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 چکیده
ناسازگار اولیه در هواداران  هایوارهطرحرفتاری نامناسب با تأکید بر وجود  هایواکنشعوامل مؤثر بر بروز  بررسیهدف از این پژوهش 

که با توجه به مشخص  ندل بودباشگاه استقال فوتبال هوادارانفوتبال بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 
به سؤاالت و  هانمونهپاسخ  حاصل از واریانسو تعیین  موردنظرآماری  جامعهآماری با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی  جامعهنبودن 

 رفتاری هاینامة واکنشاز دو پرسش هاآوری دادهشدند. برای جمع نمونة آماری انتخاب عنوانبهنفر  259 عدد فرمولقرار دادن آن داخل 
 هایوارهطرح موردمطالعه متغیرهایز بین ااستفاده شد. نتایج نشان داد که  (1994یانگ ) ناسازگار اولیه وارهطرح نامهنامناسب و پرسش

 بینازاینرفتاری نامناسب هستند که  هایواکنشکننده خوبی برای بروز  بینیپیش در ورزشگاه و تحصیالت حضور تعدادناسازگار اولیه، 
رفتار  هایواکنشبا بروز  غیرمستقیمرابطه  حضور هواداران در ورزشگاه رابطه مستقیم و تحصیالت تعدادناسازگار اولیه و  هایوارهطرح

 داشتند.
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 مقدمه
و گروه زیادی به اشکال گوناگون با  شدهمطرحامروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان 

همچنین گروهی طرفدار و  .اییرحرفهغو گروهی ورزشکار  اندیاحرفهدارند، برخی از مردم، ورزشکار  سروکارآن 
نیز از راه ورزش امور زندگی  یاعدهورزشی بوده و  هاینمایش، مسابقات و هابرنامهبه ورزش و دیدن  مندعالقه

و مخارج زیادی صرف ورزش، ساختن  شدهیستأسو ادارات ورزشی فراوانی  هاوزارتخانه .گذرانندمیخویش را 
ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی  یهالباسو  یلوساورزشی و نیز تهیه  یهاباشگاهو  هامجتمع، هاومیاستاد

گروهی، به ورزش و اخبار  یهارسانهتلویزیون، رادیو، مجالت و سایر  یهابرنامهاز  یتوجهقابل یهابخش .شودیم
جدّی مطرح بوده و از جهات  صورتبهورزشی اختصاص دارد و خالصه ورزش یکی از اموری است که در جهان 

 .باشدمیمختلف دارای اهمیت 
 فوتبال، پرطرفدارترین ورزش تردیدیب است، منظم مسابقات دارای دنیا سراسر در که ورزشی یهارشته بین در     

 در را آن جهان قارهپنج  کشورهای از بسیاری که آنجا تا آیدیم شمار به ورزشی رشته و فعالیت پرمشارکترین و

در  تماشاگران از هاورزشگاه بودن (. لبریز56، 1377هاووس ورت، ) اندکرده محسوب خود ملی ورزش ردیف
 تلویزیونی، فوتبال پخش یلیونیصدم چند بینندگان از هارقابت برخورداری و جهانی و یاقاره ملی، داخلی، دیدارهای

 در که هاستورزش پرطرفدارترین و ترینیجرا ایران در فوتبال .است کرده تبدیل جهان ورزش ترینیمردم به را

به  1374است )آکبلوم،  داده اختصاص خود به را تماشاگران و ورزشکاران تعداد بیشترین ،هارشته تمامی با مقایسه
 (.102، 1388رمضانی نژاد، نقل از 

. درنورددنژادی، قومی، سیاسی و عقیدتی را  گسترش روزافزون ورزش سبب شده است که مرزهای جغرافیایی،     
ها و الگوهای ی انواع آداب، مناسک، ارزشاخیر به پژوهش درباره هایگران اجتماعی و فرهنگی در دههتحلیل

اندیشمندان  موردتوجهی اخیر در دو دهه یژهوبهمسائل مهمی که  ازجملهاند. مبادرت ورزیده اجتماعی رایج در ورزش
است.  مسابقات ورزشیمربوط به  بارخشونتحوادث  ، بررسی و تبیین رویدادها وقرارگرفتهاجتماعی و جامعه شناسان 

 شودمیرفتار و عملکردی گفته ؟ پرخاشگری به آن مؤثر هستند هایی در بروزچیست و چه عامل «ورزشیخشونت
آزردن جسمی و روحی انجام گیرد. باید توجه داشت که  منظوربهکه از روی نیت و قصد قبلی همراه با یک رفتار 

، به فرد دیگری بیندراینشخصی با سرعت در حال راه رفتن باشد و  روپیادهنیت و هدف آزردن مهم است اگر در 
آسیب رساندن به فرد تنه بزند،  قصدبهاما اگر ؛ ندن را نداشته، پرخاشگر نیستبرخورد کند، چون نیت آسیب رسا

پای فرد دیگری را لگد بزند  عمدیدر مترو بخواهد  سوارشدناز طرف دیگر اگر شخصی در حین  پرخاشگر است.
اتفاقات زیاد روی  گونهیناورزش نیز  در .آیدینم حساببهاما موفق نشود چون عملی صورت نگرفته، پرخاشگر 

 .دهدمی
اجتماعی،  هاییدهپدسایر  مانندبهمانند هر پدیده اجتماعی دیگری خصوصیات خاص خودش را دارد و  نیز فوتبال     
کاذبی نسبت به این رشته ورزشی  هاییتحساس. با رواج فوتبال در جوامع مختلف باشدمی اثرگذارو هم  یراثرپذهم 

در دو قشر ورزشکاران و تماشاگران گردیده  هایرفتارکجو  هاینابهنجاربه بروز برخی  یکه منجرشکل گرفت، بطور
و  یرفتارکجانواع  ینترمهم، تبانی، خشونت و پرخاشگری از یبندشرطاست. اعمالی همچون دوپینگ، 

 .است دادهرخورزشی  هایدانمکه در طی سالیان گذشته تا به امروز در  هبود هاییینابهنجار



  17... رفتاری نامناسب در بین هواداران فوتبال هایبررسي عوامل مؤثر بر بروز واكنش

که  ورزشی هستیم هانیدامچه از سوی بازیکنان و چه از سوی تماشاگران در نامناسب امروزه شاهد رفتارهای      
 .شودیمنه مالحظه ورزشی سه سطح برای بررسی و تحلیل رفتارهای نامناسب و پرخاشگرا هاییتفعالدر عرصه 

 ی ورزشیهاابترقنامناسب ورزشکاران در مسابقات و  یهاواکنشپرخاشگری و ، خشونت -1

 .های ورزشی علیه ورزشکاران و طرفداران تیم گراننامناسب تماشا یهاواکنشپرخاشگری و ، خشونت -2
 هاییمتشی که در قالب هواداری از رویدادهای ورز گرانتماشانامناسب  هایواکنشپرخاشگری و  ،خشونت -3

 (.93-87 ،1384)عبدلی،  شودیمعموم انجام  هایییدارایکدیگر و گاه اموال و  یهعلورزشی 
 ترینیاساسو  ترینیییربناز یکی از این رفتارهای نامناسب و پرخاشگرانه تحت تأثیر عوامل متعددی است که     

تحت تأثیر  تواندیمنیز  شخصیت ؛است هاآنزمانی مختلف رشد  یهادورهدر  افراد گرفتهشکل آن نوع شخصیت
وانین مطلقی هستند که برای تفسیر جهان همه افراد تحت تأثیر ق مکتسبه باشد. وارةطرحفرد و نوع  هایوارهطرح

. نظریه شودمینامیده  وارهطرحقوانین است که  چگونگی تناسب با این طبق بر. اطالعات جدید برندمیبه کار 
پایداری برای تفسیر جهان اطرافشان استفاده  هاینقشبه این ایده اشاره دارد که افراد از الگوها و  درواقع هاوارهطرح
 از کهی طالعاتا(. 51-38، 1389)فتحی،  کنندمیاین الگوهای پایدار هدایت  وسیلهبهو رفتارهای خود را  کنندمی

 اًبیتقر. گیردمی قراری ابیمعنا و ریتفس موردی قبل اطالعات و هادانسته از ایپیچیده شبکه در گیرندمی خارج جهان
 .ردینگ قراری قبل هایدریافت ریثأت تحتی نحو به که ندارد وجودی زندگی دادهایرو و هامحرک ازی افتیدر چیه

 نیا .کندمی صدق ارندد مخ قشر تیفعال مستمر وی جد دخالت به ازین که ییندهایفرا مورد در خصوصبه امر این
 زین است دادن رخ حال در طرافمانا طیمح در که هاییموقعیت بینیپیش بلکه ریتفس و فهمی برا تنهانه اطالعات

 و دهیبخش نظم رای اطالعات ندهایفرای که دانستی شناختی ساختارها توانمی را هاوارهطرح .رودمی بکار
 اطالعات پردازش و دهیسازمان افت،یردی برا که هستند «هاییقالب» یا «لتریف هاآن ،درواقع .کنندمی دهیسازمان

 -373. 2012)نیلسون،  بردمی کار به خودی ایدن فهمی برا را هاوارهطرح از ایمجموعهی فرد هر .شودمی کاربردهبه
380). 
و « هستم یداشتندوستمن »و به باورهایی شبیه  شودمیطبیعی تجارب افراد از جانب والدین حمایت  طوربه     

. افرادی شودمیبه دیدگاه مثبت درباره خود منجر  یسالبزرگکه این باورها در  شدهیلتبد« هستم یتباکفامن »
من »به باورهایی مثل  تواندیمعملکرد سالم در زندگی تجارب منفی دارند که  یجابهکه مشکل روانی دارند 

یا تجارب  کنندهفعالمنجر شود. این تجارب طی دوران رشد و با وقایع « من ناالیق هستم»و « نیستم یداشتندوست
. تجارب منفی مثل به تمسخر گرفته شدن دهدیمقرار  یرتأثهمراه شده و سیستم باورهای فرد را تحت  زایبآس

خواهیم  ارزشیبرند انجام دهیم، اگر آنچه دیگران دوست ندا»توسط والدین ممکن است به باورهایی شرطی مثل 
شناختی منفی  یهاوارهطرح یریگشکل ( معتقد است این باورها به1،2006بامبر) ینهزم. در این شودمی، منجر «شد

 منشأ( معتقدند که سه عامل 2004نگ و همکاران )یا.شودمیناسازگار اولیه گفته  یهاوارهطرحکه  انجامدیمدر فرد 
هیجانی  وخویخلقشامل نیازهای هیجانی اساسی، تجارب اولیه فرد و  که ؛ناسازگار اولیه هستند هایوارهطرح

 ساختاررفتار والدین و شرایط محیط در حد بهینه و مطلوب باشند، در  کههنگامیهیجانی اساسی  نیازهایاست. 
یط محیط در حد بهینه و مطلوب . چنانچه والدین و شراشودمیکودکان در شیوه و الگویی بهنجار ساخته  شخصیت

 هاوارهطرحو این  شودمیکودک  نیازهایناکارآمد اولیه در یک یا چند حوزه  هایوارهطرحنباشد کودک مستعد ایجاد 
ناکارآمد تجارب تلخ  هایوارهطرحاولیه  منشأ. تجارب اولیه زندگی دهندمیهسته مرکزی شخصیت او را تشکیل 

 

1. Bamber 
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 هایوارهطرحمواجه شوند که موجب فعال شدن  هاییموقعیتممکن است با  سالیبزرگدر  دوران کودکی است. افراد
 عالوه .دهندمیمتفاوت، افراد را در معرض شرایط گوناگون قرار  وخوهایخلق درنهایتو  شودمی شاناولیهناکارآمد 
ممکن  افراد .سازندمی پذیرآسیبمتفاوت افراد را نسبت به شرایط مشابه  ایگونهبهمختلف  وخوهایخلقبر این، 

متفاوتی از خود نشان بدهند  کامالً هایواکنشمتفاوتشان در مقابل رفتار مشابه دیگران،  وخوهایخلقاست به دلیل 
 .(1386حمیدپور و اندوز، ترجمه ،2004،کاران وهم)یانگ 

( 2005یانگ است. یانگ ) 1های ناسازگار اولیهوارهها، نظریة طرحوارهعرصة طرحی مطرح در هایةظریکی از ن     
معرفی کرده که در نتیجة ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی مهم، شامل نیاز به پیوند و  وارهدر نظریة خود پانزده طرح

) این طرحواره در  خودگردانی، ) پذیرفته شدن در کانون هواداران یا در جمعی از تماشاگران فوتبال(پذیرفته شدن
 هاآن، به در حد مطلوبی نبوده و یا در حقیقت در دوران رشد خود در محیط زندگی نفساعتمادبه ازلحاظافرادی که 

)  ، شایستگی و هویت باعث پرخاشگری شود( تواندیم. در تماشاگران نیز این بعد افتدیماعتماد نشده است اتفاق 
بر رفتار  تواندمیو  باشدمیمتفاوت  نیافتهتوسعهو یا   رودنباله، یافتگیتوسعهبه سطح  با توجه تماشاگرانهویت 

، آزادی متفاوتی را از خود بروز دهند( رفتارهایبا توجه به رفتار دیگران و هویت خود  هاآنگذاشته و  تأثیرهواداران 
ها مطرح در ورزشگاه هوادارانو حفظ هیجانات  داریخویشتن) این بعد در مورد  سالم هایهیجانو  نیازهادر بیان 

داری را دارا هستند و یا هوادارانی که کنند این خویشتنشود  که هواداران فوتبال که در ورزشگاه حضور پیدا میمی
ی از ریگجهتو لذت و  خودانگیختگی، خود ابرازی، شوند دارای این توانایی هستند(در کانون هواداران عضو می

هستند از: محرومیت هیجانی )عقیده به اینکه دیگران با ما همدلی  اندعبارتها واره. این طرحشودیمدرون ایجاد 
افرادی که دارای این مشکل هستند برای جبران آن  مثالعنوانبه .کنندنمیما را برآورده  نیازهای موقعبهندارند و 

نامناسب را از  رفتارهایو  قرارگرفته رفتارهااین  تأثیرزده یا اینکه تحت نامناسب  رفتارهایدست به  هاورزشگاهدر 
که نزدیکانش از او حمایت عاطفی  کندمیدر این حالت شخص احساس ) ثباتیبی/  رهاشدگی(، دهندمیخود بروز 

گذاشته و  تأثیر هاآنکه این کمبود عاطفه وجود دارد بر  تماشاگرانی. در نمایند محافظتاز او  توانندنمیو  کنندنمی
)عقیده به اینکه دیگران به ما آسیب  بدرفتاری /اعتمادیبی (،نامناسب در افراد شود رفتارهایباعث بروز  تواندمی
به  تواندمیتیم مقابل  طرفدار. این مورد برای واکنش به تا امتیازات ما را بگیرند گویندمیو به ما دروغ  رسانندمی

اعتقاد به این )(، انزوای اجتماعی شودمینامناسب در افراد و تماشاگران  ایمقابله رفتارهایوجود آید که باعث 
تعلق ندارد(، نقص/ شرم )احساس اینکه او فرد بدی  ایدستهو به هیچ  موضوع که فرد با دیگران متفاوت است

اعتقاد به )او را دوست ندارد(، شکست  کسهیچکه  کندمیو فکر  کندمیت است، در این شرایط فرد احساس حقار
 گروهدر تماشاگرانی که  رفتارهااین  شکست خواهد خورد ایزمینهاست و در هر  خوردهشکستاینکه او فردی 

(، دهدمینامناسب از خود بروز  رفتارهایو فرد  افتدمیمکرر شکست را تجربه کرده اتفاق  صورتبه محبوبشان
ترس افراطی از یک بیماری و یا ترس از اینکه در یک موقعیت به او ضربة شدیدی وارد )به ضرر  پذیریآسیب

فوتبالی که ترس از دست دادن جایگاه تیم خود در  هواداراندر  .خواهد کرد که او قادر به پیشگیری از آن نیست
وابستگی )(، گرفتاری/ در دام افتادگی نامناسب شود رفتارهایو باعث  خواهد افتاداتفاق  تواندمی رادارندجدول 

 خصوصبهعواطف  ازحدبیشسرکوبی )والدین(، اطاعت  خصوصبهعاطفی شدید به یک یا چند نفر از نزدیکان 
یگران د نیازهایدر برآوردن  ازحدبیشنادیده گرفتن خود و تمرکز ) ازخودگذشتگیاجتناب از تنهایی(،  منظوربهخشم 

کید افراطی بر منطقی بودن و ممانعت از ابراز خشم و هر نوع عاطفه تأ)داری هیجانی زندگی(، باز هایموقعیت در
 

1 .early maladaptive schema 
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عقیده به اینکه شخص باید )افراطی  جوییعیبسرسختانه/  معیارهایدیگر، بیان نکردن احساسات و عواطف(، 
اعتقاد به اینکه شخص از دیگران )طی(، استحقاق افرا گراییکمالدرونی بسیار باالیی داشته باشند، نوعی  معیارهای

ناکافی  انضباطیو خود  داریخویشتندرست است( و  کندمیو ادعا  دهدمیو هر کاری که او انجام  باالتر است
 2005(. )یانگ، کنندهناراحت هایموقعیتو تمایل افراطی برای خشنودی و اجتناب از  هاخواستهناتوانایی در مهار )

 (.58، ص. 1390از یوسف نژاد، به نقل 
و  یزآمخشونتکمتر ممکن است دست به اعمال  ی ناسازگار اولیه کمتری داشته باشندهاوارهطرحافرادی که      

باشد،  گرفتهشکلدر دوران کودکی فرد به شکل نامناسب  هاوارهطرحو بالعکس اگر این  رفتارهای نامناسب بزنند
با توجه به شرایط بروز  تواندیم هاورزشگاهکه حضور نوجوانان در  نامناسب شود یرفتارهاباعث بروز  تواندیم

ی هاوارهطرحشود که همان  هاآنباعث ایجاد تجربیات ناخوشایند و منفی در  هاورزشگاهنامناسب در  یرفتارها
 در آینده نوجوان شود. هاورزشگاهنامناسب در  یهاالعملعکسو  رفتارهاناسازگار اولیه است؛ که خود باعث بروز 

 رفتارهایکرد که افراد در دوران نوجوانی و جوانی با مشاهده  گیرینتیجه توانمیری ه مبانی نظبا توجه ب     
در  رارفتار نامناسب  هایواکنشو  را الگو برداشته و زمینه پرخاشگری رفتارهااین  توانندمینامناسب و ناگوار، 

 این مبنای. یکی از نظریه مرتبط با پرخاشگری نظریه یادگیری اجتماعی استهیجانی بروز دهند که  هایمحیط

 فرآیندهای از طریق که است اجتماعی کنش و رفتار خشونت و پرخاشگری که است استوار اصل این بر تئوری

 در محیطی و ادراکی رفتاری، عوامل که دارد تأکید باور این بر باندورا .شودمی فراگرفته یدبازتول و تولید اجتماعی

 نیست پرخاشگر ذاتاً انسان که ورزدیم تأکید واقعیت این بر وی .دهندمی را شکل افراد شخصیت یکدیگر با تعامل

 اجتماعی الگوهایو  دیگران رفتار مشاهده یا مستقیم تجربه طریق از که است رفتاری اجتماعی پرخاشگری بلکه
منجر به بروز  باشد دادهرخدر دوران کودکی فرد  هاآموختهو اگر این  (75 ،1382رحمتی، شود )می آموخته

نامناسب در ورزشگاه در سنین  یرفتارهاو مبنایی برای نشان دادن  شودمی هاآنناسازگار اولیه در  یهاوارهطرح
 .شوندیمباالتر 

در  پرخاشگری و خشونت بر ثرمؤ عوامل یشناختجامعه بررسی عنوان تحت در پژوهش خود (1382) رحمتی     
 بروز در عامل ینترمهم بازی جریان در بازیکنان یزآمخشونت حرکات و مسابقه نتیجه که رسید نتیجه این به فوتبال

 منفی تأثیر اجتماعی -اقتصادی پایگاه و خانواده نظارت و کنترل میزان سن، متغیرهای. باشدیم کالمی پرخاشگری

 و دعوا سابقه متغیرهای همچنین. دارد یزآمخشونت و پرخاشجویانه رفتار به فوتبال های تیم طرفداران گرایش بر
 رفتار سابقه خانواده، محیط در تنش سابقه سیگار، مصرف آموزشی، و تحصیلی هاییتفعال ناکامی در و تنش نزاع،

 مستقیمی تأثیر دارای ورزشگاه به گروهی و جمعی و عزیمت جنایی و کیفری سابقه دارای دوستان داشتن مجرمانه،

جاللی و . باشدیمپرسپولیس  و استقالل هاییمت هواداران ورزشی یزآمخشونت و یانهجوپرخاش رفتار ارتکاب بر
کاهش آن به این  یراهکارها( در پژوهش خود با عنوان بررسی آشوب در تماشاگران شهر تهران و 1391همکاران )

با بروز پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد.  هاآننتیجه رسیدند که بین سن و وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
ثر در پرخاشگری در تماشاگران پرداخته ( به بررسی عوامل فردی مؤ1392) ادحیدر نژ پژوهشی مشابههمچنین در 

رابطه  تحصیالترد ولی هل با پرخاشگری رابطه داو تأ سن ده است که وضعیت اقتصادی،است که نتایج نشان دا
از دانشگاه آمستردام هلند با استفاده از تحقیقات بومی اسپیج  2006سال در  رخاشگری نداشته است.معناداری را با پ

این شمول در تبیین پدیده خشونت در ورزش فوتبال به بررسی در کنار استفاده از نظریات عام و جهان یامنطقهو 
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به  از خشونت اوباشگران ییهاجنبهتحقیقات خود با عنوان  ینترمهماز  یکیدرمعضل اجتماعی پرداخته است. وی 
به عامل اصلی که در  6ثیر أاین نتیجه رسیده است که اوباشگری رفتارهای وندالستیک تماشاگران فوتبال تحت ت

 .آیدیم به وجودآمدن آن نقش اساسی دارد  وجود
 :باشدیماین شش عامل به شرح ذیل 

 و محلی یامنطقه یابییتهو -3یجاد هویت مردانه خشن ا -2و برانگیختگی خوشایند.  زدگییجانه -1
 .یخودمختارقدرت و  -6همبستگی و تعلق  ایجاد احساس -5 مدیریت فردی و جمعی شهرت -4

( در تحقیقی با عنوان اثر نتیجه مسابقه راگبی روی پرخاشگری 2007) 1سیمون و جاناتان به دنبال این تحقیق     
 هاییمتتماشاگران و گرایش به نوشیدن الکل نشان دادند که بین میزان پرخاشگری قبل و بعد از بازی تماشاگران 

گران دارد. ثیر مستقیمی در بروز پرخاشگری تماشاأبرنده و بازنده تفاوت معناداری وجود دارد و نتیجه مسابقه ت
برخوردار بودند احتمال پرخاشگری در آن بیشتر بوده و این  ترنامناسبشخصیتی  هاییژگیوتماشاگرانی که از 

 هویتی دوران نوجوانی باشد یهابحرانثیر أتحت ت تواندیم
و خلق در بین دانشجوی آمریکایی  یبر سازگارناسازگار اولیه  وارهطرح(، در بررسی اثرات 59-68 ،2007) 2ولز     

ارتباط معکوسی با سطح عاطفه یا هیجان مثبت دارند  اولیهناسازگار  وارهطرحو آفریقایی به این نتیجه رسیدند که 
( در پژوهش خود با 2013تیم ) .شودمیناسازگار اولیه باعث بروز هیجانات منفی در فرد ی هاوارهطرحو وجود این 

ناسازگار اولیه و مشکالت درون شخصیتی به این نتیجه رسید که بین این دو  هایوارهرابطه طرحعنوان بررسی 
 هایوارهکه با عنوان بررسی ارتباط بین طرح مشابه نسبتاً وجود دارد. در تحقیقی یمعناهامتغیر رابطه مثبت و 

د به این نتیجه رسید که بین ( توسط بروک انجام ش2014سال )ناسازگار اولیه و بخشش و کینه خواهی در 
ناسازگار اولیه و  هایوارهناسازگار اولیه و بخشندگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین طرح هایوارهطرح

ناسازگار  هایواره( با عنوان طرح2014تحقیقی که یو ) یتدرنها ؛ وکینه خواهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
درون شخصیتی و ارتباطات همساالن در دانشجویان به این نتیجه  هاییریگجهتکننده  بینییشپ عنوانبهاولیه 

ارتباطات همساالن  ی ودرون شخص یریگجهتمنفی را با ارتباط  هایوارهدر طرح یرسیدند که بعد عدم اثربخش
 ثیر مثبتی را با این دو متغیر داشته است.أت ثباتییبدارد و همچنین بعد 

بر  هاپژوهشرفتار نامناسب، بیشتر این  هایواکنشپرخاشگری و  ٔ  ینهدرزم شدهانجامبا توجه به تحقیقات      
بر بروز  مؤثر یهاعامل عنوانبه هایداورو  ، رفتار بازیکنان، خدمات رفاهی، رفتار ورزشکارانازجمله یمؤثرعوامل 

 تواندیمدر طول زندگی فرد نیز  گرفتهشکلراد و شخصیت شخصیت اف کهیدرحال. اندکرده یدتأک ییرفتارها چنینینا
 چنینینادر نظر نگرفتن  شدهانجام هایپژوهشموجود در  خألباشد. لذا  ییرفتارها چنینیناعاملی بر بروز  عنوانبه
، تحصیالت، میزان حضور در تأهلسن،  ازجمله که در این پژوهش در کنار سایر عوامل هستفردی  هاییژگیو

رفتار نامناسب  هایواکنشناسازگار اولیه موجود در افراد و رابطه آن با میزان  یهاوارهطرحسعی در بررسی  ورزشگاه،
ناسازگار اولیه یانگ مبنی بر یادگیری ی هاوارهطرحو  باند ورابا توجه به نظریه یادگیری اجتماعی همچنین  ؛ ودارد

نامناسب را در ورزشگاه  یرفتارهاپرخاشگری و  هایینهزمباید  ؛دوران کودکیو ایجاد تجربیات ناخوشایند در افراد در 
در نوجوانان جلوگیری  یژهوبهنامناسب در افراد و  یرفتارهاکاهش داد و یا از بین برد تا اینکه از نهادینه شدن این 

سعی در بررسی این موضوع  نامناسب را در ورزشگاه کاهش داد. به همین دلیل محقق یرفتارهاتا اینکه بتوان  کرد

 

1-Simon et al  2- Wells 
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 بینییشپرفتاری نامناسب را  هایواکنش تواندیمدر فرد  گرفتهشکلناسازگار  یهاوارهطرحدارد که تا چه اندازه 
 از روش آماری مؤثردر این پژوهش برای بررسی عوامل  .کند

 روش پژوهش
استقالل باشگاه  هاییبازتماشاگران  شامل جامعه پژوهش حاضر، .بود روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی

 هاباشگاهبه دلیل اینکه یکی از پرطرفدارترین این باشگاه  هاداده یآورجمعکه برای  ندبود 1393سال  در تهران
با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  .تصادفی انتخاب شد صورتبهبود،  ترآسانایران است و دسترسی به نمونه 

، تعیین واریانس منظوربهیک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه برای تعیین حجم نمونه بود،  نامشخص
تصادفی انتخاب گردید و  صورتبهنفری از جامعه آماری  30جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه 

گروه نمونه مذکور، حجم نمونه  یهاپاسخمربوط به  یهادادهتوزیع و پس از استخراج  هاآندر بین  نامهپرسش
نمونه انتخاب  عنوانبه نمونه در دسترس صورتبهنفر  260تعداد  ؛ کهآماری پژوهش با استفاده از فرمول تعیین شد

 .شد یآورجمع نامهپرسش 259تعداد  یتدرنهاتوزیع شد که  نامهپرسش 265شدند، 
 

 یریگاندازهابزارهای  
 به شرح زیر استفاده شد: نامهپرسش دودر این پژوهش از 

 رفتاری نامناسب هواداران یهاواکنشسنجش  ةنام ( پرسش1

بلی  ایینهگز 2با طیف  سؤال 15شده است و دارای  ةتهی (1389صابری و سلطان حسینی )توسط  نامهپرسشاین 
نمره  نامهپرسش. حداکثر نمره در این گرفتیمو خیر بوده که به گزینه بلی نمره یک و گزینه خیر نمره صفر تعلق 

. باشدمیرفتاری نامناسب بیشتر در هواداران فوتبال  هایواکنش دهندهنشان. نمره باال باشدمیو حداقل صفر  15
و روایی آن مورد تایید استفاده شد  بدنییتترباساتید گروه روانشناسی و  ازنظر نامهپرسشجهت سنجش روایی، 
طالعه مقدماتی و تعیین ، پس از انجام یک مدر این پژوهش نامهپرسشبرای سنجش پایایی قرار گرفت همچنین 

 آمد. به دست 84/0قرار گرفت که ضریب  موردمحاسبهاالت، از طریق ضریب آلفای کرونباخ ؤواریانس س
  

 های ناسازگاروارهنامة طرح ( پرسش2
سؤال  29دارای  نامهپرسش نی. ااست شدهیهته (1994یانگ ) توسطهای ناسازگار اولیه وارهطرح ةنام پرسش

بیشتر درست است ، اندکی درست، درست یباًتقر، درست)کامالً  کرتیل یانهیگز شش فیبسته پاسخ با ط صورتبه
محرومیت  مؤلفه 6را در های ناسازگار اولیه وارهطرح ،نامهپرسش نی. اباشدمیتا غلط، تقریباً غلط، کامالً غلط( 

قرار  موردسنجش در برابر ضرر و بیماری و ایثار پذیرییبآس ، شکست،بدرفتاری -اعتمادییب، یرهاشدگهیجانی، 
، گزارش 82/0و  75/0را به ترتیب  نامهپرسشبه ترتیب ضریب روایی همزمان و پایایی  (1994یانگ ) .دهدمی

 72/0را به ترتیب  نامهپرسش( نیز ضریب روایی و پایایی 2003و در پژوهش دیگر یانگ و همکاران ) نموده است
در د. نمودن گزارش 88/0را  نامهپرسش( نیز ضریب پایایی 1389و همکاران ) یفتحگزارش داده شد.  86/0و 

، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤاالت، از نامهپرسشپژوهش حاضر، برای سنجش پایایی 
اطالعات  وتحلیلیهتجزبرای  به دست آمد. 86/0استفاده شد که ضریب پایایی کلی آن برابر با  کرونباخضریب آلفای 
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 افزارنرماستفاده از  با (1کضریب رگرسیون لوجستی) ( و آمار استنباطیدرصد )میانگین، یفیآمار توصاز دو سطح 
 .انجام شد 2اس. پی. اس. اس

یک متغیر گسسته است که برای برآورد رخداد هر یک  ماهیتاً موردمطالعهمتغیر وابسته  هاپژوهشدر بسیاری از      
های با متغیر وابسته گسسته دارای انواع مختلفی رگرسیون  .هستیم های کیفیرگرسیون  از سطوح نیازمند استفاده از

برای  لجستیکرگرسیون  باشد دوبعدی. اگر متغیر وابسته شوندمیهستند که با توجه به ماهیت متغیر وابسته تعیین 
بودن، رخ داد یک واقعه تصادفی در دو موقعیت ممکنه است.  دووجهیمنظور از  .شودمیاستفاده  بینیپیشبیان 

هستند  متغیرهایین یا ورشکسته نشدن و ... ، ورشکسته شدنامثبتیا عدم  نامثبتخرید یا عدم خرید،  مثالعنوانبه
 عمدتاًیک خواهد شد. کاربرد این روش  درنهایت هاآنکه فقط دارای دو موقعیت هستند و مجموع احتمال هر یک 

. لیکن امروزه گرفتمیقرار  مورداستفادهپزشکی برای احتمال وقوع یک بیماری  کاربردهایدر ابتدای ظهور در مورد 
بداند در مشارکت یا عدم  خواهدمیمدیر سازمانی  مثالعنوانبه .علمی کاربرد وسیعی یافته است هایزمینهدر تمام 

بداند در خرید یا عدم خرید یک  خواهدمیدارند؟ مدیر تبلیغاتی  بینیپیشنقش  متغیرهامشارکت کارمندان کدام 
بداند در مبتال شدن به بیماری  خواهدمیمهم هستند؟ یک مرکز تحقیقات پزشکی  متغیرهاییمحصول یا برند چه 

در  .رسانی از احتمال وقوع کاسته شود بااطالعکننده دارند؟ تا  بینیپیشنقش  متغیرهاییعروق کرنری قلب چه 
از رگرسیون  هاداده وتحلیلتجزیهبود که برای  دووجهی صورتبهرفتاری نامناسب  هایواکنشاین پژوهش نیز 

 لجستیک استفاده شد.
 

 هایافته
( سال درصد 59) 30تا  20مربوط به سن  هانمونهاوانی بیشترین توزیع فر آمدهدستبهبا توجه به نتایج توصیفی 

صوص میزان حضور نمونه (. در خدرصد 72) بودند یپلمدفوقبودند همچنین اکثر این افراد دارای تحصیالت دیپلم و 
رزشگاه حضور داشتند بیشترین فراوانی در خصوص افرادی بود که اغلب اوقات در و هاورزشگاهدر  آماری پژوهش

 (.درصد 73نمونه آمار مجرد بودند ) بیشتر یتدرنها( و درصد 56)

 استنباطی هاییافته
 استفاده شد. کیلجستاز تحلیل رگرسیون  باشدمی یدووجهبا توجه به اینکه متغیر وابسته پژوهش اسمی 

 مدل رگرسیون لوجستیک منی بوس در خصوص ارزیابی کلیوآزمون ا -1جدول شماره 
 Sig درجه آزادی 2خی   

1مرحله   0.000 3 81،616 مرحله 

 0.000 3 81،616 بلوک 

 0.000 3 81،616 مدل 

2مرحله   0.001 1 10،442 مرحله 

 0.000 4 92،058 بلوک 

 0.000 4 92،058 مدل 

3مرحله   0.01 5 15،076 مرحله 
 

1- Binomial (or binary) logistic regression 2 - SPSS 

http://www.amaracademy.com/index.php
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  23... رفتاری نامناسب در بین هواداران فوتبال هایبررسي عوامل مؤثر بر بروز واكنش

 Sig درجه آزادی 2خی   

 0.000 9 107،13 بلوک 

 0.000 9 107،13 مدل 

نتیجه گرفت که مدل با توجه به نتایج حاصل از آزمون اوم نی بوس در  توانمی 1با توجه به جدول شماره      
 معنادار است. 0.01است و در سطح خطای  قبولقابلمرحله سوم برازش مدل 

 مورد درست نمایی و ضریب تعیینخالصه از مدل در  -2جدول شماره 
ضریب تعین کاکس و  درست نمایی لگاریتم مرحله

 نل
 ضریب تعیین نیجل کرک

1 241،7 0.27 0.379 
2 231،3 0.299 0.419 
3 216،2 0.339 0.475 

از قدرت تبیین  پژوهشمستقل این  متغیرهایکه کرد  گیرینتیجه توانمی 2با توجه به نتایج جدول شماره      
این  درواقعرفتاری نامناسب هواداران برخوردار هستند.  هایواکنشدر خصوص واریانس و تغییرات متغیر  یباالی

 کنند. بینیپیشرفتاری نامناسب را  هایواکنشمربوط به  تغییراتدرصد از  47تا  33بین  اندتوانسته هامتغیر

 روش آزمون هوسمر و لمشوبرآورد میزان برازش مدل از  -3جدول شماره 
 sig درجه آزادی 2خی  مرحله

1 0.000 2 1،000 

2 11،9 8 0.152 

3 23،5 8 0.003 

برازش میزان  ؛(23.55)در مرحله سوم ، 3در جدول شماره  با توجه به نتایج حاصله از آزمون هوسمر و لمشو      
بدین معنی که مدل تحقیق  .است دارمعنی 0.01از  ترکوچکتغییرات متغیر وابسته در سطح خطای  بینیپیش

باالیی از تغییرات متغیر  بینیپیشمستقل قادر به  متغیرهایمناسب بوده و از برازش الزم برخورداراست. در حقیقت 
 وابسته هستند.

 مدل بینیپیشبررسی صحت  -4جدول شماره 
 شدهانجام بینیپیش 

درصد  نامناسبواکنش رفتار  شدهمشاهده هایداده

 بینیپیش

 صحیح
دارای رفتار 

 نامناسب

عدم رفتار 

 نامناسب
واکنش رفتار  1مرحله 

 نامناسب
ی رفتار ادار

 نامناسب
161 16 91 

عدم رفتار   
 نامناسب

32 50 61 
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 شدهانجام بینیپیش 

درصد  نامناسبواکنش رفتار  شدهمشاهده هایداده

 بینیپیش

 صحیح
دارای رفتار 

 نامناسب

عدم رفتار 

 نامناسب
 81،5    درصد کل 

واکنش رفتار  2مرحله 
 نامناسب

ی رفتار ادار
 نامناسب

161 16 91 

عدم رفتار   
 نامناسب

32 50 61 

 81،5    درصد کل 

واکنش رفتار  3مرحله 
 نامناسب

ی رفتار ادار
 نامناسب

159 18 89،8 

عدم رفتار   
 نامناسب

28 54 65،9 

 82،2    درصد کل 

در  هاپاسختا از طریق ترسیم توافقی  کندمیبه ما کمک  4شماره  بندیطبقهجدول در  شدهدادهنتایج نشان      
و مورد انتظار، عملکرد مدل و قدرت تفکیک افراد در طبقات متغیر وابسته را ارزیابی کنیم و به  شدهمشاهدهطبقات 
و  بینیپیش، درصد صحت شودمیکه در جدول مشاهده  طورهمانافراد پی ببریم.  بندیطبقهمدل در  وسقمصحت
سیده است. در حقیقت با ورود هر متغیر صحت درصد ر 82ود هر متغیر به حد رمرحله پس از و 3مدل در  بندیطبقه
 رسیده است. 82.2افراد به  بندیطبقه بینیپیش

 برای مدل تحقیق گامبهگام نتایج رگرسیون لوجستیک -5جدول شماره 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)  مراحل

مرحله 
1 

  0.00 3 65،867   حضور در ورزشگاه

 3،167 0.128 1 2،317 0.757 1،153 1حضور در ورزشگاه 

 19،792 0.000 1 19،023 0.684 2،985 2حضور در ورزشگاه 

 1،056 0.935 1 0.007 0.664 054. 3حضور در ورزشگاه 

 0.158 0.003 1 8،827 0.621 -1،8 ثابت عدد

مرحله 
2 

 وارهطرح

 ناسازگار

0.679 0.215 9،936 1 0.002 1،971 

  0.000 3 63،543   حضور در ورزشگاه

 2،290 0.288 1 1،128 0.78 0.829 1حضور در ورزشگاه 

 17،319 0.000 1 16،278 0.707 2،8 2حضور در ورزشگاه 



  25... رفتاری نامناسب در بین هواداران فوتبال هایبررسي عوامل مؤثر بر بروز واكنش

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)  مراحل

 0.807 0.756 1 0.09 0.689 -0.214 3حضور در ورزشگاه 

 0.018 0.000 1 16،989 0.97 -3،9 ثابت عدد

مرحله 
3 

 وارهطرح

 ناسازگار

0.542 0.227 5،697 1 0.017 1،720 

  0.162 5 7،889   تحصیالت

 0.000 0.999 1 0.000 23205،2 -21،7 1تحصیالت 

 0.000 0.999 1 0.000 23205،2 -19،8 2تحصیالت 

 0.000 0.999 1 0.000 23205،2 -20،1 3تحصیالت 

 0.000 0.999 1 0.000 23205،2 -20،5 4 تحصیالت

 0.000 0.999 1 0.000 25492،8 -39،2 5تحصیالت 

  0.000 3 51،8   حضور در ورزشگاه

 3،503 0.143 1 2،14 0.855 1،25 1حضور در ورزشگاه 

 17،120 0.000 1 15،4 0.722 2،84 2حضور در ورزشگاه 

 1،036 0.959 1 0.003 0.695 0.03 3حضور در ورزشگاه 

 15388371،5 0.999 1 0.000 23205،2  16،5 ثابت عدد

همان  یا ثیر رگرسیون استاندارد نشده استجود دارد یکی بتا که همان ضریب تأاین جدول چند آماره مهم و در     
حضور هر  دارییمعنآماره برای آزمون  ینترمهمورده شده همراه با خطای استاندارد است. آماره والد ریب برآض

که نسبت  هابختآماره نسبت  ؛ وبریمیمبه این امر پی  دارییمعنکه از طریق سطح  هستمتغیر مستقل در مدل 
میزان حضور در  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  .کندمیعدم وقوع آن مشخص  احتمالبهاحتمال وقوع یک پدیده را 

و  مستقیم اثر بگذارند صورتبه فتاری نامناسبر هایواکنشبر  توانندمیناسازگار اولیه ی هاوارهطرحورزشگاه و 
 نامناسب دارد. رفتارهای چنیناینبر بروز  معکوس ایرابطهنیز تحصیالت 

 گیرینتیجهبحث و 
به وجود آورد.  هاورزشگاهجو مناسبی را در  تواندیمرفتارهای مناسب  یسوبههدایت رفتاری تماشاگران و هواداران 

از سوی ؛ مادی و بعضاً انسانی شده یهاخسارتبروز رفتارهای نامناسب و پرخاشگرانه که گاهی مواقع موجب بروز 
با تشکیل کانون  هاباشگاهتا  یدهموجب گرد به همین سبب است معنییبورزشی بدون تماشاگر نیز  هایدانمدیگر، 

 سازینهزمیا  یجادکنندهاعوامل  ٔ  ینهدرزم شدهانجام. در تحقیقات یندبرآ هاآنبیشتر درصدد کنترل رفتار  ،هواداران
اکثر تحقیقات بر عوامل محیطی به همانند داوران، مربیان،  هاورزشگاهنامناسب در  یرفتارهاپرخاشگری و 

( و یا عوامل فردی 2007لز، ؛ و1382؛ رحمتی، 1389سلطان حسینی و همکاران، ) یرفاهورزشکاران، امکانات 
شخصیتی و  هاییژگیورا باید در  ییرفتارهاوجود چنین  عالوه بر این کهیدرحال، اندپرداخته( 1392، نژاد یدرح)

ناسازگار اولیه ی هاوارهطرح ،هایژگیونیز جستجو کرد. یکی از این  فرددر دوران زندگی فرد  گرفتهشکلشخصیت 
چه عواملی  . به همین دلیل محقق سعی در بررسی این موضوع دارد کهگیردیماست که در دوران کودکی فرد شکل 
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تا چه اندازه  است که ناسازگار اولیهی هاوارهطرح تاری نامناسب تأثیر دارد و تأکید بیشتر بر وجودرف هایواکنشبر 
 کند. بینیپیشرفتار نامناسب را  هایواکنشمیزان  تواندیم

اسب رفتاری نامن هایواکنش بینیپیشمتغیری که برای  5از این پژوهش از میان  آمدهدستبهبا توجه به نتایج      
 هایواکنش بینیپیشهل از مدل خارج شدند به این معنی که این دو متغیر توانایی سن و تأ متغیرهایاستفاده شد 

عامل حضور  کننده بینیپیش متغیرهایز میان نداشتند. ا 0.05رفتاری نامناسب را در این تحقیق در سطح معناداری 
در مورد متغیر حضور رفتاری نامناسب داشته است.  هایواکنشرا بر روی  دارمعنیثیر تأ ضریب در ورزشگاه بیشترین

ثر بوده است. بر رفتاری نامناسب مؤ هایواکنشضعیت بر و طبقهسههر  که مشاهده شد، طورهماندر ورزشگاه 
( 3.5)برابر با  هاورزشگاهبرای حضور دائمی در تماشای مسابقات در  هابختنسبت  5اساس نتایج جدول شماره 

اوقات به اکثر اوقات میزان بروز رفتار نامناسب  گهگاهبا افزایش حضور از تماشاگران از  که دهدمیاست که نشان 
این موضوع  دهندهنشانباالتر باشند  1از  هابخت. در حقیقت زمانی که نسبت کندمیبرابر افزایش پیدا  3.5 ورزشی

و بالعکس.  کندمیمتغیر وابسته( افزایش پیدا ) است که افزایش مقادیر متغیر مستقل احتمال وقوع یا رخ دادن پدیده
. در بودرفتار نامناسب  هایواکنش کننده خوبی برای بینیپیشناسازگار اولیه بود که ی هاوارهطرحدومین متغیر 

رفتاری نامناسب به  هایواکنش( 1.72ناسازگار اولیه در تماشاگران نسبت بخت )ی هاوارهطرححقیقت با افزایش 
مثبت بوده و با افزایش تأثیر ( این 0.542) آمدهدستبه( B) تأثیرکه با توجه به ضریب  کندمیافزایش پیدا  1.7میزان 

( با عنوان بررسی رابطه 2013)در پژوهش تیم  .کندمیرفتاری مناسب افزایش پیدا  هایواکنش، هاوارهطرح
ناسازگار اولیه و مشکالت درون شخصیتی به این نتیجه رسید که بین این دو متغیر رابطه مثبت و  هایوارهطرح

 بر مؤثر عوامل یشناختجامعه عنوان بررسی تحت در پژوهش خود (1382) حمتیروجود دارد. همچنین  معنادار

 استقالل تیم دو تماشاگران از نفر 404 بامطالعه و یانامهپرسش روش از استفادهفوتبال با  در پرخاشگری و خشونت

 عامل ینترمهم بازی جریان در بازیکنان یزآمخشونت حرکات و مسابقه نتیجه که رسید نتیجه این به پرسپولیس و

 تأثیر اقتصادی اجتماعی پایگاه و خانواده نظارت و کنترل میزان سن، متغیرهای .باشدیم کالمی پرخاشگری بروز در

 سابقه متغیرهای همچنین .دارد یزآمخشونت و یانهجوپرخاش رفتار به فوتبال هاییمت طرفداران گرایش بر منفی

 سابقه خانواده، محیط در تنش سابقه سیگار، مصرف آموزشی، و تحصیلی هاییتفعال ناکامی در و تنش نزاع، و دعوا

 تأثیر دارای ورزشگاه به گروهی و جمعی و عزیمت جنایی و کیفری سابقه دارای دوستان داشتن مجرمانه، رفتار

 باشدیمپرسپولیس  و استقالل هاییمت هواداران ورزشی یزآمخشونت و یانهجوپرخاش رفتار ارتکاب بر مستقیمی
در پرخاشگری در تماشاگران پرداخته است که نتایج  مؤثراد به بررسی عوامل فردی همچنین در تحقیق حیدر نژ

رخاشگری ولی سن رابطه معناداری را با پ هل با پرخاشگری رابطه داردده است که وضعیت اقتصادی، سن و تأنشان دا
و خلق در  یبر سازگارناسازگار اولیه  وارة(، در بررسی اثرات طرح2007)مشابه ولز  نستادر تحقیقی  نداشته است.

ناسازگار اولیه ارتباط معکوسی با  یهاوارهطرحدانشجوی آمریکایی و آفریقایی به این نتیجه رسیدند که  119بین 
که با نتایج این  شودمیعث بروز هیجانات منفی در فرد با هاوارهطرحو جود این  ؛سطح عاطفه یا هیجان مثبت دارند

 است. سوناهمدر متغیر سن  رحمتی و هایپژوهشولی با  باشدمیپژوهش همسو 
 هاورزشگاهدر بیشتر حضور نتیجه گرفت که  توانمیمذکور و پژوهش حاضر  هایپژوهشنتایج  بر اساس     
ناسازگار اولیه ی هاوارهطرحد از وجود توانمیکه این خود  را افزایش دهد رفتاری نامناسب هایواکنشبروز  دتوانمی
. گیردمیت نشأ اندکردهه مشاهدهای نامناسب از سوی دیگر افراد و تماشا و دیدن رفتار هاورزشگاهاین افراد در که 



  27... رفتاری نامناسب در بین هواداران فوتبال هایبررسي عوامل مؤثر بر بروز واكنش

از بروز چنین  توانمی پرطرفدار یهاباشگاهدر  یژهوبه هاباشگاهکانون هواداران در  یریگشکلبا توجه به  درمجموع
با توجه به اینکه افرادی که بیشترین حضور را در ورزشگاه دارند  تدر حقیق جلوگیری به عمل آورد؛ ییرفتارها

 درواقعولی در جذب چنین افرادی باید دقت کرد،  شوند،عضوی از کانون هواداران  عنوانبهو  شدهییشناساند توانمی
 به کار گرفته شودجذب هوادار، هوادارانی که بتوانند برای باشگاه مثمر ثمر باشند جذب و  یهافناز  یریگبهرهبا 

که در  د باشد؛توانمی ناسازگار اولیه یهاوارهطرحبررسی وضعیت  یرهامتغهوادار یکی از این که در فرایند جذب 
بررسی وضعیت استاندار، با شناسایی  یهانامهپرسشبا استفاده از و  یدپربازد هوادار یریکارگبهشروع کار 

خود و  موردعالقهکار گرفته شوند تا با همراهی تیم  شخصیتی را ندارند بههوادارانی که این بعد ی هاوارهطرح
 در فوتبال بتوانند در عملکرد بهتر تیم مشارکت داشته باشند. 12 یار عنوانبه

 اندپرداختهثر بر بروز پرخاشگری  به بررسی عوامل محیطی مؤاست تماماً شدهانجامکه تاکنون  هایپژوهشدر      
 ایجادکنندهعوامل  عنوانبهوضعیت امکانات رفاهی، عملکرد داوران، مربیان و ورزشکاران را  ازجملهکه عواملی 
 اندپرداختههل و سن وامل اقتصادی و اجتماعی، وضعیت تأع ازجملهفردی  عاملو یا اینکه به  انددانستهپرخاشگری 

به  شدهانجام پژوهشاما در  ؛برشمردند هاورزشگاهرخاشگری در ثر بر بروز پعوامل مؤ عنوانبهو این عوامل را 
افراد توجه چندانی نشده است. در حقیقت هدف این پژوهش  گرفتهشکل هایشخصیتشخصیتی و  هایویژگی

است که بتوانند تماشاگرانی داشته باشند که یار باشگاه و تیم خود باشند و با  پرطرفدارورزشی  هایباشگاهکمک به 
نامناسب ورزشکاران، باشگاه به  رفتارهایدر خصوص  هاباشگاهمربوط به  هایجریمهتوجه به قوانین فیفا در مورد 

 خود باشند. هواداراندنبال جذب تماشاگران واقعی به کانون 
ناسازگار اولیه ی هاوارهطرح فردی توجه کرده است به متغیرهایالوه بر اینکه به تعدادی از اما در مقاله حاضر ع     

ثیر بگذارد توجه شده است و نتایج نیز تأ نامناسب رفتارهاید بر بروز توانمی و گیردمیکه در شخصیت فرد شکل 
 .بودناسازگار اولیه  هاییوارهطرحرفتاری نامناسب از  هایواکنشپذیری  بینیپیشحاکی از 
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