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 چكيده 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان پسر ورزشكار و غیر ورزشكار انجام 

ی های رفتاری رایج در دو گروه از دانش آموزان ورزشكار و غیر گرفته است.به این منظور هفت مورد از انواع ناهنجار

ورزشكار مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان 

از غیرورزشكار( انتخاب شدند.در مرحله بعد با استفاده  122ورزشكار و  122نفر ) 242اسالمشهر بودند که از بین آنها 

پرسشنامه محقق ساخته متغیرهای اشاره شده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هفت 

مورد از ناهنجاری های رفتاری بررسی شده، دانش آموزان ورزشكار بطور معنی داری دارای ناهنجاری های کمتری در 

هستند؛ ولیكن بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میزان  اعتیاد ه وزمینه های پرخاشگری، عدم رعایت مقررات آموزشگا

 تفاوت معنی داری مشاهده نشد. وتفریحات ناسالمسرقت، فرار از منزل و  مدرسه 

 ناهنجاری های رفتاری، پرخاشگری و ورزشواژه های کليدی: 

 مقدمه
شود که هم به تخلف از قانون وهم به تخلف از منظر جامعه شناسی ناهنجاری های اجتماعی رفتارهایی را شامل می 

 (.1از هنجارهای اجتماعی وفرهنگی )بدون قانون شكنی رسمی( منجر می گردد )

در عصر حاضر، همگام با تحوالت اجتماعی و پیشرفت علم وصنعت و گسترده شدن ارتباطات انسانی، دامنه نیازها نیز 

نیازها نیز امری بدیهی می نماید. در این میان نوجوانان و جوانان به به همان نسبت گسترش یافته و عدم تأمین همه این 

دلیل عدم درك و شناخت صحیح از ماهیت نیازها، تواناییها و استعداد های خود و فقدان برنامه های آموزشی، تربیتی و 

خاص جسمی و  تفریحی مناسب، به سمت ناهنجاری های مختلف سوق یافته و عمدتا به علت قرار گرفتن در وضعیت

روانی، ناهنجاری هایی مانند عصیان، تبهكاری، سرگردانی و انحراف از هنجارهای اجتماعی، بیشتر به سراغ آنان روی 

 می تاباند.

در این میان، تربیـت بدنـی و ورزش همـانند سایـر پدیده های اجتماعی درکنار گستردگی و تنوع، همـبستگی خاصی 

و تربیتی داشته و حامل ارزشهای اجتماعی، اخالقی و انسانی جامعه ای است که از آن منشأ با سایر مقوله های اجتماعی 

 (.              6گرفته و توسعه یافته است)

در این راستا شمار بسیاری از نظریه پردازان مسائل اجتماعی، از دیرباز  نقش محوری ورزش را در مسائل و معضالت 

 (.1قرار داده اند ) اجتماعی و تربیتی، مورد تاکید
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بر این باورند که مشارکت در فعالیت های در عصر حاضر نیز جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه روان شناسی تربیتی 

ورزشی از طریق تقویت خود پنداره و اعتماد به نفس و احساس تعلق به جامعه باعث کاهش ناهنجاری های اخالقی و 

( در پژوهش های تجربی خود، دریافتند 1382( و حاتمی)1811ین و شوگای )(. همچنانكه کالو3اجتماعی می گردد)

که آموزش فعال رفتار اجتماعی در مدارس عمومی می تواند به عنوان یك ابزار کارآمد، برای کاهش رفتار ضد 

 (5اجتماعی دانش آموزان به کار گرفته شود)

 روش تحقيق
جامعه آماری تحقیق را نیز کلیه دانش آموزان می باشد؛  روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای یا پس رویدادی

ساله پایه اول تا سوم مدارس متوسطه شهرستان اسالمشهر تشكیل می دادند که نمونه آماری مورد نظربه  18تا 14پسر

 دانش آموز غیرورزشكار(122دانش آموز ورزشكار و 122)روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه 

ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که توسط  به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار آزمون مجدد اعتبار یابی شده است.  _( از طریق روش آزمون 1314سلطانیان )

 استفاده گردید.                             21/2مستقـل( درسطح معنی داری  tتوصیفی و استنباطی )آزمون 

 یافته های تحقيق
 بين دو گروه دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار "پرخاشگری"مقایسه ميزان 

( به نحو معنی داری 44/11،.میانگین نمرات پرخاشگری آزمودنی های غیر ورزشكار)1با توجه به داده های جدول

 ( است. لذا فرض صفر پژوهش رد و فرض خالف آن تأیید می شود.45/8های ورزشكار)باالتر از آزمودنی 
 آزمودنی هادر دو گروه مورد مطالعه "پرخاشگری"مستقل به منظور مقایسه اختالف بين ميانگين نمرات مولفه  t. آزمون 1جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

خطای معیار 

 میانگین

T  

(m) 

T 
(b) 

 جمع

Sig) 

 00/0 41/1 15/4 21/2 83/1 45/8 122 ورزشكار

    22/0 58/1 44/11 120 غیرورزشكار

21/2>α 

 بين دو گروه دانش آموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار "عدم رعایت مقررات آموزشگاه"مقایسه ميزان

های غیر  آزمودنی "عدم رعایت مقررات آموزشگاه "،.میانگین نمرات 2با توجه به داده های جدول

( است. لذا فرض صفر پژوهش رد و فرض 64/11( به نحو معنی داری باالتر ازآزمودنی های ورزشكار)52/14ورزشكار)

 خالف آن تأیید می گردد.
 در دو گروه مورد مطالعه "عدم رعایت مقررات آموزشگاه"مستقل به منظور مقایسه ميانگين نمرات مولفه  t. آزمون 2جدول 

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

خطای معیار 

 میانگین

T  

(m) 

T 
(b) 

 جمع

Sig) 

 00/0 11/1 86/1 44/2 18/1 64/11 122 ورزشكار

   84/0 52/2 82/14 120 غیرورزشكار

21/2>α 



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

 بحث و نتيجه گيری
میزان پرخاشگری بین دانش "بر پایه تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینكه 

رد شده و فرض خالف آن مورد تأیید قرار  "آموزان پسر ورزشكار وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد

( 1343( و صاحب الزمانی )1314(، سلطانیان )2222چانگ )گرفت. این یافته با یافته های پژوهشگرانی از جمله سی بل و

 که به اشكال مختلف ورزش را در کاهش رفتار پرخاشگرانه موثر دانشته اند، همسو می باشد.  

در رابطه با نقش ورزش برکاهش میزان پرخاشگری عالوه بر نظریه کنترل که در حیطه علوم اجتماعی مطرح بوده و 

اخالقی را حاصل اعمال کنترل و نظارت ضعیف والدین و اجتماع می داند، از بعد روانشناختی  ناهنجاری های رفتاری و

نیز می توان گفت که مشارکت ورزشی شرایطی رابرای تخلیه فشار های درونی ناشی از زندگی روزمره که زمینه ساز 

با هر ضربه ای که به توپ می زنند یا بروز پرخاشگری است فراهم می کند؛ فروید نیز بر این باور است که ورزشكاران 

فریادی که می کشند از طریق مكانیسم تصعید یا جایگزینی، خشم و غضب و احساسات ناسازگار با رفتارهای مورد قبول 

 (.1اجتماع را تعدیل می کنند)

ورزشكار  میزان عدم رعایت مقررات آموزشگاه بین دانش آموزان پسر "همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینكه

رد شد و فرض خالف آن تأیید شد، که بیانگر تعهد بیشتردانش  "وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد

 آموزان پسر ورزشكار نسبت به مقررات آموزشگاه نسبت بهگروه غیر ورزشكار می باشد.

( ، اجیلیو 2221ئودولیدز وآرمور)( ، ت2222این یافته با یافته های پژوهشهایی از جمله تحقیق سی بل و چانگ )

( همخوانی دارد . در تفسیراین یافته می تون گفت که به جهت نظم وانضباط نهفته در ذات 1314( و سلطانیان )1864)

ورزش و فالیت های جسمانی هدفمند، ورزشكاران برای کسب موفقیت،خود را ملزم به رعایت نظم وانضباط در تمرین، 

رزشی می دانند که این امر موجب می شود آنها به مرور زمان نظم وانضباط را در رفتار خود مسابقه و کلیه شئون و

میزان تفریحات ناسالم بین دانش آموزان پسر ورزشكار  "فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینكهدر این راستا متجلی سازند. 

ف آن رد گردید این یافته با یافته های پذیرفته شد و فرض خال "وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد 

( همخوانی ندارد. این در 1382( و حاتمی و همكاران)1312( و نگارنده )1314تحقیقاتی از جمله پژوهش سلطانیان )

حالی است که بر پایه تئوری کنترل، یكی از علل روی آوردن جوانان و نوجوانان به ناهنجاری های، عدم مشغولیت 

میزان اعتیاد دانش آموزان پسر ورزشكار  ".در تضاد با این یافته، فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر اینكه درایام فراغت است

رد شد و فرض خالف آن تأیید شد که نشان دهنده اعتیاد کمتر  "وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد 

اخیر با یافته های تحقیقاتی از جمله تحقیـق مؤسسه پسران ورزشكار در مقایسه با  گروه غیر ورزشكار می باشد. یافته 

فرضیه پنجم  ( همخوانی دارد. این در حالی است که1314( و سلطانیان )1844( ، بوهرمن )2222جرم شناسی استرالیا )

 "میزان سرقت دانش آموزان پسر ورزشكار وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد "تحقیق مبنی بر اینكه

ماهه باعث 12( که اعالم نمود یك برنامه ورزشی 2223یید شد. این یافته با یافته های مؤسسه جرم شناسی استرالیا )تأ

( همخوانی ندارد. در بیان این 1314درصدی دزدی در یك منطقه شده است و نیز با یافته های سلطانیان ) 15کاهش 

ها در تكمیل پرسشنامه ویا ترس احتمالی از پیگرد قانونی  ناهمسویی می توان به عواملی مانند عدم صداقت آزمودنی

میزان فرار از منزل دانش آموزان پسر ورزشكار وغیر ورزشكار  "اشاره کرد. در ادامه، فرضیه ششم تحقیق مبنی بر اینكه

سه جرم شناسی تأیید شد و فرض خالف آن رد شد، این یافته نیز با یافته های مؤس "تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد 
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(همسو می باشد؛ در توجیه این ناهمسویی نیز می 1314( همخـوانی ندارد. ولی با یافته های سلطانیان )2223استرالیا )

توانبه محدودیتهای غیرقابل کنترل از قبیل عدم امكان کنترل میزان صداقت افراد درپاسخ به سؤاالت و نیز تأثیرسطح 

ها بر میزان ناهنجاری های دانش آموزان اشاره کرد. نهایتا فرضیه هفتم تحقیق مبنی  درآمد، تحصیالت و  نگرش خانواده

تأیید شد  "میزان فرار از مدرسه دانش آموزان پسر ورزشكار وغیر ورزشكار تفاوت معنی داری با یكدیگر ندارد"بر اینكه

( همسونمی باشد ولی با یافته های 2223لیا)و فرض خالف آن رد شد، این یافته نیز با  یافته های مؤسسه جرم شناسی استرا

 ( مطابقت دارد. 1314تحقیـق سلطانیان )

در تفسیر این نتیجه می توان اشاره کرد که از آنجائیكه در جامعه ما قباحت رفتارهایی مانند فرار از منزل ومدرسه، 

ان ممكن است برای ارتكاب این امور همردیف ناهنجاری هایی نظیر سرقت و اعتیاد نمی باشد، برخی از جوانان ونوجوان

 مانعی جدی در مقابل خود احساس نكنند.

به عنوان یك نتیجه کلی در این پژوهش دریافته شد که ورزشكاران  نسبت به افراد غیر ورزشكار، دارای ناهنجاری 

مسو با یافته های های کمتری در زمینه پرخاشگری، عدم رعایت مقررات آموزشگاه و اعتیاد هستند. این یافته ها ه

( است که در نتایج 1311( ، کاربخش راوری)2225( ، کاروین جونز)2226پژوهشگرانی مانند مك جی و دیگران )

 مطالعات خود به تأثیر مثبت ورزش بر کاهش رفتار های انحرافی اشاره کرده اند.

كب رفتار هایی می شوند که نزد در نهایت می توان ادعا کرد که ورزشكاران نسبت به  غیر ورزشكاران کمتر مرت

عموم مردم به عنوان رفتار انحرافی یا جرم تلقی می شود؛ بنابر این ورزش می تواند به عنوان یكی از ابزار های نظریه 

کنترل، برخی از ناهنجاری های اجتماعی را در جامعه کاهش دهد ولیكن این هرگز بدین معنی نمی باشد که سایر نهاد 

بیتی و اجتماعی و از جمله خانواده، مدرسه و دانشگاهها، از نقش ها و رسالت های خطیر تعلیمی و های آموزشی، تر

پرورشی خود غافل بوده و می توانند انتظار داشته باشند که  همه رفتارهای انحرافی را می توان به وسیله ورزش مهار 

 کرد.
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