
بررسي رفتارهاي جمعي هواداران باشگاههاي پر طرفدار شهر تهران در 

 28-28مسابقات ليگ حرفه اي فوتبال سال
 محسن صفابخشمجری: 

 3131ـ  مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران حقيقاتي موسسهپژوهشگر ت

 چکیده : 

 شهر پرطرفدار باشگاههاي ادارانهو جمعي رفتارهاي شناسي سبب و شناسي گونه طرح اجراي از اصلي هدف

 اي حرفه ليگ در پرطرفدار باشگاههاي مهم ديدارهاي انجام از پس و برگزاري حين در انجام، از قبل تهران

 .باشد مي 1821-28 سال فوتبال

 .است شده استفاده ميداني و پيمايشي اسنادي، بررسي روشهاي از موضوع ماهيت به توجه با تحقيق اين در

 در( استقالل و پرسپوليس) تهران شهر پرطرفدار باشگاههاي هواداران کليه شامل بررسي اين اريآم جامعه

 .باشد مي 1821-28 سال فوتبال اي حرفه ليگ برگشت و رفت ديدارهاي جريان

 گيري نمونه روش از تهران شهر پرطرفدار باشگاههاي هواداران از تعدادي انتخاب و آماري جامعه تحديد بمنظور

 نمونه اندازه و شده استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعيين در. است شده استفاده سيستماتيک دفيتصا

 تعداد همين و پرسپوليس طرفدار نفر 191 تعداد اين از که بوده باشگاهها هواداران از نفر 828 شده محاسبه

 .اند بوده استقالل هوادار

 مصاحبه مشارکتي، مشاهده ثانويه، اطالعات موجود، اطالعات به جوعر طريق از بررسي اين در نياز مورد اطالعات

 از پس پرسشنامه طريق از شده آوري جمع اطالعات. است شده آوري جمع پرسشنامه تکميل و شده هدايت

 قرار پردازش مورد (SPSS) اجتماعي علوم براي آماري مجموعه از استفاده با و شده کامپيوتر وارد کدگذاري

 .است گرفته

 ميزان گيري اندازه   و سنجش جهت و شده استفاده پيرسون ضريب و اسکوار کاي تست از فرضيات آزمون در

. است گرفته قرار استفاده مورد (SCL99) شده استاندارد تست باشگاهها طرفداران اضطراب و پرخاشگري

 : باشد مي زير قرار به بررسي اين انجام از حاصل تجربي هاي يافته مهمترين

 سني گروه به نسبت باالترين استقالل و پرسپوليس باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران سني ترکيب در -1

 .دارد اختصاص درصد 9/7 با سال 89 از بيشتر سني گروه به آن پايينترين و درصد 5/38 يا سال 89 از کمتر

 .اند بوده شهري منشا داراي انتهر شهر پرطرفدار باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران درصد 9/28 بر بالغ -8

 .باشد مي متوسطه ديپلم استقالل و پرسپوليس باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران اغلب تحصيل ميزان -8

 حرفه و فني مشاغل داراي درصد 7/38 تعداد اين از و بوده شاغل( درصد 5/38) پاسخگويان از نيمي از کمتر -3

 .باشند مي اي



 .باشد مي ريال 1،599،999 تا 1،999،999 باشگاهها مصاحبه مورد طرفداران درصد 85 ماهانه درآمد ميزان -5

 .باشد مي ملکي تهران شهر پرطرفدار باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران از نيمي مسکن -8

 ناکامي و شکست صورت در( درصد 8/89) تهران شهر طرفدار پر باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران اغلب -7

 .ريزند مي خود در آنرا از حاصل خشم و شده خشمگين عالقه ردمو باشگاه

 ديدار در عالقه مورد باشگاه شکست از پس که اند داشته اظهار مصاحبه مورد طرفداران درصد 8/21 بر بالغ -2

 .اند کرده اجحاف احساس سنتي

 در عالقه مورد باشگاه بالفوت مسابقات تماشاي براي( درصد 9/57) مصاحبه مورد طرفداران از نيمي از بيش -9

 .روند مي ورزشگاه به مستمر طور به تهران شهر

 .روند مي ورزشگاه به مسابقه شروع از قبل ساعت 18 تا 19 سنتي ديدار تماشاي براي درصد 3/87 بر بالغ -19

 اتفاق به انآن از نيمي و رفته ورزشگاه به بوس ميني با پرطرفدار باشگاههاي طرفداران درصد 1/83 بر بالغ -11

 .روند مي ورزشگاه به خود دوستان

 را فوتبال تماشاگران رفتار( درصد 8/77) تهران شهر پرطرفدار باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران اغلب -18

  .دانند مي       متفاوت مسابقه خاتمه از پس و بازي برگزاري حين در مسابقه، انجام از قبل

 باشگاه هواداران درصد 85 و حامي و طرفدار تماشاگر يک را خود( درصد 8/87) باشگاهها طرفداران اغلب -18

 .اند کرده توصيف جنجالي را رقيب تماشاگران درصد 8/58 باالخره و حامي و طرفدار را عالقه مورد

 يبرق باشگاه بازيکنان درصد 35 و گرا اخالق را عالقه مورد باشگاه بازيکنان پاسخگويان درصد 2/33 بر بالغ -13

 .اند کرده توصيف جنجالي و گرا خشونت  را

 رفتارهاي به عالقه مورد باشگاه شکست از پس باشگاهها مصاحبه مورد طرفداران درصد 8/83 بر بالغ -15

 باشگاه و مربيگري کادر بازيکنان، برعليه دادن شعار با آنان درصد 3/81 و زده دست تخريبي و آميز خشونت

 .اند ودهنم ابراز را خود خشم رقيب

 را ورزشگاه تاسيسات تخريب و رفتاري ناهنجاريهاي به زدن دست علت پاسخگويان درصد 5/31 بر بالغ -18

 .اند نموده ذکر جمع در ناپذيري شکست و قدرت احساس

 رفتارهاي تماشاگران که دارند عقيده استقالل و پرسپوليس باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران از نيمي -17

 .کنند مي تجربه و آموزند مي فوتبال تماشاگران انبوه در را تخريبي و پرخاشگرانه

 در ورزشگاهها در را فوتبال تماشاگران تعداد کاهش علت مهمترين باشگاهها طرفداران درصد 8/88 بر بالغ -12

 .اند نموده ذکر 8998 جهاني جام مقدماتي مسابقات در ملي تيم نامطلوب گيري نتيجه اخير سالهاي

 مطالعه را ورزشي نشريات( درصد 3/28) تهران شهر پرطرفدار باشگاههاي مصاحبه مورد طرفداران اغلب -19

 اقدام واقعي غير مطالب انعکاس به تيراژ بردن باال بمنظور ورزشي نشريات که دارند اعتقاد آنان درصد 98 و کرده

 .کنند مي

 در سازي شايعه باشگاهها طرفداران درصد 8/87 گاهديد از ورزشي نشريات از بعضي تخريبي رفتار مهمترين -89

 .باشد مي بازيکنان و مربيگري کادر باشگاه، مورد



 زندگي در که اند داشته اظهار اند گرفته قرار مصاحبه مورد که باشگاهها طرفداران درصد 1/83 بر بالغ -81

 روزمره زندگي در را نشاط و يشاد احساس عدم علت مهمترين آنان درصد 8/38 و نموده شادي احساس روزمره

 .اند کرده ذکر سرگرمي و تفريح فقدان و زندگي يکنواختي

 .کنند مي شرکت بدر سيزده و سوري چهارشنبه مراسم در باشگاهها مصاحبه مورد طرفداران اغلب -88

 8998 يجهان جام مقدماتي مرحله در خيابانها در مردم شادي مراسم در پاسخگويان درصد 9/82 بر بالغ -88

 .اند نموده شرکت

 در دادن شعار عالقه مورد باشگاه پيروزي هنگام باشگاهها طرفداران شادي احساس ابراز شيوه مهمترين -83

 .اند کرده اشاره آن به پاسخگويان درصد 2/31 که است عالقه مورد باشگاه از حمايت

 عالقه مورد باشگاه پيروزي از پس اند رفتهگ قرار مصاحبه مورد که باشگاهها طرفداران درصد 3/58 بر بالغ -85

 و استقالل باشگاه هواداران درصد 5/51 شادي مراسم برگزاري محل و نموده شرکت هواداران شادي مراسم در

 .است بوده خيابان و کوچه پرسپوليس باشگاه طرفداران درصد 8/88

 ديدار در عالقه مورد باشگاه يروزيپ از پس( درصد 8/85) استقالل باشگاه طرفداران اغلب شادي نحوه -88

( درصد 9/88) پرسپوليس باشگاه هواداران اغلب شادي شيوه و دهل و ساز و موسيقي نواختن و تجمع سنتي

 بوده شيريني و شربت با هواداران از پذيرايي و پايکوبي و رقص سنتي ديدار در عالقه مورد باشگاه پيروزي از پس

 .است

 : باشد مي زير قرار به فرضيات زمونآ از حاصل نتايج مهمترين

 سال 85 تا 89 از کمتر سني گروه به عمده طور به ورزشگاهها در تخريبي و پرخاشگرانه رفتارهاي -1

 .يابد مي کاهش فوتبال تماشاگران بين در رفتاري ناهنجاريهاي سن، افزايش با و بوده منحصر

 معني همبستگي رفتاري ناهنجاريهاي به زدن ستد و ورزشگاه در نارضايتي کننده ايجاد عوامل بين -8

 .دارد وجود داري

 تجربه و يادگيري محصول آن از خارج و ورزشگاهها در تخريبي و پرخاشگرانه رفتارهاي به زدن دست -8

 .باشد مي

 داده انتقال پيراموني محيط به را عالقه مورد باشگاه ناکامي و شکست از حاصل خشم فوتبال تماشاگران -3

 .زنند مي دست ورزشگاه عمومي اموال و تاسيسات تخريب و پرخاشگري به و

 مطالعه را ورزشي نشريات که تماشاگراني بين در تخريبي و آميز خشونت رفتارهاي به زدن دست نرخ -5

 .است بيشتر کنند مي

 به دنز دست احتمال شود همراه اجحاف احساس با صورتيکه در عالقه مورد باشگاه ناکامي و شکست -8

 .دهد مي افزايش را تخريبي و پرخاشگرانه رفتارهاي

 رابطه ورزشگاهها در رفتاري ناهنجاريهاي به زدن دست و روزمره زندگي در نشاط و شادي احساس بين -7

 .ندارد وجود داري معني همبستگي و



 داري معني رابطه جواني دوره اضطرابهاي و هيجانها تخليه و جمعي شادماني مراسم در شرکت بين -2

 .دارد وجود

 

 به خشم پرتاب – هيجان تخليه – هواداري – تخريبي رفتارهاي – پرخاشگري – اضطراب:  کلیدی های واژه

 و شادي احساس – ورزشگاه در نارضايتي کننده ايجاد عوامل – يادگيري – اجحاف احساس – پيراموني محيط

 نشاط

 

 

 


