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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present study was done with the purpose of 

Developing a casual model of quantum management 

relationship on holiganism control of Iran football fan. 

Materials and methods: The sample group was made up of 

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 researcher-

made hooliganism questionnaires and quantum management 

skills questionnaires. The reliability of the questionnaires was 

confirmed through Cronbach's alpha. 

Findings: The structural equation method was used to analyze 

the data. 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. Therefore, referees, stadium 

managers and technical staff can make correct decisions by 

using quantum management skills and through a positive 

outlook and reducing negative emotions, reducing sensitivity, 

away from prejudices and biases and based on their personality 

and work conscience. The logic of playing football, in addition 

to controlling the behavior of football fans, prevent the violent 

behavior of football fans. 
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 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل
 ایران فوتبال هواداران هولیگانیزم

 
 1میرزابیگی علی

 دانشگاه مرکزی، تهران واحد ، ورزشی علوم و بدنی تربیت گروه
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 *6انزهایی حاجی زهرا
 دانشگاه مرکزی، تهران واحد ، ورزشی علوم و بدنی تربیت گروه
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 3زارعی علی

 دانشگاه مرکزی، تهران واحد ، ورزشی علوم و بدنی تربیت گروه
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد

 
 چکیده

 مدیریت رابطه علی مدل بررسی هدف با حاضر پژوهش: هدف
  .دش انجام ایران فوتبال هواداران هولیگانیزم کنترل بر کوانتومی

 برتر لیگ تیم 11( لیدرها)هوادارن را نمونه گروه: هاروش و مواد
 جامعه بودن محدود علت به که دادندمی تشکیل ایران فوتبال

 مصاحبه پژوهش، ابزار. شدند انتخاب شمار کل صورت به آماری،
 مهارتهای پرسشنامه و هولیگانیزم ساخته محقق پرسشنامه و

 رونباخک آلفای طریق از هاپرسشنامه پایایی. بود کوانتومی مدیریت
 .شد تایید
. دش استفاده ساختاری معادالت روش از هاداده تحلیل برای :ها یافته
 میزان هب هولیگانیزم کنترل بر کوانتومی مدیریت که داد نشان نتایج
 هایمولفه بین در همچنین. بود اثرگذار مستقیم صورت به 11/0

 میزان هب محبوب تیم مولفه بر کوانتومی نگاه کوانتومی، مدیریت
 احساس ،384/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومی تفکر ،389/0

 مولفه بر کوانتومی دانش ،891/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومی
 میزان به داوری مولفه بر کوانتومی عمل ،811/0 میزان به داوری

 زیستن ،80/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومی اعتماد ،823/0
 مستقیم صورت به 821/0 میزان به داوری مولفه بر کوانتومی
 .بود اثرگذار

 فتگ توانمی پژوهش از آمده بدست نتایج به توجه با :گیرینتیجه
 و اعتراضی رفتار و حرکات افزایش سبب که مهمی دالیل از که

 نحوه شودمی ورزشگاهها در آشوب ایجاد نهایت در و فحاشی
 مسائل و داوران ناصحیح قضاوت ورزشگاهها، وضعیت و مدیریت

 و مربیان بازیکنان، غلط وتصمیمات نادرست رفتار و تیم درون
 فنی کادر و ورزشگاهها مدیران داوران، لذا. باشدمی باشگاه مدیران

 و تمثب نگاه طریق از و کوانتومی مدیریت مهارتهای از استفاده با
 و داوریها پیش از دور به حساسیت، کاهش منفی، عواطف کاهش
 توانندمی شانکاری وجدان و شخصیت پایه بر و هاورزیغرض
 بازی منطقی و درست مدیریت با و داشته درستی گیریتصمیم

_________________________________ 
1 Soccer 
2 Sport 
3 FIFA 
4 United Nations 
5 Blatter 
6 Coaches 
7 Managers 

 وزبر از مانع فوتبال هواداران رفتارهای کنترل بر عالوه فوتبال،
 .شوند فوتبال هواداران آمیز خشونت رفتارهای

 
 هواداران هولیگانیزم، کنترل کوانتومی، مدیریت :کلیدی هایواژه

 فوتبال
 

 11/01/1333تاریخ دریافت: 
 60/03/1333تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولsara_haji1982@yahoo.com
 

 

 مقدمه
بوده و امروزه، به  ایورزش در تمام دن نیتر، محبوب1فوتبال

 تعداد که یشده است. به گونه ا لیتبد ایدن 2ورزش نیترریفراگ
عضو  یاز تعداد کشورها شتریب (عضو 211) 9فایعضو ف یکشورها

 یبه شکل ها یاریباشد. افراد بسیم( عضو 139)4"سازمان ملل"
ه ب جهانی از کشور ها یاریپردازند و در بسیمختلف به فوتبال م

 ایشود که شکست و یم ستهیبه آن نگر یمل ۀدیپد کیعنوان 
 سی، رئ5بالتر. کشورها گره خورده است یمل در آن با غرور یروزیپ

 ۀوادخان یتعداد اعضا"کند: یفوتبال عنوان م یجهان ونیفدراس سابق
 ۀرندینفر است که در برگ ونیلیم 252 فوتبالی جهان ونیفدراس

کادر  ،1انیمرب ،یسن یهافوتبال مرد و زن در تمام رده کنانیباز
و  یداور ارانیو دست 8داوران ،ییاجرا انیو متول 3رانیمد ،یگریمرب

اشخاص، شوق  نیا یباشد. ورزش ما به تمام یمی گروه پزشک زین
 یحیها شده و به تفرآنۀ روزمر یاز زندگ یداده، بخش یفتگیلذت و ش

 (.1)است دهیگرد لیتبد 3"فراغتاوقات " یمورد عالقه برا
از ورزش فوتبال  یی، جز11و هواداران 10ماشاگراناز طرف دیگر، ت 

است.  تیبدون جذاب یمحصول هستند و بدون وجود آن ها فوتبال
 لیه دلآن ب یونیزیتلو یتماشا یفوتبال، حت تیاز جذاب یادیبخش ز

 (.2)کنندیم جادیاست که تماشاگران در ورزشگاه ا ییفضا
 یورزش یدادهایرو تماشاگران، از یبرخ یبراعالوه بر این،  

 کیورزش  یتماشا گر،ید یاعده یو برا کندیم فراهم یسرگرم
 یو مل یفرهنگ یهانهیاست که در آن افراد از زم یاجتماع تیفعال

 نیداشته باشند. همچن یاجتماع یتجربه کی شوند تایمشابه جمع م
 ای عالقه ورزش مورد یتماشا، 12"هواداران متعصب"از  یبرخ

 (. 9)دانندیمی مذهب یتجربه کیبه  هیرا شب مشانیت
مهم  یها یباز یبرگزار رفتار تماشاگران در ورزشگاه ها در زمان

 نیا توجه را در نیشتریهمواره ب هایباز نیا بعد از زیو حساس و ن
 یرویپ لیبه دل رفتارها نیا رایبه خود اختصاص داده است؛ ز نهیزم

یی بهای، گاه منجر به آس"یجمع یرفتارها"خاص یاز هنجارها
ممکن است در زمان مسابقات حساس،  در واقع هواداران. اندشده
از  یاپرخاشگرانه ناهنجار و یکه رفتارها رندیقرار بگ یتیموقع در

 یروان یهادهیپد 14یپرخاشگر و 19خود بروز دهند. خشونت

8 Referees 
9 free time 
10 spectator 
11 Fans 
12 Fanatic fans 
13 violence 
14 aggression 
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 یمنف یهاهیحاش ش،یهاتیجذاب کنار فوتبال در (.9)هستند یاجتماع
 انهیو اعمال پرخاشگرا 1یاوباشگر زیفوتبال ن یمنف یدارد. حواش زین

در ورزشگاه ها و اطراف آن  ینامساعد نهیزم که تماشاگران است
 انیهوادار متعصب فوتبال نما یفراهم ساخته و در قالب گروهها

 .(4)شده است
 فوتبال، موسوم بهآمیز تماشاگران  امروزه رفتارهای خشونت 

آشوبگری، منحصر به کشور خاصی نیست و در بسیاری از 
اجتماعی وجود دارد. شاید بتوان گفت که  کشورهای دنیا این معضل

در هر جامعه ای که ورزش فوتبال انجام می شود، گهگاه شاهد این 
آشکارترین نمونه رفتار خشونت  .(5)ایمحوادث خشونت بار بوده

ای موسوم به اوباشگری است که ن فوتبال پدیدهآمیز بین طرفدارا
  Hooliganismوجه تسمیه اوباشگری برگردان واژه انگلیسی 

 رفتارهای معنای به معتقدند اوباشگری 2بودین و همکاران (.1است)
 و داخل در فوتبال، هواداران از گروهی با است که آمیزی خشونت

 جوان مرتکب افراد اوقات بیشتر و کند می بروز ها خارج استادیوم
شناسی  آسیب و انحرافات شناسی جامعه متون شوند. درآن می

 نوعی روحیۀ داشتن مفهوم به دفعات به وندالیسم اجتماعی،
 و ادیار تخریب آگاهانه، به تمایل مبین و رفته کار به بیمارگونه

 و مایر .است عمومی و متعلقات تأسیسات اموال، خودخواستۀ
 به عمومی و متعلقات اموال ارادی تخریب را وندالیسم کلینارد
 (. هولیگانیزم، به خانواده3کنند)تعریف می مکرر و مداوم صورتی
کنند. این لندن مهاجرت می به 18 قرن در که گرددمی بر ایرلندی

پاتریک "خانواده باج گیر بودند و نام سرپرست خانواده 
 بود و به تذریج هولیگان، اوباش معنی گرفت. در 9"هولیگان
 هب آمیز، تعصب افکار و عقاید با( اوباش) ها هولیگان انگلستان

 اند. در بوده ورزشگاهها در بسیاری آمیز فاجعه وقایع آورندۀ وجود
 وتبالف تیمهای طرفداران از برخی بیمارگونۀ و واردیوانه عالقۀ ایتالیا

 مسابقات عرصۀ در ویرانگرانه و پرخاشجویانه رفتارهای نیز و
در مجموع  (.1)شود داده ها تیفوسی لقب آنها به که است شده سبب

پرخاشگرانه و  یرفتارهای به تمام یتوان گفت اوباشگر یم
شود که قبل و بعد از  یاطالق م فوتبال هواداران زیخشونت آم

 یگروه و یو به صورت جمع ومیاستاد رونیو ب داخل مسابقات، در
 ای ختهیو خودانگ خودجوش رفتارها به صورت نی. اابدی یبروز م
 یاوباشگر ن،یشده اند. همچن یزیبرنامه ر شیپ موارد از یدر برخ

ا ضرب ت تماشاگرانی از فحاش ،یمتفاوت یانحراف یرفتارها فوتبال، در
بر مطالعات انجام شده  یشود. مرور یم قتل، را شامل یو جرح و حت

 ژهیبه و ،یو اوباشگر سمیوندال ۀدیدهد پد یم نشان موضوع رامونیپ
دانشگاه  محققان از یشده است. جمع یکشور انگلستان، بررس در

و  ،یمورف کیپاتر نگ،یدان کیار امز،یلیاز جمله جان و سستریل
ها، و اغتشاشات مرتبط با  یریها، درگ آشوب نگتون،یواد وانیا

 دندیرس جهینت نیخود به ا قاتیکردند. آنان در تحق یبررس را فوتبال
ان، جوان یانگریعص چونی عوامل ریتحت تأث یمعضل اجتماع نیکه ا

_________________________________ 
1 Hooliganism 
2 Boudin et al 
3 Patrick Holigan 
4 planning 
5 Organizing 

مشروب  ،یو داور یباز یخطاها مردان،یی پرخاشجو ،یکاریب
 (.3)است یاجتماع یها یو دودستگ یخوار

 شیب ،یطور کل فوتبال و ورزش در جامعه امروز، بهاز طرف دیگر، 
 محبوب شده است و نه تنها به سالمت بدن کمک یاز هر زمان

با لذا  (.8) شودیم یزندگ تیفیبلکه باعث بهتر شدن ک کند،یم
عاد اب یبررس اند،افتهیکه تماشاگران در ورزش  یگاهیجا توجه به

کرده  دایپ تیاهم شیاز پ شیب مختلف حضور آنان در مسابقات
   .(9)است

عنوان یک قدرت مؤثر در توسعۀ  بهفوتبال و ورزش عالوه بر این،  
همی در م اجتماعی و اقتصادی، با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نقش

برتری در مدیریت آن، به منظور اقتصاد و سیاست کشورها دارد و 
 هب مثابۀ یک سیستم نگریست و به عناصر کلیدی آن بهآنرا باید 

 (.3)عنوان یک سیستم یکپارچه توجه کرد
از حالت  یادهیچیطورپ و مستمر، جهان را به عیسر راتییامروزه تغ

 ییتوانا ،یجهان نیخارج کرده است. درچن ینیب شیثبات و قابل پ
 3وکنترل 1و رهبری تیهدا ،5یسازمانده ،4یزیربرنامه یبرا رانیمد

 رامونیپ یکنونی هاشهیبه مخاطره افتاده است. اند یاندهیبه طور فزا
از  یدیظهور نسل جد ،یاتیح یو سازمانها یطیمح ییایپو
 ها،نمونه نیاز ا یکیرا به همراه داشته که  8"مهارتهای مدیریت"
 است سبکی کوانتومی مدیریت (.10)است 3"یکوانتوم مدیریت"

 ست، کها یادگیری و پویا ارتباط امنیت، اعتماد، افزایش دنبال به که
 و خالقانه تفکر مسائل، به نو نگرش موجب خود نوبه به مهم این

 ایشپید با رو شود. ازاینمی مسائل بینیپیش و نگریشهودی، آینده
 نگری وعملآینده و بینیهمراه پیش به شهودی و خالقانه تفکر

 ارتباط بهتر، آن پیامد اساسی که آیدمی به وجود پاسخگویانه
 ریقط از پیروان و توسعه پیشرفت پیرو، و رهبر متقابل ارتباط

 (.10است) دقیق خودسازماندهی
از طرف دیگر مدیریت کوانتومی بر اساس تئوری یا  نظریه آشوب 

، بآشو یو تئور یک، کوانتوممکان یمبراساس مفاهبنا شده است. 
 یم را ارائه یو مدل کنندی میاستفاده مطلوب یسنت یماز مفاه مدیران

ز محدوده ا یرندرا به کار بگ مدل ینا یرانمد یدهند که وقت
 ینشود که ا یو باعث م شده و جزءگرا خارج یدمق یکی،مکان

 کنند. یجادو سازمان مربوطه ا خود در یشگرف ییراتتغ یرانمد
و  یریترفتار مد یاست برا یاستعاره ا یه کوانتومنظر ین،بنابرا

 یاثر بخش یشتواند در افزا یاست که م یدیجد پارادیم خصوصا
 یهنظرعالوه بر این،  در سازمان موثر باشد. یریتو مد رهبری
بر  .کندیرا فراهم م ییربه تغ یستننگر یبرا یدیجد شیوه آشوب،

 اگر بخواهند یرانمداساس مهارتهای مدیریت کوانتومی، 
ر د به طور موقت یبتوانند حت یدموفق اتفاق افتد، با سازماندهی

و آشوب گونه  یچیدهپ یها یطدر مح آشوب قدم بگذارند. یطهح
گذشته  یسنت یفمتفاوت از وظا یزن یف مدیرانامروز، وظا

 هایریزیرویکرد کوانتومی باعث شده است که برنامه .(11)است

6 leadership and leading 
7 Control 
8 Management skills 
9 Quantum management 
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  و همکاران     میرزابیگی علی  62

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ه های دقیق، ببینیبلند مدت به علت عدم قطعیت و عدم امکان پیش
 (.12پذیر حرکت کنند)ریزی کوتاه مدت و انعطافسمت برنامه

 ها،ناشناخته کشف خالقیت، روی بر تمرکزدر مدیریت کوانتومی، 
 گرفته نظر در مهم فاکتور یک عنوان به هاارزش ها و امکان

 تعارض تنها نه سازدمی قادر را کوانتومی مدیران شوند. مدیریتمی
 ینا به جدید ایشیوه به بلکه بنگرند، جدید دیدگاه از را و آشوب
راه متفاوت تفکر مدیریت کوانتومی  .(19دهند) پاسخ تعارضات

درباره مدیریت و رهبری است. مهارتهای مدیریت کوانتومی باعث 
 (.14گردد تا مدیران به متخصصان تغییر تبدیل شوند)می

، علی الخصوص سازمانهای ورزشی سازمانها نکهیبرای اعالوه بر این، 
 دیپر رقابت امروزی به بقای خود ادامه دهند، با طیبتوانند در مح

 یروشن درك شودیم تیکه موجب شکست و موفق یاز عوامل
از سویی  .کنند دایدست پ یمطلوب جیداشته باشند تا بتوانند به نتا

 روی پیش هایچالش کاهش در هامهارت این از دیگر، استفاده
 (.15شود)می واقع مؤثر غیرمتجانس مدیریت
 ورزشی ورزشی، مدیران های باشگاه و ها به سازمان توجه امروزه،

 .ندآن باش ابعاد اثربخش مدیریت پی در که ساخته است ناگزیر را
 هزمین تواندهواداران می همچون مفاهیمی مدیریت به توجه بنابراین

 شرایط مطلوب ساختن منظور راهبردهایی به کارگیری به برای را
  .(11سازد) فراهم ورزشی ورزشی های باشگاه و ها برای سازمان

حساسیتهای  تب فوتبال در جوامع مختلف، با گذر زمان و با رواج
کاذبی نسبت به این رشته ورزشی شکل گرفته؛ به طوری که به بروز 

ناهنجاریها و کج رفتاری ها در دو گروه ورزشکاران و  برخی
عوامل مؤثر در بروز  نیمهمتراز  (. 5)تماشاگران انجامیده است

 هوادارانبه  ینگرش منف یورزش یها میهواداران ت ییخشونت گرا
به  سیپل زیآم کینگرش تحر ،یاشتباهات داور ب،یرق میت

و کسب شهرت و  یورزش یروزنامه ها کاتیتماشاگران، تحر
  .(13)باشند یم اعتبار

از طرف دیگر، بین فعالیتهای ورزشی گوناگون در ورزش، فوتبال 
های ورزشی تعارض، رفتار خشن و پرخاشجویانه بیش از سایر رشته

(. 1شود)های فوتبال مشاهده میبویژه بین طرفداران و هوادارن تیم
ساختار نامناسب و  افتندیدر پژوهش خود در یو غالم نژادیدریح

ضعف در  ،یاشتباهات داور گاهها،ورزش کمبود امکانات در
لل ع نیترمهم مطبوعات، یساز هیمسابقات و حاش یبرگزار تیریمد

 (.2)باشد یدر تماشاگران فوتبال م یبروز پرخاشگر

های نتایج تحقیق علیزاده و انتشاری در بررسی عوامل موثر بر شیوه
 ابطهر ابراز خشونت در تماشاگران و بازیکنان فوتبال نشان داد که

 (،)محیطی امنیتی، موقعیتی شخصیتی، و فردی عوامل بین تعاملی
 با رفاهی و خدماتی و اقتصادی مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی،
 دیگر یبعبارت بود، دار فوتبال معنی بازیکنان و تماشاگران خشونت

 در خشونت ابراز هایشیوه برکاهش معناداری اثر عوامل این همه
نشان  نتایج تحقیقات گذشتهداشتند.  فوتبالبازیکنان  و تماشاگران

 وداد که ارتباط معنادار آماری بین مهارتهای مدیریت کوانتومی 
مدیریت تعارض وجود داشت و مدیریت کوانتومی بر مدیریت 

 یمهارت هاداری داشت. همچنین تعارض اثر مستقیم، مثبت و معنی
و  تیریحل و فصل و مد یبرا یعال یلیتحل یها تیقابل یکوانتوم

و  تیریدر درك و بهبود سازمان و مد تواندیهستند و م یریدرگ

 نیاستفاده از اعالوه بر این،  باشند. دیمف دهیچیپ طیدر شرا یرهبر
 رمتجانسیغ تیریمد یرو شیپ یهاها در کاهش چالشمهارت

زیرا حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به  .شودیمؤثر واقع م
مهارتها و آگاهی مدیران دارد و هر چه این مهارتها به هنگام و 
بهینه باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغییر بیشتر 

 یطراح( در پژوهشی به بررسی 18پور وهمکاران)نظری گردد.می
 رویکرد با استفاده از یدولت یدر سازمان ها یکوانتوم یمدل رهبر
پژوهش حاضر در  جینتای پرداختند. ریتفس  یساختار یمدل ساز

 جادیا یبرا رانیکه رهبران و مد دهدیم شده نشان نیقالب مدل تدو
 ییو توانا یکوانتوم از نگاه یریگبا بهره دیبا یکوانتوم یسبک رهبر

ر کتفکر و نگرش خود را مقارن با تف وهیهدفمند، سبک و ش دنید
 قیطر نیمتناقض قرار دهند تا از ا وهیبه ش تفکریی و توانا یکوانتوم

 نیشوند. از ا مسائل یو شناخت شهود یشناخت کوانتوم سازنهیزم
را در  یاحساس و اعتماد کوانتوم توانندیم رانیرهبران و مد قیطر

مهم به نوبه خود موجب  نیوجود آورند که ا خود به کارکنان انیم
شیو پ ینگرندهیآ ،ینگرش نو به مسائل، تفکر خالقانه و شهود

 تفکر خالقانه و شیدایرو با پ نیازا شود؛یمسائل در سازمان م ینیب
 ییتوانا ای یعمل کوانتوم ،ینگرندهیو آ ینیبشیپ به همراه یشهود

 نیا یاساس امدیکه پ دیآیوجود م در سازمان به انهیعمل پاسخگو
در روابط، ارتباط  کردنی زندگ ییتوانا ای یکوانتوم ستیمهم ز

 قیو کارکنان از طر روانیپ توسعه و شرفتیپ رو،یمتقابل رهبر  پ
نوآور،  یوجودآمدن سازمان به تیو درنها یخودسازمان ده

 ( در پژوهشی به بررسی نقش13جالل الدین) است. قیدق حسابگر و
 انجام آموزشی سازمانهای تعارضات حل در مهارتهای کوانتومی

 که دهدمی نشان مدل تدوین شده قالب در پژوهش نتایج که دادند
کوانتومی  رهبری سبک ایجاد برای سازمان در مدیران و رهبران

 بکس هدفمند، دیدن توانایی و کوانتومی نگاه از گیریبهره با باید
 واناییت و کوانتومی تفکر با را مقارن خود نگرش و تفکر شیوه و

 ختساز شنازمینه طریق این از تا دهند قرار متناقض شیوه به تفکر
 طریق این از. شوند سازمان در مسائل شهودی شناخت و کوانتومی

 را کوانتومی اعتماد و احساس توانندمی مدیران سازمانی و رهبران
 خود نوبه به این مهم که آورند وجود به خود کارکنان میان در

 و نگریآینده شهودی، و خالقانه تفکر مسائل، به نو نگرش موجب
 القانهخ تفکر پیدایش با ازاینرو. میشود سازمان در بینی مسائلپیش

 واناییت یا کوانتومی عمل نگری،و آینده بینیپیش همراه به شهودی و
 این پیامد اساسی که آیدمی به وجود سازمان در پاسخگویانه عمل
 طارتبا روابط، در کردن زندگی توانایی یا کوانتومی زیست مهم

 طریق زا کارکنان و پیروان توسعه و پیرو، پیشرفت  رهبر متقابل
 نوآور، آمدن سازمانی وجود به نهایت در و خودسازماندهی

 .است دقیق و حسابگر

 دارند کار و سر ورزش با نحوی به که کسانی تمام کلی طور به
 از. شوندرو می روبه پرخاشگری و اوباشگری پدیدۀ با ناگزیر
 ست،ا فوتبال ناپذیر جدایی بخش پرخاشگری و خشونت که آنجایی

 مسابقات و مختلف زمانی مقاطع در رفتارهای پرخاشگرانه بروز
 کنانبازی بین تنش .مشاهده است قابل زیاد یا کم شدتهای با مختلف

 الل،استق و پرسپولیس بین شهرآورد مانند حساس بازیهای برخی در
 حذفی جام ،1938 سال سپاهان و پرسپولیس آهن، ذوب و سپاهان
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 63.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

 بروز و 1933 فوالد و آبادان نفت ،1938 ماهشهر و  پرسپولیس
 ا،ه ورزشگاه تجهیزات تخریب در تماشاگران ناشایست رفتارهای

 آسیب داوران، وجرح ضرب زمین، داخل به تماشاگران هجوم
 سوی از سنگ پرتاب ورزشگاه، بیرون در عمومی اموال به رساندن

 اشاغتش تماشاگران، برخی پرانی سنگ مین، ز درون به تماشاگران
 در اغتشاش و یکدیگر با تیم دو بازیکنان وخورد زد  ورزشگاه، در

هستند. از طرف  رفتارها گونه این از اینمونه تماشاگران، سکوهای
 قادر ار افراد کوانتومی، مدیریتدهد که، می دیگر مبانی نظری نشان

 شافزای دهند و باعث، پاسخ تعارض به جدید ای شیوه به که سازدمی
شکوفایی و  و ، رشد موجود تغییرات بینیپیش و ادراك در توان

حوادث است. عالوه بر  و تغییرات به پاسخگویی در قدرت افزایش
 صولا و ابزار نگرش، نحوه در تغییر باعث مدیریت کوانتومی  این،

 قابل تأکید کوانتومی هایمکانیزم است. اصول گردید مدیریت
 انهمچنین رهبر .دارد اقتضایی رویکردهای و رفتار ویژگی، به توجه

 یریگ بهره با و با استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومی مدیران و
ل نو به مسای نگرش و تفکر شیوه و سبک کوانتومی از مهارتهای

 رشهودی د و خالقانه تفکر شناخت ساز زمینه طریق این از تا داشته
توانند می سازمانی مدیران و رهبران طریق این از. شوند سازمان
 به وجود خود کارکنان و زیردستان میان در را اعتماد و احساس

 مسائل، به جدید و نو موجب نگرش خود نوبه به مهم این که آورند
 یم سازمان در بینی پیش و نگری آینده شهودی، و خالقانه تفکر

 ینیب پیش به همراه شهودی و خالقانه تفکر پیدایش با رو شود؛ ازاین
 می به وجود سازمان در پاسخگویانه عمل توانایی نگری، آینده و

 ،پیرو  رهبر متقابل ارتباط زیست مهم این اساسی پیامد که آید
ه ب درنهایت و دهی خودسازمان از طریق پیروان توسعه و پیشرفت

 اهمیت به توجه با است.  لذا دقیق و حسابگر سازمانی وجودآمدن
 متغیر دو خصوص در گرفته صورت تحقیقات کمبود و موضوع
 اسخپ بدنبال هولیگانیزم)اوباشگری(، محقق و کوانتومی مدیریت

 وانتومیک مدیریت رابطه علی مدل بر، تعیین مبنی تحقیق اصلی سوال
 باشد.ایران می فوتبال هواداران هولیگانیزم کنترل بر
 

 هاروش مواد و 
 پژوهش یهانمونه

 رانیبرتر فوتبال ا گیل میت 11( درهایگروه نمونه را هوادارن)ل
به صورت  ،یکه به علت محدود بودن جامعه آمار دادندیم لیتشک

پرسشنامه بصورت  988که در مجموع  کل شمار انتخاب شدند
 ( توزیع و جمع آوری شد.13آنالین)بدلیل شرایط کووید 

 
 پژوهش یروش اجرا

 یومکوانت تیریرابطه مد یمدل علبا توجه به هدف اصلی تحقیق که 
از نظر  یقتحق ینابود،  رانیهواداران فوتبال ا زمیگانیبر کنترل هول

بر الگوی  یمبتن یهمبستگ یاز نظر استراتژ ی،هدف کاربرد
 گردید. اجرا  یدانیکه به روش م بودمعادالت ساختاری 

 

 یریابزار اندازه گ
به منظور  ،یاطالعات فرد ستیعالوه بر چک لدر این پژوهش 

 ،از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته قیتحق یرهایمتغ یریگاندازه

و پرسشنامه هولیگانیزم  سوال  28 یدارا (1933)مدیریت کوانتومی
، (فیحر میمحبوب، ت می)تمیت سوال و سه مولفه 55 یدارا( 1933)

 د. بود، استفاده شرسانه و  (یتیبرگزار کننده)داوران، ورزشگاه، امن
 مصاحبه 
با استفاده از روش گلوله برفی نخبگان آگاه، اساتید دانشگاهی،  

فوتبال  که در زمینه نظران، داوران، مربیان و کارشناسان صاحب
فوتبال تجارب، سوابق و اطالعات مفید و تخصصی داشتند انتخاب 
شدند و از آنها در خصوص مدیریت کوانتومی و هولیگانیزم 
نظرخواهی شد) در شیوه گلوله برفی هر یک از نخبگان بنا به 
تجربه و شناخت، متخصص دیگری را در حیطه مورد بررسی معرفی 

 نمودند(.
 پرسشنامه 

محقق یک پرسشنامه باز به جامعه مورد پژوهش ارائه داده و با 
استفاده از تکنیک دلفی، پس از چند بار تکرار، محقق به اجماع 
نظر رسیده و با ارائه یک پرسشنامه پاسخ بسته و باز، اقدام به 

 آوری اطالعات در خصوص مدیریت کوانتومی و هولیگانیزمجمع
نفر از  10ها، پرسشنامه یورص ییاز روا یناناطم یبراشد. 

 ییمتن پرسشنامه را مطالعه و روا یدانشگاه یدو اسات ینمتخصص
 یآلفا یقسواالت آن از طر یاییپاو  کردند ییدآن را تأ ییمحتوا

نشان دهنده  بدست آمد که 32/0و  31/0، 35/0به ترتیب  کرونباخ
 د.بواعتبار مناسب برخوردار  یباست که ابزار مذکور از ضر ینا

 یآمار لیتحل
 لیو تحل هیها، تجزپرسشنامه قیاطالعات از طر یآورپس از جمع

آمار  یبرا AMOSو  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده
 رینظ یفیآمار توص ی. از روشهادیاستفاده گرد یو استنباط یفیتوص

انحراف استاندارد،  ،یدرصد فراوان ،یفراوان یهاشاخص ن،یانگیم
از  قیتحق یفیاطالعات توص انیب یراها و نمودارها بنما، جدول
استفاده شد. در  یشناخت تیجمع یهاداده لیو تحل هیجمله تجز

 نییتع یبرا رنوفیاز آزمون کلموگروف اسم یبخش آمار استنباط
 لیحلو ت یعامل اکتشاف لیها، آزمون، از تحلداده عیبودن توز یعیطب

 نییجهت تع یسازه و مدل معادالت ساختار ییروا یبرا یدییتا عامل
 ریغبا مت یکوانتوم تیریمد یمهارتها نیب شیپ ریمتغ یرابطه عل

 استفاده شد. زمیگانیمالك هول
 

 هایافته
اد از تعد دهد،های جامعه مورد تحقیق نشان میویژگینتایج توصیف 

 س،یپرسپول میتدرصد هوادار  8/23نفر جامعه مورد تحقیق،  988
 یدرصد دارا 2/99سال،  90تا  21 ریز یدرصد در دامنه سن 1/28

 یدرصد دارا 1/52درصد شاغل،  3/19 ،یکارشناس یلیمدرك تحص
 بود. ونیلیم کی ریدرصد درآمدشان ز 4/90شغل آزاد و 

 
اران هواد زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومنگاه  رابطه علی مولفه

 آورده شده است. (1جدول) در شکل و رانیفوتبال ا
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  و همکاران     میرزابیگی علی  30

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یاثر نگاه کوانتوم ی: مدل معادالت ساختار1شکل

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها ینتایج اجرای مدل ساختاری اثر نگاه کوانتوم: 1جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

نگاه کوانتومی
 معنی دار 339/10 389/0 محبوبتیم  

 معنی دار 324/10 391/0 تیم حریف

 معنی دار 353/10 331/0 داوری

 معنی دار  304/0 ورزشگاه

 معنی دار 33/8 103/0 امنیت

 معنی دار 198/3 149/0 رسانه

بر  مولفه  یمولفه نگاه کوانتوم (،1)و جدول ( 1)با توجه به شکل
کنون م ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یها
 05/0سواالت کمتر از  هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییتأ

محبوب  میبر ت ینگاه کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم
 باشد. می 331/0و  389/0 زانیبه م میبه صورت مستق یو داور

واداران ه زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومتفکر  رابطه علی مولفه
 آورده شده است. (2در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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 31.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  
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 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم تفکراثر  ی: مدل معادالت ساختار2شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم تفکرنتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 2جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

تفکر کوانتومی
 معنی دار 383/3 344/0 تیم محبوب 

 معنی دار 318/10 393/0 تیم حریف

 معنی دار 19/10 384/0 داوری

 معنی دار  148/0 ورزشگاه

 معنی دار 489/8 105/0 امنیت

 معنی دار 418/8 11/0 رسانه

ه بر  مولف یکوانتوم تفکرمولفه  (،2)و جدول ( 2)با توجه به شکل
کنون م ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یها
 05/0سواالت کمتر از  هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییتأ
لفه بر مو یتفکر کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم

 344/0و  384/0 زانیبه م میمحبوب به صورت مستق میو ت  یداور
 .باشدمی

اداران هو زمیگانیبر کنترل هول یکوانتوماحساس  رابطه علی مولفه
 آورده شده است. (9در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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  و همکاران     میرزابیگی علی  36

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم احساساثر  ی: مدل معادالت ساختار9شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم احساسنتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 9جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

س کوانتومی
احسا

 معنی دار 581/3 313/0 تیم محبوب 

 معنی دار 455/10 381/0 تیم حریف

 دار معنی 838/3 891/0 داوری

 معنی دار  121/0 ورزشگاه

 معنی دار 110/8 1/0 امنیت

 معنی دار 435/8 151/0 رسانه

بر   یمولفه احساس کوانتوم (،9)و جدول ( 9)با توجه به شکل
 ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یهامولفه

 سواالت کمتر از هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییمکنون تأ
ر ب یاحساس کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم 05/0

و  891/0 زانیبه م میبه صورت مستق فیحر میو ت یمولفه داور
 است. 381/0

اران هواد زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومدانش  رابطه علی مولفه
 است.آورده شده  (4در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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 33.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  
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 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم دانشاثر  ی: مدل معادالت ساختار4شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم دانشنتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 4جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

ش کوانتومی
دان

 معنی دار 532/3 344/0 تیم محبوب 

 معنی دار 589/10 313/0 تیم حریف

 معنی دار 315/3 811/0 داوری

 معنی دار  198/0 ورزشگاه

 معنی دار 135/8 531/0 امنیت

 معنی دار 53/8 151/0 رسانه

بر  یمولفه دانش کوانتوم (،4)و جدول ( 4)با توجه به شکل
 ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یهامولفه

 سواالت کمتر از هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییمکنون تأ
مولفه  بر یدانش کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم 05/0

 313/0و  811/0 زانیبه م میبه صورت مستق فیحر میو ت یداور
 .باشدمی

ن هوادارا زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومعمل  رابطه علی مولفه
 آورده شده است. (5در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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  و همکاران     میرزابیگی علی  33

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم عملاثر  ی: مدل معادالت ساختار5شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم عملنتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 5جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

عمل کوانتومی
 معنی دار 913/3 352/0 تیم محبوب 

 معنی دار 443/10 808/0 تیم حریف

 معنی دار 309/3 823/0 داوری

 معنی دار  1/0 ورزشگاه

 معنی دار 833/3 589/0 امنیت

 معنی دار 44/8 118/0 رسانه

بر  مولفه  یمولفه عمل کوانتوم (،5)و جدول ( 5)به شکلبا توجه 
کنون م ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یها
 05/0سواالت کمتر از  هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییتأ
 یاوربر مولفه د یعمل کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم

 .باشدمی 808/0و  823/0 زانیبه م میبه صورت مستق فیحر میو ت
 

ن هوادارا زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومعمل  رابطه علی مولفه
 آورده شده است. (1در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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 31.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  
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 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم اعتماداثر  ی: مدل معادالت ساختار1شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم اعتمادنتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 1جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

اعتماد کوانتومی
 معنی دار 91/3 34/0 تیم محبوب 

 معنی دار 21/10 31/0 تیم حریف

 معنی دار 39/3 80/0 داوری

 معنی دار  19/0 ورزشگاه

 معنی دار 23/8 19/0 امنیت

 معنی دار 13/8 12/0 رسانه

 
بر   یمولفه اعتماد کوانتوم (،1)و جدول ( 1)با توجه به شکل

 ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یهامولفه
 سواالت کمتر از هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییمکنون تأ

ر ب یاعتماد کوانتوم یاثرگذار نیباالتر نیهمچن(. باشدیم 05/0
و  80/0 زانیبه م میبه صورت مستق فیحر میو ت یمولفه داور

 .باشدمی 31/0
واداران ه زمیگانیبر کنترل هول یکوانتومزیستن  رابطه علی مولفه

 آورده شده است. (3در شکل و جدول) رانیفوتبال ا
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  و همکاران     میرزابیگی علی  32

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم زیستناثر  یمدل معادالت ساختار :3شکل 

 زمیگانیکنترل هول یبر مولفه ها یکوانتوم زیستننتایج اجرای مدل ساختاری اثر : 3جدول 

 نتیجه نسبت بحرانی میزان اثرگذاری فرضیه 

زیستن کوانتومی
 معنی دار 3.131 323/0 تیم محبوب 

 معنی دار 10.329 381/0 تیم حریف

 معنی دار 10.213 821/0 داوری

 معنی دار  155/0 ورزشگاه

 معنی دار 8.931 105/0 امنیت

 معنی دار 8.339 114/0 رسانه

بر   یکوانتوم ستنیمولفه ز (،3)و جدول ( 3)با توجه به شکل
 ریها با متغاثرگذار است و رابطه آن زمیگانیکنترل هول یهامولفه

 سواالت کمتر از هیمربوط به کل یشد)سطح معنادار دییمکنون تأ
بر  یکوانتوم ستنیز یاثرگذار نیباالتر نی(. همچنباشدیم 05/0

و  821/0 زانیبه م میبه صورت مستق فیحر میو ت یمولفه داور
 .باشدمی 381/0

 
 گیرینتیجه

 یکوانتوم تیریرابطه مد یمدل عل یپژوهش حاضر با هدف بررس
 هایفتها. یانجام گرفت رانیهواداران فوتبال ا زمیگانیبر کنترل هول

رل کنت یهامولفهبر  کوانتومی که مولفه نگاه نشان داد، قیتحق
 ولفهم مولفه تفکر کوانتومی درو  اثرگذار بود هواداران هولیگانیزم

 باعث میکوانتو دیگر، نگاهبیشترین تاثیر را داشت، بعبارت  داوری
تایج نشود.  شکست تحمل و هواداران هولیگانیزمی رفتارهای کنترل

و  فری، نادر(20ی)کوهتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 
جالل  ا،یو پرتون ی(، قربان18وهمکاران) پوری(، نظر21همکاران)

که بر روی اثر مدیریت (، 15و همکاران)  ی( و گانده22)نیالد

ها صورت گرفته بود، کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت و چالش
رسد دلیل همسویی نتایج تحقیقات صورت بنظر میهمسویی دارد. 

گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر باشد که در حین برگزاری 
مسابقات فوتبال، عواملی متعددی باعث عصبی و خشمگین شدن 

درون تیم،  مسائل مواردی همچون، د که از جمله آنشوهواداران می
کم کاری و رفتار نادرست وتصمیمات غلط بازیکنان، مربیان و 
مدیران باشگاه، شکست در بازی شهر آورد و تیمهای پایین جدول 

 تبرداش تیم یک هواداران اگر فوتبال، مسابقه جریان باشد. درمی
 پارچهیک و منسجم تیم یک عنوان به رقیب، تیم به نسبت شان ذهنی

 بدانند، خود تیم از برتر را آن حتی یا و باشد باال سطح در و
 احساس شود، مواجه ناکامی با شان عالقه مورد تیم که درصورتی

 آمیزیخشونت و پرخاشگرانه واکنش درنتیجه و نکرده محرومیت
 به رقیب تیم از ها آن برداشت اگر اما دهند؛ نمی نشان خود از

 یمت که درصورتی باشد معمولی حتی یا و ضعیف تیم یک عنوان
 های واکنش به اقدام شود رو روبه ناکامی با شان موردعالقه

 تواند در اعمالیکی از مهارتهای که می  .کرد خواهند پرخاشگرانه
خشم هوادارن موثر باشد مولفه نگاه کوانتومی  کنترل یا محدودیت
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 32.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  
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فارغ از پیش داوریها و است. نگاه کوانتومی یعنی مدیریتی 
 و انمربی نگاه کوانتومی بازیکنان، ها، بعبارتی دیگر،ورزیغرض

 برگزاری حین در آنچه از که سازدمی قادر را  باشگاه، مدیران
شان کاری وجدان و شخصیت پایه بر دهد،می روی مسابقه
 تعارضات و مشکالت شود کهگیری نمایند. این امر باعث میتصمیم

 ایشیوه به بنگرند و جدید دیدگاه از را برگزاری مسابقهدر حین 
این امر باعث کنترل خشم و عصبانیت  .دهند پاسخ آنها به جدید

بازی حتی در صورت  درون هواداران از مسایل و اتفاقات مسائل
 یمت شکست در بازی خانگی یا شهرآورد و یا کم کاری بازیکنان  و

کنترل عوامل بروز رفتارهای  خواهد شد و در شانمحبوب
 هولیگانیزمی هواداران و تحمل شکست موثر خواهد بود. 

 یهالفهموهای تحقیق نشان داد که مولفه تفکر کوانتومی بر یافته
 ی درمولفه تفکر کوانتومو  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم

 تاثیر مستقیم داشت، بعبارت دیگر، تفکر داوری مولفه کنترل
 هب واکنش در هوادارن رفتار کنترل باعث توانندمی وانتومیک

 قاتیحقتنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  شود.  داوران قضاوت
(، 18وهمکاران) پوری(، نظر21و همکاران) فری(، نادر20)یکوه
که (، 15و همکاران)  ی( و گانده22)نیجالل الد ا،یو پرتون یقربان

بر روی اثر مدیریت کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت و 
رسد دلیل بنظر میها صورت گرفته بود، همسویی دارد. چالش

همسویی نتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر 
 باشد که هوادارن فوتبال درحین برگزاری مسابقات بدلیل اشتباهات

 تیم برعلیه ورزیو غرض نادرست سوت زدن، رفتارهای داوران، دیر
و در  شده خشمگین و عصبی بسیار حریف سود به و شانمحبوب

 نهایت باعث بروز رفتارهای خشونت آمیز و هولیگانیزمی خواهند
 از زیادی مقدار هواداران فوتبال مسابقه یک برگزاری طی شد. در

 نبنابرای کنند،می ذخیره را درونی فشارهای از ناشی غریزی نیروهای
 .ندکن تخلیه تر سریع چه هر را غریزی نیروهای این که دارند تمایل

 است جمله مواردی از همچون داوری ضعیف و مغرضانه، عواملی
 یم فراهم درونی غریزی نیروهای این تخلیه برای را الزم فرصت که

تفاده گیری و اسلذا داوران با استفاده از تفکر کوانتومی و بهره .آورد
حساسیت  توانند باعث کاهشمی و خالقانه جدید از راهکارهای

شوند و در نهایت باعث کنترل رفتار  هواداران و کمتری تماشاگران
هوادارن در واکنش به قضاوت داوران شود که این امر در کنترل 

 خواهد بود.هولیگانیزم بسیار موثر 
 یهاهمولفهای تحقیق نشان داد که مولفه احساس کوانتومی بر یافته

ولفه م مولفه احساس کوانتومی برو  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم 
داوری بیشترین تاثیر را داشت، بعبارتی دیگر احساس کوانتومی 

 .شود داوران قضاوت به واکنش در هوادارن رفتارهای باعث کنترل
ه بر روی ک  گذشته قاتیتحقنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

ها اثر مدیریت کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت و چالش
 تایجن همسویی دلیل رسدمی بنظرصورت گرفته بود، همسویی دارد. 

 هک باشد خاطر این به حاضر تحقیق با گرفته صورت تحقیقات
 گاهن تقویت باعث آن از گیریبهره و کوانتومی احساس از استفاده
 و شده فوتبال مسابقات مدیریت در منفی عواطف کاهش و مثبت
 رفتار کنترل عالوه بر عملکرد داوران و مدیران در امر همین

 چرا که یکی .بود خواهد موثر بسیار هوادارن تاثیرمثبت داشته و

از مواردی که باعث حساسیت هوادارن و موجب ارتکاب آنان به 
باشد. گردد نحوه قضاوت داوران میرفتارهای خشونت آمیز می

 ذاشتهگ تاثیر مربیان و بازیکنان رفتار بر تواندمی داوران قضاوت
 بروز با در رابطه هواداران رفتار بر مستقیم اثر موضوع این که

 هواداران انتظار از بهتر قضاوت داوران که صورتی دارد. در اغتشاش
 شود می ایجاد منفی هیجان اینصورت غیر در و مثبت هیجان باشد

 هوادارن میان در نظمی بی و خشونت و بروز اغتشاش زمینه پیش و
شود. حال اگر داوران در حین قضاوت مسابقات فوتبال به کاهش می

عوامل منفی توجه بیشتری داشته باشند و در حین قضاوت نکات 
لکرد و بهبود عممثبت را بیشتر در نظر بگیرند، عالوه بر افزایش 

 خود، تنش و اضطراب را نیز از هوادارن دور خواهند کرد.
 یهامولفههای تحقیق نشان داد که مولفه دانش کوانتومی بر یافته

ولفه م مولفه دانش کوانتومی برو  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم 
داوری بیشترین تاثیر را داشت، بعبارتی دیگر دانش کوانتومی باعث 

 نتایج .شود داوران قضاوت به واکنش در هوادارن فتارهایر کنترل
اثر  که بر روی پیشین قاتیتحقتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

ها صورت مدیریت کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت و چالش
 رسد دلیل همسویی نتایج تحقیقاتبنظر میگرفته بود، همسویی دارد. 

خاطر باشد که یکی از دالیل صورت گرفته با تحقیق حاضر به این 
مهم سبب افزایش حرکات و رفتار اعتراضی و فحاشی و در نهایت 
ایجاد آشوب در ورزشگاهها نحوه قضاوت، برخورد و عملکرد 

 پرخاشگری، ناکامی باشد. چرا که بر اساس نظریهداوران می
 اهداف به دستیابی از افراد که است جریانی برآیند پرخاشگری

 در گیرد، کهمی شکل آنها در ناکامی احساس و انندمبازمی خویش
 زشود. ا می افراد بین پرخاشگرایانه بروز رفتارهای سبب نهایت
 کامیاز نا ناشی فوتبال، هواداران نابهنجار رفتار به مربوط های جنبه

 لذا یکی .باشدمسابقات می برگزاری جریان در آنان سرخوردگی و
از مواردی که داوران فوتبال باید مد نظر قرار دهند مدیریت بازی 
فوتبال و عدم انجام رفتارهایی است که ممکن است باعث بروز 

 تواند در نحوه عملکردچنین اتفاقاتی شود. لذا یکی از مواردی که می
داوران تاثیرگذار باشد داشتن مهارتهای مدیریتی از جمله مهارتهای 

ت کوانتومی و دانش کوانتومی است. چرا که دانش کوانتومی مدیری
ر شان دباعث استفاده هرچه بیشتر داوران از تواناییها و تجربیات

اتخاذ تصمیمات درست در حین داوری مسابقات و جلوگیری از 
گیری درست و منطقی در رفتار آشوبگرانه و همچنین تصمیم

 آشوب و کنترل قه، حلمساب حین احتمالی هایآشوب با رویارویی
 باشند. احتمالی می های
 یهامولفههای تحقیق نشان داد که مولفه عمل کوانتومی بر یافته

ولفه م مولفه عمل کوانتومی برو  اثرگذار بودکنترل هولیگانیزم 
داوری بیشترین تاثیر را داشت، بعبارتی دیگر عمل کوانتومی باعث 

 نتایج .شود داوران قضاوت به واکنش در هوادارن رفتارهای کنترل
تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبل که بر روی اثر مدیریت 

ها صورت گرفته بود، کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت و چالش
رسد دلیل همسویی نتایج تحقیقات صورت بنظر میهمسویی دارد. 

داوران  ناصحیح گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر باشد که قضاوت
 خوردن نظم هم بر در عامل مهمترین حساس موارد در ژهبه وی

 رد رفتار تماشاگران بر مستقیم اثر موضوع این که است ورزشگاه
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  و همکاران     میرزابیگی علی  32

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دارد. لذا داوران و مدیران ورزشگاهها باید  اغتشاش بروز با رابطه
ند. را داشته باش پاسخگویانه کردن عمل پذیری و تواناییمسئولیت

ورزشگاهها باید در حین اتخاذ تصمیمات همچنین داوران و مدیران 
 توجه آن شدن گیر همه و افراد تاثیرات آن بر به و نحوه مدیریت

 هب کنند. عالوه بر این باید به این نکته توجه داشته باشند که باید
 هواداران و فیفا جامعه، مصالح با ارتباط در فدراسیون کلی اهداف

بهبود عملکرد داوران و کنند. همین امر باعث  توجه فوتبال نیز
مدیران ورزشگاهها شدت و در نهایت باعث کنترل رفتار هواداران 

 مدیران و داوران عملکرد فوتبال خواهد شد. چرا که عملکرد
 هواداران هیجانات مدیریت در مهمی و اساسی نقش ورزشگاهها

 .دارد فوتبال
 یهاهمولفکوانتومی بر  های تحقیق نشان داد که مولفه اعتمادیافته

ومی کوانت مولفه اعتمادو  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم
 تاثیر مستقیم داشت، بعبارت دیگر، اعتماد داوری مولفه کنترل در

 هب واکنش در هوادارن رفتار کنترل باعث توانندمی کوانتومی
 قاتیحقتنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  شود.  داوران قضاوت
که بر روی اثر مدیریت کوانتومی بر حل تعارض  و  گذشته

سد ربنظر میها صورت گرفته بود، همسویی دارد. مشکالت و چالش
دلیل همسویی نتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق حاضر به این 

های مدیران رویداد همچون داوران خاطر باشد که یکی از ویژگی
مدیریت هیجان و  و مدیران ورزشگاهها آشنا بودن با روشهای

آشوب است و باید بدانند که ذات ورزش همراه با هیجانات هست 
 از مسابقه حین احتمالی های و داوران و مدیران باید در آشوب

 بدون و خشک مقررات ونامناسب و از  ضروری غیر های برخورد
توان گفت که استفاده  مدیران رویداد کنند. لذا می پرهیز انعطاف

ماد کوانتومی یعنی مدیریتی مبتنی برعدم دخالت ها و از مهارت اعت
دستکاری های نابجای مدیر در هر گونه شرایط متفاوت با 

ورزشی،  سالم هیجانات بروز جهت چهارچوب های خشک در
 و مدیریت آشوب، برخورد  درست با احساسات چگونگی
فوتبال  ورزش حیات به عنوان عامل هواداران و تماشاگران هیجانات

تواند باعث کنترل آشوب می  ضروری غیر برخوردهای پرهیز ازو 
و هولیگانیزم شود. چرا که در حین برگزاری مسابقات فوتبال ممکن 
است هواداران ممکن است از تمام تصمیمات اتخاذ شده رضایت 
کامل رو نداشته باشند و داوران و مدیران باید منعطف بوده و در 

  های خشک استفاده نمایند.وبشرایط مسابقات خیلی از چهارچ
 یهالفهموکوانتومی بر  های تحقیق نشان داد که مولفه زیستنیافته

تومی کوان مولفه زیستنو  اثرگذار بود هواداران کنترل هولیگانیزم
 تاثیر مستقیم داشت، بعبارت دیگر، زیستن داوری مولفه کنترل در

 هب واکنش در هوادارن رفتار کنترل باعث توانندمی کوانتومی
 قاتیحقتنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  شود.  داوران قضاوت

که بر روی اثر مدیریت کوانتومی بر حل تعارض  و مشکالت  پیشین
رسد دلیل بنظر میها صورت گرفته بود، همسویی دارد. و چالش

همسویی نتایج تحقیقات صورت گرفته با تحقیق حاضر به این خاطر 
از مواردی که باعث اعتراض هوادارن فوتبال و در باشد که یکی 

گردد بخاطر رفتار نامناسب داوران نهایت اغتشاش و آشوب آنها می
باشد. لذا ورزی و جانبداری آنان میو مدیران ورزشگاهها و غرض

توجه به این موارد و استفاده از مهارتهای مدیریت کوانتومی و از 

ثیر بسزایی در برخورد داوران و تواند تاجمله زیستن کوانتومی می
مدیران ورزشگاهها باشد. چرا که زیستن کوانتومی یعنی مدیریت 
مبتنی بر روابطی بر پایه احترام به هویت مشترك که باعث درك 

محترمانه و  و صحیح رفتار احتمالی، رعایت آشوب بروز ریشه
 اهگن از دیدن توانایی و گران آشوب و معترضان با ارتباط برقراری

تواند عالوه بر کنترل نظراتشان می به احترام و اتفاقات به  ها آن
هیجانات، برخورد مناسب را نیز با هواداران در برداشته و باعث 

 کنترل آشوب و رفتار هولیگانیزمی شود.
ار حرکات و رفت شیمهم که سبب افزا لیکه از دالتوان گفت لذا می
 شودیآشوب در ورزشگاهها م جادیا تیو در نها یو فحاش یاعتراض

همچون،  ی. عواملباشدیورزشگاهها م تیو وضع تیرینحوه مد
ورزشگاه، روش نامناسب تهیه و فروش  یمعطل شدن پشت درها

از  شیب یفروش طیبل لیتحو یدر برا یجل یبلیت، ازدحام و معطل
ب نامناس تیمسابقه ها، وضع یورزشگاه، ساعت بد برگزار تیظرف

 ،یعموم هینقل لینبود وسا یدسترس ها،ییآبخوریها و دستشو ها،یصندل
مناسب، رفتار بد مسئوالن و کارکنان ورزشگاه  نگینبود پارک

 ن،ی. عالوه بر اشودیو خشم هواداران فوتبال م یباعث ناراحت
 رگذاریدر موارد حساس، عامل تاث ژهیداوران به و حیقضاوت ناصح

موضوع اثر  نیاست که ا در بر هم خوردن نظم ورزشگاه گرید
بر رفتار تماشاگران در رابطه با بروز اغتشاش دارد. عامل  میمستق
ر و د یو فحاش یحرکات و رفتار اعتراض شیکه سبب افزا یسوم
کم  م،یمسائل درون ت شودیآشوب در ورزشگاهها م جادیا تینها

 رانیو مد انیمرب کنان،یغلط باز ماتیو رفتار نادرست وتصم یکار
. دباشیجدول م نییپا یمهایشهر آورد و ت یباشگاه، شکست در باز

 یبا استفاده از مهارتها یورزشگاهها و کادر فن رانیداوران، مد لذا
 ،ینگاه مثبت و کاهش عواطف منف قیو از طر یکوانتوم تیریمد

 هیو بر پا هایورزو غرض هایداور شیبه دور از پ ت،یکاهش حساس
ته و داش یدرست یریگمیتصم توانندیم شانیو وجدان کار تیشخص
 یفوتبال، عالوه بر کنترل رفتارها یباز یدرست و منطق تیریبا مد

هواداران  زیخشونت آم یهواداران فوتبال مانع از بروز رفتارها
دست  یکوانتوم یکه با استفاده از مهارت ها چرافوتبال شوند. 

به  هاومیاستاد رانیو مد انیاندرکاران حوزه فوتبال، داوران، مرب
نها مهارت نه ت نیو با استفاده از ا شوندیم لیتبد رییمتخصصان تغ

بنگرند، بلکه به  دیجد دگاهیتعارضات و آشوبها را از د توانندیم
 تیریبا استفاده از مد نی. همچنهندبه آنها پاسخ د دیجد ایوهیش

هدفمند،  دنید ییو توانا یاز نگاه کوانتوم یریو با بهره گ یکوانتوم
 وهیها، با سبک و ش یها و غرض ورز یداور شیفارغ از پ یتیریمد

 یبرا دیجد یاقدام به خلق راهکارها ل،یتفکر و نگرش نو به مسا
مثبت و  نگاه تیبر تقو یمبتن یتیریرو داشته تا مد شیمشکالت پ

ر و تفک یشناخت کوانتوم سازنهیداشته و زم یکاهش عواطف منف
 نیداشته باشند. از ا اتیاستفاده از دانش و تجرب  یخالقانه بر مبنا

و  انیدست اندرکاران حوزه فوتبال، داوران، مرب ران،یمد قیطر
و  یریپذ تیمسئول یبر مبنا یتیریمد توانندیم هاومیاستاد رانیمد
هر  در ینابجا یها یبرعدم دخالت ها و دستکار یو مبتن یبستگهم

 یمبتن یتیریخشک و مد یمتفاوت با چهارچوب ها طیگونه شرا
احترام با هواداران فوتبال داشته باشند و عالوه بر درك  هیبر پا

 یمسابقات آن را بدرست یبرگزار نیح یبروز آشوب احتمال شهیر
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 33.... کنترل بر کوانتومی مدیریت رابطه علی مدل  
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 با معترضان و آشوب گران ارتباط یبا برقرار نیکند. همچن تیریمد
عدم بروز آشوب ها  ایو محترمانه در بروز  حیرفتار صح تیو رعا

 نیدر ح یدر هنگام بروز مشکالت احتمال ن،یبر ا عالوه موثر باشد.
 ،یتومکوان تیریبا استفاده از مد توانندیم رانیمسابقه، مد یبرگزار

ب را به فرصت مناس دهایتهد تواندیمثبت،  م یبا تمرکز بر جنبه ها
 ییازراهکارها یریگو با بهره دیحل مشکالت استفاده نما  یبرا

 امدیپ نیکمتر نیتماشاگران و هم مسئول یامتفاوت و خالقانه هم بر
 . داشته باشد یرا در پ یمنف

 تشکر و قدردانی
اساتید، مدیران باشگاههای لیگ برتر  کلیه از دانیممی الزم خود بر

 کردند یاری را ما پژوهش انجام این در که و کانون هواداران فوتبال
 . کنیم تشکر و تقدیر

 

References 
1. Kazmipour, Ahmed. Mehdipour, 

Abdurrahman. Azmsha, Tahereh. (2014). 

Designing and compiling indicators for the 

selection of the head coach of the Iranian 

national football team. Sports Management 

Studies, No. 32, pp. 51-72. 
2. Gholami Turksalviyeh, Sajjad. 

Heydari Nejad, Sediqah. (2014). 

Investigating the opinion of the fans of 

Ahvaz football teams regarding the factors 

affecting the occurrence of aggression. 

Sports Management Studies, No. 28, April 

and Ardibehesht, pp. 121-134. 
3. Andam, Reza. Salimi, Mitra. (2016). 

Investigating effective factors in creating 

behavioral abnormalities among fans of 

Iran's premier handball league. Two 

Quarterly Journals of Sports Management 

and Development, 6th year, 1st issue, 10 

consecutive. 
4. Pour Zarangar, Jalil. Atakhi, Fatemeh. 

(2017). Comparison of the views of the 

stakeholders of football sports in Gilan 

province about the factors affecting the 

occurrence of spectators' aggression. New 

research approaches in management and 

accounting, number 6, summer, pp. 127-

142. 
5. Moradi, Gholamreza. Suri, Ahmed. 

Salar, Ruhollah. Niazi, Esfandiar. (2014). 

Law enforcement strategies to prevent 

violence in sports complexes (case study: 

Azadi Stadium in Tehran). Social Order 

Quarterly, 7th year, 3rd issue, fall. 
6. Mohseni, Reza Ali. (1388). Analysis of 

aggressive behavior and sports violence 

with emphasis on social psychological 

approach. Sociology, first year, third issue, 

summer, pp. 51-72. 
7. Ghasemi, Vahid. Zulaktaf, Vahid. 

Noor Ali Vand, Ali. (2008). Sociological 

description of factors affecting vandalism 

and hooliganism in football. Olympic 

Quarterly, 17th year, No. 1 (consecutive 

45), spring. 
8. Dosti, Seyyed Morteza. (2015). 

Identification and ranking of obstacles and 

development factors of selected football 

clubs in Mazandaran province. Journal of 

sports management and movement 

behavior, year 12, number 23, spring and 

summer. 
9. Mir Fakhredini, Seyyed Haider. 

Peymanfar, Mohammad Hassan. Khatibi 

Eqda, Abdul Nabi. Alimohammadi, 

Hossein. (2012). Evaluating the 

performance of sports organizations using 

the T0psis-BSC coherent model (case 

study: General Department of Physical 

Education of Yazd Province). Sports 

Management, No. 16, pp. 77-96. 
10. Nazari, Messenger. Khosravi, Soheila. 

(2015). Presenting a model of the effect of 

communication skills on the quantum 

management model of managers and its 

role on organizational agility: a case study 

of sports organizations in Isfahan. Journal 

of Human Resource Management in Sports, 

Year 4, Number 1, pp. 61-70. 
11. Dargahi, H. (2013). "Quantum 

Leadership: The Implication for Iranian 

Nursing Leaders." ActaMedicaIranica51 

(6): 411-417 

12. Samadi, Abbas. (1380). The impact of 

the intellectual and philosophical 

foundations of quantum mechanics on the 

theories of organization and management. 

Management knowledge, number fifty-

three, pp. 41-56. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-1554-fa.html


  و همکاران     میرزابیگی علی  30

 

 1933 هارب، 4 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

13. Fariborz, Mohammad Hadi. (2018). 

Quantum paradigm in management 

science. Management of organizational 

culture, 9th year, 23rd issue, spring and 

summer, pp. 71-94. 
14. Shelton. Charlotte D. Darling John R 

(2004). From Chaos to order: Exploring 

new frontiers of conflict management. 

Organization Development Journal. Vol 22, 

No 3, pp 22-41. 
15. Gandhi Jateen S., Choong-Un Kim, 

Wiley P. Kirk. (2013). Misfit management 

for reduced dislocation formation in 

epitaxial quantum-dot-based devices. 

Journal of Crystal Growth. Volume 364, 

Pages 169-177. 
16. Jabri, Akbar. Asadi Dastjardi, Hassan. 

Mazloumi Sweini, Farzaneh. Khazai Pol, 

Javad. (2015). The effect of dimensions of 

team brand identity on the behavioral 

loyalty of football fans in Iran's premier 

league. Bi-Quarterly Journal of Sports 

Management and Development, 5th year, 

1st issue, serial 8. 
17. Pour Zarangar, Jalil. (2017). 

Investigating the reasons for the aggression 

of football spectators in Rasht city in 

stadiums and providing solutions to reduce 

it. New research approaches in 

management and accounting, number 5, 

summer, pp. 80-88. 
18. Nazaripour, Amir Hoshang. Arefnejad, 

Mohsen. Shariatnejad, Ali. (2016). 

Designing a quantum leadership model in 

government organizations using a 

structural-interpretive modeling approach. 

Public Administration Perspective, No. 29, 

pp. 135-153. 
19. Jalalodin, A. Naderifar, M. 

Barkhordar, M. and Fereshteh, G. (2016). 

The role of quantum skills in conflict 

resolution in educational organizations: A 

review article, Journal of Advances in 

Medical Education (JAMED), 1(2): 322-

331. 
20. Kohi, Sajjad. (2018). The impact of 

quantum management on conflict 

management and organizational agility 

(case study: Ministry of Sports and Youth). 

Master's thesis, Islamshahr Branch Azad 

University. 
21. Naderifar, Mahin. Barkhordar, 

Mansoureh. Nemati Dehkordi, Shahnaz. 

Jalalodini, Ali. (2018). The role of quantum 

skills in conflict resolution in educational 

organizations: A review article. Journal of 

Advances in Medical Education (JAMED), 

Vol.1, No.2, February, Winter, 11-15. 
22. Ghorbani, Mahmoud. Pertonia, 

Soheila. (2015). The effect of quantum 

skills approach in conflict management and 

its effectiveness in creativity and 

innovation of organizations. The fourth 

scientific-research conference on new 

findings of management, entrepreneurship 

and education sciences in Iran. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-1554-fa.html
http://www.tcpdf.org

