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هاي ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان و همچنین با درنظر  این مقاله با هدف تبیین رابطه فعالیت

هاي ورزشی پیوند افتراقی براي تبیین رابطه غیر مستقیم فعالیت فتن متغیرهاي واسط پیوند اجتماعی وگر

به دو دسته تقسیم  ،گیردار میگیري قرمهمترین سواالتی که در این پژوهش مورد پی .صورت گرفته است

هاي ورزشی به هاي ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی تاثیرگذار هستند؟  فعالیتآیا فعالیت: شودمی

ثیري بر میزان انحرافات اجتماعی دارند؟ روش ند اجتماعی و پیوند افتراقی چه تأهاي پیوواسطه متغیر

هاي براي برآورد اعتبار سؤال .باشد یه منامیز پرسشتحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوري اطالعات ن

ییدي و براي تعیین پایایی از آلفاي کرونباخ استفاده ، از تحلیل عاملی تأپرسشنامه، عالوه بر اعتبار صوري

سال شهر تبریز نخست به  29تا  15جوانان  میان نفر از 400اي به تعداد نمونه ،در این پژوهش. شده است

 .به شیوه نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شده است ،اي و در مرحلۀ دومیري خوشهشیوة نمونه گ

یافته، تیمی و یافته و غیرسازمانمنظم و نامنظم، سازمان(به انواع ) بینپیشمتغیر (هاي ورزشیفعالیت

و  به ابعاد وندالیسم و اوباشگري، خشونت نیز )مالكمتغیر (و متغیر انحرافات اجتماعی) انفرادي

بندي شده فرهنگی تقسیم  -هاي اخالقیپرخاشگري، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و کجروي

و میزان هر یک از ) منظم و نامنظم(هاي ورزشی دهد که بین نوع فعالیتهاي آماري نشان مییافته .بودند

ستان منحرف با انحرافات هاي ورزشی تیمی و انفرادي، میزان پیوند اجتماعی و میزان دوآنها، نوع فعالیت

با ) یافتهیافته و غیر سازمانسازمان(هاي ورزشی  اما بین نوع فعالیت ي وجود دارد؛داراجتماعی رابطه معنی
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  مقدمه

 که ايدر جامعه هم آن جامعه؛ سازنده و خالق هايپتانسیل رفتن هدر با است برابر بزهکاري فزاینده رشد

 هايریشه منظور شناخت به فراوانی تحقیقات ،رو این از. دهدمی شکیلت جوانان را آن جمعیت سوم یک

 اجتماعی زمینه با معتقدند بزهکاريعموماَ  شناسانجامعه. شده است انجام آن کاهش هايبزهکاري و زمینه

 هايکسب میان رابطه به برخی. تبیین کنند اجتماعی -فرهنگی متغیرهاي با را آن دارند تالش آنها. دارد پیوند

 به اشتغال و هافعالیت انجام به را او هر فرد زندگی سبک که معنا این به ؛اندپرداخته بزهکاري با زندگی

بسیاري از بنابراین ). 1،1999هاودان(دهدافزایش می یا کاهش را بزهکاري احتمال که کندمی تشویق اموري

 ا باید زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشتهن اجتماعی برآنند که براي مبارزه با کژرفتاريساشناآسیب

  .)1389،ستوده(

اوقات فراغت  ،کندزندگی اجتماعی جوانان ایفا مییکی از زمینه هاي اجتماعی که نقش محوري مهمی در 

براي تمام قشرهاي  "ارزش"ناپذیر به منزله یک اي اجتنابنیاز به گذران اوقات فراغت به گونه. است

هایی هستند که در گذران اوقات فراغت فضاهاي ورزشی از جمله محیط. وانان مطرح استجامعه، بویژه ج

هاي خاص خود، نظیر داشتن  خاصه که نسل جوان به دلیل ویژگی. اي دارندجوانان و نوجوانان نقش عمده

ري از در بسیا). 1369معدنکن،(دهد تحرك، تالش و هیجان و مانند اینها توجه بیشتري به ورزش نشان می

به گونه اي که انواع  اند؛ نوع فعالیت فراغتی انتخاب نمودهترین تحقیقات، جوانان ورزش را به عنوان مناسب

  . هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر گشته اندترین گونهترین و ضرورياز مناسبها رزشو

 و آیدحساب می به اجتماعی لکنتر مهم اشکال از فراغت اوقات مهم هاي فعالیت از یکی عنوانبه ورزش

اقبال گسترده همگان از ورزش در جوامع پیشرفته صنعتی سبب شده . دارددر پی  زیادي تربیتی اهداف

براي نمونه، اتحادیه اروپایی بر . هاي اخیر بسیار پرطرفدار باشداست که ورزش به مثابه تربیت عامه در سال

- معاصر قلمداد کرده» دین جامعه مدنی«شمالی نیز ورزش را  در آمریکاي. کید ویژه داردن رویکردي تأچنی

موسسه فرهنگی مطبوعاتی (چنین پنداشتی، نشان از اهمیت جایگاه ورزش در جامعه معاصر دارد . اند

توان یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار اي را میبراستی در جهان کنونی کمتر پدیده). 1384ایران،

هاي اجتماعی در بین اي را در کنترل و پیشگیري از آسیبه جهانی امروزه، امیدهاي تازهباشد، این پدید

آن،  يهاي ورزشی و همبستگی میان اعضافعالیت فضاها وو قوام  اییپای. دهدنوید میبویژه جوانان  جوامع

                                                           
١ - Hawdon 
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تماعی آتی سوگیري رفتار، نگرش و کنش اج تواند می نماید کهریزي میاي از مبادالت را طرحشبکه

اجتماعی منشاء متنفذ و قوي  گمان هنجارهاي بی. کندجوانان را موافق با هنجارهاي عام اجتماعی تنظیم 

انند به توهاي ورزشی می که فعالیت شودگفته میارتباط و پیوستگی درون گروهی بوده و بر همین اساس 

  .شمار آینده هاي اصلی این ارتباط بنمود  عنوان یکی از

. کنندمی استفاده سوء خود فراغت از اوقات نوجوان، بزهکاران اغلب که است داده نشان بسیاري قاتتحقی

 ؛امروزه. ندارند دادن انجام براي بهتري بزهکاران کار که است این بزهکاري عمده علت یک اساس این بر

کنترل،  منظوربه فراغت اوقات ورزشی -تفریحیهاي  برنامه از نوجوانان تخلفات ویژه مراکز از بسیاري

  ). 1،1982ساجن و یاناکیس(کنند می استفاده بزهکاري اصالح و پیشگیري

 خود جدید نسل به مثبت هايانتقال ارزش در جامعه شکست مثابه به را بزهکاري بسیاري که حالی در

 افزایش را عرفی ينهادها و ها ارزش به نوجوانان تعهد تواند سطحمی یافته سازمان هايورزش اند،دانسته

  .بزهکاري شود کاهش موجب در نتیجه و دهد

توان آن را به عنوان صورت ممتاز حرکات نمایشی عصر ما مالحضه کرد، آزمایشگاهی است ورزش که می

گیرد و هاي معنادار فرهنگ قرن بیست و یکم شکل میها و بازنماییها، ارزشکه در آن رفتارها، نگرش

به عقیده پاتریک در شهرهاي صنعتی باید به بازي به عنوان عاملی . )1385نس،دوفرا(د شوتجربه می

هاي مفرح ورزشی به عنوان  استفاده از انواع بازي .ضروري و واجب براي بهبود وضع اجتماعی توجه شود

پیشنهاد  و جوانی عامل موثر براي جلوگیري از انحراف، کجروي و رفتارهاي ضد ارزشی دوران نوجوانی

  ). 1389،نادریان جهرمی(استشده 

هاي بسیاري نیز به تاثیر ورزش بر سالمت اجتماعی و کاهش هاي تجربی، تئوريافزون بر نمونه

هایی که بر وجود رابطه ورزش با انحرافات تاکید فرضیه. اندها و اختالالت اجتماعی تاکید کرده ناهنجاري

براي اولین بار ورزش ، 80انگلستان در اواسط دهه ر مدارسد. انداند، از قرن گذشته شکل گرفتهداشته

هاي ورزشی به عنوان جانشینی براي کار گرفته شد و فعالیت هآشکارا به مثابه شکلی از کنترل اجتماعی ب

 توانستمطرح گردید که می اي مدرسههاي و مستی براي پسر بچه) وندالیسم(دزدي، قلدري، اوباشگري 

) تحصیلی(هاي آموزشی متعاقباً، ورزش به بخش مهمی از برنامه. پوشش دهدتمام اوقات فراغت آنها را 

                                                           
١ - Sugden and Yiannakis 
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انجمن ، 1965در سال . مدارس و دیگر موسسات تربیتی نوجوانان و جوانان در بریتانیا تبدیل گشت

بود که در صورت رشد و  آنانجمن،  این هاي تعلیماتییکی از انگیزه. هاي بریتانیا تاسیس شد ورزش

تواند کارکرد آشکاري در کنترل و کاهش انحرافات ري در نوجوانان و جوانان، ورزش میافزایش بزهکا

  ).1،1988ماسون و ویلسون(داشته باشد 

کند که رفتار بزهکارانه نتیجه فشار پیوندهاي هاي بزهکارانه، ثابت میبه جاي تاکید بر انگیزه 2کنترل نظریه

ها کنند که مشارکت در ورزشبینی میرل اجتماعی پیشهاي کنتنظریه ،بر این اساس. باشدعرفی می

 کاهددهد و به تبع آن از رفتارهاي ضد اجتماعی میانان را با جوامع عرفی افزایش می پیوندهاي جو

از ) دوستان(دارد که رفتار انحرافی در داخل گروه همساالن نظریه پیوند افتراقی اظهار می ).3،2007کریگر(

ها، یاد گرفته ها و توجیح سازيها، سائقهاي ارتکاب اعمال جنایی، انگیزشیی با روشطریق رابطه یا آشنا

اظهار داشت که اگر ورزشکاران بصورت عمده و در  ، )1994( 4اسنایدر ).1988ماسون و ویلسون،(شود می

شدن در مال درگیرتواند احتافتراقی می  بدو امر، با دیگر ورزشکاران و مربیان وارد تعامل بشوند، این پیوند

فکر، از لحاظ نظري به رفتارهاي بزهکارانه را کاهش دهد؛ به این معنا که تعامل نخستین با دوستان هم

و  پوردي. نمایدها و هنجارهاي خرده فرهنگ انحرافی عمل می عنوان سپري در مقابل رفتارها و ارزش

و رفتارهاي بزهکارانه را از گروه همساالن  ها در حالی که بزهکاران ارزش نمودند، بیان )1983( 5ریچارد

هاي عرفی و رفتارهاي جامعه،  ها و رفتارهاي مطابق با ارزش اما ورزشکاران بوسیله ارزش ،گیرندیاد می

  .شوندجامعه پذیر می

یافته و نظریات مطرح شده، مشاهده گردید که ورزش به تحقیقات انجام پیراموندر یک بررسی اجمالی 

مقولۀ سالمت اجتماعی رابطۀ مستقیم و با انواع بزهکاري و انحرافات اجتماعی رابطۀ منفی و  طور عام با

تواند می هاي ورزشیفعالیت دهد کهنشان می یاد شدههاي  و تئوري تحقیقاتبه این ترتیب، . معکوس دارد

را به  جوانانفراغت هاي اجتماعی را کاهش دهد، اوقات بیکاري و ها و انواع آسیب زمینۀ بروز ناهنجاري

تري سامان دهد، امکان بروز خشونت و اختالف را در سطح اجتماع و مناسبات و مطلوب بهتر شکل

 ،و به طور کلی کنداجتماعی پایین بیاورد، حس گذشت و جوانمردي را در روابط اجتماعی تقویت 

                                                           
١ - Mason and Wilson 
٢- Control Theory 
٣- Kreager  
٤ - Snyder 
٥ - Purdy and Richard 
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- فعالیت اهمیت وضوح به تیتحقیقا چنین. پذیر نمایدرا مطلوب و تحمل جواناناجتماعی  -وضعیت روانی

  . نماید می مشخص را آثار کلی ورزش بر انحرافات اجتماعی از برخی و سازدمی نمایان را هاي ورزشی

 ابزار عنوان به(شان تجربی هايیافته کنار در، اما رسندمی نظر به بجا و مفید خود نوع در مزبور تحقیقات

 و فقدان دارد، وجود تحقیقات این در که نقصی لذا. اندهنپرداخت علمی تحلیل به خوبی به ،)شناخت علمی

ر نظر گرفتن متغیرهاي واسط و د یهاي ورزشدر زمینه تفکیک ابعاد فعالیت علمی تحلیل ضعف یا

 اصلی بستر تواننمی تجربی کالن تحقیقات به توسل با تنها که است معنی بدین سخن این. است گذار تاثیر

 مفید فرعی ابزار عنوان به که تجربی کالن تحقیقات کنار در باید بلکه ،کرد فکش را اجتماعی هايپدیده

 کنار در شودمی سعی حاضر تحقیق در، بنابراین  .برد سود نیز علمی در سطح خرد تحلیل از شوند،می تلقی

 اي ورزشیهانواع فعالیتمیزان و تاثیر  ،)پیوند اجتماعی و پیوند افتراقی( واسط متغیرهاي از برخی سنجش

  .در تحقیق مورد آزمون قرار داد نیز را )و نامنظم، تیمی و انفرادي) یافتهیافته و غیر سازمانسازمان(منظم (

 )با ابعاد آن( هاي ورزشی بر انحرفات اجتماعیفعالیتتاثیر بر همین مبنا، در تحقیق حاضر به دنبال بررسی 

و مستند  درست، علمی اي گونهعاد مسئله را به جوانب و ابشد که و سعی  بودیمدر سطح شهر تبریز 

  .سنجیده گردد

  مبانی نظري پژوهش

پیوند از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی،  ،در این تحقیق براي تبیین رابطه بین ورزش و انحرافات اجتماعی

و  احساسات، حاالت(ه فرایند متمدن شدن نوربرت الیاس افتراقی سادرلند، انرژي مازاد اسپنسر، نظری

  . استفاده شده است جوییتئوري رفتار محركو ) خشونت

  نظریه پیوند اجتماعی هیوشی

هاي تئوریکی در زمینه ، یکی از رایجترین چارچوب)1969(هاي اخیر نظریه کنترل اجتماعی هیرشی در دهه

باط و برجستگی این نظریه از ارت .درك سیماي انحرافات اجتماعی و بویژه بزهکاري جوانان بوده است

بووس، فارل ؛ 1،711:2006اوزباي(گیرد پیوستگی ادراکی بین افراد و نهادهاي اجتماعی عرفی سرچشمه می

، نظریه پیوند اجتماعی را براي آزمودن پیوستگی بین مشارکت در 1969هیرشی در سال ). 2،2008و وارنو

کنترل به جاي تاکید بر  نظریه. دادهاي ضد اجتماعی جوانان مورد استفاده قرار هاي ورزشی و رفتارفعالیت

                                                           
١ - ozbay 
٢- Booth, Farrell and Varano 
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 ،بر این اساس. باشدکند که رفتار همنوا نتیجه فشار پیوندهاي عرفی میهاي بزهکارانه، ثابت میانگیزه

پیوندهاي جوانان را با جوامع عرفی ، کنند که مشارکت در ورزشبینی میهاي کنترل اجتماعی پیش نظریه

کند ادعا می) 1983(سگریو ). 2007کریگر،(کاهد ارهاي ضد اجتماعی میدهد و به تبع آن از رفتافزایش می

هاي ورزش و ورزشکارانه به عنوان پادزهري نسبت به بزهکاري توجه و تمرکز زیادي را بر روي که مولفه

هیرشی در  ).1988ماسون و ویلسون،(ب کرده است نظریه کنترل در مقایسه با دیگر نظریات به خود جل

و  3، درگیري یا مشغولیت2، تعهد1وابستگی یا دلبستگی(د عناصر چهارگانه پیوند اجتماعی تحقیقات خو

عنی درگیري و او در بعد سوم ی: کار برده هاي ورزشی افراد بدر فعالیت را براي مشارکت) 4اعتقاد یا باور

به این کار  را ها افراد باید وقت بیشتريمشغولیت معتقد است که براي تمرین و موفقیت در ورزش

شود هاي عرفی جوانان محسوب میاختصاص بدهند و این به معناي مشغولیت و درگیري بیشتر در فعالیت

؛ 5،257:2003میشل(دهد که به نوبه خود زمان در دسترس براي رفتار ضد اجتماعی را کاهش می

امور زندگی روزمره،  در» درگیري«. افراد در طول زندگی، زمان و انرژي محدودي دارند). 2007کریگر،

افراد بیکار، وقت بیشتري براي هنجارشکنی . شودوقت زیادي نیاز دارد و خود باعث محدود شدن رفتار می

شود رفتاري می، موجب کاهش کج )ورزش کردن(ورزشی پس فراهم بودن تسهیالت . دارند

ها و اوقات فراغت عتهاي ورزشی و تفریحی بر این اساس که ساشرکت در فعالیت). 1386بخارایی،(

با این فرضیه متعاقب که آنها وقت کمتري جهت درگیري  - گیردکند، مورد حمایت قرار میجوانان را پر می

   ).6،1983پوردي و ریچارد(هاي ضد اجتماعی دارند در فعالیت

  نظریه پیوند افتراقی سادرلند

یا پیوند افتراقی یعنی  8طریق معاشرت با اغیار بود که رفتار انحرافی از باوراین  بر) 1939( 7ادوین سادرلند

هر چه سطح تماس . یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند تبهکاران آموخته می شود

و  نحراف آمیز شخص نیز بیشتر می شودفرد با افراد یا گروههاي منحرف بیشتر باشد، احتمال رفتار ا

شوند که رفتار میاین است که افراد به این علت کج سادرلند نکته اصلی نظریه ).1379کوئن،(برعکس 
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این تفاوت تعامل افراد با کسانی . شان استهاي غیرانحرافیتعداد ارتباط هاي انحرافی آنان بیش از ارتباط

آنان یعنی ارتباط بیشتر (رفتارانه دارند نسبت به افرادي که از ایده هاي همنوایانه برخوردارند هاي کجکه ایده

بر همین  ).1387صدیق سروستانی،(رفتاري آنهاست علت اصلی کج) رفتاريهاي کجرفتاران یا ایدهبا کج

و منحرف و معاشرت کردن با افراد سالم و بهنجار باعث  دور بودن و معاشرت نکردن با دوستان ناباب ،مبنا

  . شودکنترل و کاهش رفتارهاي انحرافی می

  سراسپن 1نظریه انرژي مازاد

به عقیده او بازي و . گردید مطرحدر اوایل قرن نوزدهم  2اسپنسر از سوينظریه انرژي مازاد یا مضاعف به 

دارد که انرژي از طریق کار از بین او همچنین بیان می. نمایندورزش به عنوان کاهنده تنش عمل می

ها به شکل ند در تمامی فعالیتتواسپس این انرژي می. رودبلکه در شخص تا نقطه اوج باال می ،رود نمی

ناشی اسپنسر بازي را اساساَ  ).1988به نقل از ماسون و ویلسون، 1873اسپنسر،( رفتار بزهکارانه صرف شود

او . پردازدبه بررسی این پدیده می ،داند و بر این پایههاي به کار گرفته ناشده میاز انرژي متراکم در تواناي

اي آفریده شده است که کند که موجود زنده به گونهرا بر این اساس تفسیر میدر تئوري خود، میل به بازي 

و این انرژي انباشته براي آن که به مصرف برسد،  بدنی خود، انرژي در اختیار دارد بیش از نیازهاي

). 1383انوالخولی،(دهد و این همان عاملی است که انسان را به سمت بازي سوق می طلبد برونشوي می

شوند هاي فیزیکی بر پایه و اساس اصولی حمایت میبیان نمود اغلب فعالیت )1983(طور که سگریو  همان

با  ،یعنی - دهد به جاي روش مخرب، به شکل مثبت از این جریان خارج شوندکه به کودکان اجازه می

  ). 1988ماسون و ویلسون،( ، انرژي خودشان را تخلیه کنندهاي ورزشیانجام فعالیت

  سیلز 3جوییي رفتار محركتئور

هایی هستند افراد در جستجوي محرك به شکل فعال بدنبال محیط "کند که جویی پیشنهاد میتئوري محرك

بنابراین بر عکس نظریه مضاعف، . "ارضا شده استشوند یا قبالَ شان در آنها ارضا میهاي اولیهکه سائق

در این مورد مدافعان . ه نیاز شدید براي محرك استنتیج ،کند که بزهکاريپیشنهاد می )1971( 4سیلز

به . کنندهاي با محرك باال فراهم میهاي فیزیکی محیطکنند که تمامی انواع فعالیتورزش استدالل می
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هاي ها و فعالیتباشند، بازيبراي افرادي که در جستجوي حفظ سطح مطلوبی از هیجان می دلیلهمین 

، )1982( و یاناکیس نساج )1988ماسون و ویلسون،(ي بزهکاري است جانشینی مفیدي برا ،تفریحی

آید، فراهم می 1هاي پیوند بیرونیکه بواسطه برنامه انگیزبر هاي چالشدیدگاه مشابهی را با توجه به فرصت

دست آوردن شور و هیجان از طریق بعضی  هراهی براي ب ،بنابراین اگر رفتار بزهکارانه .بسط دادند

تواند توان ادعا نمود که محیط ورزشی میهاي بزهکارانه باشد، میها یا شهامت انجام فعالیتیماجراجوی

-مخاطره هاي تجربه، جنب و جوش و موقعیتها را از طریق هیجانات ناشی از سرعتاین تمایالت و نیاز

طریق تجوي محرك از جایگزین جس ،جستجوي محرك از طریق ورزش ،به عبارتی آمیز، ارضا کند؛

  ).1994اسنایدر،(انحرافات گردد 

  احساسات، حاالت و خشونت: نظریه فرایند متمدن شدن نوربرت الیاس

آدمی احساساتش را خیلی راحت و حتی به شکل  ،است که در جوامع اولیه این باورنوربرت الیاس بر 

خود انباشته و مخفی داده است که با کنترل شهرنشینی و مدنیت این احساسات را دورن فیزیکی بروز می

زندگی اولیه طبیعی  ،هاي ورزشی که پویایی و تحرك فیزیکی زیاد استولی در صحنه فعالیت ،کرده است

 ،از نظر سورکین. کندگشایی میگردد که عقدهاثر میشود و ساختار جدید مدنیت برایش بیتداعی می

وزات به همنوعان در بشر اولیه شده ورزش شکل مسالمت آمیزي است که با مدنیت کنونی جایگزین تجا

او معتقد است ورزش در واقع به نوعی جبران آن خشونت فیزیکی است که در قدیم ). 1381جهانفر،(است 

لذا ورزش به شکل روشمند و فعلی از اوایل قرن . شودشد و هم اکنون مجاز شمرده نمیمجاز شمرده می

گی بیرونی و درونی آن قدر کنترل شده و به نظم درآمده شروع شد، چرا که در همین زمان است که زند 16

الیاس در یکی از . خشونت به رسمیت شناخته شود رت داشت جاهاي دیگري براي تخلیهکه ضرو

آمد و هاي ورزشی پایین میگرفت، مشاجره در کلوپمطالعاتش دریافت که وقتی جنگ در پارلمان باال می

دهد که مردم هیجان کامل از تقالي بدون خطر و ریسک را می ورزش اجازه). 1381اباذري،(برعکس 

اي همین طور روزنه .نداردورزش بطور کامل کارکردي خالص و تصفیه شده  ،اینبا وجود . تجربه کنند

هاي عادي زندگی اجتماعی تصفیه شوند تواند از طریق دیگري در جنبهاست براي احساساتی که نمی

تشریح تحول فرهنگ بدن از عهد عتیق تا دوران معاصر، فرآیند منضبط ساختن  الیاس با). 1387مهرآیین،(

   ).1387ذکایی،(دهد بدن و کنترل کردن رفتارهاي پرخاش گرایانه را نشان می
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   1نظریه ماللت یا خستگی

 و2کلینارد. نتیجه خستگی محض باشد ،که شاید در برخی موارد بزهکاري قرار دارداین فرضیه بر این مبنا 

آن است که آنان کار  گزارش کردند که بیشتر اعمال خشونت بار و وندالیسم در جوانان نتیجه )1966( 3وید

 بیان نمود که بطور آشکار در )1969( 4اسکافر. و فعالیت مناسبی براي پر کردن اوقات فراغتشان ندارند

از مدرسه یا در تعطیالت آخر ها بیشتر بعد ورزشکاران احتمال خستگی کمتر بوده و از آنجایی که ورزش

  ). 1988ماسون و ویلسون،(  این قضیه صادق خواهد بود ،گیردهفته انجام می

   پژوهش پیشینه

دربین » تربیت بدنی و نقش آن در کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی«ژوهشی با عنوان پ )1382(گلزاده 

پژوهش، بر نقش تربیت بدنی و  این کید اصلیتا .هاي اردبیل انجام داده استدانش آموزان پسر دبیرستان

هاي نتایج حاصله از آزمون فرضیه. باشدهاي ورزشی در کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی میفعالیت

. داري با کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی داردکه تربیت بدنی رابطه معنی بودپژوهش بیانگر آن 

ارضاي نیازها، شکوفایی شخصیت، (تحقیق  با متغیرهاي واسطهداري تربیت بدنی رابطه معنی ،همچنین

ها نیز رابطه این متغیر. دارد) گذران سالم اوقات فراغت، تربیت صحیح اخالقی و رعایت هنجارها

  . داري با کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی دارند معنی

ماعی نوجوانان پسر ورزشکار و غیر ي نگرش به انحرافات اجتپژوهشی با عنوان مقایسه) 1387(پور فتحی

بود که بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار، به  آنتحقیق بیانگر  این نتایج. ورزشکار انجام داده است

لحاظ نگرش نسبت به مصرف مشروبات الکلی، استعمال موادمخدر و عدم رعایت هنجارهاي اجتماعی 

تري نسبت به سه شاخص مذکور در مقایسه نگرش  منفیدار وجود دارد و نوجوانان ورزشکار، تفاوت معنی

همچنین بر اساس نتایج تحقیق، بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار، . با نوجوانان غیر ورزشکار داشتند

  .به لحاظ نگرش نسبت به برقراري روابط نامشروع، تفاوت معنی دار وجود نداشت

نسبت به  هاي ورزشی نوجوانان بر نگرشتاثیر فعالیت تحقیقی با عنوان بررسی )1387(یعقوبی هریکنده 

در این تحقیق از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی و عزت نفس براي تبیین تاثیرات . بزهکاري انجام داده است
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نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داده است که . متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته استفاده شده است

داري با بزهکاري و عزت نفس رابطه معکوس و معنی) اشبا عناصر چهارگانه(جتماعی متغیرهاي پیوند ا

 ،هاي ورزشییابد و با افزایش فعالیتزهکاري افزایش میببا کاهش درگیرهاي ورزشی،  ،دارند، بطور مثال

  .میان تعهد تحصیلی و بزهکاري رابطه معنی داري دیده نشد ،همچنین. یابدبزهکاري کاهش می

هاي تجربی که ارتباط ورزش و بزهکاري را ، از نخستین ارزیابی1960در اواخر دهه  )1969( 1افراسک

آموزان پسر مقطع دبیرستان در یکی نفر از دانش 585جامعه آماري او . مدنظر قرار داده بودند، حمایت کرد

که آنان  طوريه بودند؛ بهبندي شددرصد از پسرها به عنوان ورزشکار طبقه 28. از مدارس بزرگ امریکا بود

بقیۀ . هاي داخل مدرسه را در طول سه سال دبیرستان به پایان رسانده بودنددوره کاملی از ورزش

کرد، نتایج همچنان که اسکافر پیش بینی می. ن غیر ورزشکار در نظر گرفته شدندآموزان هم به عنوا دانش

 7از موارد گزارش شده بزهکاري، . ي را نشان داددست آمده رابطه منفی بین مشارکت ورزشی و بزهکار هب

این یافته گویاي این . درصد براي غیر ورشکاران بدست آمد 17درصد براي ورزشکاران در مقایسه با 

اري داشته باشد بر بزهک ثیر بازدارندهتواند تأاي میهاي درون  مدرسهشمطلب است که مشارکت در ورز

  ). 1988ماسون و ویلسون،(

هاي انحراف و رابطه آن با فعالیت ورزشی در میان پژوهشی براي شناخت برخی جنبه )1977( 2منبوهر

نتایج نشان داده است که مشارکت ورزشی رابطه . به عمل آورد )Iowa(دانش آموزان دختر دبیرستانی آیوا 

ر داشتن با با استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی، تقلب در امتحانات و سروکا) منفی(معکوس 

کرد ورزشی با رفتارها و خلق و نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که درجه عمل. پلیس دارد

  ).1383انورالخولی،(هاي پسندیده متداول رابطه مثبت دارد  خوي

در تحقیقی نشان دادند که مسابقات ورزشی مدارس در کاهش میانگین بزهکاري ) 1978( 3لندرز و لندرز

این نتایج آشکار ساخت که باالترین میانگین بزهکاري در میان گروه . یرات مفیدي داردنوجوانان تاث

و برعکس، کمترین میانگین  کنندهاي فعالیت داخل مدرسه ورزش نمیدانشجویانی بوده که در برنامه

ران بزهکاري در بین دانشجویانی بوده است که این دو پژوهشگر آنها را در ضمن گروه ورزشکاران و رهب

  ).1383انورالخولی،(خدمات ورزشی مدرسه تقسیم بندي کرده بوند 
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آنها در این مطالعه . اندترین تحقیقات را در این حوزه انجام دادهیکی از جامع )1982( 1سگریو و هاستید

هاي هاي رفتار بزهکارانه را در میان ورزشکاران و غیر ورزشکاران و بین گروه اند که تفاوتتالش کرده

دار رفتار بزهکارانه نتایج روشن ساخت که ورزشکاران دبیرستانی بطور معنی. تفاوت ورزشی تعیین نمایندم

رابطه منفی بین ورزشکاري و رفتار  .اندکمتري نسبت به غیر ورزشکاران از خود به نمایش گذاشته

یژه اینکه محققان مزبور دریافتند بو. ها و براي تمامی انواع بزه تعمیم داده شدبزهکارانه در میان تمامی نمونه

این رابطه در میان . شوندهاي کوچک، وندالیسم و حمله فیزیکی میکه ورزشکاران کمتر مرتکب دزدي

دار آماري داشته و جوانان روستایی و شهري تفاوت معنی نی جوانان، مردان و زنان، سفیدهاهاي س گروه

در میان تري، تواند عامل موثر قويده رفتار بزهکارانه می، مشارکت ورزشی به عنوان بازدارنهمچنین. است

   ).1988ماسون و ویلسون،( مردان نسبت به زنان باشد

اصالح جوانان از طریق ورزش را در یک واحد اقامتی تامینی تحت نظارت مرکز  )2003( 2اندرز و اندرز

اي شبه طولی مشاهده کیفی و یک مطالعهاین مطالعه از نوع . انددهداانگلستان مورد مطالعه قرار  جرم در

هاي ورزشی دهد که استفاده از فعالیتآمده در این واحد نشان میدست هتحلیل تجارب ب. شودمحسوب می

- و نیاز داردهاي اصالحی مناسب، بازخورد مثبتی هاي سازمان یافته به عنوان برنامهمثل شنا و سایر  فعالیت

ید انتخابی هاي ورزشی باکند که فعالیت این مطالعه تاکید می. نمایدرفع می هاي فردي را به خوبی ارضا و

در پایان این مطالعه پیشنهاد . در غیر این صورت ممکن است نتایج سوء به بار بیاورند و سازمان یافته باشند،

بانی را کنترل اجتماعی عملی و ز ،ن مسئله بپردازد که چگونه ورزششده است که تحقیقات بعدي به ای

  ).1387به نقل از یعقوبی هریکنده،(کند اعمال می

هاي دوستانه و ، شبکهاي مدرسههاي خشونت غیر ضروري؟ ورزش«با عنوان  اي در مقاله )2007( 3کریگر

به بررسی نظریه کنترل اجتماعی، یادگیري اجتماعی و نیاز به ابراز مردانگی پرداخته » خشونت مردان جوان

اي، چقدر هاي درون مدرسهبه دنبال پاسخ به این سوال است که میزان مشارکت در فعالیتاین مقاله  .است

هاي این تحقیق نشان عی، تحلیلدر خشونت پسران سهم دارد؟ در مقابل انتظارات نظریه کنترل اجتما

حال به هر. شودر بودن، مانع از خشونت مردان نمی هاي ورزشی و ورزشکادهد که درگیري در فعالیت می

  . داردهاي تماسی و خشونت وجود یک رابطه قوي بین ورزش

                                                           
١ - Segrave and Hastad 
٢ - Andrews and Andrews 
٣ - Kreager 
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ارائه » )منطقی(تحلیلی استداللی : مشارکت ورزشی و انحرافات جوانان«اي با عنوان مقاله، )2007(1ورملیون

انحرافات تعریف شده در بین  آزمایش رابطه بین مشارکت ورزشی و ،هدف این تحقیق. کرده است

آموزان که از در تحلیل نتایج این رابطه از متغیرهاي واسط خانواده، مدرسه و دانش. دباشمیآموزان  دانش

کند که مشارکت نتایج روشن می. تحقیق آموزش ملی استخراج و اقتباس شده بود، استفاده گردیده است

ار آماري دها، از وجود تفاوت معنیدر حالی که تحلیل. ورزشی تاثیر ضعیفی بروي انحرافات جوانان دارد

ي نظریه پیوند اجتماعی که به واسطه(هاي معین بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در ارتباط با شخصیت

نظریه پیوند اجتماعی بر میزان رفتار انحرافی  ه عبارتی، مشارکت ورزشی به واسطهب دارد؛) شودحاصل می

که مشارکت ورزشی، انحرافات جوانان را  دهد، در حالیرگرسیون منطقی نشان می ،بعالوه. گذاردتاثیرمی

ر بیشتري بر رفتار انحرافی هاي خانوادگی تاثیاز قبیل ویژگی هاي دیگر پیوند اجتماعی ویژگی ،کندتعدیل می

  .دارند

هاي ورزشی بر انحرافات در تحقیقات انجام یافته در ایران، با اینکه برخی از جوانب مهم تاثیر فعالیت

 ،براي مثال .خورد به چشم مینواقص نیز ها و کاستی برخیاما  ،سی و تحلیل قرار گرفتهاجتماعی، مورد برر

هایی که در رابطه با انحرافات اجتماعی صورت گرفته در سنجش خود، گرایش به برخی از پژوهش

وانان و با توجه به اینکه مطالعات انجام یافته، بیشتر در گروه سنی نوج. اندانحرافات را مدنظر قرار داده

روانی و  - است، به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران، گرایش به انحرافات اجتماعی به علل زیستی بودهجوانان 

به منزله ارتکاب آن  ،گرایش داشتن به انحرافاتبراین لزوماَ بنا. باشداجتماعی در این گروه سنی باال می

براي . به انحرافات مدنظر قرار گرفته است براي رفع این مشکل در تحقیق حاضر ارتکاب .تواند باشدنمی

. استفاده شده است ،سنجش ارتکاب نیز از روش خود اعترافی که براي گروه سنی جوانان مناسب است

گیري رفتار میزان دقت در اندازه) 1: توان براي این نوع سنجش در نظر گرفت این استهایی که میمزیت

احتمال خطا در آن محدود است ) 3تري را دارد ي به جمعیت وسیعپذیرقدرت تعمیم) 2انحرافی باال است 

ولی در  ،باشند و در واقعیت وجود دارندافتاده را که به طور طبیعی مهم می تخلفات جزئی و پیش پا) 4

  ). 1389احمدي،(دهد شود، مورد توجه قرار میمراجع رسمی کمتر به آنها پرداخته می

هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه ما و لزوم  نیز متناسب نبودن با ویژگی عمدترین کاستی تحقیقات خارجی

هاي ورزشی و ورزشکار بطوري که نگرش به ورزش و  فعالیت باشد؛توجه به ابعاد تاثیرگذار این مسئله می

                                                           
١ - Vermillion 
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لذا لزوم توجه به تحقیقات داخلی مبنی بر رسیدن به . بودن در جوامع غربی با جامعه ما تفاوت دارد

  .واقعی از وضعیت موجود امري ضروري است تصویري

  پژوهش شناسی روش

  : روش پژوهش

در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است که به صورت 

باشد و سطح با توجه به مسئله حاضر، واحد تحلیل در این پژوهش فرد می. ه استمقطعی انجام گرفت

سال  29- 15کلیۀ نوجوانان و جوانان واقع در گروه سنی  ،ه آماري پژوهش حاضرجامع. تحلیل شهر است

تعداد جمعیت واقع در این گروه سنی بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن . بوددر سطح شهر تبریز 

که بر آن  مونه از فرمول کوکران استفاده شدبراي محاسبۀ حجم ن. نفر بوده است 495096، 1385سال 

در این پژوهش به دلیل . نفر محاسبه شد 400داد حجم نمونه براي جامعۀ تحقیق مورد نظر اساس، تع

اي و سپس از نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده گیري خوشهاز روش نمونه ،آماري ساختار جامعه

  .است

  ابزارهاي پژوهش

بعد وندالیسم، خشونت و  براي سنجنش متغیر انحرافات اجتماعی، ابتدا انحرافات اجتماعی به چهار

سپس . فرهنگی تقسیم شده است -هاي اخالقیرويپرخاشگري، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، کج

هاي مناسب مورد سنجش قرار گرفته هایی در نظر گرفته شده و در نهایت با سؤالشاخص ،براي هر بعد

هاي تلفن عمومی، نوشتن روي در و اجهآسیب رساندن به ب هایی مانندي بعد وندالیسم، شاخصبرا. است

طراحی شده ... هاي شهري، مترو و قطار و غیرههاي عمومی، پاره کردن صندلی اتوبوس دیوار شهر و مکان

زور گفتن به دوستان، دعوا در خیابان، حمل چاقو، صدمه زدن ). 1388وند،قاسمی، ذواالکتاف و علی(است 

براي . اندهاي خشونت و پرخاشگري انتخاب شدهنیز به عنوان شاخص... به دیگران، هل دادن شدید و غیره

هاي سیگار کشیدن، استفاده از مواد مخدر مثل تریاك بعد مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز شاخص

. ، خوردن مشروبات الکلی استفاده شده است...و )روانگردان(هاي اکستازي، استفاده از قرص...و هروئین و

فرار از خانه، دروغ گفتن، داشتن : شوندفرهنگی شامل این موارد می - هاي اخالقیکجروي هايشاخص
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هاي ناشایست، تقلب در کسب و کار و ها و عکسروابط دوستی با جنس مخالف، رد و بدل کردن فیلم

  .دزدي و سرقت

هاي در فعالیتدرگیري  - 2هاي ورزشی درگیري در فعالیت -1: باشدمتغییر درگیري شامل دو بعد می

. اندشده تقسیم نامنظم و  منظم هايورزش کلی گروه دو به ورزشی هايفعالیت تحقیق این در. غیرورزشی

 زیر که منظمی ورزشی هايفعالیت( یافتهسازمان کلی گروه دو به نیز منظم ورزشی هايفعالیت ،همچنین

 سرگرمی و تفریحی بصورت به که منظمی رزشیو هايفعالیت( یافتهسازمان غیر و) شودمی انجام مربی نظر

 توجه با کلی گروه 3 به ورزشی هايفعالیت ها،بندي تقسیم این بر عالوه. است شده تقسیم) پذیردمی انجام

، ...)و والیبال فوتبال، مانند( تیمی ورزشی هايفعالیت -1: است شده بنديتقسیم ورزشی هايرشته نوع به

 کسانی براي ورزشی هايفعالیت -3و ...) و رزمی هايورزش کشتی، مانند( راديانف ورزشی هايفعالیت-2

 طبقه، 14 در نیز ورزشی هايرشته. دارند مشارکت انفرادي و تیمی ورزشی هايفعالیت نوع دو هر در که

 - 4 تنیس بدمینتون و -3 فوتبال -2 بستکبال هندبال و والیبال، -1: از ندا عبارت که اندشده بندي تقسیم

 - 9 ایروبیک روي وپیاده جسمانی، آمادگی نرمش، -8 ژیمناستیک -7 دومیدانی - 6 شنا - 5 کوهنوردي

  .سازي بدن -14 رزمی هايورزش - 13 قایقرانی -12 کشتی -11 سواري اسب-10 سواريدوچرخه

جوانان در طول  براي عملیاتی کردن پیوند افتراقی، میزان مشاهده رفتار انحرافی دوستان نزدیک و صمیمی

) 1: متغیر پیوند اجتماعی نیز با چهار بعد. گویه مورد سنجش قرار گرفته است 19هاي گذشته با  ماه

  . گویه مورد سنجش قرار گرفته است 31اعتقاد  و در مجموع با ) 4مشغولیت ) 3تعهد ) 2دلبستگی 

تبار صوري براي آزمون روایی هاي پرسشنامه، عالوه بر اعدر این پژوهش، براي برآورد اعتبار سؤال

در این . هاي متغیر انحرافات اجتماعی و پیوند اجتماعی از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده است مقیاس

بصورت متعامد یا مستقل و از نوع چرخش  2و آزمون بارتلت K.M.O1تحقیق متغیرها از طریق آماره 

دهنده آن است که ماتریس همبستگی موجود، قابلیت معناداري این آزمون نشان . آزموده شدند 3واریماکس

تحلیل عاملی براي  غیرها، ماتریس واحد نیست و ایدهتحلیل عاملی را دارد و ماتریس همبستگی بین مت

مقدار . ها از ارزش آلفاي کرونباخ استفاده شده استبراي تعیین پایایی مقیاس. مطلوبی است سؤاالت ایده

 92/0و براي متغیر انحرافات اجتماعی 82/0و پیوند افتراقی 81/0یر پیوند اجتماعیآلفاي کرونباخ براي متغ

                                                           
١ - Kaiser Meyer Olkin 
٢ - Bartlett test of Sphericicty 
٣ - Varimax Rotation 
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ها در حد مطلوب هاي پرسشنامه، با اجراي آزمون کرونباخ بر روي گویهباشد بنابراین پایایی کلی گویهمی

استفاده شده  یکارامترهاي ناپآزمون نبوده ازتوزیع نرمال توزیع داده ها،  همچنین با توجه به اینکه .است

  .است

  پژوهش یافته هاي پژوهش

  مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان

نفر  300از بین کل پاسخگویان . نفر در شهر تبریز صورت گرفته است 400این مطالعه بر اساس اطالعات 

 15دامنه تغییرات سن در جامعه آماري مورد بررسی بین  .اندبوده) درصد25(نفر زن 100و ) درصد75(مرد

 .می باشد) درصد5/57(سال  24تا  19ی سال بوده است که بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گروه سن 29تا 

 159. بوده است) درصد8/44(ساعت  4تا  3بیشترین میزان اوقات فراغت جوانان در روزهاي معمول هفته 

) درصد3/60(نفر  241و پردازند رت منظم به فعالیت هاي ورزشی میاز جوانان به صو) درصد8/39(نفر 

  . هاي ورزشی نامنظم دارندالیتفع

  هاي آمارينتایج تحلیل

  .دارد درابطه وجو) وابستگی، تعهد، درگیري و باور(هاي ورزشی و عناصر پیوند اجتماعیبین میزان فعالیت: فرضیه اول

  هاي ورزشی و پیوند اجتماعیهمبستگی بین میزان فعالیت :1جدول 

  پیوند اجتماعی  باور  درگیري  تعهد  تگیوابس  ابعاد ورزش

  

  هاي ورزشی نامنظمفعالیت

  -072/0  196/0  /049  164/0  039/0 اسپیرمن همبستگی

  268/0  00/0  452/0  /056  552/0 معناداري سطح

  

  هاي ورزشی منظمفعالیت

  -057/0  -022/0  -092/0  174/0*  -153/0 همبستگی ضریب

  505/0  793/0  274/0  03/0  07/0 معناداري سطح

  

م و پیوند اجتماعی کل نشان می دهد که رابطه معنی داري بین میزان فعالیت هاي ورزشی نامنظ 1جدول 

هاي ورزشی این در حالی است که از میان ابعاد پیوند اجتماعی تنها بعد باور با میزان فعالیت  وجود ندارد،

داري رابطه معنیدهد که  دست آمده نشان می هبنتایج  ،همچنین .مثبت و ضعیفی داردنامنظم رابطه معنی دار 

نیز بین  ،در مجموع. تعهد وجود نداردو ابعاد پیوند اجتماعی بجز بعد هاي ورزشی منظم ین میزان فعالیتب

  .میزان فعالیت هاي ورزشی منظم و پیوند اجتماعی کل رابطه معنی داري وجود ندارد
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  .طه وجود دارداجتماعی جوانان راب رافاتبین میزان پیوند اجتماعی و انح: فرضیه دوم

  ضرایب همبستگی مابین ابعاد پیوند اجتماعی با ابعاد انحرافات اجتماعی پاسخگویان :2جدول 

  انحرافات اجتماعی  هاي اخالقیکجروی  مصرف مواد  خشونت  وندالیسم  ابعاد

  وابستگی

  

  - 147/0**  -054/0  - 195/0**  -02/0  -105/0  همبستگی

  00/0  284/0  00/0  67/0  03/0  سطح معناداري

  تعهد

  همبستگی

  اسپیرمن
**168/0 -  *125/0-  *124/0-  *105/0-  *105/0-  

  03/0  03/0  01/0  01/0  00/0  سطح معناداري

  درگیري

  همبستگی

  اسپیرمن
054/0  012/0  **183/0 -  **140/0 -  *104/0-  

  03/0  00/0  00/0  806/0  283/0  سطح معناداري

  باور

  همبستگی

  اسپیرمن
**209/0 -  007/0-  **150/0 -  067/0-  **149/0 -  

  00/0  186/0  00/0  882/0  00/0  سطح معناداري

  پیوند اجتماعی

  همبستگی

  اسپیرمن
**181/0 -  098/0-  **227/0 -  *111/0-  **211/0 -  

  00/0  02/0  00/0  052/0  00/0  سطح معناداري

  

فات اجتماعی کل رابطه منفی و معکوسی همانطور که مالحظه می شود بین ابعاد پیوند اجتماعی و  انحرا

بین پیوند اجتماعی کل و انحرافات  ،همچنین. شدت این رابطه نیز در حد ضعیف می باشد. وجود دارد

با افزایش میزان پیوند اجتماعی از میزان  ،به عبارتی ابطه منفی و معنی داري وجود دارد؛اعی کل نیز رماجت

  .رعکسات اجتماعی کاسته می شود و بانحراف

داري جوانان تفاوت معنی ورزشی هايفعالیت نوع تفکیک به )پیوند افتراقی(منحرف  و ناباب دوستان میزان: فرضیه سوم

  . دارد

  ورزشی هايفعالیت نوع اساس بر پاسخگویان منحرف دوستان میزان :3جدول 

 معناداري سطح z کمیت میانگین تعداد ورزشی فعالیت نوع

 01/170 159 منظم بصورت
41/4 00/0 

 62/217 237 نامنظم بصورت
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 18/75 39 یافتهسازمان
876/0 381/0 

 57/81 120 یافتهسازمان غیر

  

اري، تفاوت و سطح معناد Z نی و با استناد به مقدار آزمون وایت - آزمون یو من 3بر اساس جدول

براساس میزان دوستان منحرف وجود  یافتهیافته و غیرسازمانهاي ورزشی سازمانداري بین فعالیت  معنی

بر روي ) یافتهیافته و غیرسازمانسازمان(هاي ورزشی پاسخگویان تر، نوع فعالیتبه عبارت دقیق. ندارد

به لحاظ آماري تفاوت میزان  99/0با اطمینان اما . گذاردداري نمیمیزان دوستان منحرف آنان اثر معنی

میانگین که   طوري هبدار است؛ هاي ورزشی منظم و نامنظم معنیلیتفعا جوانان با دوستان منحرف در بین

و براي جوانانی که به صورت ) 01/170(میزان دوستان منحرف براي جوانانی که فعالیت ورزشی منظم دارند

که میزان دوستان منحرف براي  و این نشانگر آن استباشد می) 62/217(کنندنامنظم  فعالیت ورزشی می

  .ه فعالیت ورزشی منظم دارند نسبت به جوانانی که فعالیت نامنظم ورزشی دارند کمتر استجوانانی ک

و انحرافات اجتماعی جوانان رابطه وجود ) دوستان منحرف(بین میزان پیوند افتراقی : فرضیه چهارم

  .دارد

  بین میزان دوستان منحرف و انحرافات اجتماعی ضرایب همبستگی ما :4جدول 

پرخاشگري و خشونت وندالیسم دوستان منحرف مواد مصرف  اخالقی هايکجروي  اجتماعی انحرافات   

  642/0**  627/0**  167/0**  530/0**  098/0 همبستگی اسپیرمن

  00/0  00/0  00/0  00/0  05/0 سطح معناداري

  

تگی باالترین همبس. است حرافات اجتماعی جوانان  آمدهرابطه بین میزان دوستان منحرف و ان، 4در جدول 

و  فرهنگی، خشونت و پرخاشگري -خالقیهاي اهاي انحرافات اجتماعی، بعد کجرويرا در بین شاخص

میزان  ،همچنین. باشنددارا می  167/0، و 530/0 ،627/0ات الکلی به ترتیب مصرف مواد مخدر و مشروب

نتایج بدست آمده  با توجه به . داري ندارددوستان منحرف با بعد وندالیسم و اوباشگري رابطه معنی

و با سطح معنی داري  642/0و انحرافات اجتماعی » داشتن دوستان منحرف«همبستگی کل براي متغییر 

این بدان معنی است که میزان دوستان نابهنجار و منحرف با میزان انحرافات اجتماعی جوانان . باشدمی 00/0

  .رابطه قوي و مثبتی دارد
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داري تفاوت معنی )تیمی، انفرادي، هردو(هاي ورزشی تماعی به تفکیک نوع فعالیتمیزان انحرافات اج: فرضیه پنجم

  .دارد

  هاي ورزشی والیس انحرافات اجتماعی به تفکیک نوع فعالیت -آزمون کروسکال :5جدول 

  

  

Chi-

Sqare 
 سطح معناداري درجه آزادي

  00/0  2  953/15  فعالیت هاي ورزشی منظم 

  107/0  2  259/2  فعالیت هاي ورزشی نامنظم

  

که معادل ناپارامتري آزمون تحلیل واریانس یک  1والیس -براي سنجش این فرضیه از آزمون کروسکال

) 953/15( Chi-Squareمقدار آزمون و این که، 5با توجه به جدول. است، استفاده شده است) F(2طرفه

رافات اجتماعی در بین انواع به لحاظ آماري میزان انحباشد،  می 01/0در سطح معناداري کوچکتر از 

 Chi-Squareاما با توجه به مقدار آزمون . متفاوت است) تیمی، انفرادي، هردو(هاي ورزشی منظم فعالیت

هاي به لحاظ آماري میزان انحرافات اجتماعی در بین انواع فعالیت 05/0در سطح خطاي بزرگتر از ) 259/2(

  . ت نیستمتفاو) تیمی، انفرادي، هردو(ورزشی نامنظم

  هاي ورزشیوالیس انحرافات اجتماعی به تفکیک نوع فعالیت -آزمون کروسکال :6جدول 

منظم ورزشی هايفعالیت نمونه تعداد  اجتماعی انحرافات   

96/84 54 تیمی  

67/62 77 انفرادي  

72/50 9 هردو  

  

عی به تفکیک آورده شده میانگین نمرات جوانان با فعالیت ورزشی منظم براي انحرافات اجتما ،6در جدول

تیمی بیشترین میانگین انحرافات  منظم هاي ورزشیتوان مشاهده کرد که فعالیتدر این جدول می. است

 منظم هاي ورزشیدر کل متغیر وابسته تحقیق، یعنی انحرافات اجتماعی در بین فعالیت. اجتماعی را دارند

  .دار گشته استتفاوت آنها  معنیتیمی و انفرادي و همچنین هردو  متفاوت ظاهر شده و 

  .جوانان رابطه وجود دارد انحرافات اجتماعی هاي ورزشی وبین میزان فعالیت: فرضیه ششم

                                                           
١ - Kruskal- Wallis or K-W Test 
٢ - ANOVA 
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  هاي ورزشی و ابعاد انحرافات اجتماعیضرایب همبستگی بین میزان فعالیت :7جدول 

  وندالیسم  
خشونت و 

  پرخاشگري

مصرف 
  موادمخدر

  ماعیانحرافات اجت  هاي اخالقیکجروي

 هايفعالیت میزان

  منظم ورزشی

  - 291/0**  -145/0  - 352/0**  - 324/0**  - 336/0**  همبستگی اسپیرمن

  00/0  085/0  00/0  00/0  00/0  اداريسطح معن

 هايفعالیت میزان

  نامنظم ورزشی

  همبستگی اسپیرمن
**373/0 -  100/0-  **208/0 -  023/0-  **257/0 -  

  00/0  727/0  00/0  121/0  00/0  سطح معناداري

هاي ورزشی منظم و ابعاد انحرافات دار منفی بین میزان فعالیتدهد که رابطه معنینشان می 7جدول 

هاي ورزشی در مجموع نیز میزان فعالیت. فرهنگی وجود دارد - هاي اخالقیاجتماعی بجز بعد کجروي

 ،همچنین. طه منفی داردبا  انحرافات اجتماعی کل راب 00/0داري و سطح معنی - 291/0منظم با ضریب 

فرهنگی رابطه  - هاي اخالقیهاي ورزشی نامنظم با ابعاد خشونت و پرخاشگري و کجرويمیزان فعالیت

هاي ورزشی نامنظم و ابعاد وندالیسم و مصرف دار منفی بین میزان فعالیتولی رابطه معنی داري ندارد،معنی

هاي ورزشی نامنظم با ضریب نیز میزان فعالیتدر مجموع . مواد مخدر و مشروبات الکلی وجود دارد

  .دارد و معکوسیبا  انحرافات اجتماعی کل رابطه منفی  00/0داري و سطح معنی - 257/0

  .داري داردهاي ورزشی تفاوت معنیمیزان انحرافات اجتماعی به تفکیک نوع فعالیت: هفتمفرضیه 

  هاي ورزشی میزان انحرافات اجتماعی بر اساس نوع فعالیت :8جدول 

 معناداري سطح z کمیت میانگین تعداد ورزشی فعالیت نوع

  87/173  156 منظم بصورت
86/3  000/0  

  27/215  241 نامنظم بصورت

  50/72  39 یافتهسازمان
876/0 381/0 

  50/80  117 یافتهسازمان غیر

  

هاي ، نوع فعالیتداريو سطح معنا Z نی و با استناد به مقدار آزمون وایت - ، آزمون یو من8بر اساس جدول

داري آنان اثر معنی انحرافات اجتماعیبر روي میزان ) یافتهیافته و غیرسازمانسازمان(ورزشی پاسخگویان 

-در بین جوانان با فعالیت انحرافات اجتماعیبه لحاظ آماري تفاوت میزان  99/0اما با اطمینان  گذارد،نمی

براي جوانانی که  انحرافات اجتماعیکه میانگین میزان  طوري هب دار است،هاي ورزشی منظم و نامنظم معنی
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الیت ورزشی و براي جوانانی که به صورت نامنظم  فع) 87/173(فعالیت ورزشی منظم دارند

  . باشدمی) 27/215(کنند می

   گیرينتیجهبحث و 

هاي ورزشی فعالیت .ه بوده استهاي ورزشی به عنوان متغیر مستقل مورد توجتحقیق متغیر فعالیت در این

که با توجه به اقبال گستره همگان در جهان حاضر یکی از موثرترین و نیرومندترین بسترهایی است 

بنابراین به عنوان یک پدیده اجتماعی، توجه . برداري قرار گیردهاي مختلف مورد بهرهتواند در زمینه می

 ؛در این تحقیق به آراي برخی از آنان اشاره شده است. عموم جامعه شناسان را به خود جلب کرده است

هاي ورزشی بر اهمیت و نقش فعالیت که هیرشی، سادرلند، اسپنسر، سیلز و نوبرت الیاس افرادي چون

  . اندهاي جامعه انگشت تاکید گذاشتهدرنحوه رفتار و همنوایی با ارزش

وند اجتماعی و هاي پیاز تئورينحرافات اجتماعی،هاي ورزشی بر امیزان فعالیتمستقیم  رابطه با تاثیردر 

هاي با فعالیت افرادهر چه قدر اوقات فراغت  هادر این نظریه .استفاده شده است نظریه مالمت و خستگی

ند، زمان در دسترس براي رفتار را به این کار اختصاص بده وقت بیشتريافراد و  پر شود ورزشی

هاي ورزشی بر این اساس که  در این رویکرد شرکت در فعالیت). 2007کریگر،(یابدکاهش می اجتماعی ضد

هاي ضد اجتماعی کند و وقت کمتري جهت درگیري در فعالیتها و اوقات فراغت جوانان را پر میساعت

دهد که با افزایش میزان ینیز نشان م 5هاي بدست آمده در جدولیافته. باشدگذارد، مورد تاکید میباقی می

و ابعاد وندالیسم، خشونت و (میزان انحرافات اجتماعی کل  ،)منظم و نامنظم(هاي ورزشی فعالیت 

گلزاده  تیجه با نتایج تحقیقاتناین . یابدکاهش می) پرخاشگري و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

 بوهرمن ؛)1969( اسکافر ؛ )1978(؛ لندرز و لندرز )1387(بی هریکنده یعقو؛ )1387(پور فتحی؛ )1382(

جب  .خوانی داردهم )2007( و ورملیون) 2003( اندرز و اندرز؛ )1982( سگریو و هاستید؛ )1977(

 ضعیف پیوندهاي که حالی در شوند،می انحراف مانع اجتماعی محکم پیوندهاي که است نیز معتقد )2009(

 انحرافات میزان باشد، ربیشت همبستگی انسجام و چه هر ..دارند انحراف به نسبت کمتري پذیري انعطاف

افراد در طول زندگی،  ،بر طبق این نظریه. خوانی دارداین نتایج با نظریه هیرشی نیز همهمچنین  .است کمتر

وقت زیادي نیاز دارد و ) ورزش کردن(در امور زندگی روزمره» درگیري«. زمان و انرژي محدودي دارند

پس فراهم بودن . ، وقت بیشتري براي هنجارشکنی دارندافراد بیکار. شودخود باعث محدود شدن رفتار می

نکته قابل ). 1386بخارایی،(شود رفتاري میو ورزش بصورت منظم، موجب کاهش کج تسهیالت ورزشی 
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هاي اخالقی و بعد کجروي) منظم و نامنظم(میزان فعالیت هاي ورزشی  بین دهدتوجه اینکه نتایج نشان می

   .خوانی داردهم  )1387( پورفتحی تحقیقنتایج این نتیجه با . نداردجود داري وو فرهنگی رابطه معنی

هاي ورزشی، دهد که  درگیري در فعالیتبر عکس نتایج تحقیق ما نشان می) 2007(نتایج کریگر  ،همچنین

ا د که بدهنشان می 7در توجیه رابطه فوق باید عنوان کرد که نتایج جدول . شودمانع از خشونت مردان نمی

اما درگیري  ،هاي ورزشی نامنظم با خشونت و پرخاشگري رابطه معنی داري نداردوجود اینکه میزان فعالیت

فرایند «بر طبق نظریه . کاهداز میزان خشونت و پرخاشگري می ،هاي ورزشی منظمهر چه بیشتر در فعالیت

توانند پویایی و منظم میهاي ورزشی فعالیت» احساسات، حاالت و خشونت: متمدن شدن نوربرت الیاس

این در حالی است  -ورزشکاران را فراهم نمایند  گشاییعقده هايو زمینه کنندتحرك فیزیکی زیاد تولید 

بنابراین میان این دو نوع . تواند صورت بگیردهاي ورزشی نامنظم نمیخشونت در فعالیت تخلیهکه 

  . ل شدهاي ورزشی باید تفکیک قائ فعالیت

دهد ، نشان می8جدولنتایج ، انحرافات اجتماعیمیزان هاي ورزشی بر با تاثیر مستقیم نوع فعالیتدر رابطه 

به لحاظ آماري  دارند، هاي ورزشی منظم و نامنظمفعالیتی که که میزان انحرافات اجتماعی در بین جوانان

کمتر از  ،منظم دارندهاي ورزشی و میانگین انحرافات اجتماعی براي جوانانی که فعالیت استمتفاوت 

داري این در حالی است که به لحاظ آماري تفاوت معنی. هاي ورزشی نامنظم دارندجوانانی است که فعالیت

با . یافته براساس میزان انحرافات اجتماعی وجود نداردیافته و غیرسازمانهاي ورزشی سازمانبین فعالیت

بندي نشده بود، شی به انواع منظم و نامنظم تقسیمهاي ورزفعالیتدر هیچ از تحقیقات گذشته، توجه به اینکه

هاي ورزشی منظم ها مبنی بر کمتر بودن میزان انحرافات اجتماعی در بین جوانانی که فعالیتنتایج یافته

م بندي ورزشکار و غیر ورزشکار با تقسی) 1387(پور و فتحی) 2007(ورملیون دارند با نتایج تحقیقات 

آنان . خوانی نداردهم) 2003(همچنین نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات اندرز و اندرز . خوانی دارد هم

هاي اصالحی هاي سازمان یافته به عنوان برنامههاي ورزشی مثل شنا و سایر  فعالیتدریافتند که فعالیت

کند که لعه تاکید میاین مطا .نمایدو رفع می هاي فردي را به خوبی ارضاو نیاز داردمناسب، بازخورد مثبتی 

در غیر این صورت ممکن است نتایج سوء به بار  ،هاي ورزشی باید انتخابی و سازمان یافته باشندفعالیت

رابطه فوق باید خاطر نشان کرد که این تحقیق در یک واحد اقامتی تامینی  خوانیعدم هم در توجیه. بیاورند

قدرت تعمیمی آن براي جامعه  رسدت و به نظر میصورت گرفته اس تحت نظارت مرکز جرم در انگلستان

هاي ورزشی در اجباري بودن و تحت نظارت در آوردن فعالیت ،همچنین. بزرگتر با مشکالتی همراه است
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دهد که نشان می 6همچنین نتایج جدول  .خت و شاید غیر ممکن باشدهاي شهري کار بسیار سمحیط

این درحالی . معنادار نیست )تیمی و انفرادي(هاي ورزشی ایتهاي ورزشی نامنظم براساس نوع فعفعالیت

تیمی دارند بیشتر از  منظم است که میانگین انحرافات اجتماعی براي جوانانی که فعالیت هاي ورزشی

ورزشی هاي این اختالف بین فعالیت .پردازندانفرادي می منظم هاي ورزشیجوانانی است که به فعالیت

تر با در نظر گرفتن متغیر واسط و تاثیرگذار شناسی جزئیبه گونهو  دراد ملي جاي تأمنظم تیمی و انفراد

  .نیازمند است

پیوند اجتماعی بر روي انحرافات اجتماعی، به  هاي ورزشی به واسطهدر رابطه با تاثیر غیر مستقیم فعالیت

زایش بعد باور و اعتقاد با هاي ورزشی نامنظم با افمی توان گفت که فعالیت 2و1لوااستناد نتایج جد

هاي ورزشکاران با برچسببا توجه به اینکه در جامعه ما . انحرافات اجتماعی رابطه معکوس و منفی دارد

متاثر از  ،گذارندبه این صحنه قدم می وادي امر شوند، جوانانی که درشناخته می... جوانمردي، مردانگی و 

هاي این درحالی است که فعالیت. گزینندرافات اجتماعی دوري میو به نوبه خود از انح هستنداین باورها 

جوانان را از انحرافات متغیر تعهد،  ورزشی منظم با بعد تعهد رابطه مستقیم و مثبتی دارد و به واسطه

، که بر طبق نظر هیرشی استدالل کرد در توجیه این رابطه، می توان چنین . کنداجتماعی دور می

بنابراین جوانان که بصورت منظم فعالیت ورزشی  .شودهر کاري منجر به افزایش تعهد میگذاري در  سرمایه

دارند با صرف زمان و انرژي و احتماالَ کسب منزلت و مقام و رسیدن به برچسب ورزشکار، تعهد باالیی 

 ا تحقیقات این نتایج ب .دهندگذاري خود را هدر نمیدارند و به راحتی با انجام رفتار انحرافی سرمایه

دار آماري بین یدهد که  تفاوت معننتایج تحقیقات او نشان می.  خوانی داردهم) 2007(ورملیون 

نظریه پیوند اجتماعی حاصل  هاي معین به واسطهورزشکاران در ارتباط با شخصیت ورزشکاران و غیر

زان رفتار انحرافی تاثیر منفی ینظریه پیوند اجتماعی بر م ، مشارکت ورزشی به واسطهبه عبارتی شود؛ می

داري بر هاي ورزشی تاثیر معنیاین درحالی است که در تحقیق حاضر در مجموع میزان فعالیت .گذارد می

) هاي ورزشی منظمفعالیت(و تعهد ) هاي ورزشی نامنظمفعالیت(پیوند اجتماعی ندارد و فقط  با  ابعاد باور 

. گذارد اجتماعی تاثیر منفی و معکوسی می این ابعاد بروي انحرافات طهواس هرابطه مثبت و مستقیمی دارد و ب

، معتقدند که باور به اعتبار افزایش سخت گیري در قوانین موجب کاهش )2011( 1دیسموند و دیگران

  .رفتارهاي انحرافی می شود

                                                           
١ - Desmond et al 
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، فات اجتماعیهاي ورزشی به واسطه پیوند افتراقی بر روي انحراتاثیر غیر مستقیم فعالیت مورددر 

ها و رفتارهاي  ، بیان نمودند، در حالی که بزهکاران ارزش)1983( 2و ریچارد 1پوردي طور که همان

اي ه ها و رفتارهاي مطابق با ارزش اما ورزشکاران بوسیله ارزش ،گیرندبزهکارانه را از گروه همساالن یاد می

هاي که فعالیت یدهد که جوانان، نشان می3 نتایج جدول. شوندپذیر میعرفی و رفتارهاي جامعه، جامعه

و  دارنددوستان منحرف کمتر  ،نامنظم دارند ورزشی نسبت به جوانانی که فعالیتورزشی منظم دارند 

هاي ورزشی داري بین فعالیتتفاوت معنی ،همچنین. تماعی کمتري نیز دارندسان میزان انحرافات اج بدین

هاي تر، فعالیتبه عبارت دقیق. راساس میزان دوستان منحرف وجود نداردیافته بیافته و غیرسازمانسازمان

انحرافات  تاثیر معناداري بر میزان ،میزان دوستان منحرفبه واسطه ) یافتهیافته و غیرسازمان سازمان(ورزشی 

  .اجتماعی جوانان ندارد

فی است تا شناخت کاملی از هاي این تحقیق، سنجش میزان انحرافات اجتماعی به روش خود اعترااز مزیت

از مزایاي دیگر تحقیق اینکه، جامعه آماري ما جوانان یکی از شهرهاي . دست آید همیزان انحرافات جوانان ب

چرا که تمامی تحقیقات  ،ْکندپذیري نتایج را بیشتر میباشد که قدرت تعمیمبزرگ ایران یعنی تبریز می

میزان و نوع  ،محصل و درحال تحصیل بوده است و بعالوهصورت گرفته در این زمینه بر روي جوانان 

هاي ورزشی این گروه سنی با توجه به محدودیت و اجباري بودن آن مطابق با قوانین آموزش و فعالیت

هاي ورزشی در ضمن با توجه به اینکه بیشترین زمانی که صرف فعالیت. پروش، صورت پذیرفته است

باشد، در این آخر هفته و یا در فصول تابستان و خارج از مدرسه می شود در اوقات فراغت، تعطیالت می

  .ها رفع گردیده استتحقیق با انتخاب نمونه آماري از جامعه شهري این کاستی

  

 پیشنهادها

دست آمده در این تحقیق و نیز با اعتقاد به اینکه  هبا توجه به آنچه که گذشت و بر اساس تجربیات ب

به خود  تري با پیشنهاداتی همراه باشد تا شکل سازنده هاي آماري، باید تحلیلهاي تئوریک و بررسی

  :گردد ها اشاره می در ادامه به برخی، پیشنهاداتگیرد، 

نتایج پژوهش نشان می دهد که فعالیت هاي ورزشی منظم نقش پر رنگ تري در کاهش انحرافات  .1

 شی منظم و بسط هر چه بیشتر آن در جامعههاي ورزاهمیت دادن به فعالیت بنابراین .اجتماعی دارد

                                                           
١-Purdy  
٢- Richard 
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 تامین حداقل امکانات ورزشی الزم براي جواناناین کار در وهله اول با  .باید در اولویت قرار گیرد

ی منظم هاي ورزشایجاد انگیزه در بین جوانان براي جذب و گرایش به فعالیت و در مرحله بعدي با

  .می تواند عملیاتی شود

هاي ورزشی منظم که در راستاي ترویج فعالیت "ورزش شهروندي"نام اي بهلهاز مقو ضروري است .2

ور بدنی و شهرداري در امهاي تربیتباشد و یکپارچه و مداوم نمودن برنامهدر بین شهروندان می

  .ورزش حمایت گردد

نقش  ثیر مستقیم فعالیت هاي ورزشی به عنوان یکی از مولفه هاي پیوند اجتماعی وبا توجه به تأ .3

دنبال کردن ، )وابستگی، تعهد و باور(غیرمستقسم آن در افزایش دیگر مولفه هاي پیوند اجتماعی 

باز  هاي روها و زمینمحوري در مدیریت فضاهاي ورزشی و استقرار کردن سالن -رویکرد محله

 - عیتواند کارکرد اجتمااین کار از جهات مختلف می. می تواند موثر باشد ورزشی در هر محله

هاي ورزشی توانند اوقات فراغت خود را در محالت با فعالیتجوانان می) 1: فرهنگی داشته باشد

نظریه  طوري که بر مبناي کنند؛ بهجوانان به محله و شهر خود احساس تعلق خاطر ) 2 ؛پر نمایند

به دنبال بد و یا میایش اشان افروابستگی آنها به خانواده و افراد ساکن در محله ،پیوند اجتماعی

 .گیرد فزونی مینیز تعهد و باور آنها  ،ْارتباط اجتماعی سالم و صمیمی برقراري

و تشویق و ترغیب  ،ورزشیهاي مزایاي ورزش و فعالیت هاي جمعی در راستاي تبیین در رسانه .4

ت قهرمانان اخالق ورزشی به جوانان اقداما شناساندن پهلوانان وو هاي ورزشی فعالیت جوانان به

  .الزم صورت پذیرد

  .در میان جوانان نهادینه شودعنوان فعالیتی براي گذراندن اوقات فراغت ورزش به .5
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 The  research attempts to explain the relationship between sports activities on 

social deviations among youth with regard to intermediate variables such as 

social link and differential link for detailed explanation of indirect relationship 

between sports activities and social deviations. The most important questions 

which answered in this study are as follows: Do sports activities are effective on 

social deviations? What impacts Sports activities have on social deviance 

through social link and differential link? The research method is survey one and 

data collection instrument is questionnaire. In addition to formal credit, 

confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity of the 

questionnaire, and the reliability was measured based on calculation Cronbach's 

alpha measure. The Sample of 400 young people ranging 15-29 years old which 

habited in Tabriz was selected primarily by cluster sampling technique and 

thereafter by simple random sampling technique by the help of survey and 

questionnaire procedures. owing to the fact that sports activities (independent 

variables) are apportioned to (regular, irregular, organized, non-organized 

individual and team varieties) and social deviations (dependent variable) are 

assorted to (vandalism, aggression, violence, drugs, alcoholism, and cultural-

ethical deviances), statistical findings support the correlation of regular or 

irregular sports activities and their rate, team or individual sports. The rate of 

social association and devious friends with social deviances were confirmed but 

the correlation between organized and non-organized sports activities and social 

deviances and also between sports activities and social association as well as 

between irregular sports activities and devious friends were not confirmed.  
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