردهای و رفتار ویژگي، به توجه قابل تأکید کوانتومي

با استفاده از مهارتهای  مدیران و همچنین رهبران .دارد اقتضایي

 سبک کوانتومي از مهارتهای گیری بهره با و مدیریت کوانتومي

 زمینه طریق این از تا نو به مسایل داشته نگرش و تفكر شیوه و

 این از. شوند سازمان شهودی در و خالقانه تفكر شناخت ساز

 رد را اعتماد و توانند احساسمي سازماني مدیران و رهبران طریق

 به مهم این که آورند به وجود خود کارکنان و زیردستان میان

 و خالقانه تفكر مسائل، به جدید و نو موجب نگرش خود نوبه

 رو شود؛ ازاین مي سازمان در بیني پیش و نگری آینده شهودی،

 آینده و بیني پیش به همراه شهودی و خالقانه تفكر پیدایش با

 که آید مي به وجود سازمان در پاسخگویانه عمل توانایي نگری،

 و پیشرفت پیرو،  رهبر متقابل ارتباط زیست مهم این اساسي پیامد
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به  درنهایت و دهي خودسازمان از طریق پیروان توسعه 

 به توجه با است.  لذا دقیق و حسابگر سازماني وجودآمدن

 خصوص در گرفته صورت تحقیقات کمبود و موضوع اهمیت

 هولیگانیزم)اوباشگری(، محقق و يکوانتوم مدیریت متغیر دو

 علي مدل و تعیین بررسيبر  مبني تحقیق اصلي سوال پاسخ بدنبال

 دیبا تاک  ایران فوتبال هواداران هولیگانیزم کنترل بر کوانتومي مدیریت رابطه

 .انجام شدي بر تفكر و احساس کوانتوم

 

 روش کار

 یاز نظر استراتژ ،یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا

بر الگوی معادالت ساختاری است که به روش  يمبتن  يستگهمب

کانون شامل  قیتحق نیا یجامعه آمارید. گرداجرا  يدانیم

 1399در سال  تیم لیگ برتر فوتبال ایران 16هوادارن)لیدرها( 

علت محدود  به (.N= 400)باشندينفر م  400 در مجموعکه 

برابر در  یآمار تعداد نمونه آنها با جامعه ،یبودن جامعه آمار

ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه  (.n=N= 400)شودينظر گرفته م

ی، کوانتوم یریتمدهای جمعیت شناختی، ویژگی

 هولیگانیزم می باشد.
 های جمعیت شناختیالف( ویژگی

 3ای شماره گزینه 5متغیر سن که توسط سوال پاسخ بسته

سال،   35 – 31سال،  30 – 26سال،  25 -20سال،  20زیر )

 . گیری شده استای، اندازه( و با مقیاس فاصلهسال 36باالتر از 

ای گزینه 5متغیر میزان تحصیالت: توسط سوال پاسخ بسته 

 ودیپلم  متوسطه، اول مدرك نوشتن، و خواندن )سواد 4شماره

ی ابه( و با مقیاس رتفوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری

اشتغال: که توسط سوال  تغیر وضعیت. مگیری شده استاندازه

اس اسمي )بیكار، شاغل( و با مقی 5ای شماره گزینه 2پاسخ بسته 

. متغیر نوع شغل: توسط سوال پاسخ باز گیری شده استاندازه

. متغیر میزان گیری شده استاندازه و با مقیاس اسمي  6شماره 

 و با مقیاس نسبي، 7درآمد: توسط سوال پاسخ باز شماره 

. متغیر تیم محبوب: توسط سوال پاسخ باز گیری شده استاندازه

 . گیری شده استو با مقیاس اسمي، اندازه 8شماره 

 یکوانتوم یریتمدب( 

بین است که متغیر پیش يکوانتوم یریتمد یهامهارت

 ینشد.  ایری گ( اندازه1399)محقق ساختهتوسط پرسشنامه 

: امتیازاتي کوانتومي مدیریت .باشديسوال  م 28 یپرسشنامه دارا

 مدیریت ( مربوط به28-1های )است که به وسیله سواالت شماره

جیده ای لیكرت، سنای، پنج درجهکوانتومي و با مقیاس فاصله

 شود.مي

 ج( هولیگانیزم

محقق توسط پرسشنامه هولیگانیزم متغیر مالك است که 

وال  س 55 یپرسشنامه دارا یناشد. یری گ( اندازه1399)ساخته

-رهواالت شماسهولیگانیزم: امتیازاتي است که به وسیله  .باشديم

ای، پنج ( مربوط به هولیگانیزم و با مقیاس فاصله55-1های )

 شود.ای لیكرت، سنجیده ميدرجه

 هاگیری دادهابزار اندازه

 به فردی، اطالعات لیست چک بر عالوه پژوهش این در

 شنامهپرس و مصاحبه از تحقیق متغیرهای گیریاندازه منظور

 :که شد استفاده ساخته محقق

 :مصاحبه 

 با استفاده از روش گلوله برفي نخبگان آگاه، اساتید 

  تبالنظران، داوران، مربیان و کارشناسان فودانشگاهي، صاحب

 صصيکه در زمینه فوتبال تجارب، سوابق و اطالعات مفید و تخ

ي و خصوص مدیریت کوانتومداشتند انتخاب شدند و از آنها در 

 هولیگانیزم نظرخواهي شد) در شیوه گلوله برفي هر یک از

 نخبگان بنا به تجربه و شناخت، متخصص دیگری را در حیطه

 مورد بررسي معرفي نمودند(.

 :پرسشنامه 

 وده محقق یک پرسشنامه باز به جامعه مورد پژوهش ارائه دا

 به تكرار، محقق با استفاده از تكنیک دلفي، پس از چند بار

اقدام  از،باجماع نظر رسیده و با ارائه یک پرسشنامه پاسخ بسته و 

آوری اطالعات در خصوص مدیریت کوانتومي و به جمع

 شد. هولیگانیزم

 مدیریت کوانتومی( پرسشنامه الف

 28که دارای ي کوانتوم یریتمدمحقق ساخته  پرسشنامه 

ای گزینه 5ر مقیاس گذاری این پرسشنامه دکه نمره سوال بود 
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 ،«ازیامت 3»متوسط  ،«ازیامت 2»کم  ،«ازیامت 1»لیكرت خیلي کم

 باشد.مي «ازیامت 5» ادیز يلیو خ «ازیامت 4»ادیز

 هولیگانیزم( پرسشنامه ج

سه  سوال و 28که دارای محقق ساخته هولیگانیزم پرسشنامه 

 مولفه:

 تیم)تیم محبوب، تیم حریف(

 شگاه، امنیتي(برگزار کننده)داوران، ورز

 رسانه

ای لیكرت گزینه 5گذاری این پرسشنامه در مقیاس که نمره  

 4»ادیز ،«ازیامت 3»متوسط  ،«ازیامت 2»کم  ،«ازیامت 1»خیلي کم

 باشد.مي «ازیامت 5» ادیز يلیو خ «ازیامت

 هاگیری دادهروایی و پایایی ابزار اندازه

 روایی

ها، گروهي از برای اطمینان از روایي صوری پرسشنامه

ي وایرمتخصصین و اساتید دانشگاهي متن پرسشنامه را مطالعه و 

 . محتوایي آن را تأیید کردند

 ها، از تحلیل عامليبرای اطمینان از روایي سازه پرسشنامه

 نیه ابسازه  یيروااز استفاده  اکتشافي و  تاییدی استفاده شد.

 یه براانتخاب شد یهاشاخص که خاطر است تا مشخص شود

 یا خوردارندمورد نظر خود از دقت الزم بر یهاسازه یریگاندازه

 .یرخ

 پایایی

به ترتیب برای پایایي سواالت آن از طریق آلفای کرونباخ 

که به دست آمد  91/0و  87/0مدیریت کوانتومي و هولیگانیزم 

ها نشان دهنده این است که ابزار میزان آلفای کرونباخ مولفه

 باشد.ب اعتبار مناسب برخوردار ميمذکور از ضری

 هاآوری دادهروش جمع
های تحقیق با توجه به تعداد هواداران فوتبال تهیه و پرسشنامه

بعد از کسب مجوز از مسئولین فدراسیون  فوتبال و سازمان لیگ 

و با هماهنگي با باشگاههای لیگ برتر و بصورت حضوری یا 

ه آنها تحویل داده شد تا پس پرسشنامه آنالین  و به تعداد الزم ب

های . پس از جمع آوری پرسشنامهآوری گردداز تكمیل جمع

های مربوط به هر کدام، اطالعات تحقیق، طبق دستورالعمل

گیری تبدیل استخراج، امتیازگذاری و به مقیاسهای اندازه

 . گردید

 

 های آماری روش

و  هیجزها، تپرسشنامه قیاطالعات از طر یآورپس از جمع

مار آ یبرا AMOSو  SPSSاز نرم افزار  ها با استفادهداده لیتحل

 يفیآمار توص ی. از روشهاگردیداستفاده  يو استنباط يفیتوص

اف انحر ،يدرصد فراوان ،يفراوان یهاشاخص ن،یانگیم رینظ

 يفیصاطالعات تو انیب یبرا هاها و نموداراستاندارد، نما، جدول

ه ستفادا يشناخت تیجمع یهاداده لیتحل و هیاز جمله تجز قیتحق

 یرنوفاز آزمون کلموگروف اسم يشد. در بخش آمار استنباط

 ملعا ، از تحلیلها، آزمونداده یعبودن توز یعيطب یینتع یبرا

مدل سازه و  روایي برای تاییدی عامل تحلیل و اکتشافي

 ینب یشپ یرمتغ رابطه علي یینجهت تع یمعادالت ساختار

تفاده اس هولیگانیزممالك  یرمتغبا  مدیریت کوانتوميمهارتهای 

 شد.

 

 نتایج

 هوادار تیم پرسپولیسکه بر طبق نتایج تحقیق پاسخگویاني  

را داشتند.        درصد( 6/28) يفراوان نیشتریهستند ب

 نیشتریسال هستند ب 30تا  26 ریز يسن دامنهکه در پاسخگویاني 

سال 20زیر  ير فاصله سنکه د یدرصد( و افراد 6/28) يفراوان

 6/12اند )را به خود اختصاص داده يفراوان نیکمتر باشنديم

 دارای مدرك تحصیلي کارشناسيکه پاسخگویاني  درصد(.

دارای مدرك که  یدرصد( و افراد 8/35)يفراوان نیشتریهستند ب

را به خود اختصاص  يفراوان نیکمتر باشنديم زیر دیپلم و دیپلم

 نیشتریهستند ب شاغلکه پاسخگویاني  درصد(. 1/10اند )داده

 نیکمتر باشنديم بیكارکه  یدرصد( و افراد 7/63)يفراوان

پاسخگویاني  درصد(. 3/36اند )را به خود اختصاص داده يفراوان

درصد( و  63/52)يفراوان نیشتریهستند ب شاغل آزاد دارای

تصاص را به خود اخ يفراوان نیکمتر باشنديم کارمندکه  یافراد

درآمدشان زیر یک که پاسخگویاني  درصد(. 17/14اند )داده
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که  یدرصد( و افراد 4/30)يفراوان نیشتریهستند ب میلیون 

را به  يفراوان نیکمتر باشنديم تر از چهار میلیوندرآمدشان پایین

 بر طبق نتایج تحقیق درصد(. 1/13اند )خود اختصاص داده

و محقق مجاز به استفاده از  بودهنرمال  قیتحق یرهایمتغ عیتوز

  .باشدآمار پارامتریک مي

 هواداران هولیگانیزم کنترل بر کوانتومي های مدیریتمولفه

 .نیست اثرگذار ایران از نظر آماری فوتبال

 

 

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی نگاه اثر ساختاری معادالت . مدل1شکل 

م و ضریب استاندارد را در ، مسیر مستقی1در جدول شماره 

 دهد.الگوی تحقیق نشان مي

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی نگاه اثر ساختاری مدل اجرای . نتایج1جدول 

 نتيجه              نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

نگاه کوانتومی
 

 معنی دار 773/10 783/0 تیم محبوب

 معنی دار 724/10 736/0 تیم حریف

 معنی دار 757/10 771/0 داوری

 معنی دار  704/0 ورزشگاه

 معنی دار 79/8 607/0 امنیت

 معنی دار 138/9 643/0 رسانه
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در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یمولفه ها مولفه نگاه کوانتومي بر  معادالت ساختاری

 ییدمكنون تأ یرها با متغرابطه آن و اثرگذار استهولیگانیزم 

 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل یشد)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری نگاه کوانتومي بر تیم  ین(. همچنباشديم

 771/0و  783/0به صورت مستقیم به میزان  محبوب و داوری

  است.

 
 

 

 

 هولیگانیزم کنترل های فهمول بر کوانتومی تفکر اثر ساختاری معادالت . مدل2شکل 

 

، مسیر مستقیم و ضریب استاندارد را در الگوی زیر در جدول 

 دهد.تحقیق نشان مي

 

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی تفکر اثر ساختاری مدل اجرای نتایج . 2جدول

 

 نتیجه          نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

تفکر کوانتومی
 معنی دار 989/9 744/0 بوبتیم مح 

 معنی دار 768/10 739/0 تیم حریف

 معنی دار 13/10 784/0 داوری

 معنی دار  648/0 ورزشگاه
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 معنی دار 483/8 605/0 امنیت 

 معنی دار 468/8 61/0 رسانه

در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یمولفه ها ومي بر مولفه نگاه کوانت معادالت ساختاری

 ییدمكنون تأ یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استهولیگانیزم 

 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل یشد)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری تفكر کوانتومي بر مولفه  ین(. همچنباشديم

و  784/0و تیم محبوب به صورت مستقیم به میزان   داوری

 است 744/0

 

 

 

 هوليگانيزم کنترل های مولفه بر کوانتومی احساس اثر ساختاری معادالت مدل .3 شکل

، مسیر مستقیم و ضریب استاندارد را در الگوی در جدول زیر

 دهد.تحقیق نشان مي

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی احساس اثر ساختاری مدل اجرای نتایج .3 جدول

 نتیجه             نسبت بحراني میزان اثرگذاری فرضیه 

س کوانتومي
احسا

 

 معني دار 586/9 767/0 تیم محبوب

 معني دار 455/10 781/0 تیم حریف

 معني دار 898/9 836/0 داوری

 معني دار  626/0 ورزشگاه

 معني دار 110/8 6/0 امنیت

 معني دار 475/8 656/0 رسانه
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در  یو سطوح معنادارافزار آموس نرم يبا توجه به خروج

کنترل  یهامولفه مولفه احساس کوانتومي بر  معادالت ساختاری

 ییدمكنون تأ یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استهولیگانیزم 

 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل یشد)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری احساس کوانتومي بر  ین(. همچنباشديم

و  836/0به صورت مستقیم به میزان  ریفمولفه داوری و تیم ح

 است. 781/0

 

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی دانش اثر ساختاری معادالت مدل .3 شکل

 یاستاندارد را در الگو بیو ضر میمستق ری، مسزیردر جدول 

 .دهدينشان م قیتحق

 هوليگانيزم کنترل های ولفهم بر کوانتومی دانش اثر ساختاری مدل اجرای . نتايج4جدول 

 

 نتیجه           نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

ش کوانتومی
دان

 

 معنی دار 572/9 744/0 تیم محبوب

 معنی دار 583/10 769/0 تیم حریف

 معنی دار 965/9 816/0 داوری

 معنی دار  638/0 ورزشگاه

 معنی دار 175/8 596/0 امنیت

 معنی دار 59/8 656/0 رسانه

 
در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یهامولفهکوانتومي بر  مولفه دانش معادالت ساختاری

 ییدمكنون تأ یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استهولیگانیزم 

 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل یشد)سطح معنادار

اثرگذاری دانش کوانتومي بر مولفه باالترین  ین(. همچنباشديم
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 است. 769/0و  816/0داوری و تیم حریف به صورت مستقیم به میزان  

 
 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی عمل اثر ساختاری معادالت مدل .4 شکل

مسیر مستقیم و ضریب استاندارد را در  زیردر جدول 

 دهد.الگوی تحقیق نشان می

 هوليگانيزم کنترل های مولفه بر کوانتومی عمل اثر ساختاری مدل اجرای ايج.  نت5جدول 

 نتیجه          نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

عمل کوانتومی
 

 معنی دار 317/9 752/0 تیم محبوب

 معنی دار 449/10 808/0 تیم حریف

 معنی دار 703/9 827/0 داوری

 معنی دار  6/0 ورزشگاه

 معنی دار 897/7 583/0 تامنی

 معنی دار 44/8 668/0 رسانه

 

در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یمولفه ها کوانتومي بر  مولفه عمل معادالت ساختاری

 ییدمكنون تأ یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استهولیگانیزم 

 05/0متر از سواالت ک یهمربوط به کل یشد)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری عمل کوانتومي بر مولفه  ین(. همچنباشديم

 808/0و  827/0داوری و تیم حریف به صورت مستقیم به میزان 

 است.
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 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی اعتماد اثر ساختاری معادالت مدل .5 شکل

در مسیر مستقیم و ضریب استاندارد را  زیردر جدول 

 دهد.الگوی تحقیق نشان می

 هوليگانيزم کنترل های مولفه بر کوانتومی اعتماد اثر ساختاری مدل اجرای . نتايج6جدول 

 نتیجه             نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

اعتماد کوانتومی
 

 معنی دار 36/9 74/0 تیم محبوب

 معنی دار 21/10 76/0 تیم حریف

 معنی دار 73/9 80/0 داوری

 معنی دار  63/0 ورزشگاه

 معنی دار 29/8 63/0 امنیت

 معنی دار 19/8 62/0 رسانه

 
 

در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یهامولفه کوانتومي بر  مولفه اعتماد معادالت ساختاری

 شد ییدتأمكنون  یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استهولیگانیزم 

(. باشديم 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل ی)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری اعتماد کوانتومي بر مولفه داوری و  ینهمچن

 است. 76/0و  80/0تیم حریف به صورت مستقیم به میزان 
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 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی زیستن اثر ساختاری معادالت مدل .6 شکل

مسیر مستقیم و ضریب استاندارد را در الگوی  زیردر جدول 

 دهد.تحقیق نشان مي

 هولیگانیزم کنترل های مولفه بر کوانتومی زیستن اثر ساختاری مدل اجرای . نتایج7جدول 

 نتیجه          نسبت بحراني میزان اثرگذاری فرضیه 

زیستن کوانتومي
 

 معني دار 9.676 727/0 تیم محبوب

 معني دار 10.923 781/0 م حریفتی

 معني دار 10.267 826/0 داوری

 معني دار  655/0 ورزشگاه

 معني دار 8.391 605/0 امنیت

 معني دار 8.793 664/0 رسانه

 

در  یافزار آموس و سطوح معنادارنرم يبا توجه به خروج

کنترل  یهامولفه کوانتومي بر  مولفه زیستن معادالت ساختاری

 شد ییدمكنون تأ یرها با متغو رابطه آن اثرگذار استلیگانیزم هو

(. باشديم 05/0سواالت کمتر از  یهمربوط به کل ی)سطح معنادار

باالترین اثرگذاری زیستن کوانتومي بر مولفه داوری و  ینهمچن

 .است 781/0و  826/0تیم حریف به صورت مستقیم به میزان 

 یریگجهیو نتبحث 

 های تحقیق نشان داد که از پرسشنامه مدیریت کوانتوميیافته

 کوانتومي، احساس کوانتومي، تفكر کوانتومي، عامل)نگاه 7
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 زیستن و کوانتومي اعتماد کوانتومي، عمل کوانتومي، دانش

 عاملي بار از هاگویه تمامي و بود استخراج قابل کوانتومي(

شد.  تأیید مكنون متغیر با هاآن رابطه و بودند برخوردار مناسبي

 ،(15)همكاران  و شارلوت نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات

 و گاندهي ،(17) همكاران و توکلي ،(16) وهمكاران پورنظری

رسد دلیل احتمالي باشد. بنظر ميهمسو مي 18 همكاران

 همسویي به این خاطر باشد که دانش مدیریت و در کنار آن

و  هایستگیشا مختلف انواع و شده دهیچیپ يورزش تیریمد

 نیاست، از ا ازیدر حوزه ورزش مورد ن تیریمد یمهارتها برا

مهارتها دانش و مهارت های مدیریت  نیاز مهمتر يكی ،رو

 مدیران توان، بردن باال کوانتومي مدیریت هدف کوانتومي است.

 و توصیف جهت رهنمودی منزله به آن از دارد سعي که است

همچنین با  .نماید استفاده مورد مدیریتي مسایل و هاپدیده تبیین

 و مربیان استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومي، داوران،

 های آشوب با شدن رو روبه توانند درمي  ها استادیوم مدیران

 خالقانه و جدید، راهكارهایبا استفاده از  مسابقه، حین احتمالي

 .کند کمک مشكل حل به توانندمي

رکاران مدیران، دست اند کوانتومي های مهارت از ستفادها با 

 متخصصان به هااستادیوم مدیران و مربیان حوزه فوتبال، داوران،

 صورت به سازمانشان و خود تغییر موجب و شده تبدیل تغییر

 حوزه اندرکاران دست مدیران، که هایيمهارت .شوندمي عمیق

 که سازدمي قادر را هایوماستاد مدیران و مربیان داوران، فوتبال،

 ایوهشی به بلكه بنگرند، جدید دیدگاه از را تعارضات تنها نه

 یمهارتها از استفاده همچنین با .دهند پاسخ آنها به جدید

 انایيتو و کوانتومي نگاه از گیری بهره با و کوانتومي مدیریت

 تا هداشت مسایل به نو نگرش و تفكر شیوه و سبک هدفمند، دیدن

 و خالقانه تفكر و کوانتومي شناخت ساز زمینه طریق این از

 حوزه اندرکاران دست مدیران، طریق این از. شوند شهودی

 و احساس توانندمي هااستادیوم مدیران و مربیان داوران، فوتبال،

 که دآورن وجود به خود هواداران میان در را کوانتومي اعتماد

 كرتف مسائل، به جدید و نو نگرش موجب خود نوبه به مهم این

 شود.مي مسایل در بیني پیش و نگری آینده شهودی، و خالقانه

 یزمهولیگان های تحقیق نشان داد که در پرسشنامه کنترلیافته

 55تمامي  بودند و برخوردار مناسبي عاملي بار از هاگویه تمامي

 تیم محبوب، تیمهای مربوط به خود که شامل، گویه با مولفه

وضعیت ورزشگاه و مدیریت برگزاری  وران،حریف، دا

تار در بروز رف ایعوامل رسانهو  عوامل امنیتي، مسابقات

 د داشتن آمیز و هولیگانیزم هواداران فوتبال ارتباط معنادارخشونت

 شد.  تأیید مكنون متغیر با هاآن رابطه و

 جهان و در سطح پرطرفدار ورزشهای ازجمله فوتبال ورزش

 ریبسیا ذینفعان است شده سبب موضوع این. است ایران ازجمله

 و که از قدرت باشند داشته وجود ورزشي رشتة این در

 هشد موجب موضوع این که باشند برخوردار عمیقي تأثیرگذاری

و در نهایت  منفي فشارهای بر بروز مختلف عواملي تا است

 زهامرو. باشند تأثیرگذار ایران فوتبال آشوب و هولیگانیزم

 ابعاد به توجه لزوم که اندیافته جایگاهي فوتبال در اگرانتماش

ان امر نش این.دهد مي نشان پیش از را بیش آنان حضور مختلف

 برخورداری ضرورت و مختلف مسائل به توجه اهمیت دهندۀ

 و کنترل مقابله برای گسترده دید از وسعت فوتبال مدیران

 زا برخي ود،وج با این .باشد هولیگانیزم هواداران فوتبال

 غیرمتعارف رفتارهای حتي و ها رویکج و ناهنجاریها

 نممك دهد که مي قرار وضعیتي در را تماشاگران ورزشكاران،

 به و کنند نقص آساني به را رایج هنجارهای و قواعد است

كي یآورند.  روی آمیز خشونت پرخاشجویانه و هایرویارویي

ها و شي از خشونتاز این موارد بر اساس نتایج که منبع بخ

 است.  محبوب تیم رفتارهای هولیگانیزمي ناکامى

از طرف دیگر، یكي از دالیل مهم سبب افزایش حرکات و 

رفتار اعتراضي و فحاشي و در نهایت ایجاد آشوب در 

 نحوه مدیریت و وضعیت ورزشگاههاشود ورزشگاهها مي

 ورزشگاه، درهای پشت شدن معطل باشد. عواملي همچون،مي

 در جلي معطلي و ازدحام بلیت، فروش و تهیه نامناسب وشر

 بد ورزشگاه، ساعت ظرفیت از بیش فروشي بلیط تحویل برای

 و آبخوریها صندلیها، نامناسب وضعیت ها، مسابقه برگزاری

ها، دسترسي نبود وسایل نقلیه عمومي، نبود پارکینگ دستشویي
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عث ناراحتي و با ورزشگاه کارکنان و مسئوالن بد مناسب، رفتار 

 شود.خشم هواداران فوتبال مي

ترین مسائل در ترین و ضروری، از مهمعوامل امنیتيامروزه 

باشد. که با مي علي الخصوص فوتبال های ورزشي وحیطه رقابت

های ورزش فوتبال تواند از بروز پرخاشگریمدیریت مناسب مي

ران شاگتماجلوگیری کند. رفتار پلیس و نیروهای امنیتي در قبال 

د، ای دارو هواداران در بروز آشوبگری نقش بسیار تعیین کننده

 تواند هواداران را از صحنه آشوب و درگیری دورزیرا هم مي

رادی تواند تحریک کننده آنها باشد. نتایج تحقیق مکند و هم مي

های کنترلي که به بررسي تاثیر شیوه (19)سیاسر و همكاران 

ها در کاهش گرایش تماشاگران انهپلیس و تصویرسازی رس

مر افوتبال ایران به خشونت و اوباشگری پرداختند موید این 

سون به نقل از پیر و اسكات تحقیقي نتایج باشد. همجنینمي

گران در رفتار در قبال تماشا که داد نشان(19)سیاسي و همكاران 

دی بروز خشونت تماشاگران موثر است. آنها معتقدند در موار

رد، پلیس سعي در آرام نمودن جمعیت و مدیریت ناآرامي داکه 

یرون ه برفتارها قابل کنترل خواهد بود و از سرایت این خشونت ب

 شود، ولي در مواردیاز ورزشگاهها تا حد زیادی جلوگیری مي

دهد که پلیس با خشونت به رفتارهای جماعت ناآرام، پاسخ مي

 شود. این گونه رفتارها تشدید مي

 تصادی،اق ابعاد گسترش و ورزش فوتبال ای شدنرسانه با

 تبالفو حواشي و تأثیرات مسائل، آن، صنعتي و فراغتي فرهنگي،

 کشانده جامعه عمومي صحنة به و فراتر رفته ورزش حوزۀ از

و اطالعات هستند و  هامنبع اصلي اندیشه هارسانه .شودمي

تار مردم داشته ها، عقاید و رفتوانند نفوذ زیادی بر نگرشمي

ردی ها تقویت کننده رفتارهای همساز و یا در مواباشند. رسانه

 رائها با گاهي نیز ورزشي نشریات و ها رسانهناهمساز هستند. 

 در پرخاش و خشونت ایجاد پتانسیل سبب آمیز تحریک مطالب

 شوند. نتایج تحقیق مرادی سیاسر و همكارانمي تماشاگران بین

های کنترلي پلیس و تصویرسازی تاثیر شیوهکه به بررسي  (19)

و  ها در کاهش گرایش تماشاگران فوتبال ایران به خشونترسانه

 باشد. اوباشگری پرداختند موید این امر مي

بر  کوانتومي مولفه نگاههای تحقیق نشان داد که یافته

مولفه تفكر و  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم یهامولفه

تاثیر را داشت، بعبارت بیشترین  داوری مولفه ي درکوانتوم

 هولیگانیزمي رفتارهای کنترل باعث کوانتومي دیگر، نگاه

. نتایج تحقیق حاضر با نتایج شود شكست تحمل و هواداران

 ،(17)همكاران  و توکلي ،(1397)همكاران و فرتحقیقات نادری

ه بر ک  ،(18) همكاران و گاندهي ،(16)وهمكاران  پورنظری

روی اثر مدیریت کوانتومي بر حل تعارض  و مشكالت و 

رسد دلیل بنظر ميها صورت گرفته بود، همسویي دارد. چالش

همسویي نتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق حاضر به این 

در حین برگزاری مسابقات فوتبال، عواملي خاطر باشد که 

که از  شودمتعددی باعث عصبي و خشمگین شدن هواداران مي

درون تیم، کم کاری و رفتار  مسائل مواردی همچون، جمله آن

نادرست وتصمیمات غلط بازیكنان، مربیان و مدیران باشگاه، 

 باشد. درشكست در بازی شهر آورد و تیمهای پایین جدول مي

 شان ذهني برداشت تیم یک هواداران اگر فوتبال، مسابقه جریان

 در و یكپارچه و منسجم تیم یک عنوان به رقیب، تیم به نسبت

 بدانند، خود تیم از برتر را آن حتي یا و باشد باال سطح

 شود، مواجه ناکامي با شان عالقه مورد تیم که درصورتي

 و پرخاشگرانه واکنش درنتیجه و نكرده محرومیت احساس

 از ها آن برداشت اگر اما دهند؛ نمي نشان خود از آمیزیخشونت

 باشد معمولي حتي یا و ضعیف تیم یک عنوان به رقیب تیم

 اقدام شود رو روبه ناکامي با شان موردعالقه تیم که درصورتي

یكي از مهارتهای که   .کرد خواهند پرخاشگرانه های واکنش به

خشم هوادارن موثر باشد  کنترل یا محدودیت تواند در اعمالمي

غ از مولفه نگاه کوانتومي است. نگاه کوانتومي یعني مدیریتي فار

 نگاه کوانتومي ها، بعبارتي دیگر،ورزیپیش داوریها و غرض

 آنچه از که سازدمي قادر را  باشگاه، مدیران و مربیان بازیكنان،

 و شخصیت پایه بر دهد،مي روی مسابقه برگزاری حین در

 شود کهگیری نمایند. این امر باعث ميشان تصمیمکاری وجدان

 دیدگاه از را زاری مسابقهتعارضات و مشكالت در حین برگ

این امر  .دهند پاسخ آنها به جدید ایشیوه به بنگرند و جدید

باعث کنترل خشم و عصبانیت هواداران از مسایل و اتفاقات 
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بازی حتي در صورت شكست در بازی خانگي یا  درون مسائل

خواهد شد  شانمحبوب تیم شهرآورد و یا کم کاری بازیكنان  و

ل بروز رفتارهای هولیگانیزمي هواداران و کنترل عوام درو 

  تحمل شكست موثر خواهد بود.

مولفه تفكر کوانتومي بر  های تحقیق نشان داد کهیافته

فكر فه تمولو  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم یهامولفه

بارت تاثیر مستقیم داشت، بع داوری مولفه کنترل کوانتومي در

 در نهوادار رفتار کنترل باعث توانندمي کوانتومي دیگر، تفكر

یج .  نتایج تحقیق حاضر با نتاشود داوران قضاوت به واکنش

 ،(17) همكاران و توکلي ،(1397)همكاران  و فرتحقیقات نادری

ر روی بکه  (18) همكاران و گاندهي ،(16)وهمكاران  پورنظری

ها اثر مدیریت کوانتومي بر حل تعارض  و مشكالت و چالش

رسد دلیل همسویي بنظر ميورت گرفته بود، همسویي دارد. ص

 اشدبنتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر 

 هاتهوادارن فوتبال درحین برگزاری مسابقات بدلیل اشتباکه 

 برعلیه ورزیو غرض نادرست سوت زدن، رفتارهای داوران، دیر

 دهش خشمگین و عصبي بسیار حریف سود به و شانمحبوب تیم

 زميو در نهایت باعث بروز رفتارهای خشونت آمیز و هولیگانی

 قدارم هواداران فوتبال مسابقه یک برگزاری طي در شد. خواهند

 هذخیر را دروني فشارهای از ناشي غریزی نیروهای از زیادی

 چه هر را یزیغر نیروهای این که دارند تمایل بنابراین کنند،مي

 نه،همچون داوری ضعیف و مغرضا عواملي .ندکن تخلیه تر سریع

 این تخلیه برای را الزم فرصت که است جمله مواردی از

 تفاده ازلذا داوران با اس .آورد مي فراهم دروني غریزی نیروهای

 و جدید گیری و استفاده از راهكارهایتفكر کوانتومي و بهره

 و متری تماشاگرانحساسیت ک توانند باعث کاهشمي خالقانه

ر شوند و در نهایت باعث کنترل رفتار هوادارن د هواداران

زم انیواکنش به قضاوت داوران شود که این امر در کنترل هولیگ

 بسیار موثر خواهد بود.

مولفه احساس کوانتومي بر های تحقیق نشان داد که یافته

مولفه احساس و  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم  یهامولفه

تاثیر را داشت، بعبارتي دیگر داوری بیشترین  مولفه کوانتومي بر

 به واکنش در هوادارن رفتارهای کنترلاحساس کوانتومي باعث 

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  .شود داوران قضاوت

 پورنظری ،(17)همكاران  و توکلي ،(1397)همكاران و فرنادری

ر که بر روی اث (18) همكاران و گاندهي ،(16)وهمكاران 

ها مدیریت کوانتومي بر حل تعارض  و مشكالت و چالش

 همسویي دلیل رسدمي بنظرصورت گرفته بود، همسویي دارد. 

 باشد خاطر این به حاضر تحقیق با گرفته صورت تحقیقات نتایج

 باعث آن از گیریبهره و کوانتومي احساس از استفاده که

 سابقاتم مدیریت در منفي عواطف کاهش و مثبت نگاه تقویت

 عالوه بر عملكرد داوران و مدیران در امر همین و شده فوتبال

 .بود خواهد موثر بسیار هوادارن تاثیرمثبت داشته و رفتار کنترل

چرا که یكي از مواردی که باعث حساسیت هوادارن و موجب 

گردد نحوه قضاوت ارتكاب آنان به رفتارهای خشونت آمیز مي

 و بازیكنان رفتار بر تواندمي نداورا باشد. قضاوتداوران مي

 هواداران رفتار بر مستقیم اثر موضوع این که گذاشته تاثیر مربیان

 قضاوت داوران که صورتي دارد. در اغتشاش بروز با در رابطه

 اینصورت غیر در و مثبت هیجان باشد هواداران انتظار از بهتر

 و بروز اغتشاش زمینه پیش و شود مي ایجاد منفي هیجان

شود. حال اگر داوران مي هوادارن میان در نظمي بي و شونتخ

در حین قضاوت مسابقات فوتبال به کاهش عوامل منفي توجه 

بیشتری داشته باشند و در حین قضاوت نكات مثبت را بیشتر در 

نظر بگیرند، عالوه بر افزایش و بهبود عملكرد خود، تنش و 

 اضطراب را نیز از هوادارن دور خواهند کرد.

 یهامولفهمولفه دانش کوانتومي بر های تحقیق نشان داد که یافته

مولفه  مولفه دانش کوانتومي برو  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم 

تاثیر را داشت، بعبارتي دیگر دانش کوانتومي داوری بیشترین 

 داوران قضاوت به واکنش در هوادارن رفتارهای کنترلباعث 

 و فرنتایج تحقیقات نادرینتایج تحقیق حاضر با  .شود

وهمكاران  پورنظری ،(17)همكاران  و توکلي ،(1397)همكاران

که بر روی اثر مدیریت  (18) همكاران و گاندهي ،(16)

ها صورت گرفته کوانتومي بر حل تعارض  و مشكالت و چالش

رسد دلیل همسویي نتایج تحقیقات بنظر ميبود، همسویي دارد. 

حاضر به این خاطر باشد که یكي از  صورت گرفته با تحقیق

دالیل مهم سبب افزایش حرکات و رفتار اعتراضي و فحاشي و 
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در نهایت ایجاد آشوب در ورزشگاهها نحوه قضاوت، برخورد و  

 ناکامي باشد. چرا که بر اساس نظریهعملكرد داوران مي

 از افراد که است جریاني برآیند پرخاشگری پرخاشگری،

 آنها در ناکامي احساس و مانندبازمي خویش اهداف به دستیابي

 پرخاشگرایانه بروز رفتارهای سبب نهایت در گیرد، کهمي شكل

 هواداران نابهنجار رفتار به مربوط های جنبه شود. از مي افراد بین

 برگزاری جریان در آنان سرخوردگي و از ناکامي ناشي فوتبال،

وران فوتبال باید مد لذا یكي از مواردی که دا .باشدمسابقات مي

نظر قرار دهند مدیریت بازی فوتبال و عدم انجام رفتارهایي است 

که ممكن است باعث بروز چنین اتفاقاتي شود. لذا یكي از 

تواند در نحوه عملكرد داوران تاثیرگذار باشد مواردی که مي

داشتن مهارتهای مدیریتي از جمله مهارتهای مدیریت کوانتومي 

مي است. چرا که دانش کوانتومي باعث استفاده و دانش کوانتو

شان در اتخاذ هرچه بیشتر داوران از تواناییها و تجربیات

تصمیمات درست در حین داوری مسابقات و جلوگیری از رفتار 

گیری درست و منطقي در آشوبگرانه و همچنین تصمیم

 و کنترل مسابقه، حل حین احتمالي هایآشوب با رویارویي

 باشند. احتمالي مي های آشوب

مولفه عمل کوانتومي بر های تحقیق نشان داد که یافته

مولفه عمل کوانتومي و  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم  یهامولفه

تاثیر را داشت، بعبارتي دیگر عمل مولفه داوری بیشترین  بر

 قضاوت به واکنش در هوادارن رفتارهای کنترلکوانتومي باعث 

 و فرتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات نادری نتایج .شود داوران

وهمكاران  پورنظری ،(17)همكاران  و توکلي ،(1397)همكاران

، که بر روی اثر مدیریت (18) همكاران و گاندهي ،(16)

ها صورت گرفته کوانتومي بر حل تعارض  و مشكالت و چالش

رسد دلیل همسویي نتایج تحقیقات بنظر ميبود، همسویي دارد. 

 ت گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر باشد که قضاوتصور

 بر در عامل مهمترین حساس موارد در داوران به ویژه ناصحیح

 بر مستقیم اثر موضوع این که است ورزشگاه خوردن نظم هم

دارد. لذا داوران و  اغتشاش بروز با رابطه در رفتار تماشاگران

 کردن عمل ایيپذیری و توانمدیران ورزشگاهها باید مسئولیت

را داشته باشند. همچنین داوران و مدیران  پاسخگویانه

 به ورزشگاهها باید در حین اتخاذ تصمیمات و نحوه مدیریت

کنند. عالوه بر این  توجه آن شدن گیر همه و افراد تاثیرات آن بر

 کلي اهداف به باید به این نكته توجه داشته باشند که باید

 فوتبال نیز هواداران و فیفا جامعه، الحمص با ارتباط در فدراسیون

کنند. همین امر باعث بهبود عملكرد داوران و مدیران  توجه

ورزشگاهها شدت و در نهایت باعث کنترل رفتار هواداران 

 مدیران و داوران عملكرد فوتبال خواهد شد. چرا که عملكرد

 هواداران هیجانات مدیریت در مهمي و اساسي نقش ورزشگاهها

 .دارد لفوتبا

کوانتومي بر  مولفه اعتماد های تحقیق نشان داد کهیافته

فه مولو  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم یهامولفه

اشت، تاثیر مستقیم د داوری مولفه کنترل کوانتومي در اعتماد

 رفتار ترلکن باعث توانندمي کوانتومي بعبارت دیگر، اعتماد

اضر ح.  نتایج تحقیق شود اوراند قضاوت به واکنش در هوادارن

 و توکلي ،(1397)همكاران و فربا نتایج تحقیقات نادری

 كارانهم و گاندهي ،(16)وهمكاران  پورنظری ،(17)همكاران 

که بر روی اثر مدیریت کوانتومي بر حل تعارض  و  (18)

بنظر ها صورت گرفته بود، همسویي دارد. مشكالت و چالش

ورت گرفته با تحقیق تایج تحقیقات صرسد دلیل همسویي نمي

د های مدیران رویداحاضر به این خاطر باشد که یكي از ویژگي

 همچون داوران و مدیران ورزشگاهها آشنا بودن با روشهای

مدیریت هیجان و آشوب است و باید بدانند که ذات ورزش 

 یها همراه با هیجانات هست و داوران و مدیران باید در آشوب

و  ونامناسب  ضروری غیر های برخورد از مسابقه ینح احتمالي

توان لذا ميکنند.  پرهیز انعطاف بدون و خشک مقررات از

 وميگفت که استفاده  مدیران رویداد از مهارت اعتماد کوانت

 جاییعني مدیریتي مبتني برعدم دخالت ها و دستكاری های ناب

 در مدیر در هر گونه شرایط متفاوت با چهارچوب های خشک

مدیریت آشوب،  ورزشي، چگونگي سالم هیجانات بروز جهت

 انهوادار و تماشاگران هیجانات و برخورد  درست با احساسات

 یرغ برخوردهای فوتبال و پرهیز از ورزش حیات به عنوان عامل

 تواند باعث کنترل آشوب و هولیگانیزم شود.مي  ضروری
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 انست هوادارچرا که در حین برگزاری مسابقات فوتبال ممكن ا

ممكن است از تمام تصمیمات اتخاذ شده رضایت کامل رو 

ایط شر نداشته باشند و داوران و مدیران باید منعطف بوده و در

  های خشک استفاده نمایند.مسابقات خیلي از چهارچوب

کوانتومي بر  مولفه زیستنهای تحقیق نشان داد که یافته

مولفه و  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم یهامولفه

تاثیر مستقیم داشت،  داوری مولفه کنترل کوانتومي در زیستن

 رفتار کنترل باعث توانندمي کوانتومي بعبارت دیگر، زیستن

.  نتایج تحقیق حاضر شود داوران قضاوت به واکنش در هوادارن

 و توکلي ،(1397)همكاران و فربا نتایج تحقیقات نادری

 همكاران و گاندهي ،(16)وهمكاران  پورنظری ،(17)همكاران 

که بر روی اثر مدیریت کوانتومي بر حل تعارض  و   (18)

بنظر ها صورت گرفته بود، همسویي دارد. مشكالت و چالش

رسد دلیل همسویي نتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق مي

حاضر به این خاطر باشد که یكي از مواردی که باعث اعتراض 

گردد بال و در نهایت اغتشاش و آشوب آنها ميهوادارن فوت

بخاطر رفتار نامناسب داوران و مدیران ورزشگاهها و 

باشد. لذا توجه به این موارد و ورزی و جانبداری آنان ميغرض

استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومي و از جمله زیستن 

 تواند تاثیر بسزایي در برخورد داوران و مدیرانکوانتومي مي

مدیریت مبتني ورزشگاهها باشد. چرا که زیستن کوانتومي یعني 

 بر روابطي بر پایه احترام به هویت مشترك که باعث درك ریشه

محترمانه و  و صحیح رفتار احتمالي، رعایت آشوب بروز

 از دیدن توانایي و گران آشوب و معترضان با ارتباط برقراری

تواند عالوه بر اتشان مينظر به احترام و اتفاقات به  ها آن نگاه

کنترل هیجانات، برخورد مناسب را نیز با هواداران در برداشته و 

 باعث کنترل آشوب و رفتار هولیگانیزمي شود.

 یکل گیرییجهنت

 رابطه علي مدل یینتعدر پاسخ به سوال اصلي تحقیق، مبني بر 

 ایران، فوتبال هواداران هولیگانیزم کنترل بر کوانتومي مدیریت

 توان اینگونه نتایج و نمودار مربوطه را ترسیم کرد:يم

 

 

 ايران فوتبال هواداران هوليگانيزم کنترل بر کوانتومی مديريت رابطه علی مدل .7شماره  شکل
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 مفهومی مستخرج از نتايج پژوهش . مدل8شماره  شکل

 

 هولیگانیزم کنترل بر کوانتومی مدیریت با توجه به اثر

مدیران و مسئولین شود ، پیشنهاد میران فوتبالهوادا

ها ها و گردهماییبابرپایی همایش فدراسیون فوتبال،

های مدیریت عالوه بر ضرورت استفاده از مهارت

ها و مزایایی استفاده از آن را به شیوه کوانتومی،

 داوران، فوتبال، حوزه اندرکاران مدیران و دست

استفاده از انتقال داده تا با ها استادیوم مدیران و مربیان

زمینه عملکرد آنها  را در برگزاری  هااین مهارت

عدم وجود شرایط با توجه به  مسابقات افزایش دهند.

ایده آل روانی و انگیزشی و همچنین کمبود تمایل و 

لذا پیشنهاد ها در پاسخ به سؤاالت، دقت آزمودنی

 شودمی

 تشکر و قدردانی
شاگاه  دان دکتاری تخصصاي    ناماه پایاان  زبرگرفته ا مقاله این

 راهنما . نویسنده از استادتهران مرکز مي باشدآزاد اسالمي واحد 

ال کم و تمامي کساني که در این راستا با محقق همكاری نمودند

 تشكر را دارد.

 تعارض منافع
 منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله نویسندگان اظهار بنابر

.است بوده
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 Abstract 

Introduction: One of the important issues that has been the focus of 

researchers in the last decade is investigating and determining the causes, 

incidents and abnormal behaviors in football. The current research was 

conducted with the aim of investigating and determining the causal model of 

the relationship of quantum management on the control of hooliganism of 

Iranian football fans, with emphasis on quantum thinking and feeling. 

Methods: The sample group was made up of 400 fans (leaders) of 16 teams 

of the Premier Football League of Iran, who were selected as a whole due to 

the limited statistical population. The research tools were interviews and 

questionnaires made by Hooliganizm researchers and Hadavi and 

Malekzadeh's quantum management skills questionnaire (2018). Data 

analysis was done using SPSS and AMOS software for descriptive and 

inferential statistics. 

Results: The results showed that quantum management had a direct effect 

on hooliganism control by 0.66. Also, among the components of quantum 

management, the quantum view on the popular team component is 0.783, 

the quantum thinking is on the referee component at the rate of 0.784, the 

quantum feeling is on the referee component at the rate of 0.836, the 

quantum knowledge is on the referee component at the rate of 0.816 0, 

quantum action on judgment component by 0.827, quantum trust on 

judgment component by 0.80, quantum living on judgment component by 

0.826 was directly effective. 

Conclusion: According to the results obtained from the research, it can be 

said that one of the important reasons that cause an increase in protesting 

and obscene behavior and ultimately creating chaos in the stadiums is the 

way of management and the condition of the stadiums, the incorrect 

judgment of the referees and the issues within the team and wrong behavior 

and decisions. It is the fault of the players, coaches and managers of the 

club. 

Keywords: Quantum Management, Hooliganism Control, Football Fans 

 
 

 


