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 مقدمه
در حال  یريگسترده و وسیع ارتباطاتی و صنعتی که امروزه در تمام جوامع با سرعت چشمگ هايیشرفتپ

استفاده از تجهیزات و امکانات  ۀواسطوجود آورده است تا بهن را براي همگان بهکااین ام ،رخ دادن است

ایران اسالمی شیوع  ۀاما در فضاي حاکم بر جامع)، 1( خود اقدام کنند یازهايها و ننوین به رفع خواسته

. )2( نیز در پی داشته باشدئی سو آثارهمانند شمشیر دو لبه عمل کند و  تواندیم چنین ابزار و تجهیزاتی

این نگرانی وجود دارد که  ،در کشور ما به لحاظ اهمیت خاصی که نهاد خانواده از آن برخوردار است

اجتماعی مبتال شوند که حاصل  انحرافاتالزم به  هايیآگاه نداشتن ۀن امروزي در نتیجاان و فرزندکودک

دلیل ). همچنین باید درنظر داشت که به3( تجهیزات است گونهینبسیاري از کاربردهاي نامناسب از ا

گیري، یمتصمر تغییرات مربوط به بلوغ و ورود جوانان به مراحلی جدید از زندگی همچون استقالل د

همراه داشته باشد و این امر موجب هاي بسیاري بهیبآستواند یمنداشتن آمادگی براي این مرحلۀ بالقوه 

هاي جوانان در مسیر غلط شود که در نهایت به انحرافات اجتماعی و رفتار بزهکارانه یزهانگیري گشکل

 ). 4شود (یمختم 

 هايیببه آس ینوعجوامع با توجه به پیچیدگی جوامع بهۀ اعصار در هم در تمامی قرون و      

 خصوصبهدلیل این توجه این است که در واقع افراد جامعه  اجتماعی و بزهکاري نوجوانان توجه شده است.

هاي يناهنجارروند و افزایش یم شمارآن به ةاصلی یک کشور براي ادار هايیهو جوانان سرما نوجوانان

رفتاري  هاييمنظور از ناهنجار). 5هاي ارزشمند وارد کند (یهسرمادمات جدي به این تواند صیمرفتاري 

آموزان ملزم به آموزان مجموعه قواعد رفتاري در محیط مدرسه و بیرون از مدرسه است که دانشدانش

). 3شود (یالعمل نمایندگان نظارت اجتماعی مواجه مرعایت آنها هستند و رعایت نکردن آنها با عکس

ویژه در چند سال اخیر متعدد نشان داده است که در جوامع مختلف آمار بزهکاري نوجوانان به هايیافته

اصالح و تربیت و بندهاي  يهاهزاران نفر از اطفال و نوجوانان بزهکار به کانون در حال افزایش است.

 ).6( د رشد داشته استدرص 20اند که این رقم نسبت به ده سال گذشته نوجوانان زندان وارد شده

اوقات فراغت خود  توانندیکه بسیاري از مردم م ايیدهعنوان پدامروزه اهمیت و جایگاه ورزش به      

) ورزش چنین تعریف 1381). در تعریف کوشافر (7( بر کسی پوشیده نیست ،آن سپري کنند ۀواسطرا به

که مستلزم کاربرد نیروي جسمانی شدید با شده ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه«شده است: 

است که توسط عوامل درونی و بیرونی  یکنندگانشرکت ۀوسیلجسمانی پیچیده به يهااستفاده از مهارت

در خدمت مکتب است،  هاگذاريیاستس تمامی ینکهدر جوامع اسالمی با توجه به ا). 8( »شوندیتحریک م
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این علم بر مبناي مسائل جسمانی و  ریزيیپ ینکهبوده و ضمن اتربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی ن

گامی در  تواندیو م استثر ؤست که در کمال و تعالی انسان ماي ایلهولی در نهایت وس ،فیزیکی است

 ).2( بردارد ،اهللا استکه همان سیر الی جهت اهداف غایی انسان

توانند یمهاي بدنی و ورزشی یتشرکت در فعال را با گیريیمو تصم یارتباط يهاکودکان مهارت     

اجتماعی در افراد  يهاولیت براي پرورش و القاي ارزشئتربیت بدنی در قبول مس .)9(رشد و ارتقا دهند 

اجتماعی  يهات تقویت ارزشعنوان عاملی در جهو به بودهآموزان مدارس سهیم خصوص دانشبهجامعه 

ورزشی آنان آغاز  هاولی هايیتاست. روند اجتماعی شدن کودکان با فعالثر ؤو رفتارهاي مطلوب انسانی م

بعد را  يهاکودکی و مشارکت ورزشی آنان در سال ةو موجبات رشد و تکامل حرکتی در دور شودیم

ظریات متعددي ). در خصوص راهکارهاي کاهش و کنترل بزهکاري نوجوانان و جوانان ن10(کند یفراهم م

ین این ترمهمه است. از یرمستقیم قابل مشاهدغصورت مستقیم و آنها نقش ورزش به وجود دارد که در

رل توان به نظریۀ انرژي مازاد، نظریۀ فرایند متمدن شدن، نظریۀ ماللت و خستگی و نظریۀ کنتیمنظریات 

 اجتماعی اشاره کرد، که در ادامه توضیح مختصري از آنها ارائه شده است. 

د. به شدر اوایل قرن نوزدهم مطرح  )1873( 2یا مضاعف از سوي اسپنسر 1ازادانرژي م ۀنظری     

که انرژي از طریق  داردی. او همچنین بیان مکنندیتنش عمل م ةعنوان کاهنداو بازي و ورزش به ةعقید

 هایتدر تمامی فعال تواندی. سپس این انرژي مرودیاوج باال م ۀبلکه در شخص تا نقط رود،یکار از بین نم

 هايییبازي را اساساً ناشی از انرژي متراکم در توانا اسپنسر .به شکل رفتار بزهکارانه صرف شود

او در تئوري خود میل به بازي را بر  .پردازدیو بر این پایه به بررسی این پدیده م داندینشده مکارگرفتهبه

بدنی خود انرژي  یازهاياست که بیش از ن آفریده شده ياگونهکه موجود زنده به کندیاین اساس تفسیر م

و این همان ي تخلیه شود اگونهبه، باید در اختیار دارد و این انرژي انباشته براي آنکه به مصرف برسد

اغلب  کرد،) بیان 1983( 3طورکه سگریوهمان دهد.یعاملی است که انسان را به سمت بازي سوق م

جاي روش به دهدیکه به کودکان اجازه م شوندیلی حمایت مفیزیکی بر پایه و اساس اصو هايیتفعال

 را خودشان انرژي ورزشی هايیتفعال انجام با ، یعنیمخرب به شکل مثبت از این جریان خارج شوند

 ). 1کنند ( تخلیه

                                                           
1. Surplus energy 
2. Spencer  
3. Seagraves  
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) مطرح شد. وي معتقد بود که در 1995( 2، از سوي نوربرت الیاس1نظریۀ فرایند متمدن شدن     

است که با کنترل  دادهیراحت و حتی به شکل فیزیکی بروز م یلیآدمی احساساتش را خ جوامع اولیه

 هايیتفعال ۀولی در صحن ،شهرنشینی و مدنیت این احساسات را درون خود انباشته و مخفی کرده است

و ساختار جدید مدنیت  شدهزندگی اولیه طبیعی تداعی  ،ورزشی که پویایی و تحرك فیزیکی زیاد است

 یزيآمورزش شکل مسالمت )1951( 3از نظر سورکین ).11کند (یم ییگشاکه عقده شودیم اثریبرایش ب

او معتقد است ورزش  است که با مدنیت کنونی جایگزین تجاوزات به همنوعان در بشر اولیه شده است.

اکنون مجاز شمرده و هم شدیاز شمرده مجبران آن خشونت فیزیکی است که در قدیم مج ینوعدر واقع به

چراکه در همین زمان  ،شروع شده استشانزدهم ورزش به شکل فعلی از اوایل قرن  روازاین شود.ینم

که ضرورت داشت جاهاي است کنترل شده و به نظم درآمده چنان نآاست که زندگی بیرونی و درونی 

الیاس در یکی از مطالعاتش دریافت که وقتی ). 5( خشونت به رسمیت شناخته شود ۀدیگري براي تخلی

و برعکس. ورزش اجازه  آمدیورزشی پایین م يهامشاجره در کلوپ گرفت،یجنگ در پارلمان باال م

طور با وجود این ورزش به که مردم هیجان کامل از تقالي بدون خطر و ریسک را تجربه کنند. دهدیم

از طریق  توانندیاست براي احساساتی که نم ياطور روزنههمین .ندارد شدهیهکامل کارکردي خالص و تصف

الیاس با تشریح تحول فرهنگ بدن از عهد عتیق  .عادي زندگی اجتماعی تصفیه شوند يهادیگري در جنبه

 ).12دهد (یتا دوران معاصر فرایند منضبط ساختن بدن و کنترل کردن رفتارهاي پرخاشگرایانه را نشان م

، استنظریۀ ماللت و خستگی از دیگر نظریات کنترل بزهکاري و مرتبط با ورزش و فعالیت بدنی      

کلینارد ). 6( باشد روانیخستگی  ۀنتیج بر این مبنا قرار دارد که شاید در برخی موارد بزهکاري، نظریهاین 

آن است که آنان  ۀنان نتیجدر جوا 4بار و وندالیسمگزارش کردند که بیشتر اعمال خشونت )1966و وید (

طور د که بهکربیان  )1988( 5اسکافر .)12( کار و فعالیت مناسبی براي پر کردن اوقات فراغتشان ندارند

ي هازمانبعد از  اصوالً آموزاندانش و از آنجا که استکمتر  روانی آشکار در ورزشکاران احتمال خستگی

شود و در این بین زمان یمفراغت آنها به بهترین نحو سپري پردازند، اوقات یمآموزشی به فعالیت ورزشی 

 ).13ماند (ینمو خرابکارانه باقی  بارخشونتهاي یتفعالخالی براي پرداختن به 

                                                           
1. Civilizing process 
2. Elias. N 
3. Sorokin  
4. Vandalism  
5. Scoffer  
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تئوریکی  يهاچارچوب ترینیج) از را1969( 1اجتماعی هیرشی کنترل ۀاخیر نظری يهادر دهه     

این نظریه از  یبرجستگ. بزهکاري جوانان بوده است یژهوهدرك سیماي انحرافات اجتماعی و ب ۀدر زمین

هیرشی  .)14،1گیرد (یاجتماعی عرفی سرچشمه م يارتباط و پیوستگی ادراکی بین افراد و نهادها

ورزشی و رفتارهاي  هايیتاجتماعی را براي آزمون پیوستگی بین مشارکت در فعال کنترل ۀنظری )1969(

که رفتار  کندیثابت م، بزهکارانه هايیزهبر انگ یدجاي تأککنترل به ۀ. نظریبردکار بهضداجتماعی جوانان 

که  کندیم بینییشکنترل اجتماعی پۀ ریظاست. بر این اساس ن اجتماعی یوندهايفشار پ ۀهمنوا نتیج

تبع آن از رفتارهاي و به دهدیمشارکت در ورزش پیوندهاي جوانان را با جوامع عرفی افزایش م

عنوان ورزشی و ورزشکارانه به يهاکه مؤلفه کندیعا مدا )1983( . سگریو)16( کاهدیتماعی مضداج

کنترل در مقایسه با دیگر نظریات به  ۀپادزهري نسبت به بزهکاري توجه و تمرکز زیادي را بر روي نظری

ستگی یا پیوند اجتماعی (واب ۀ. هیرشی در تحقیقات خود عناصر چهارگان)13(خود جلب کرده است 

کار ورزشی افراد به هايیترا براي مشارکت در فعال )ردرگیري یا مشغولیت و اعتقاد یا باو تعهد، دلبستگی،

ها افراد باید ن و موفقیت در ورزشیبرد. او در بعد سوم یعنی درگیري و مشغولیت معتقد است براي تمر

 هايیتمشغولیت و درگیري بیشتر در فعالوقت بیشتري را به این کار اختصاص دهند و این به معناي 

 دهدیکه خود زمان در دسترس براي رفتار ضداجتماعی را کاهش م شودیعرفی جوانان محسوب م

. افراد در طول زندگی، زمان و انرژي محدودي دارند. درگیري در امور زندگی روزمره وقت زیادي )15،16(

دارند. پس  یبیکار وقت بیشتري براي هنجارشکن راداف .شودیمحدود شدن رفتار م سببنیاز دارد و خود 

. شرکت در )17شود (یم  رفتاريفراهم بودن تسهیالت ورزشی (ورزش کردن) موجب کاهش کج

مورد حمایت  کند،یها و اوقات فراغت جوانان را پر مورزشی و تفریحی بر این اساس که ساعت هايیتفعال

 ضداجتماعی دارند هايیتدرگیري در فعال براي کمتري وقت آنها که متعاقب فرضیۀ این با گیرد،یقرا م

پرداختند و  آموزاندانش) نیز با استفاده از این رویکرد به مطالعۀ 1392). شاطریان و همکاران (18(

دریافتند که معدل، پایگاه اجتماعی، عملکرد، خانواده، دسترسی به منابع و امکانات، عملکرد جامعه با 

). فالح 19( ستین آنهاترمهمارتباط دارند و دسترسی به منابع  آموزاندانشهاي رفتاري يناهنجار

) نیز در مطالعۀ خود با همین رویکرد مطرح کردند که میزان فعالیت ورزشی با بروز رفتار نامناسب 1394(

                                                           
1. Hirschi’s social control theory 
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یوندهاي و انتخاب دوستان نامناسب رابطۀ معکوس دارد و میزان بیشتر فعالیت بدنی موجب ارتقاي پ

 ). 20شود (یماجتماعی در بین جوانان 

تواند یمهایی دارد که یژگیوواسطۀ که در نظریات مذکور مشخص است، ورزش بهگونههمان     

کالت و گزینۀ مناسبی براي پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان قلمداد شود و از بسیاري مش

ها پیشگیري کند. در ادامه نیز برخی تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با این موضوع که به يناهنجار

 .اندشدهشرح زیر گزارش 

نظمی در بین یببررسی رابطۀ میزان کنترل اجتماعی «ی با عنوان پژوهش) در 1393احمدي (

نظمی وجود دارد و یبنشان داد رابطۀ منفی و معناداري بین کنترل اجتماعی و » شهروندان دهدشت

یررسمی غارهاي کنترل رسمی و با گسترش سازوک باشد ونظمی یبکنندة یینتعتواند یمکنترل اجتماعی 

 ). 12نظمی را در حد شایان توجهی کاهش داد (یبتوان ناهنجاري و یمدر جامعه 

سی و مطالعه ری مؤثر بر مشارکت ورزشی برشناختجامعه)، ابعاد 1394شمسی و همکاران ( پژوهشدر 

ي معنادار داشت. در این ارابطهیرهاي خانواده، دوستان و همساالن با مشارکت ورزشی متغشد که در آن 

 ).11( مشارکت در ورزش بود ها بهیآزمودنیرگذار در رشد گرایش تأثترین عامل يقوتحقیق خانواده 

بندي رفتار بزهکارانۀ جوانان و نوجوانان پرداختند. یتاولو) به شناسایی و 1394فرد و همکاران (بهرام

زهکاري جنسی در اولویت اجتماعی و ب -هکاري فردي، فرهنگیاجتماعی، بز -در این بین عوامل امنیتی

نحرافات ا) نیز در مطالعۀ چگونگی کارکرد ورزش بر کاهش 1394). اسدي و همکاران (21قرار گرفتند (

) 1396). تبریزي و همکاران (22تی را شناسایی کردند (روانی و حرک -اطفیاجتماعی سه عامل شناختی، ع

گیرانۀ آن بر یرات مثبت ورزش و آثار پیشتأثي مشابه به بررسی امطالعه) در 1396و علوي و همکاران (

افراد به  تمایل درانحرافات اجتماعی پرداختند. نتایج تحقیقات آنان نشان داد که محیط نقش بسزایی 

 ). 9،5یابد (یمۀ افزایش تمایل افراد به ورزش نشاط اجتماعی نیز افزایش واسطبهدارد و  ورزش

) به بررسی جایگاه ورزش در بین جوانان پرداختند. نتایج مطالعۀ آنان 2014( 1مک اووي و همکاران

ایی دارند. یر بسزتأثیري عادات ورزشی گشکلي مربوط در هاسازماننشان داد که دوستان و نزدیکان و 

دانند و یمها و مشاجرات یريدرگی در برابر مأمنهمچنین آنان دریافتند که جوانان ورزش را به عنوان 

). جیمز 23توانند در ورزش فرصتی براي ابراز بسیاري از احساسات فروخورده خود بیابند(یمعالوه بر این 

                                                           
1. McEvoy, MacPhail & Enright 
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تري از حمایت والدین خود برخوردار یینپا یافتند دخترانی که از سطوحدر) در تحقیق خود 2010و نیکول (

) 2016و همکاران ( 1). ماسی27دهند (یمهاي ورزشی از خود بروز یتفعالباشند تمایل کمتري نیز به 

ي دریافتند که ورزش احرفهنیز به مطالعۀ آثار مثبت ورزش پرداختند. آنان در مصاحبه با ورزشکاران 

است؛ ورزش محیطی براي شادي و تفریح است و ورزش محیطی ي شخصی هامهارتابزاري براي توسعۀ 

شوند. همچنین آنان دریافتند افراد یمرو بسیاري از افراد جذب این محیط ینازایري است، گجهتعاري از 

). پارکر و همکاران 24شوند (یمیاپردازي و فرار از مشکالت به محیط ورزش کشیده رؤبا سه انگیزة بازي، 

ي شهروندي و اجتماعی موجب هانقشۀ آموزش واسطبه) نیز در مطالعات خود دریافتند که ورزش 2019(

جوان و نوجوان  126) به مطالعه روي 2018). اشنایدر و همکاران (25شود (یمکاهش انحرافات اجتماعی 

را براي این گروه طراحی کردند. نتایج پس از شش اي ماههبزهکار پرداختند. آنان پروتکل ورزشی شش

ی هنجارشکنماه نشان داد که این گروه تمایل کمتري به آسیب رساندن به افراد و اماکن داشته و کمتر به 

تکامل پدیدةتخلفات نوجوانان و «) در تحقیقی با عنوان 2019). پیسار (26اجتماعی گرایش دارند (

به توصیف پدیدة بزهکاري نوجوانان در رومانی، تعیین علل » ومانیاجتماعی شدن مجرمان سوري در ر

هاي دروغی در مورد افراد زیر یمتحروتحلیل یهتجزهاي اجتماعی نوجوانان و يناهنجاراجتماعی و عوامل 

 ).   16سن قانونی پرداختند (

انان و بین جو یر بسزایی در کاهش بزهکاري درتأثبررسی تحقیقات و مطالعات نشان داد که ورزش  

درصدد آن  شگرانژوهپرو ینازا، استوقات فراغت ها براي پر کردن اینهگزنوجوانان دارد و یکی از بهترین 

گونه یناکند و اگر یمآموزان مورد مطالعه نیز مصداق پیدا شدند که دریابند آیا این عامل در میان دانش

از نظر وقوع اعمال  متوسطۀ شهرکرد آموزاندانشین است، میزان شیوع و بروز انحرافات اجتماعی را در ب

بندي یتاولوه کرا در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار بررسی و مشخص کنند  آنهابزهکارانه و میزان شیوع 

 اند. ترتیب کدامي ناهنجاري اجتماعی در بین این افراد بههامؤلفهوقوع 

 

 شناسی پژوهشروش

افراد مورد  و است و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردي پیمایشیپژوهش حاضر از نوع تحقیقات 

 شد. يآوربا استفاده از پرسشنامه اطالعات مورد نیاز پژوهش جمع و شدند طور تصادفی انتخابمطالعه به

                                                           
1. Massey, Meredith & Whitley 
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دوم (دختر و پسر) مشغول به تحصیل در  ۀمتوسط ةآموزان دوردانش ۀآماري پژوهش شامل هم ۀجامع

که  شهرستان شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاري) است 2 و 1 ۀدر دو ناحی 94-95سال تحصیلی 

حجم نمونه در این پژوهش طبق جدول مورگان و با توجه به تعیین حجم  .رسیدیمنفر  830تعدادشان به 

که در این پژوهش در گروه ورزشکاران قرار  یآموزانانتخاب شد. شایان ذکر است دانش مورد 320 جامعه

بر این مالك عالوه در سال تحصیلی مذکور در هنرستان تربیت بدنی مشغول به تحصیل بودند. ،فتندگر

 .استورزشکار بودن در این تحقیق تمایل به ورزش بدون اجبار 

گویه تشکیل شده  18) بود که از 1389هاي اجتماعی (شاطریان، يناهنجارابزار تحقیق پرسشنامۀ 

) معنادار گزارش شده است. با این حال 1389سشنامه در تحقیق شاطریان (است. روایی و پایایی این پر

بررسی پایایی این ابزار از آزمون آلفاي کرونباخ  منظوربهیید شد و تأنفر از متخصصان  11روایی آن توسط 

 320محاسبه شد که بیانگر پایایی مناسب این ابزار است. تعداد  93/0استفاده شد و میزان آن برابر با 

توزیع شد که تعداد  آموزاندانشپرسشنامه با همکاري مدیران و معلمان مدارس در ساعات تحصیلی بین 

این تحقیق سنجش میزان  هايیتاز مزوتحلیل بود. یهتجز منظوربهپرسشنامه کامل و قابل استفاده  292

دست آموزان بهدانش انحرافات اجتماعی به روش خوداعترافی است تا شناخت کاملی از میزان انحرافات

انجام  SPSS 23 افزارنرمي تحقیق به کمک هادادهگرفته بر روي هاي صورتیلتحل. تمامی محاسبات و یدآ

 گرفت.

 

 هاي پژوهشیافته

اطالعات توصیفی حاصل  در ابتداهاي تحقیق در دو گروه توصیفی و استنباطی محاسبه شدند که یافته 

هاي استنباطی تحقیق با جداول و محاسبات خاص خود و در ادامه یافته شدهاز پرسشنامۀ تحقیق گزارش 

 . اندشدهآورده 

نفر در گروه  59درصد) در گروه دختران ورزشکار،  30( کنندگانشرکتنفر از  88نتایج نشان داد که 

پسران  نفر در گروه 72درصد) و  6/25نفر در گروه پسران ورزشکار ( 73درصد)،  20دختران غیرورزشکار (

درصد)   7/49این تحقیق مرد ( کنندگانشرکتنفر از  145درصد) قرار دارند. همچنین  4/24غیرورزشکار (

 درصد) زن بودند.  3/50نفر دیگر ( 147و 
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 هاآزمودنی شناختیجمعیت اطالعات نتایج  .1 جدول
 درصد فراوانی ویژگی یافته

 جنسیت
7/49 145 مرد  
3/50 147 زن  

 ورزشکار
6/25 73 مرد  
 30 88 زن

 غیرورزشکار
4/24 72 مرد  
 20 59 زن

 

در اولین گام دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار با یکدیگر مقایسه نشد. همچنین مقایسه شد که وقوع 

ناهنجاري در بین این دو گروه به یک اندازه است یا خیر؟ نتایج حاصل از آزمون تی مستقل براي آزمون 

 گزارش شده است. 2شرح جدول این فرضیه به 

 بررسی تفاوت وقوع ناهنجاري در دو گروه منظوربه. نتایج آزمون تی مستقل 2جدول 

 F T آماره
دامنه آزادي 

)df( 
سطح معناداري 

)Sig( 
فرض با پیش

 هابرابري واریانس
66/3 36/4 - 241 001/0 

فرض بدون پیش
 هابرابري واریانس

 30/4 - 36/216 001/0 

 
. است 001/0و  سطح معناداري  - 36/4شود، مقدار تی برابر با یممشاهده  2که در جدول طورهمان     

توان نتیجه گرفت که میزان وقوع ناهنجاري در است، می 05/0با توجه به اینکه سطح معناداري کمتر از 
آموزان ورزشکار و غیرورزشکار با یکدیگر تفاوت معنادار دارد و با توجه به منفی بودن بین دو گروه دانش

آموزان ورزشکار کمتر از دانش آموزانتوان نتیجه گرفت که میزان وقوع ناهنجاري در دانشمی tمقدار 
 غیرورزشکار است. 

منظور ابتدا معناداري تفاوت در ادامه اولویت هر کدام از عوامل ناهنجاري اجتماعی بررسی شد. بدین

 ) ذکر شده است. 3ها (جدول )، سپس اولویت هر کدام از گویه2ها بررسی (جدول اولویت بین گویه
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 منظور بررسی تفاوت بین اولویت عوامل ناهنجاري اجتماعیه. نتایج آزمون فریدمن ب3جدول 
 N( 292تعداد (

 25/1164 مربع خی

 df( 17دامنۀ آزادي (

 Sig( 001/0سطح معناداري (
 

 
 بندي آنهاهاي تحقیق و اولویت. گویه4جدول 

میانگین  گویه ردیف
 رتبه

 رتبه

 13 43/8 سیگار مصرف 1
 17 36/6 مخدر مواد مصرف 2
 10 70/9 عمومی اموال تخریب 3
 1 83/14 امتحان در تقلب 4
 14 17/8 الکلی مشروبات مصرف 5
 8 82/9 محله در مزاحمت 6
 12 95/8 شبنیمه تا منزل از ماندن خارج 7
 7 04/10 مستهجن فیلم تماشاي 8
 4 63/10 رکیک کلمات و فحاشی 9
 5 55/10 آنها به توهین و والدین از نافرمانی 10
 15 92/7 قماربازي و بنديشرط 11
 2 34/12 ماهواره از استفاده 12
 16 83/6 سرقت و دزدي 13
 18 15/6 مخدر مواد فروش و خرید 14
 11 61/9 دیگران  رعایت نکردن حقوق 15
 6 23/10 جامعه نکردن قوانین رعایت 16
 3 64/10 مشکل با استادان و ترك کالس درس 17
 9 80/9 اخراج از کالس درس و دانشگاه  18
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، است 05/0گزارش شده است، سطح معناداري آزمون فریدمن کمتر از  3که در جدول گونههمان     

 هايياینکه ناهنجارو  استهاي تحقیق متفاوت یهگوبندي یتاولوتوان نتیجه گرفت که بین یمرو ینازا

این  اجتماعی از اولویت یکسانی نسبت به یکدیگر برخوردار نیستند و برخی عوامل شیوع بیشتري دارند.

ي بندرتبه شانرتبهي تحقیق با توجه به میانگین هامؤلفهنمایش داده شده و تمامی  4تفاوت در جدول 

(خرید و فروش چهاردهم  ترین امتیاز و عاملیشبر این اساس عامل چهارم (تقلب در امتحان) ب .اندشده

یت بودن عامل آخر اهمکمکه بیانگر اهمیت بیشتر مورد اول و  داراي کمترین امتیاز است )مخدر مواد

 است. 
بررسی میزان شیوع ناهنجاري در دو گروه ورزشکار و  منظوربهویتنی -. نتایج آزمون یو من5جدول 

 غیر ورزشکار

 يارتبهمیانگین  هاگروه
مجموع 

 هایانگینم
 سطح معناداري ویتنی-یو من

گروه 
 غیرورزشکار

08/142 5/15912 
5/5087 001/0 

 5/13733 84/104 گروه ورزشکار

 
ي اجتماعی با توجه به معناداري کمتر هايناهنجارحاکی از آن است که میزان شیوع  5نتایج جدول 

ي باالتر گروه غیرورزشکار ارتبهبا توجه به میانگین  رونیازادر بین دو گروه اختالف معنادار دارد،  05/0از 

 . استي اجتماعی در گروه غیرورزشکار بیشتر از گروه ورزشکار هايناهنجارتوان نتیجه گرفت که شیوع می

 

 يریگجهینتبحث و 

و نقش آن در کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی  ورزشموضوع تحقیق حاضر جایگاه  ینکهبا توجه به ا

در این تحقیق . در کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی مدنظر است یبدن یتبنابراین فقط نقش ترب ،است

یر آن بر انحرافات اجتماعی بین  تأثو  مستقل مورد توجه بوده یرعنوان متغورزشی به هايیتمتغیر فعال

 ییترین بسترهادنیرومنثرترین و ؤورزشی در جهان حاضر از م هايیتفعال مطالعه شده است. آموزاندانش

قرار گیرد.  يبردارمختلف مورد بهره هايینهزم در تواندیهمگان م ةاست که با توجه به اقبال گسترد

 ). 8است ( شناسان را به خود جلب کردههعاجتماعی توجه عموم جام ةعنوان یک پدیدبنابراین به
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 آموزاندانشجتماعی در بین گروه هاي ايناهنجارنتایج این تحقیق نشان داد که وقوع و شیوع  

هاي این تحقیق بیشتر در غیرورزشکار بر طبق یافته آموزاندانشورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است و 

)، ماسی و همکاران 1394فرد (هاي اجتماعی قرار دارند. این یافته با نتایج تحقیقات  بهرامیبآسمعرض 

هاي يناهنجار). همچنین یکی از 25،24،21،11،3نی دارد () همخوا2017) و پارکر و همکاران (2016(

هایی یطمحي همساالن در هاگروهاحترامی به استادان، معلمان و یبها، تقابل و یآزمودنشایع در میان 

) است که بر این باورند شرایط 2010همچون مدرسه است. این یافته همسو با تحقیقات جیمز و نیکول (

آید و در میزان گرایش یم حساببهیري ذهنیت و دیدگاه افراد گشکلارکان مهم در حاکم بر خانواده از 

یري عمده دارد. در خصوص نقش تأثهاي ورزشی و حضور در میادین ورزشی یتفعالو انگیزة نوجوانان به 

خانواده در گرایش به ورزش در نوجوانان ثابت شده است افرادي که از حمایت کمتري از سوي خانوادة 

هاي ورزشی نیز در مقایسه با افراد دیگر کاهش یتفعالشوند، میزان مشارکت آنان در یم مندبهرهخود 

ي ناشی از عوامل بیرونی موجب بروز رفتارها و در برخی موارد فشارهایجانات و هیابد و در نتیجه یم

 ).    9شود (یمهاي مختلف یطمحهایی از سوي آنها در میان همساالن و يناهنجار

یزي دقیقی براي اوقات فراغت جوانان و ربرنامهبا توجه به نظریۀ مالمت و خستگی باید توجه داشت 

نیز گنجانده شود. با توجه به  آموزاندانشها نظرها و سالیق یزيربرنامهنوجوانان صورت بگیرد، و در این 

قات فراغت ضروري است، اما از طرف دیگر با ي اوهابرنامههاي ورزشی در یتفعالاین نظریه، گنجاندن 

هاي اوقات فراغت یزيربرنامهرا در  آموزاندانش) باید سالیق 2003توجه به نتایج تحقیق اندرز و اندرز (

هاي آموزشی باید یطمحی کرد. همچنین با توجه به نظریۀ کنترل اجتماعی نظرخواهلحاظ و از آنان 

ي موجود در جامعه در یک راستا قرار گیرند هاارزشهاي ورزشی و یتفعالي مدیریت شوند که اگونهبه

هاي ورزشی امر رایج و متداولی است که در این يبازي و قمار بر روي نتایج بندشرط). براي مثال 14(

ساز ینهزمتواند یمخود خوديي در قشر جوان بهبندشرطتحقیق نیز بدان پرداخته شده است. گسترش 

) و مک اووي و همکاران 1394). نتایج تحقیقات فالح (17هاي اجتماعی دیگر شود (یبسآبسیاري از 

یر بسزایی در تأثي همسال هاگروهدهد که قرارگیري جوانان و نوجوانان در میان یم) نیز نشان 2014(

رات یتأثتواند موجب کاهش یمخود خوديیري رفتار اجتماعی آنها دارد. از طرفی محیط ورزش بهگشکل

ۀ فیلتر عمل کرده و از ورود افراد ناسالم به این محیط مثاببهي همسال شود، زیرا ورزش خود هاگروهسوء 

بندي عوامل ناهنجاري اجتماعی یتاولوي در بندشرطکند. اما با توجه به نتایج این تحقیق یمجلوگیري 

 ). 23،20یست (ن موزانآدانشجایگاه پایینی به خود اختصاص داده است و چندان مورد توجه 
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تقلب در امتحان، استفاده از ماهواره، مشکل با استادان و ترك کالس درس، فحاشی و استفاده از 

هاي اجتماعی يناهنجارترتیب در اولویت اند که بهکلمات رکیک و نافرمانی و توهین به والدین، پنج عاملی

) نشان داد که ورزش موجب 1386ت عباسی (در این تحقیق جاي گرفتند. نتایج تحقیقا کنندگانشرکت

توان انتظار داشت که با افزایش سطح یمرو ینازاشود، یمورزشکار  آموزاندانشدر  نفساعتمادبهافزایش 

). همچنین نتایج تحقیقات 6هایی مانند تقلب کاهش یابد (يناهنجار آموزاندانشفعالیت بدنی در بین 

هاي ورزشی موجب کاهش هیجانات و یتفعال) نشان داد که مشارکت در 2007) و کریگر (1386گلزاده (

توان نتیجه گرفت که مشارکت در یم)، از این نظر 16،12شود (یمخشونت در بین افراد ورزشکار 

شود و این عامل به ترك  آموزاندانشجب افزایش صبر و شکیبایی در بین تواند مویمهاي ورزشی یتفعال

 رفتارهاي نادرست اعم از ترك کالس درس، فحاشی و نافرمانی از والدین منجر شود.

در انتها با توجه به نتایج تحقیق و اهمیت جلوگیري از وقوع برخی اعمال مجرمانه که ترتیب شیوع 

هاي یبآسهاي شناسایی شود در ابتدا با برگزاري کارگاهیمی شد، پیشنهاد ها بررسیآزمودنآنها در میان 

و نوجوانان آنان را بیش از پیش با خطرهاي بالقوه آشنا کنیم. همچنین  هاخانوادهاجتماعی رایج در میان 

 یرگذار ورزش در کاهشثأتشود با توجه به نقش یمبه مدیران مدارس، معلمان ورزش و والدین پیشنهاد 

یزي ربرنامهي اجتماعی از سوي دیگر، هامهارتبزهکاري در بین جوانان و نوجوانان از یک سو و بهبود 

عنوان یک ها ورزش بهیزيربرنامهانجام گیرد و در این  آموزاندانشصحیح و مدونی براي اوقات فراغت 

  اصل اساسی و یک رکن از آموزش گنجانده شود.
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 Abstract  
The aim of this study was to explain the effect of sport activities on 
social deviations in students of Shahre Kord city. This study was a 
survey and the questionnaire of social anomalies was used for data 
collection. The statistical population consisted of all high school 
students in grade 2 in 2015-2016 academic years in districts 1 and 2 of 
Shahre Kord city. According to Morgan table, the statistical sample 
comprised of 292 participants. The results of t test showed that athlete 
students had lower tendency to social deviations than non-athlete 
students. Moreover, the results showed that there were some priorities 
in social anomalies and some of them were more common. Finally, 
with respect to the role of sport in decreasing social deviations, 
principals, teachers and parents are recommended to try to have sport 
as one of the principal leisure options in students’ leisure time 
planning. 
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