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چکيده :
هدف اصلی از اجرای طرح گونه شناسی و سبب شناسی رفتارهای جمعی هواداران باشگاههای پرطرفدار
شهر تهران قبل از انجام ،در حین برگزاری و پس از انجام دیدارهای مهم باشگاههای پرطرفدار در لیگ
حرفه ای فوتبال سال  8518-19می باشد.
در این تحقیق با توجه به ماهیت مو وع از روشهای بررسی اسنادی ،پیمایشی و میدانی استفاده شده
است.
جامعه آماری این بررسی شامل کلیه هواداران باشگاههای پرطرفدار شهر تهران (پرسپولیس و استقالل)
در جریان دیدارهای رفت و برگشت لیگ حرفه ای فوتبال سال  8518-19می باشد.
بمنظور تحدید جامعه آماری و انتخاب تعدادی از هواداران باشگاههای پرطرفدار شهر تهران از روش نمونه
گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است .در تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و
اندازه نمونه محاسبه شده  519نفر از هواداران باشگاهها بوده که از این تعداد  828نفر طرفدار پرسپولیس
و همین تعداد هوادار استقالل بوده اند.
اطالعات مورد نیاز در این بررسی از طریق رجوع به اطالعات موجود ،اطالعات ثانویه ،مشاهده مشارکتی،
مصاحبه هدایت شده و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است .اطالعات جمع آوری شده از طریق
پرسشنامه پس از کدگذاری وارد کامپیوتر شده و با استفاده از مجموعه آماری برای علوم اجتماعی
)(SPSSمورد پردازش قرار گرفته است.
در آزمون فر یات از تست کای اسکوار و ریب پیرسون استفاده شده و جهت سنجش و اندازه گیری
میزان پرخاشگری و ا طراب طرفداران باشگاهها تست استاندارد شده) 20 (SCLمورد استفاده قرار گرفته
است .مهمترین یافته های تجربی حاصل از انجام این بررسی به قرار زیر می باشد:
- 8در ترکیب سنی طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرسپولیس و استقالل باالترین نسبت به گروه
سنی کمتر از  90سال یا  45/5درصد و پایینترین آن به گروه سنی بیشتر از  50سال با  1/2درصد
اختصاص دارد.
- 9بالغ بر  19/2درصد طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرطرفدار شهر تهران دارای منشا شهری بوده
اند.
- 5میزان تحصیل اغلب طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرسپولیس و استقالل دیپلم متوسطه می
باشد.
- 4کمتر از نیمی از پاسخگویان ( 45/5درصد) شاغل بوده و از این تعداد  49/1درصد دارای مشاغل فنی
و حرفه ای می باشند.
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- 5میزان درآمد ماهانه  55درصد طرفداران مورد مصاحبه باشگاهها  8،000،000تا  8،500،000ریال می
باشد.
- 9مسکن نیمی از طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرطرفدار شهر تهران ملکی می باشد.
- 1اغلب طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پر طرفدار شهر تهران ( 90/9درصد) در صورت شکست و
ناکامی باشگاه مورد عالقه خشمگین شده و خشم حاصل از آنرا در خود می ریزند.
- 1بالغ بر  18/9درصد طرفداران مورد مصاحبه اظهار داشته اند که پس از شکست باشگاه مورد عالقه در
دیدار سنتی احسا اجحاف کرده اند.
- 2بیش از نیمی از طرفداران مورد مصاحبه ( 51/2درصد) برای تماشای مسابقات فوتبال باشگاه مورد
عالقه در شهر تهران به طور مستمر به ورزشگاه می روند.
- 80بالغ بر  51/4درصد برای تماشای دیدار سنتی  80تا  89ساعت قبل از شروع مسابقه به ورزشگاه می
روند.
- 88بالغ بر  54/8درصد طرفداران باشگاههای پرطرفدار با مینی بو به ورزشگاه رفته و نیمی از آنان به
اتفاق دوستان خود به ورزشگاه می روند.
- 89اغلب طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرطرفدار شهر تهران ( 11/9درصد) رفتار تماشاگران
می دانند .
فوتبال را قبل از انجام مسابقه ،در حین برگزاری بازی و پس از خاتمه مسابقه متفاوت
- 85اغلب طرفداران باشگاهها ( 91/9درصد) خود را یک تماشاگر طرفدار و حامی و  95درصد هواداران
باشگاه مورد عالقه را طرفدار و حامی و باالخره  55/9درصد تماشاگران رقیب را جنجالی توصیف کرده
اند.
- 84بالغ بر  44/1درصد پاسخگویان بازیکنان باشگاه مورد عالقه را اخالق گرا و  45درصد بازیکنان
باشگاه رقیب را خشونت گرا و جنجالی توصیف کرده اند.
- 85بالغ بر  54/9درصد طرفداران مورد مصاحبه باشگاهها پس از شکست باشگاه مورد عالقه به رفتارهای
خشونت آمیز و تخریبی دست زده و  58/4درصد آنان با شعار دادن برعلیه بازیکنان ،کادر مربیگری و
باشگاه رقیب خشم خود را ابراز نموده اند.
- 89بالغ بر  48/5درصد پاسخگویان علت دست زدن به ناهنجاریهای رفتاری و تخریب تاسیسات ورزشگاه
را احسا قدرت و شکست ناپذیری در جمع ذکر نموده اند.
- 81نیمی از طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرسپولیس و استقالل عقیده دارند که تماشاگران
رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی را در انبوه تماشاگران فوتبال می آموزند و تجربه می کنند.
- 81بالغ بر  95/9درصد طرفداران باشگاهها مهمترین علت کاهش تعداد تماشاگران فوتبال را در
ورزشگاهها در سالهای اخیر نتیجه گیری نامطلوب تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی  9009ذکر
نموده اند.
- 82اغلب طرفداران مورد مصاحبه باشگاههای پرطرفدار شهر تهران ( 19/4درصد) نشریات ورزشی را
مطالعه کرده و  29درصد آنان اعتقاد دارند که نشریات ورزشی بمنظور باال بردن تیراژ به انعکا مطالب
غیر واقعی اقدام می کنند.
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- 90مهمترین رفتار تخریبی بعضی از نشریات ورزشی از دیدگاه  91/9درصد طرفداران باشگاهها شایعه
سازی در مورد باشگاه ،کادر مربیگری و بازیکنان می باشد.
- 98بالغ بر  94/8درصد طرفداران باشگاهها که مورد مصاحبه قرار گرفته اند اظهار داشته اند که در
زندگی روزمره احسا شادی نموده و  49/9درصد آنان مهمترین علت عدم احسا شادی و نشاط را در
زندگی روزمره یکنواختی زندگی و فقدان تفریی و سرگرمی ذکر کرده اند.
- 99اغلب طرفداران مورد مصاحبه باشگاهها در مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر شرکت می کنند.
- 95بالغ بر  91/2درصد پاسخگویان در مراسم شادی مردم در خیابانها در مرحله مقدماتی جام جهانی
 9009شرکت نموده اند.
- 94مهمترین شیوه ابراز احسا شادی طرفداران باشگاهها هنگام پیروزی باشگاه مورد عالقه شعار دادن
در حمایت از باشگاه مورد عالقه است که  48/1درصد پاسخگویان به آن اشاره کرده اند.
- 95بالغ بر  55/4درصد طرفداران باشگاهها که مورد مصاحبه قرار گرفته اند پس از پیروزی باشگاه مورد
عالقه در مراسم شادی هواداران شرکت نموده و محل برگزاری مراسم شادی  58/5درصد هواداران باشگاه
استقالل و  59/9درصد طرفداران باشگاه پرسپولیس کوچه و خیابان بوده است.
- 99نحوه شادی اغلب طرفداران باشگاه استقالل ( 55/5درصد) پس از پیروزی باشگاه مورد عالقه در
دیدار سنتی تجمع و نواختن موسیقی و ساز و دهل و شیوه شادی اغلب هواداران باشگاه پرسپولیس
( 55/2درصد) پس از پیروزی باشگاه مورد عالقه در دیدار سنتی رقص و پایکوبی و پذیرایی از هواداران با
شربت و شیرینی بوده است.
مهمترین نتایب حاصل از آزمون فر یات به قرار زیر می باشد:
رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی در ورزشگاهها به طور عمده به گروه سنی کمتر از  90تا 95
-8
سال منحصر بوده و با افزایش سن ،ناهنجاریهای رفتاری در بین تماشاگران فوتبال کاهش می یابد.
بین عوامل ایجاد کننده نار ایتی در ورزشگاه و دست زدن به ناهنجاریهای رفتاری همبستگی
-9
معنی داری وجود دارد.
دست زدن به رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی در ورزشگاهها و خارج از آن محصول یادگیری و
-5
تجربه می باشد.
تماشاگران فوتبال خشم حاصل از شکست و ناکامی باشگاه مورد عالقه را به محیط پیرامونی
-4
انتقال داده و به پرخاشگری و تخریب تاسیسات و اموال عمومی ورزشگاه دست می زنند.
نرخ دست زدن به رفتارهای خشونت آمیز و تخریبی در بین تماشاگرانی که نشریات ورزشی را
-5
مطالعه می کنند بیشتر است.
شکست و ناکامی باشگاه مورد عالقه در صورتیکه با احسا اجحاف همراه شود احتمال دست
-9
زدن به رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی را افزایش می دهد.
بین احسا شادی و نشاط در زندگی روزمره و دست زدن به ناهنجاریهای رفتاری در ورزشگاهها
-1
رابطه و همبستگی معنی داری وجود ندارد.
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بین شرکت در مراسم شادمانی جمعی و تخلیه هیجانها و ا طرابهای دوره جوانی رابطه معنی
-1
داری وجود دارد.
واژه هاي كليدي  :ا طراب – پرخاشگری – رفتارهای تخریبی – هواداری – تخلیه هیجان – پرتاب
خشم به محیط پیرامونی – احسا
احسا شادی و نشاط
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