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ثر بر بروز ؤم یو سازمان یطیعوامل مح لیهدف از پژوهش حاضر تحل
بود.  رانیدر ا یباشگاه بالیمسابقات وال انیو خشونت تماشاچ یپرخاشگر

 گیل بالیوال یهامیت یمسابقات و کادر فن یمسئوالن برگزار یجامعه آمار
 ع، در مجمو96و  95 یهادر سال رانیا یهامردان باشگاه کیبرتر و دسته 

 یدر نظر گرفته شد. برا یها برابر با جامعه آمارنفر بودند که تعداد نمونه 149
محقق ساخته استفاده  یالؤس 46نامه به اهداف پژوهش از پرسش ییابدست

متخصصان  نفر از 15 دییأنامه به تپرسش یو محتوای یصور یشد. روای
 ییایشد. پا دییأت یدییأعامل ت لیسازه با تحل یو روای یمدیریت ورزش

 0.88کرونباخ  یو با آلفا یآزمودن 30با  یمطالعه مقدمات کینامه در پرسش
از  یو استنباط یفیتوص یآمار یهاها از روشداده لیتحل یمحاسبه شد. برا

با چرخش  یو اکتشاف یدییأت یعامل لی، تحل KMOجمله آزمون بارتلت، 
توجه به  ااستفاده شد.  ب AMOSو  SPSSتوسط نرم افزار  مکسیوار
و سطح  3 یبا درجه آزاد 005/17دو  یمقدار خ دمن،یآزمون فر جهینت

اولویت  نیکرد که ب انیتوان بیم نانیدرصد اطم 95با  001/0 یمعنادار
وجود  یتفاوت معنادار بالیوال انینابهنجار تماشاچ یعوامل مؤثر بر رفتارها

ها،  گاهیجا طیشرااولویت سه عامل  بیبه ترت یطیعوامل مح نیدارد و در ب
سه عامل  بیبه ترت یعوامل سازمان نیو در ب یخدمات رفاه وکنترل و  یمنیا

 یهالفهؤمسابقه به عنوان م یاجرا و یزیرمسابقه، فرهنگ و برنامه تیحساس
نقش دارند و لزوم  رانیدر ا بالیوال انیو خشونت تماشاچ یمؤثر بر پرخاشگر

 کند. ین مییمسابقات را تب یبرگزار حیصح تیریمد

ها واژهکليد 
.بالیوال ،یعوامل سازمان ،یطیخشونت، عوامل مح ،یپرخاشگر

The purpose of this study was to analyze the 

environmental and organizational factors affecting the 

aggression and violence of the volleyball spectators in 

Iran. The statistical society and also the  samples were the 

organizers of the competition and the staff of the Premier 

League volleyball teams of Iran in 2016 and 2017 were 

149 in total. A researcher-made questionnaire of 46 

questions was used that it’s face and content validity was 

confirmed by 15 sports management stakeholders and it’s 

construct validity was confirmed using confirmatory 

factor analysis. The reliability of the questionnaire was 

calculated with Cronbach's alpha (0.88). Data analyzed 

with confirmatory factor analysis and exploratory factor 

analysis using SPSS and AMOS softwares. According to 

the Friedman test, the Xi value of 17/005 with the degree 

of freedom 3 and the significance level of 0.001 with 95% 

confidence that it could be stated that there is a significant 

difference between the priority of factors affecting the 

abnormal behaviors of volleyball spectators and among 

environmental factors, respectively, the priority of three 

factors of conditions of places, safety and control and 

welfare services and among organizational factors, 

respectively, three factors of competition sensitivity. , 

Culture and planning and implementation of the 

competition as effective components on the aggression 

and violence of volleyball spectators in Iran and explain 

the need for proper management of the tournament. 

Keywords 
Aggression,Violence,Environmental Factors,Organizational 

Factors,Volleyball. 
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 همقدم
 یهایاز سرگرم یهمواره نوع خ،یدر طول تار یمسابقات ورزش

باستان  ونانیدر  کیالمپ یهایرا فراهم کرده اند، از باز یجمع
در عصر حاضر. امروزه مسابقات  یاگرفته تا مسابقات حرفه

را به خود  یفراوان یدر سرتاسر جهان افراد و منابع مال یورزش
از  ین در مسابقات ورزشی(. حاضر2011، 1)جوئل کنندیجذب م

 ایکنندگان شوند. گروه اول شرکتیم لیچند گروه تشک
ها و گروه میو مسئوالن ت یگروه دوم مسئوالن برگزار کنان،یباز

وجود  یمتفاوت یهاگروه زین انیتماشاچ نی. در بانیسوم تماشاچ
هستند که خود به دو  یخاص کنیباز ای میدارد. گروه اول هوادار ت

 یشوند: دسته اول طرفداران متعصب که دارا یم میدسته تقس
خود هستند و  میبه ت یعشق و دلبستگ نیشتریو ب نیترقیعم

 یدارد. برخ یفراوان تیآنان اهم یبرا جهیو نت تیکسب موفق
هوادار خطاب کرد. دسته دوم توان یدسته را نم نیمعتقدند ا

 یجراکنند اما ایم تیخود را حما میهستند که ت یهواداران
 دارد یاژهیو تیاهم شانیبرا یعدالت، مهارت و روش باز

در فوتبال  یاوباشگر دهیپد لیتحلدر پژوهشی (. 2018، 2سیوی)د
 یهاتیکه اقدام به فعال یانیلهستان نشان داد که تماشاچ

هستند  ییکنند همان به اصطالح تماشاگر نماهایم انهیاوباشگرا
 یهایانتقال باز انندم یهاتیکنند تا تنبیرا وادار م نیکه مسئول

. در رندیباشگاه در نظر بگ یبرا گرید یهابه ورزشگاه یخانگ
د نشویها نمتینوع فعال نیگاه وارد اچیه یهواداران واقع قتیحق

کنندگان )مصرف یورزش (. گروه دوم تماشاگران2009، 3)ساهاژ
مشاهده  کیرا از نزد یورزش یهادادیورزش( هستند که رو

ورزشکار نسبت داده  کی ای میت کیندارند که به  لیکنند و میم
 یای(. در کنار همه مزا1390 ،یبیو مس ی)واعظ موسو شوند

شاهد بروز رفتارها و  یحضور تماشاگران، گاه یو روان یاجتماع
. میهست زین یورزش انیو نامناسب تماشاچناهنجار  یهاواکنش

گوناگون  قاتمساب انیفراوان بروز خشونت در تماشاچ یهانمونه
نابهنجار و  یرفتارها وعیدهد که شینشان م ایو در سراسر دن

ورزش  یهااز چالش یکیبه عنوان  انیتماشاچ یگاهاً تهاجم
ها یهمواره مطرح بوده است. بررس یو مسابقات ورزش یاحرفه

 یدادهایدر رو یعیصحنه شا یفرد نیدهد که خشونت بینشان م
عبارات و  انیاست ب یشمال یکایو آماتور آمر یاحرفه یورزش

و مسخره  یزشت و فحاش ینامتعارف و گاه یشعارها ایکلمات 
 یدر مسابقات ورزش یعاد یدادیرو ان،یتماشاچ یکردن از سو
 یگاه یاز پرخاش و تهاجم کالم ریشود. اما به غیمحسوب م
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3. Sahaj 

4. Kiefle 

نسبت  انیاشاچتم یاز سو یکیزیشاهد بروز خشونت و تهاجم ف
 نیموارد ا یو البته در برخ میهست یورزش طیمح ایبه افراد 
شود. آثار یمنجر م دیشد یکیزیف یهایریها به درگیپرخاشگر

 ،یو روح یجسم بیشامل آس یورزش نیادیمخرب خشونت در م
 یفوت افراد، خسارت مال یو حت تیاموال، جراحت، معلول بیتخر

(. در 2014، 4فلی)کا شودیم یورزش یهاباشگاه ایها به سازمان
 لیو تحل یبررس یسه سطح برا یورزش یهاتیفعال ۀعرص

خشونت  شود. الف(ینامناسب و پرخاشگرانه مشاهده م یرفتارها
ب(خشونت،  نامناسب ورزشکاران؛ یهاو واکنش یو پرخاشگر

و طرفداران  انینامناسب تماشاچ یهاو واکنش یپرخاشگر
و  یخشونت و پرخاشگر ج( ورزشکاران؛ هیعل یورزش یهامیت

که در قالب  یورزش یدادهایرو انینامناسب تماشاچ یهاواکنش
اموال و  هیو گاه عل گریکدی هیعل ،یورزش یهامیاز ت یهوادار

 یطورکل(. به1384 ،ی)عبدل شودیانجام م یعموم یهاییدارا
باشد که شامل می یکیزیو ف یشامل اقدامات کالم یپرخاشگر

،  5ی)کواکل است یگریرساندن به د بیآس ایتسلط، کنترل 
اساساً  انیتماشاچ یورزش، پرخاشگر نهیدر زم نی(. بنابرا2009

 طیدر مح گرانینسبت به د یکیزیف ای یشامل اعمال مضر کالم
 لیممکن است به دل انیکه تماشاچ یمعن نیاست. بد یورزش

،  6)رود احساسات خصمانه دست به رفتار و اعمال خشن بزنند
 اتیاحساسات و تجرب ،یبحران عیوقا ی(. در بررس2017

لندن که با پرسش، مصاحبه  2012 کیمسابقات المپ انیتماشاچ
 انیکه از م افتندیصورت گرفت محققان در انیو مشاهده تماشاچ

 ریسه برابر سا جانیو ه یاحساس خوشحال ند،یخوشااحساسات 
 نیو در ب ستغالب بوده ا انیتماشاچ نیاحساسات بر رفتار ا

از ازدحام و  یاحساس اضطراب ناش ند،یاحساسات ناخوشا
رخ داده است )  شتریاغتشاش که منجر به احساس خشم شده ب

 (. 2013، 7یامر
و  یورزش انیدر تماشاچ یرفتارها و پرخاشگر نیا یبررس

 یورزش رانیرفتارها دغدغه مهم مد نیتر از آن، علل بروز امهم
ممکن است تحت  یورزش دادیرو کیرفتارها در  نیشده است. ا

متفاوت باشد. به عنوان مثال  یمختلف برگزار طیشرا ریتأث
مسابقه داخل  امانج ،یبودن رشته ورزش یگروه ایبودن  یانفراد
بودن ورزش  یبرخورد ریغ ای یباز، نوع برخورد یدر فضا ایسالن 

رفتارها مؤثر خواهد بود.  نیو سطح رقابت برگزار شده در بروز ا
پرخاشگرانه  یعوامل مؤثر بر بروز رفتارها ینظر یمبان یدر بررس

از محققان علل  یمطرح شده. تعداد یمتعدد یهاهینظر

5. Coackley 
6. Rudd 

7. Emrey 
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 یختدر انسان را به دو دسته عوامل انسان شنا یپرخاشگر
 یبندمیتقس یتی( و عوامل وضعیو جامعه شناخت ی)روانشناخت

 ،یورزش انیتماشاچ ی(. در مورد پرخاشگر1390،ی)رحمت کنندیم
رسد سه یبه نظر م ،یدرون یندهایصرف نظر از عوامل و فرا

دارند: الف(  یرفتارها نقش مهم نیدر بروز ا یتیدسته عوامل وضع
و انتظار  ینژادپرست ن،یاز قوان یناکاف یمانند آگاه یانسان املعو

بودن  دهیسرپوش ایمانند روباز  یطیب( عوامل مح ،یشگیبرد هم
ساخت ورزشگاه و ج( عوامل  یورزشگاه، زمان مسابقه، طراح

مسابقه، استانداردها، فرهنگ باشگاه  تیریمانند نحوه مد یسازمان
 (. 2005،  8هیو هو کولسونی)ن

در ورزشگاه  غاتیتبل یهاروش یحت یطیاز عوامل مح یاریبس
بر بروز  یتیامن یروهایاستفاده از ن یمانند چگونگ یتیریو عوامل مد

(. عوامل 2018،  9یمؤثر است )بالک و لزنسک انیخشونت تماشاچ
 تیریو مؤثر در مد یورزش رانیکانون توجه مد یو سازمان یطیمح

 کی جیباشند. براساس نتایم یزشور دادیرو کیمطلوب  یو برگزار
و  یروان ،یتیحما ،یتیامن ،یفرهنگ ،یطیپژوهش، شش عامل مح

 ییثر در بهبود رفتار هواداران شناساؤبه عنوان عوامل م یتیریمد
 یآمار لیکه در مسابقات هندبال انجام شد، تحل یبررس نیشدند. در ا
با عامل  یو فرهنگ یتیحما ،یطیمح ،یتیریعوامل مد نینشان داد ب

و  یتیعوامل امن نیوجود دارد و ب یو معنادار میارتباط مستق یروان
 نیوجود دارد. بنابرا یو معنادار میبا رفتار مثبت ارتباط مستق یروان

ثر در بهبود رفتار هواداران عنوان ؤعامل م نیترمهم یتیریعامل مد
 موردداوران در  دگاهید یبررس یقی(. در تحق1395،یمی)اندام و سل شد

 تیرینشان داد که مد انیتماشاچ یعوامل مؤثر بر بروز پرخاشگر
مسابقه از جمله عوامل  یو زمان یمکان تیریامکانات و خدمات و مد

 بیداوران، به ترت دگاهیهستند. از د انیتماشاچ یمهم بروز پرخاشگر
 ،یارسانه جانیامکانات و خدمات، ه تیریهشت عامل مد

 م،یت یمسابقات، رفتار اعضا یزمان و یانمک تیریمد ،ییگراجهینت
و سابقۀ رقابت  یاجتماع تیو داور و حساس یرفتار مرب ،ینوع داور

نژاد و  ی)رمضان تماشاگران دارند یدر بروز پرخاشگر ینقش اساس
 (. 1391همکاران،

مسابقه که توسط  ینحوه برگزار ،یطیبر عوامل مح عالوه
( ی)عوامل سازمان شوندیمسابقه کنترل م کی یمسئوالن برگزار

خشونت  یاثرگذار باشند. بررس انیتوانند بر نحوه رفتار تماشاچیم
 یهااستیس نیفوتبال شهر تهران نشان داد که ب انیدر تماشاچ

وجود دارد و  یداریمعن بطهو جو ورزشگاه با خشونت را یارسانه
از ورود  یریو جلوگ یافراد خاط ییفراهم آوردن امکانات و شناسا

 یپرخاشگر یافراد به ورزشگاه موجب کاهش رفتارها نیا

                                                                                                                                                    
8. Nicholson & Hoye  

شهر  کیفوتبال  یهامی(. هواداران ت1392، ی)جالل شودیم
 یو بهداشت یمنیا تیمعتقد بودند که عوامل مرتبط با وضع

و  یاعوامل مرتبط با پوشش رسانه ،یورعوامل دا وم،یاستاد
را بر  ریتأث نیشتریمسابقات ب یبرگزار تیریعوامل مرتبط با مد

ها نشان داد که افتهیداشته است.  انیتماشاچ یبروز پرخاشگر
 انیتماشاچ یعوامل بروز پرخاشگر نیترمهم یتیریعوامل مد

 (. 1394نژاد،  یدریو ح ی)غالم هستند
 یورزش یهارشد و گسترش رشته ران،یدر ا ریاخ یهادر سال

ها رشته نیا انیروز به روز بر تعداد تماشاچ بال،یمانند وال گرید
 ،یو خشونت در مسابقات ورزش ی. دامنه بروز پرخاشگردیافزایم

 یهارشته ریشده و در سا دهیکش زین یفوتبال ریغ نیادیبه م
نامناسب  یشاهد رفتارها بالیوال رینظ یپرطرفدار و پرتماشاچ

برگزار  و رانی. مدمیها هستینابهنجار نیو گسترش ا انیتماشاچ
ها و یبه وجود کج رفتار رانیدر ا بالیکنندگان مسابقات وال

روز افزون  شیواقف و نگران افزا انیها توسط تماشاچیپرخاشگر
 یاز موضوعات مهم در جلسه مطبوعات یکیآنها هستند و 
 یو پرخاشگر یها موضوع فحاشباشگاه رانیخبرنگاران با مد

 یاز رفتارها یاری. بسشدبایم فیحر کنانیبه باز انیتماشاچ
ها مورد توجه رسانه رانیعالوه بر مد بالیوال انینابهنجار تماشاچ

ها گزارش شده است. به عنوان نمونه  یبوده و توسط خبرگزار
که  یدر حال بال،یبرتر وال گیل نالیف انی، پس از پا93در سال 

بودند، زد و  هیدر حال تدارک مراسم اختتام یمسئوالن برگزار
 هیشهر اروم بالیتماشاگران در سالن وال نیب یدیشد دخور

برابر  هیاروم یشهردار بالیوال میوجود آمد. پس از شکست تبه
 جهیکه نسبت به نت ه،یتماشاگران به شدت معترض اروم کان،یپ

حضور  یشدند. حت ریدرگ گریکدیاعتراض داشتند، با  نالیف یباز
زد و خورد نشد و  آنها یدر سالن هم مانع ناآرام یانتظام یروین

شده بود  یها به شدت خونبود که چهره چند تن از آن یبه حد
 بالیو در خارج از سالن وال دندیپر نیزم یسکوها به رو یو از رو

(. در تنها 1393 سنا،یا ی)خبرگزار کرد دایزد و خورد ادامه پ زین
انجام شده،  رانیا بالیبرتر وال گیکه در دو مسابقه ل یپژوهش

داور در  یو خطا کنانیکه عالوه بر رفتار بد باز افتندیدر ققانمح
 م،یت فیو عملکرد ضع یدر شروع باز ریحساس، تأخ یهاتیموقع
است.  انیدر تماشاچ یکننده پرخاشگر جادیعوامل ا نیترمهم
مسابقات  یو برگزار یکردند که مسئوالن سازمانده شنهادیآنها پ
در تماشاگران  یگرپرخاش وزثر بر برؤبه عوامل م دیبا یورزش

 (. 2013و همکارانش،  ی)کامکار توجه داشته باشد

9. Block & Lezensky 
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و خشونت  یمرتبط با پرخاشگر یهاپژوهش نهیشیپ یبررس
توسط  ینشان داد که عوامل مختلف یورزش انیتماشاچ

نابهنجار  یپژوهشگران عنوان شده که بر بروز رفتارها
راستا، پژوهش حاضر  نیمؤثر هستند. در ا یورزش انیتماشاچ

عوامل  یبندتیسؤال پاسخ دهد که اولو نیدرصدد است تا به ا
 انیتماشاچ نیدر ب یمؤثر بر بروز پرخاشگر یو سازمان یطیمح
 نیا جیاست که نتا دواریپژوهشگر ام چگونه است؟ بالیوال

 ونیمرتبط از جمله فدراس یورزش یهاپژوهش به سازمان
 بالیوال یهاها و باشگاهشهرستان بالیوال یهاتأیه بال،یوال

حذف عوامل  ومناسب  یزیرتا آنها بتوانند با برنامه دیکمک نما
هواداران  نیپرخاشگرانه را در ب یوقوع رفتارها زانیمزاحم، م

امن،  یطیمح جادیمند را به حداقل برسانند و با امشتاق و عالقه
 را فراهم آورند. بالیموجبات لذت بردن هواداران از وال

 

 پژوهششناسی روش
 قاتیتحق ۀو در زمر یشیمایپ-یفیپژوهش حاضر از نوع توص

انجام شده است. جامعه  یدانیاست که به صورت م یکاربرد
مسابقات، ناظران و داوران  یپژوهش مسئوالن برگزار یآمار

مسئوالن  ،یاستان یهاتأیه ریو دب سیرئ بال،یوال ونیفدراس
 کیدسته  گیبرتر و ل گیل یها میت انیو مرب رانیحراست، مد

نفر  149و در مجموع  96-97فصل در  رانیا یهامردان باشگاه
ها برابر با جامعه محدود بودن جامعه، تعداد نمونه لیبودند که به دل

با  قیبه اهداف تحق ییابدست یدر نظر گرفته شد. برا یآمار
نفر به طور  15از نظرات  یفیدر بخش ک یاستفاده از روش دلف
از  ینظران استفاده شد و فهرستو صاحب نیهدفمند از متخصص

و  یطیناهنجار و عوامل مح یمربوط به انواع رفتارها یهاگویه
 نیو در سه مرحله با نظر متخصص هیمؤثر بر آنها ته یسازمان

 یالؤس 46نامه شد. براین اساس پرسش یشده، نهای هیفهرست ته
 یصور ییاتدوین شد. رو کرتیل اسیدر قالب مق محقق ساخته

و  دیرس نینفر از متخصص 15 دیینامه به تأپرسش ییو محتوا
قرار گرفت  یمورد بررس یدییتأ یعامل لیسازه آن با تحل ییروا

 30با  یمطالعه مقدمات کیدر  زینامه نپرسش ییایشد. پا دییو تأ
 لیتحل یمحاسبه شد. برا 88/0کرونباخ  یو با آلفا یآزمودن

از جمله آزمون  یو استنباط یفیتوص یآمار یهاها از روشداده
با چرخش  یو اکتشاف یدییأت یعامل لی، تحل KMOبارتلت، 

استفاده شد.   AMOSو  SPSSتوسط دو نرم افزار  مکسیوار
 نشان داد رنفاسمی –آزمون کلموگروف  جیذکر است نتا انیشا

134/0 p-value= 163/1و= z عیتوز یها دارااست و داده 
 هستند.  یعیطب
 

 های پژوهشیافته
مده آ 1 در جدولها توصیف اطالعات جمعیت شناختی نمونه

 است.

 

 هااطالعات جمعیت شناسی نمونه. 1جدول 

سن 

 )سال(
20-30 30-40 

40-

50 

بیشتر 

 50از 

 6 58 38 47 

سطح 

 تحصیالت
 دیپلم

فوق دیپلم 
 لیسانسو 

فوق 
 لیسانس

دکتری و 
 باالتر

 20 73 44 12 

 سابقه

 تیفعال

 رشته در

 بالیوال

 5کمتر از 
 سال

10-5 
 سال

15-10 
 سال

بیش از 
 سال 15

 4 6 19 120 

 سمت
 مسئولیت
 در سالن

مسئولیت 
 در

فدراسیون 
 تأیا هی

 ناظر یا
 داور

مربی یا 
کادر 

مدیریتی 
 باشگاه

 30 30 41 48 

دفعات 

حضور در 

 مسابقات

 5کمتر از 
 مسابقه

10-5 
 مسابقه

15-10 
 مسابقه

بیش از 
15 

 مسابقه

 20 15 16 98 

 

با توجه به نتایج جمعیت شناختی مشخص گردید که اکثر 

سال( و  40تا  30)رده سنی  انها جواننامهپاسخگویان به پرسش

اند. همچنین دارای تحصیالت عالیه )فوق دیپلم و لیسانس( بوده

سال و سابقه حضور  15افراد دارای سابقه فعالیت بیش از  اکثر این

مسابقه در لیگ برتر و دسته یک در رشته والیبال  15بیش از 

داشتند که این موارد اتکای به پاسخ ها را از حیث پاسخ 

های مرکزی مورد از جمله شاخصنماید. کارشناسانه بیشتر می

( 1.75های نابهنجار )بررسی مقدار میانگین بود که نشان داد رفتار

( را 2نامه )=میانگین پایینتر از حد وسط طیف سنجش پرسش

دارد و میزان بروز رفتارهای نابهنجار در بین تماشاچیان والیبال 

و  2.67 از نظر مسئولین کم است. میانگین عوامل محیطی

باالتر از حد وسط طیف سنجش  3.03میانگین عوامل سازمانی
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و نشان دهنده زیاد دانستن سطح اثر عوامل ( بوده 2نامه )=پرسش

 باشد.سازمانی بر رفتار نابهنجار از نظر پاسخگویان می

 

  و بارتلت KMOآزمون . 2جدول 

 KMO 845/0آزمون 

آزمون 

 بارتلت

2χ 466/1163 

 80 درجۀ آزادی

Sig 001/0 

 

برابر  KMOمقدار شااااخص   2با توجه به مقادیر جدول       

(، لااذا تعااداد نمونااه )تعااداد  7/0 اساااات )بیشاااتراز  845/0

سخ  شد پس می دهندگان( برای تحلیل عاملی کافی میپا توان با

نمود. ها پیاده نامهتحلیل اکتشااافی را بر روی سااؤاالت پرسااش

اسااات؛ که   05/0آزمون بارتلت، کوچکتراز    sigهمچنین مقدار  

شان می  ساختار مدل عاملی     ن سایی  شنا دهد تحلیل عاملی برای 

ست.     سب ا شافی  عاملی تحلیل از تحقیق این درمنا  برای اکت

سایی   تعیین و شاچیان  بمؤثر بر رفتارهای نا عوامل شنا هنجار تما

 شد. استفاده والیبال

ستخ   3باتوجه به جدول  شتراک ا راجی برای تمامی ، مقدار ا

 باشد. ( می0.5االت بیشتر از )ؤس

 95و سطح معناداری، با  005/17 دو خی مقدار به توجه با

عوامل  این اولویت بین که کرد بیان توانمی اطمینان درصد
 .دارد وجود معناداری تفاوت

 

 عوامل از یک هر واریانس سهم بررسی نتایج. 3جدول 

 عاملیبار  گویه عامل مؤلفه
 درصد

 واریانس

 آلفای

 کرونباخ

 89/0 635/25 812/0 نحوه تهیه بلیط ورودی خدمات رفاهی عوامل محیطی

   792/0 قیمت بلیط ورودی  

   784/0 وضعیت بهداشتی ورزشگاه  

   655/0 تسهیالت رفاهی داخل ورزشگاه  

   598/0 تسهیالت رفت و آمد به ورزشگاه  

  325/25 797/0 و بازرسی تماشاچیان هنگام ورود کنترل ایمنی و کنترل 

   783/0 محیط بیرونی ورزشگاه  

   770/0 جدا بودن ورودی تماشاچیان از بازیکنان  

   756/0 وضعیت ایمنی ورزشگاه  

  842/17 807/0 حضور بانوان در ورزشگاه هاشرایط جایگاه 

   728/0 هاتراکم جمعیت در جایگاه  

   618/0 بودن جایگاه تماشاچیان به زمین بازینزدیک   

   546/0 انضباط در ورزشگاه  

 88/0 419/25 896/0 بی تجربگی کادر اجرایی مسابقه ریزی و اجرابرنامه عوامل سازمانی

   778/0 تصمیمات ضعیف یا اشتباه مسئوالن  

   762/0 موقعیت جغرافیایی و آب و هوا  

   658/0 مسابقهشیوه سازماندهی   

   610/0 روز برگزاری مسابقه  

  283/23 794/0 میزبان بودن تیم خودی حساسیت بازی 

   741/0 پخش زنده تلویزیونی  
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 عاملیبار  گویه عامل مؤلفه
 درصد

 واریانس

 آلفای

 کرونباخ

   738/0 حساسیت و اهمیت بازی در جدول  

   649/0 رفتار داوران با بازیکنان  

  782/20 802/0 فرهنگ باشگاه مسائل فرهنگی 

   753/0 بازیکنان خاطیبرخورد با   

   523/0 رفتار کادر اجرایی  

 

 نتایج آزمون فریدمن. 4جدول 

 سطع معناداری درجه آزادی خی دو تعداد نمونه

149 005/17 3 001/0 

 
 بندی عوامل محیطی و سازمانی مؤثر بر رفتار نابهنجار تماشاچیاناولویت. 5جدول 

 اولویت میانگین رتبه ها محیطی عوامل ردیف

 اول 50/2 هاشرایط جایگاه 1

 دوم 76/1 ایمنی و کنترل 2

 سوم 74/1 خدمات رفاهی 3

 اولویت هامیانگین رتبه سازمانی عوامل ردیف

 اول 41/2 حساسیت مسابقه 1

 دوم 06/2 مسائل فرهنگی 2

 سوم 53/1 ریزی و اجرابرنامه 3

 

یبال رفتار تماشاچیان وال بر محیطی موثر عوامل بنابراین

ها، ایمنی و شرایط جایگاه از اولویت عبارتند ترتیب به ایران

رفتار  بر ثرؤکنترل و خدمات رفاهی و عوامل سازمانی م

ساسیت ازح اولویت عبارتند ترتیب به تماشاچیان والیبال ایران

 .ریزی و اجرای مسابقهمسابقه، مسائل فرهنگی و برنامه

 

 بحث و نتیجه گیری
در  عیوقا نیترنندهیو پرب نیتراز جذاب یکی یورزش یدادهایرو

 انیتماشاچ یمیت یهاآنها ورزش نیهستند و در ب یکنون یایدن

 یرفتار یهایکشانند. امروزه نابهنجاریها مرا به ورزشگاه یادیز

 یدادهایرو رانیاز مشکالت مد یکی انیتماشاچ نیدر ب یو کالم

 شتریب یمیت یهاها در ورزشیهنجارناب نیشده است و ا یورزش

 یطیو مح یها علل متفاوت فردینابهنجار نیشوند. ایم دهید

 یطیعوامل مح نیپژوهش نشان داد در ب نیا یهاافتهیدارند. 

                                                                                                                                                    
1 0. Madensen & Eck 

ها گاهیجا طیشرا ان،یعامل مؤثر بر رفتار نابهنجار تماشاچ نیاول

با  هاگاهیفاصله جا ت،یتراکم جمع یهامؤلفه ریاست که شامل ز

ها و حضور بانوان در ورزشگاه گاهیانضباط در جا ،یباز نیزم

 یکه ساختار گروه افتی( در پژوهش خود در1386) یاست. عنبر

و فشار گروه، احساس نبود  یریپذ نیجماعت تماشاگر مانند تلق

حاضر  یانتظام یرویکنترل کننده در جمع و عملکرد ن یروهاین

 نیمؤثر است. همچن انیاچتماش یبر بروز پرخاشگر دانیم در

 یو غالم سی( جماعت انبوه و کنترل پل1388) و همکاران یقاسم

 یبرگزار تیریو مد ومی( نبودن نظم در استاد1390) و همکاران

 قیمؤثر دانستند. در تحق یمسابقات را بر بروز پرخاشگر

بودن  کیو ابعاد ورزشگاه و نزد تی( ظرف2005) کولسونین

 یاز عوامل مؤثر بر رفتارها یکی یباز نیبه زم انیتماشاچ گاهیجا

 قیدر تحق زی( ن2008) 10بود. مادنسن و اک انینابهنجار تماشاچ

 تیرا محل و موقع یپرخاشگر لیدال نیتراز مهم یکیخود 
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 یدر مسابقات ورزش ادیحضور افراد ز لیدانند. به دلیم ومیاستاد

 یطیکند تا محیکمک م تیجمع تیریمد ،یبه عنوان تماشاچ

فراهم شود.  یمسابقه ورزش کی یتماشا یبخش براو لذت منیا

 تیریاز مد یبخش یورزش ساتیساخت اماکن و تأس اینتخاب ا

 ریاخ یهادهد. در سالیم لیرا تشک یورزش دادیرو کی

 یانجام شده، در ساختار و سبک طراح راتییتغ نیتریاساس

 اتمسابق حیصح تیریها بوده است. در کنار آن مدورزشگاه

 کندیم جادیا دادیرو کی یرا در برگزار یمطلوب طیشرا یورزش

 گاهیجا تیری(. از جمله موارد مد1393و همکاران، انی)کوزه چ

تدارک  ان،یبه تعداد تماشاچ یصندل هیتوان به تهیم انیتماشاچ

 یهادر ورزشگاه انیتماشاچ ستادنیا یمطمئن برا گاهیجا

 یها، جداسازمیحرو  یباز نیکوچک، توجه به مختصات زم

شامل نصب عالئم و  تیکنترل جمع یهاو برنامه انیتماشاچ

 یهاگاهیاشاره کرد. جا یراهنما و اطالع رسان یتابلوها

قادر  انیشود که همه تماشاچ یطراح یبه شکل دیبا انیتماشاچ

 دیباشند و در معرض موارد تهد ایزوا یاز تمام یباز دنیبه د

و  انی)بن رندیقرار نگ تیتراکم جمع ادیمانند فشار ز یاکننده

و  ینظمیها، بگاهیجا طی(. مطلوب نبودن شرا1390 ان،ینظر

 یهاتواند تنش یاست که م یاز جمله عوامل تیفشرده بودن جمع

نامناسب  یدهد و موجب رفتارها شیرا افزا یکیزیو ف یکالم

است  شتریب تیکه تراکم جمع یشود. هنگام انیتماشاچ

تواند موجب بروز یم نیتر هستند که اکیبه هم نزد انیتماشاچ

 یباز نیبه زم انیبودن تماشاچ کیآنها شود. نزد نیب یمشکالت

 انیمرب ،کنانیتوسط باز انیاست که گفتار تماشاچ یمعن نیبه ا

له موجب انتقال أمس نیشود و بالعکس. ایم دهیشن شتریو داوران ب

از حضور  یریبا جلوگ نهمتأسفا گرید ییها خواهد شد. از سوتنش

آن، شاهد  یو مردانه شدن فضا یورزش یهاومیزنان در استاد

 یدر حال نی. امیتماشاگران هست انیدر م یراخالقیغ یرفتارها

باورند که با امکان حضور  نیاز کارشناسان بر ا یاریاست که بس

 شیرا افزا یکنترل اجتماع توانیم ،یورزش یهاومیزنان در استاد

نامناسب را کنترل کرد.  یرفتارها نیکمک خود مردم ا باداد و 

ها و که با حضور خانم ستین یشک یرانیبا توجه به فرهنگ ا

حفظ خواهد شد و  هامیاز حر یاریها، بسها در ورزشگاهخانواده

حاکم خواهد شد. حضور افراد خانواده  هاومیبر استاد یترجو سالم

نکردن از  تیدر حما یمؤثر عامل ها،ومیدر استاد گرانید ایخود 

آنان از  یو بازدار گرانید یاخالقریپرخاشگرانه و غ یرفتارها

 یندیناخوشا نیا شکیخواهد بود. ب ستیناشا یرفتارها گونهنیا

 یکی ،ینادرست یرفتارها نیو منفعل نبودن در مقابل چن یعموم

در اماکن و  یرفتار یهایعوامل کنترل ناهنجار نیاز بهتر

 است. یورزش یهاومیتاداس

مؤثر بر  یطیعامل مح نیدوم قیتحق نیا یهاافتهی طبق

 ریاست که شامل ز کنترلو  یمنیا ان،یرفتار ناهنجار تماشاچ

 انیتماشاچ یورزشگاه، کنترل و بازرس یرونیب طیمح یهامؤلفه

 تیو وضع کنانیاز باز انیتماشاچ یهنگام ورود، جدا بودن ورود

( 1389) و همکاران ینیسلطان حس قیورزشگاه است. تحق یمنیا

 یرونیو ب یدرون طیورزشگاه شامل مح طینشان داد که شرا زین

و  یخشونت تماشاگران نقش دارد. غالم جادیورزشگاه در ا

 ینیو ام ومیاستاد یو بهداشت یمنیا تی( وضع1394) نژاد یدریح

 ی( جو ورزشگاه و امکانات آن را عامل بروز پرخاشگر1395)

 ی( محصور بودن ورود2005) کولسونیاند. نتماشاگران دانسته

تماشاگران به رختکن  یو مسئوالن و عدم دسترس کنانیباز

مؤثر  انیتماشاچو خشونت  یرا در کاهش پرخاشگر کنانیباز

موران أ( حضور م2017) یبالک و لزنسک نیداند. همچنیم

کننده  دیگذار و تشد ریثأاز عوامل ت یکیعنوان را به یتیامن

ها و ومیدر استاد انیو نزاع تماشاچ یریگدر یسازآرام ایخشونت 

در  یبه معنا تیکردند. امن انیب یشمال ییکایمرآ یهاورزشگاه

 یاست. هنگام شیاضطراب و تشو ایامان بودن، فراغت از خطر 

شود یصحبت م یورزش یدادهایرو ایاماکن  تیکه درباره امن

 تیحاکم بر ورزشگاه محل مسابقه و وضع یمنظور جو روان

است.  یکشور محل برگزار ایشهر  یو فرهنگ یاسیس ،یتماعاج

که تحت کنترل  یها در صورتیورزشگاه و ورود یرونیب طیمح

همچون شعار دادن، ناسزا  ییبروز رفتارها یبرا ینباشند، مکان

 انیتماشاچ یکیزیف یریدرگ ایپرخاش  یو حت یخوان یگفتن، کر

 یهادادیرو در انیخشونت تماشاچ یموضوع لیتحل جیاست. نتا

بر  یتیموران امنأنشان داده که حضور م یشمال ییکایآمر یورزش

 یریدرگ یسازو آرام نیتسک ایخشونت  دیدو تش انیرفتار تماشاچ

 یشمال ییکایمرآ یهاها و ورزشگاهومیدر استاد انیو نزاع تماشاچ

 کنانیباز یجدا بودن و بسته بودن ورود یاثرگذار است. از طرف
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کمک  انیبهتر تماشاچ تیریتواند به مدیم انیاز تماشاچ انیو مرب

 ،یورزش یدادهایرو یانضباط یهانامهنیاز آئ یاریکند. در بس

خاص به داخل مکان مسابقه  یو اجسام اءیحمل و بردن اش

قرار گرفته و  یمورد کنترل و بازرس انیممنوع است و تماشاچ

 یداتیتمه رزشگاهبه و انیورود منظم و امن تماشاچ یبرا رانیمد

صحبت  یاماکن ورزش یمنیدر مورد ا ی. وقترندیگیدر نظر م

و نوع اماکن از نظر  تیوضع ط،یاست که شرا نیشود، منظور ایم

 یو با خاطر یباشد که بتوان به راحت یابه گونه یسخت افزار

در ورزشگاه  یدانیمطالعه م کیآسوده از آن استفاده کرد. در 

 اءیاز اش یو آگاه یکردند که اطالع رسان هاراظ انیتماشاچ یآزاد

 طیشراحضور در ورزشگاه در  یبرا یمنیممنوعه و نکات ا

معتقد  یبرگزار نیو مسئول رانیکه مد ینامطلوب بوده در حال

عوامل  انیقرار دارد. از م یدر سطح مطلوب یمنیبودند که نکات ا

موجود  رلبه ورزشگاه، کنت انیمراجعه تماشاچ ریمورد مطالعه مس

موجود در  یهایو اطراف ورزشگاه و کنترل و بازرس نگیدر پارک

و  یقرار داشت اما اطالع رسان یورزشگاه در سطح مطلوب یورود

ها مراقبت زانیم نیو همچن یمنیممنوعه و نکات ا اءیاز اش یآگاه

نامطلوب  ایاورژانس موجود در ورزشگاه در سطح کم  زاتیو تجه

و  یاماکن ورزش یمنی(. ا1389 ،ینیحس)سادات ال قرار داشت

 یمندتیدر رضا یمهم اریآنها نقش بس زاتیو تجه ساتیتاًس

که تماشاگران با اهداف  ییاستفاده کنندگان دارد. از آنجا

مورد  میاز ت تیحما ،یباز یمانند لذت بردن از تماشا یگوناگون

الزم  ند،یآیعالقه، پر کردن اوقات فراغت و ... به ورزشگاه م

و رفاه آنها را فراهم  یمنیا یاماکن ورزش ییاجرا رانیاست تا مد

 کنند. 

نابهنجار  یکه بر بروز رفتارها یطیعامل مح نیسوم

 هیاست که شامل نحوه ته یمؤثر است، خدمات رفاه انیتماشاچ

ورزشگاه،  یبهداشت تیوضع ،یورود طیبل متیق ،یورود طیبل

رفت و آمد به  التیداخل ورزشگاه و تسه یرفاه التیتسه

 یو احمد یدوست قهفرخ یعل قیتحق جیورزشگاه است. نتا

ورزشگاه و  یبودن فضا زیو تم ی( نشان داد که بهداشت1391)

 زانیبا تماشاگران با م ییو کارکنان اجرا تیرینحوه برخورد مد

و  یدارد. وثوق یداریتماشاگران رابطه معن یتمندیرضا

از امکانات  تی( در پژوهش خود عدم رضا1388) نژادیخسرو

                                                                                                                                                    
1 1. Aminuddin & Lee 

مؤثر  رانتماشاگ زیرا بر بروز رفتار خشونت آم ومیاستاد یرفاه

( 1391) نژاد و همکارانیدر پژوهش رمضان نیچنمدانستند. ه

 یعامل مؤثر بر بروز پرخاشگر نیامکانات و خدمات اول تیریمد

و  ی( فراهم نبودن امکانات و غالم1392) یبود. جالل انیتماشاچ

و نبودن بوفه در  ومیاستاد یبهداشت تی( وضع1394) نژادیدریح

تماشاگران  یبر پرخاشگر ؤثراز عوامل م یکیرا  ومیاستاد

 التیکه تسه افتندی( در2008) 11یو ل نیالدنیاند. امدانسته

تماشاگران است.  تیرضا یبرا یقو یاکننده ینیبشیورزشگاه پ

و نظافت ورزشگاه  یراحت ت،یامن ،ییبایورزشگاه مانند ز التیتسه

از  یکی یفروش طیتماشاگران شوند. بل تیتوانند موجب رضایم

 رانیراستا مد نیاست و در ا یورزش یدادهایمهم در رو یکارها

( یکاغذ طیبل ری)نظ مواد خام هیته لیاز قب یبه امور دیبا دادیرو

فروش آنها  یبرا ازیمورد ن یو منابع انسان عیتوز یهاستمیو س

 ریاخ یهادر سال یفروش طیبل یگرچه نحوه و چگونگ بپردازند.

کنندگان مصرف یدسترسکرده است و سهولت  یادیز راتییتغ

اگر تماشاگران با حجم  کرده است، دایپ شیافزا طیبل هیته یبرا

با  دیکوتاه به ورزشگاه مراجعه کنند با یو دوره زمان ادیز

که منجر  یطوالن یهامناسب از به وجود آمدن صف یارهاکسازو

 کرد یریشگیشود پیتماشاگران م یو خستگ تیبه عصبان

 نیتراز مهم یکی نی(. عالوه بر ا1393 ،و همکاران انیچ)کوزه

 زاتیامکانات و تجه ،یاماکن ورزش یبرداراجزاء در ساخت و بهره

کنند که امکانات یتالش م یورزش یهامیاز ت یاریآن است. بس

 رینظ یهوادارانشان فراهم کنند. امکانات یبرا تیفیخوب و با ک

 محلها، بوفه ،ینقل عمومحمل و  یهاسیسرو نگ،یپارک

و  یهمواره موجب خشنود یبهداشت یهاسیاستراحت و سرو

باشد. بهداشت و  یم یورزش یدادهایرو انیمشتر تیجلب رضا

کنندگان مصرف یبرا ساتیاماکن و تاًس یکیزیف طینظافت مح

 تیفیورزشگاه و ک التیدارد. به عالوه تسه یادیز تیاهم

 انیشترم یساز وفادار نهیعوامل زم نیتراز مهم یکیخدمات 

ها قبل مجبور به حضور که تماشاگران از ساعت یاست. هنگام

 یو مکان مناسب برا یورود طیشوند تا بتوانند بلیدر ورزشگاه م

 یگونه امکانات رفاه چیه گریکنند و از طرف د دایپ یباز یتماشا

آنان  یمناسب و ... برا هی، تغذیبهداشت یها سیسرو ژهیبه و

 یرفتارها یشوند و به سو یعصب کهاست  یعیوجود ندارد طب
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 .کنند دایناهنجار سوق پ

 یرفتار یها یمؤثر بر بروز ناهنجار یعامل سازمان نیاول

 میبودن ت زبانیاست که شامل م یباز تیحساس انیتماشاچ

در جدول  یباز تیو اهم تیحساس ،یونیزیپخش زنده تلو ،یخود

و  یغالم قیتحق یهاافتهیباشد. یم کنانیازو رفتار داوران با ب

از کارت و بد  اورد ادی( نشان داد که استفاده ز1390) همکاران

پرخاشگرانه  یبر بروز رفتارها کنانیداور نسبت به باز یاخالق

 ،یخود رفتار مرب قی( در تحق1391) یتماشاگران مؤثر است. ناد

بر رفتار نابهنجار  میمستق ریرا به صورت غ کنیداور و باز

 نژاد و همکاران یرمضان قیتماشاگران مؤثر دانست. در تحق

مسابقه به عنوان دو عامل  تیو حساس یارسانه جانی( ه1391)

شده است.  یفوتبال معرف انیمؤثر بر رفتار نابهنجار تماشاچ

مسابقه و نحوه عملکرد  تیو حساس تی( اهم1391) یاحمد

پور و نیحس ،یارسانه یهااستی( س1392) یها، جاللرسانه

 یو غالم ونیزیتماشاگران توسط تلو کی( تحر1393) همکاران

را در بروز خشونت و  ی( پوشش رسانه ا1394) نژاد یدریو ح

 یو هو کولسونی. نافتندیتماشاگران فوتبال مؤثر  یپرخاشگر

مسابقه و  یانیپا قیدقا ،یبودن باز یرسم ریغ ای ی( رسم2005)

داوران و نگرش  م،ی( باخت ت2011) 12غلوا رمضان ،نالیف یباز

دور از  یباز ای یخود میبودن ت زبانی( م2014) فلیها و کارسانه

نابهنجار  یها را در بروز رفتارها میت ازیخانه و اختالف امت

 یروانشناخت یهاهیاز نظر یکیتماشاگران مؤثر دانستند. 

 یآمده است: ناکام هینظر نیاست. در ا یناکام هینظر ،یپرخاشگر

شود. صاحب یم انهیرفتار پرخاشجو یهاشکل یسبب بروز برخ

تماشاگران ذکر  یکننده را علل پرخاشگردینظران چند عامل ناام

 میت فیتواند عملکرد ضعیعوامل م نیاز ا یکیکنند. یم

. تجربه نشان به ویژه وقتی میزبان هستند محبوبشان باشد

مربوط به رفتار نابهنجار تماشاگران  یهااز جنبه یدهد که برخیم

تصمیمات داور در مثال  یبرا)آنان رضایتی از نا یناش یورزش

 یورزش دادیرو کی یبرگزار انیدر جر مورد بازیکنان خاطی(

همچنین حساسیت نتیجه یک بازی جهت کسب جایگاه یا است. 

ها به عملکرد بازیکنان یا داوران مقام موجب افزایش واکنش

 د. گردمی

                                                                                                                                                    
1 2. Ramazanoglu 

عامل مؤثر  نیدوم یعوامل سازمان نیها نشان داد در بافتهی

از جمله فرهنگ  یمسائل فرهنگ ان،یبر رفتار نابهنجار تماشاچ

است.  ییو رفتار کادر اجرای خاط کنانیباشگاه، نوع برخورد با باز

 یخرده فرهنگ یهایژگی( و1386) یعنبر قاتیتحق یهاافتهی

( عملکرد نامناسب 1388) نژاد یو خسرو یو وثوق شاگرانتما

تماشاگران مؤثر نشان داد.  یباشگاه را در بروز پرخاشگر رانیمد

را در بهبود رفتار  ی( عوامل فرهنگ1395) یمیاندام و سل نیهمچن

( فرهنگ 2005) یو هو کولسونیهواداران مؤثر دانستند. ن

نابهنجار  فتاردر بروز ر یورزشگاه را عامل مهم ایباشگاه 

 یکیجامعه و  کیگران دانستند. ورزش به عنوان نماد افکار تماشا

شناخته شده  یدر جهان کنون تیهو یهاشاخص نیتراز مهم

در مورد ورزش  یمسائل فرهنگ نیتراز مهم یکیاست. امروزه 

 نیو خشونت در ب یورزش باعث پرخاشگر ایاست که آ نیا

در  یمنف یهادهیبه پد راًیشود؟ اخیم نندگانیب ای انیتماشاچ

ها یاشکال مختلف انحرافات و نابهنجار ژهیورزش، به و نهیزم

به شدت  یرفتار یهاینابهنجار رایشده است. ز یتوجه خاص

رفتارها اغلب  نیکنند و ایمنصفانه را نقض م یاصول باز

حال،  نیهستند. با ا یرقانونیغ یو گاه یپرخاشگرانه و تهاجم

ها و دهیمختلف، پد یفرهنگ یهاطیکه مح اشتتوجه د دیبا

 یابیارز یمتفاوت یارهایها و معمشابه را با روش یرفتارها

قابل ریو غ یهیبد یرفتار امر یریادگیاثر آموزش بر  .کنندیم

خانواده و جامعه بر بروز  یفرهنگ یارهایمع نیانکار است. همچن

تر، خود از جوامع کوچک یاریمؤثر هستند. بس اریرفتارها بس

که  یهستند و رفتار فرد یاژهیو یارهایفرهنگ و مع یدارا

قرار  ریدائم به آن جامعه تعلق دارد را تحت تأث ایطور موقت به

در هر  نکهیعالوه بر ا یمسابقات ورزش انیدهند. تماشاچیم

 میت کیدهند، به شکل هوادار یرا شکل م یمسابقه جامعه موقت

دانند. یباشگاه م تیو هو تیباشگاه، خود را متعلق به شخص ای

فرهنگ حاکم بر باشگاه و اعضاء آن بر افکار و رفتار  جهیدر نت

در  یورزش یهاها و باشگاهمیاز ت یاریآنها اثرگذار است. بس

 یهانمادها، شعارها و دستور العمل یدارا شرفتهیپ یکشورها

هواداران خود و  و انیمرب کنان،یکارکنان، باز ژهیو یرفتار

 نیبرخورد با هرگونه انحراف از ا یبرا یانضباط یهانامهنیآئ
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اعتبار  یکه دارا یابا سابقه یهاباشگاه نیهستند. همچن ارهایمع

 رانیمدت هستند، اغلب با انتصاب و حفظ مد یو شهرت طوالن

و نظارت بر  جادیدر حفظ شهرت خود دارند تا با ا یتوانا سع

خوب را  یهواداران، فرهنگ رفتار نیدر ب یرفتار یهااستاندارد

 .در باشگاه خود توسعه دهند

عامل مؤثر  نیسوم یعوامل سازمان نینشان داد که در ب جینتا

و  یزیرعامل برنامه ان،ینابهنجار تماشاچ یبر بروز رفتارها

مسابقه،  ییکادر اجرا یتجربگ یب یهامؤلفه ریاجراست که به ز

و آب و  ییایجغراف تیاشتباه مسئوالن، موقع ای فیضع ماتیتصم

مسابقه اشاره دارد.  یمسابقه و روز برگزار یسازمانده وهیهوا، ش

 یبرگزار ،یدر شروع باز ری( تأخ1390) و همکاران یغالم

نژاد و یرمضان ل،یتعط ریغ یروزها ایگرم  یمسابقه در هوا

 تیعمسابقه شامل موق یو مکان یزمان تیری( مد1391همکاران)

و  یمسابقه و کامکار یو ساعت برگزار ییآب و هوا ،ییایجغراف

در  ریحساس، تأخ یهاداور در زمان اشتباهات( 2013) همکاران

دانستند.  انیعامل مؤثر بر رفتار نابهنجار تماشاچ را یشروع باز

و  انیمرب کنان،ی( استفاده از باز1395) یمیاندام و سل نیهمچن

عامل در بهبود رفتار  نیترتیرا با اهم یاداوران مجرب و حرفه

 یب رانیمد جود( و2005) یو هو کولسونی. نافتندیهواداران 

 ماتی( تصم2014) فلیتجربه و اشتباهات برگزار کننده و کا

سبک  ون،یناعادالنه فدراس ای فیضع ماتیناعادالنه داوران، تصم

امل را از جمله عو گیمسابقات ل یبندزمان ون،یفدراس یتیریمد

 جینتا یاند. ولنابهنجار تماشاگران دانسته یمؤثر بر رفتارها

( 1389) و همکاران ینی( و سلطان حس1387) منصورزاده قیتحق

 یزمان برگزار انیو مرب کنانینشان داد که از نظر تماشاگران، باز

 یورزش ریمد کیندارد. اساساً  یریتأث یمسابقه در بروز پرخاشگر

در دسترس در  یمنابع سازمان یاز تمام نهیمنظور استفاده بهبه

 یرا طور ناتو امکا روهایمسابقه، الزم است تا ن کی یاجرا

و هدر رفتن  فیاز تداخل وظا یریکه ضمن جلوگ دیهماهنگ نما

از  یکی یدهو سازمان یزیرها، موفق باشد. برنامههیسرما

است. از جمله ابعاد  یورزش دادیرو ریمد کی فیوظا نیتریاساس

)در سطح  زمان، قلمرو یورزش یدادهایرو یبرا یزیربرنامه

و  یاتیعمل ای کیاستراتژ(، سطح یجهان ای یکشور ،یمحل

 یشامل بررس زیمسابقه ن کی یدهاستمرار آن است. سازمان

و  انی)بن شودیو نظارت م یهماهنگ ب،یکار، ترک میکارها، تقس

ورزشگاه  طیعوامل موجود در مح ریتأث (. با توجه به1390ان،ینظر

انتخاب مکان و زمان مناسب،  ان،یتماشاچ یبر پرخاشگر

متعهد و با تجربه،  ییکادر اجرا از،یمورد ن زاتیتجه هیکل ینیبشیپ

مختلف و نظارت  طیبه موقع و الزم در شرا ماتیاتخاذ تصم

اقدامات الزم در  نیترمسابقه، از مهم کی انیمستمر تا پا

 .است یمسابقه ورزش کی یزاربرگ

 یبر بروز رفتارها یرونیو ب یدرون یهانهیزم ،یطورکلبه

و  یطیحاضر علل مح قیپرخاشگرانه مؤثر هستند که در تحق

تماشاگران  ینابهنجار و پرخاشگر یفتارهارمؤثر بر بروز  یسازمان

 دادیرو کیمطلوب  یو اجرا یزیرقرار گرفت. برنامه یمورد بررس

کنندگان از شرکت هیکل تیآرامش خاطر و رضا جادیبر ا یورزش

 کی انیاثرگذار است. مجر انیو تماشاچ انیمرب کنان،یجمله باز

کنند تا مشکالت را  یمنابع خود را سازمانده دیبا یمسابقه ورزش

و  یبه حداقل برسانند تا احتمال وقوع پرخاشگر ایحل کنند 

 ریو سا ونیرا کاهش دهند. فدراس انیخشونت تماشاچ

 یطراح یهر استراتژ یاتیجزء ح داد،یرو کیکنندگان در شرکت

و خشونت طرفداران و  یاخالق ریغ یشده در کاهش رفتارها

 کی تیریهستند. مد ومیدر داخل و اطراف استاد انیتماشاچ

 یو انتظارات مخاطبان را به خوب ازهاین دیبا یورزش دادیرو

 نیا جیکرده و متعهد به ارائه خدمات مطلوب باشد. نتا ییشناسا

ها ورزشگاه یها، خدمات رفاههگایجا طینشان داد که شرا هشپژو

نابهنجار  یبر بروز رفتارها یعوامل مؤثر تیو امن یمنیو ا

 انگریموضوع ب نیهستند. ا رانیدر ا بالیمسابقات وال انیتماشاچ

 ازمندین بالیوال گیمسابقه ل کی یبرگزار تیریاست که مد نیا

 یبا تعداد صندل منیا ومناسب  یهاو ساخت ورزشگاه یطراح

سازوکار مناسب فروش  ،یباز نیزم میو در نظر گرفتن حر یکاف

در سالن از جمله  یو بهداشت یامکانات رفاه هیکل ینیبشیپ ت،یبل

بوفه و امکانات حمل و نقل راحت و  ،یبهداشت یهاسیسرو

به روز و کارآمد  زاتیتجه یریکارگمطلوب با به تیامن یبرقرار

 دهیآموزش د یانتظام یروهایمدار بسته و ن یهانیاز جمله دورب

 طیاز مح یمنظور کنترل و نظارت بر نظم برگزارو مناسب به

داخل سالن و پس از  یهاهگایتا جا یورزشگاه قبل از باز یرونیب

 کی یبرا یمناسب زمان یزیربرنامه نیباشد. عالوه بر ایم یباز

مناسب  یو سازمانده ربهبا تج یروهاین یریکارگمسابقه و به

است.  انینابهنجار تماشاچ یدر بروز رفتارها یعامل مؤثر
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دو وجه مهم در  یمسابقه و عوامل فرهنگ تیحساس نیهمچن

است.  رانیدر ا بالیوال انینابهنجار تماشاچ یاحتمال بروز رفتارها

 جیمناسب، آموزش و ترو یفرهنگ عموم جادیراستا ا نیدر ا

داوران و هوادارن،  ان،یمرب کنان،یبه باز راخالق مدا یرفتارها

 یهاواکنش جیتوجه به روح ورزش و رقابت، آموزش و ترو

 یفرهنگ یهابرنامه یبرگزار ،یناکام ای یابیمناسب در مواقع کام

 یآموزش یهارنامهپخش ب ان،یهواداران و تماشاچ ژهیو یحیو تفر

 نندهیپرب یاعو اجتم یورزش یهاطرفداران در برنامه یمناسب برا

 جادیو ا ییزدا تیبر حساس یمبن یورزش یهارسانه تیو هدا

 یو اجتماع یمثبت فرهنگ یمتناسب با الگوها یارتباط فرهنگ

 رسد.یبه نظر م یضرور

و  بالیروز افزون به مسابقات وال یتوجه به اقبال عموم با

ها یاحتمال وقوع ناهنجار ران،یدر ا یرشته ورزش نیا تیمحبوب

است که مشاهدات و  افتهی شیافزا بالیوال یهادر سالن

کند. یم دییموضوع را تأ نیا زین ریاخ یهاها در سالگزارش

نابهنجار و  یهاگفتارها و رفتار لیضرورت دارد قبل از تبد

در  یشگیهم یمسابقات به معضل یدر برخ انهیپرخاشجو

 یبرا ،یالمللنیو ب یدر مسابقات مل اناًیو اح بالیوال یهاسالن

 یزیربرنامه یو فرهنگ یکیزیها و امکانات فتیظرف یارتقا

 مناسب انجام و به مرحله اجرا برسد.
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