
 بررسي رفتارهاي تخريبي در فوتبال باشگاههاي کشور
 محسن صفابخش مجری:

 8316ـ  مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران حقيقاتي موسسهپژوهشگر ت

 چکیده :

شناسي و سبب شناسي رفتارهاي تخريبي در فوتبال گير  شناسي، همه هدف اصلي از اجراي اين طرح گونه

باشگاهي كشور به منظور ارائه راه كارهاي اجرايي مطلوب در جهت پيشگيري از رفتارهاي تخريبي تماشاگران 

 باشد. فوتبال مي

 هاي بررسي اسنادي، پيمايشي و ميداني استفاده شده است. در اين مطالعه با توجه به ماهيت موضوع از روش

اي كشور  هاي شركت كننده در ششمين ليگ فوتبال حرفه ه آماري اين بررسي از كليه هواداران باشگاهجامع

باشند تشكيل شده است. به منظور تحديد  كه داراي تجربه رفتارهاي تخريبي مي 5861-68هاي  در سال

نفر( از تماشاگران  680جامعه آماري از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. اندازه حجم نمونه نيز)

فوتبال كه داراي تمايالت تخريبي مي باشند به عنوان گروه تجربي محاسبه شده و  به منظور باال رفتن ميزان 

نفر( كه فاقد  100ها جامعه ديگري از تماشاگران فوتبال ) فرضيه آزمونروايي و اعتبار علمي تحقيق و تسهيل 

 اند.  روه كنترل انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتهتجربه رفتارهاي تخريبي باشند به عنوان گ

اطالعات مورد نياز در اين بررسي از طريق رجوع به داده هاي موجود، اطالعات ثانويه، مصاحبه هدايت شده، 

 مشاهده مشاركتي و تكميل پرسشنامه جمع آوري شده است.

يوتر شده و با استفاده از مجموعه آوري شده از طريق پرسشنامه پس از كدگذاري وارد كامپ اطالعات جمع

 موردپردازش قرار گرفته و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. (SPSS)آماري براي علوم اجتماعي

 باشد: هاي توصيفي اين بررسي به قرار زير مي مهمترين يافته

درصد  1/00سال با  51 -51در تركيب سني اعضاي گروه تجربي باالترين نسبت به گروه سني  -5

 اختصاص دارد. 

 باشند. درصد اعضاي گروه تجربي داراي منشأ شهري مي 68بالغ بر  -2

درصد دانش آموز  يا  7/88درصد جوياي كار،  6/57درصد اعضاي گروه تجربي شاغل،  7/00بالغ بر  -8

 درصد به خدمت نظام وظيفه اشغال دارند. 6/0دانشجو و 

 باشند. درصد داراي همسر مي 8/50زدواج نكرده و درصد( تاكنون ا 7/61اغلب اعضاي گروه تجربي ) -0

 گذرانند. درصد اعضاي گروه تجربي اوقات فراغت خود را با گروه همسال مي 80بالغ بر  -1



هاي  تخريب صندلي"اند  دست زده آنمهمترين رفتار تخريبي كه اعضاي گروه تجربي در ورزشگاه به  -8

اختصاص دارد مهمترين علت دست زدن به  آنه ها ب درصد پاسخ 8/51بوده كه   "جايگاه تماشاگران

بوده كه  "تنفر و نارضايتي بر اثر احساس اجحاف  انتقام جويي، ابراز خشم،"رفتارهاي تخريبي نيز 

 تعلق دارد. آنها به  درصد پاسخ 8/82

 باشد: هاي تحقيق نيز به قرار زير مي فرضيه آزمونهاي حاصل از  مهمترين يافته

 داري وجود دارد. ه رفتارهاي تخريبي رابطه و همبستگي معنيبين سن و دست زدن ب -5

اقتصادي والدين تماشاگر و ميزان دست زدن به رفتارهاي تخريبي رابطه و   -بين پايگاه اجتماعي -2

 داري وجود دارد. همبستگي معني

شكست و ناكامي باشگاه مورد عالقه اگر با احساس اجحاف همراه گردد احتمال دست زدن به  -8

 دهد. هاي تخريبي را افزايش ميرفتار

 دست زدن به رفتارهاي تخريبي محصول يادگيري و تجربه است. -0

كسب اعتبار و قدرت و شناخته شدن و خودنمايي در گروه دوستان احتمال دست زدن به رفتارهاي  -1

 دهد. تخريبي را افزايش مي

يبي در انبوه تماشاگران رفتارهاي تخريبي در جمع تقويت شده و ميزان دست زدن به رفتارهاي تخر -8

 يابد. افزايش مي

گيري به  تماشاگراني كه بين راه حل محتاطانه و گستاخانه بايد يكي را انتخاب كنند هرگاه تصميم -7

 كنند. تر عمل مي صورت دسته جمعي انجام شود گستاخانه

 هد.د زدن برچسب خرابكاري به تماشاگر احتمال دست زدن به رفتارهاي تخريبي را افزايش مي -6

محل استقرار نامناسب تأسيسات و اموال عمومي در ورزشگاه و خارج از  كهنگي، فرسودگي، كثيفي،  -1

 دهد. احتمال دست زدن به رفتارهاي تخريبي را افزايش مي آن

 رفتار تخربي، باشگاه هاي ورزشي، هواداران، ليگ حرفه اي فوتبال. كلمات كليدي: 

 


