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 چكيده

اجتماعي شدن از طريق . عنوان يك سازوكار جذب اجتماعي مورد توجه بوده است بهدر برابر سازوكارهاي طردكنندة اجتماعي، ورزش 
توان در ميزان  هاي در معرض خطر در جامعه است كه نمود آن را مي ورزش عاملي در جهت ايجاد حس تعلق به جامعه در ميان گروه

آموز دبيرستاني در محالت محروم شهري، نقش دانش 183هاي حاصل از مصاحبه با با استفاده از داده. بزهكاري جوانان مشاهده كرد
فاكتورهاي تغييردهندة رفتار در تحليل . شدة جامعه بررسي شده است هاي پذيرفته هاي موافق ارزش ورزش در ايجاد باورها و نگرش

هاي تحقيق تأثير  ه يافتهاگرچ. دست آمده است رگرسيون با مشاركت ورزشي تحليل شده و تأثير ورزش بر كاهش رفتار پرخطر مثبت به
بينانه در مورد تأثير ورزش در حل مسائل اجتماعي  هاي خوشگيريكند، اين مطالعه در خصوص نتيجهورزش بر كاهش جرم را تأييد مي

 . دهدهشدار مي

  

  يديكل يهاواژه
 .اجتماعي شدن، بزهكاري، طرد اجتماعي، كنترل اجتماعي، مشاركت ورزشي
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 مقدمه

عنوان حيطة بازي جوانمردانه شناخته  ورزش اغلب به

نظر  به. برابر است ها براي همهشود كه در آن فرصتمي

هاي ورزش مانند احترام به قوانين و  رسد اصول و ارزشمي

اما در . انداحترام به رقيب، اصول غالب گفتمان ورزش

هاي ورزشي طول تاريخ دوران مدرن، مشاركت در فعاليت

هاي ها و شكافو معاني اجتماعي آن بر مبناي نابرابري

بسياري موارد اجتماعي متفاوت بوده و در حقيقت در 

ها و هاي ورزشي خود بيانگر تفاوتاشكال مختلف فعاليت

اما ورزش صرفاً . اندهاي اجتماعي موجود در جامعهنابرابري

بازتابي از جامعه موجود نيست و امروزه بر نقش آن 

عنوان عاملي جهت تغيير وضعيت نابرابر و ايجاد  به

 .شود تغييرات اجتماعي بحث مي

كند، امروزه شهرها در  اروي اشاره ميكه ج گونه همان

ها نفرند، اما دسترسي به  سرتاسر دنيا محل زندگي ميليون

پذير شهري  هاي آسيب اماكن ورزشي كماكان براي گروه

رسد بخشي از جامعه  نظر مي به. يك مسئله و مشكل است

شوند كه حداقل  اغلب در اين مورد ناديده گرفته مي

هاي اخير ورزش  در سال). 8( دسترسي به منابع را دارند

گروهاي طردشده پيدا  1جايگاه مهمي در جذب اجتماعي

در اين رويكرد ورزش قابليت بسياري براي . كرده است

هاي شهري، افزايش  اجتماعي و اقتصادي محله بازسازي

سرماية اجتماعي، كاهش جرم و بزهكاري، بهبود سالمت 

  ). 5(فردي و موفقيت تحصيلي دارد 

نظران بر اين باورند كه از محبوبيت  از صاحب بسياري

توان براي جذب جوانان در معرض خطر به  ورزش مي

منظور كاهش جرم  هاي ورزشي شهري و محلي به برنامه

هاي در معرض  ورزش با درگير كردن گروه. استفاده كرد

تواند ابزار  اند، مي خطر كه اغلب از طبقات محروم

يري از بزهكاري جوانان سياستگذاري مؤثري براي جلوگ

                                                           
1. Social inclusion 

دهد اگرچه نوع ورزش  تحقيقات نشان مي ).11(باشد 

، اقشار )3(براساس خاستگاه طبقاتي متغير است 

بضاعت در جامعة ما در كل گرايش چشمگيري به  كم

). 1(دهند  هاي پردرآمد نشان مي ورزش نسبت به گروه

اين محبوبيت ورزش پتانسيل باالي آن را براي ايجاد 

اين تحقيق با . دهد ات اجتماعي در جامعه نشان ميتغيير

كند تأثير مشاركت ورزشي  توجه به اين مطلب تالش مي

هاي جوانان در معرض خطر بزهكاري و  را بر رفتار و ارزش

  .جرم در مناطق محروم شهري بررسي كند

مفهوم طرد اجتماعي از جمله : مفهوم طرد اجتماعي

قر و محروميت است كه مفاهيم متأخر در حوزة مطالعات ف

توان گفت طرد  مي. امروزه كاربرد فراواني يافته است

روندة گسست اجتماعي و جدايي  اجتماعي، فرايند پيش

ها از روابط اجتماعي و نهادهاست كه آنها را از  افراد و گروه

اي  هاي طبيعي و هنجاري جامعه مشاركت كامل در فعاليت

محتوا و معيار طرد . رددا كنند باز مي كه در آن زندگي مي

ها و افراد طردشده از دسترسي  اجتماعي هرچه باشد، گروه

از . اند بهره هاي اجتماعي بي و ظرفيت استفاده از فرصت

ها را به  منظر كالن، طرد، پيوندهاي اجتماعي را كه گروه

بنابراين طرد . برد كند، از ميان مي يكديگر متصل مي

هم خرد و هم كالن است اي  اجتماعي در آن واحد پديده

برخالف ساير رويكردها در خصوص فقر و محروميت ). 14(

هاي شاخص رويكرد طرد  توان ويژگي اجتماعي، مي

اجتماعي را كانون توجه پويا و تأكيد آن بر فرايندهاي 

رو رويكرد طرد  ازاين. ايجادكنندة محروميت دانست

رايند اش در مقابل ساير رويكردها، ف اجتماعي توجه اصلي

تفاوت . فقير شدن فقرا و برخي عواقب اين محروميت است

ميان رويكرد طرد اجتماعي و رويكردهاي ديگر در 

خصوص فقر، اتخاذ بينشي اجتماعي در شناسايي فقر 

هاي جامعه و نه افراد  است؛ زيرا طرد را ويژگي گروه

بايد توجه داشت كه همواره يك ). 6(سازد  معرفي مي
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ود دارد، بدين معنا كه رفتار كنشگران طرد وج "فرايند"

يا نهادهايي خاص به طرد گروهي از افراد جامعه منجر 

تواند در نهادهاي عمومي شامل  اين تبعيض مي. شود مي

نظام قضايي، آموزشي و بهداشتي، يا نهادهاي اجتماعي 

 .مانند خانواده شكل گيرد

براساس نتايج تحقيقات در شرايطي كه افراد 

سبب طردشدگي و احساس  خصوص جوانان به به

محروميت خود را متعلق به ساختار كلي اجتماعي احساس 

شود  نكند، زمينه براي ارتكاب جرم و بزهكاري مناسب مي

  رو جوانان ساكن در منطقة طردشدة  ازاين). 12(

نسبت به جامعه معرض خطرترين بخش شهري در 

شك اعتقاد نگارندگان بر  بي. اند ارتكاب جرم و بزهكاري

اي منحصر به طبقات  اين نيست كه جرم و بزهكاري پديده

توان انكار كرد كه جرم و  محروم اجتماع است، اما نمي

دهندة  بزهكاري جزيي از چرخة فقر و محروميت و تداوم

 .شرايط نامساعد اين بخش از جامعه است

ند سازوكاري براي كاهش طرد اجتماعي توا ورزش مي

و افزايش انسجام اجتماعي در شرايط ضعف ساير 

كه  گونه در حقيقت همان. كننده باشد سازوكارهاي جذب

كند، در هر جامعه سازوكارهاي  پور اشاره مي مدني

كننده وجود دارند و مهم  طردكننده و سازوكارهاي جذب

نند تأثير كننده بتوا اين است كه سازوكارهاي جذب

ورزش به ). 10(سازوكارهاي طردكننده را كاهش دهند 

تواند به كاهش جرم مرتبط باشد؛ اول،  اشكال مختلف مي

تواند موجب تغيير رفتار، افزايش عزت نفس و  ورزش مي

كنترل فردي، پذيرش انضباط و عاملي جهت اجتماعي 

تواند عاملي براي سرگرم  دوم، ورزش مي. شدن افراد باشد

خصوص افراد جوان از  تن و منحرف كردن افراد بهساخ

تواند ابزاري براي  سوم، ورزش مي. رفتار مجرمانه شود

: نظرية كنترل اجتماعي ).4(بازتوانبخشي بزهكاران باشد 

ها  ترين نظريه نظرية كنترل اجتماعي هيرشي از پرارجاع

نقطة قوت اين تئوري . در حوزة بزهكاري و جرم است

. ميان افراد و نهادهاي اجتماعي متعارف استايجاد ارتباط 

جاي اينكه همانند نظريات پيش  نظرية كنترل اجتماعي به

از خود به اين مسئله بپردازد كه چرا برخي افراد روي به 

كند كه چه چيز  آورند، به اين نكته توجه مي بزهكاري مي

هيرشي بر . دارد افراد را از ارتكاب اعمال بزهكارانه بازمي

باور بود كه بزهكاران و غيربزهكاران به يك اندازه در  اين

اند، اما تفاوت آنها در ميزان  هاي بزهكارانه معرض انگيزش

به اعتقاد . هاست محدوديت آنها در برابر اين انگيزش

تري دارند،  هيرشي كساني كه پيوندهاي اجتماعي قوي

 كه افراد اند، درحالي بيشتر تابع هنجارهاي متعارف جامعه

شده محتمالً بيشتر  با پيوندهاي اجتماعي ضعيف و شكسته

آورند و از هنجارهاي متعارف  به رفتار بزهكارانه روي مي

هاي مورد قبول  مشاركت در فعاليت). 7(كنند  تخطي مي

افراد را با ) هاي ورزشي، مذهبي و محلي فعاليت(جامعه 

انه نهادها پيوند داده و ميزان مشاركت در رفتارهاي بزهكار

نحو تئوريك به ساير پيوندهاي  باورها به. دهد را كاهش مي

شوند و  سازي آنان مرتبط مي اجتماعي از طريق مشروع

كساني كه اعتقاد . اند دهندة ميزان پذيرش قوانين نشان

بااليي به هنجارهاي متعارف داشته و در نتيجه آنها را 

كنند و  اند، كمتر از سايرين از آن هنجارها تخلفمي پذيرفته

افزايش سطح . احتمال ارتكاب بزهكاري در آنها اندك است

تواند به افزايش باور به نظم اخالقي  تعلق و تعهد مي

  ).9(جامعه منجر شود و احتمال بزهكاري را كاهش دهد 

سادرلند و كرسي مفهوم پيوند : نظرية پيوند افتراقي

ز افتراقي را مطرح كردند كه براساس آن رفتار انحرافي ا

اين يادگيري هم به . شود طريق گروه هماالن آموخته مي

هاي انجام جرم و هم از طريق  شكل فراگيري مهارت

هاي عقالني سازي براي توجيه  ها، تمايالت و روش انگيزه

نحو مشابه رفتار  به. گيرد عمل مجرمانه صورت مي

به اعتقاد شيفر . شود غيربزهكارانه نيز ياد گرفته مي
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تنها براي محيط ورزشي قواعد  بيان ورزشي نهبسياري از مر

كنند، بلكه در خارج از حيطة  اي اعمال مي سختگيرانه

رو  ازاين. گذارند ورزشي نيز بر رفتار ورزشكاران تأثير مي

هايي را در ورزش  ورزشكاران بسياري از هنجارها و ارزش

هاي  كنند كه اغلب مطابق با ارزش سازي مي دروني

پذيري از طريق  جامعه). 13(اند  ماعيشدة اجت پذيرفته

هاي اجتماعي و احساس هويت را در  ورزش بهبود مهارت

هاي اجتماعي به  تأثير مثبت هويت و مهارت. پي دارد

تر  هاي اجتماعي متنوع تر و موقعيت محيط اجتماعي وسيع

نيكالس و تايلر نيز بر ). 2(شود  ورزشكاران منتقل مي

رائة الگوهاي مناسب ورزشي اهميت رهبري ورزشي يعني ا

يكي از عوامل مهم در . اند هاي محلي تأكيد كرده در پروژه

مشاركت ورزشي نقش ديگران مهم شامل مربيان و 

آنان با ). 16(كنندگان است  معلمان و ساير شركت

فراگيري اين هنجارها بر ساير افراد نيز براي احترام به آنها 

توان از اعتقاد به  ها مي شاز جملة اين ارز. گذارند تأثير مي

و  1عنوان راه موفقيت،كامروايي معوق كوشي به سخت

   .كار گروهي نام برد اعتقاد به 

 

 شناسي پژوهش روش

هاي پرشده توسط  هاي اين تحقيق از پرسشنامه داده

از سه ) سال دوم و سوم(آموزان پسر دبيرستاني  دانش

در . ه استدست آمد تهران به 18دبيرستان واقع در منطقة 

عنوان يكي از  تهران به 18راستاي اهداف تحقيق منطقة 

مناطق نسبتاً محروم، مهاجرنشين و با نرخ باالي جرم 

آموزان دبيرستاني اين منطقه با  دانش. انتخاب شده است

اي از جوانان در معرض خطر  عنوان نمونه شرايط مذكور به

. اند ارتكاب جرم و بزهكاري در اين تحقيق مطالعه شده

درصد  85نفر با نرخ پاسخگويي  212نمونة كلي شامل 

مورد قابل بررسي تشخيص  183است كه پس از بررسي 

                                                           
1. Deferred gratification 

سؤال بسته بود و توسط  20ها حاوي  پرسشنامه. داده شد

آموزان در كالس درس در زمان نبودن معلم در  دانش

  .كالس تكميل شد

متغير وابسته تحقيق بزهكاري است كه شاخص آن 

چهار سؤال مرتبط با مصرف سيگار، شركت در شامل 

درگيري فيزيكي جمعي، مصرف الكل و مصرف مواد مخدر 

شاخص بزهكاري از طريق . روز گذشته است 30طي 

ترتيب  به( ها براساس ميزان شدت جرم  دهي گويه وزن

مصرف سيگار، درگيري جمعي، مصرف الكل و مواد : شدت

 .شكل گرفت) مخدر

 

  هاي پژوهش يافته
دهندة ميزان فراواني اعمال بزهكارانه  نشان 1جدول 

كه در جدول آمده  گونه همان. آموزان است در ميان دانش

است، مصرف سيگار باالترين فراواني را در مصرف مواد 

درصد  34غيرمجاز به خود اختصاص داده و حدود 

كنند  آموزان يك يا دو نخ سيگار در روز مصرف مي دانش

اما درگيري فيزيكي جمعي . اي است هدهند كه عدد تكان

آموزان با فراواني جمعي  ترين بزهكاري در ميان دانش شايع

مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر نرخ . درصد است 43

ميزان فراواني اين . اند تري را به خود اختصاص داده پايين

توان ناچيز  بزه را با توجه به سن افراد مورد تحقيق نمي

كه از  -بلكه با در نظر گرفتن هراس از اظهار شمار آورد، به

برآوردهاي  -آيدشمار مي هاي اين تحقيق به محدوديت

توان از مصرف مواد مخدر و الكل در ميان  تري مي بدبينانه

 .نوجوانان دبيرستاني داشت



  13                                                                                                                             طرد اجتماعي، بزهكاري جوانان و مشاركت ورزشي
 

 

 روز گذشته 30فرواني رفتارهاي بزهكارانه طي . 1جدول 

 مصرف مواد مخدر مصرف الكل درگيري فيزيكي جمعي مصرف سيگار 

 2يا  1 اصالً 
نخ در 
 روز

بيش از 
نخ در  2

 روز

 2يا  1 اصالً
 بار

بيش از 
 بار 2

 2يا  1 اصالً
 بار

بيش از 
 بار 2

اص
 الً

 2يا  1
 بار

 2بيش از 
 بار

 0 18 161 5 32 145 16 62 104 7 63 113 فراواني

 0 8/9 88 7/2 5/17 72/79 7/8 9/33 8/56 8/3 4/34 7/61 درصد

 

تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و اثر كل  2در جدول 

متغيرهاي واردشده در مدل نظري بر بزهكاري محاسبه 

شود، اثر غيرمستقيم  كه مشاهده مي گونه همان. شده است

مشاركت ورزشي از طريق متغيرهاي چهارگانة مرتبط با 

اين اثر . دست آمده است به - 249/0پذيري  جامعه

هاي قبلي در  تأييدكنندة يافته غيرمستقيم شايان توجه،

خصوص تأثير ورزش بر اجتماعي شدن متناسب با 

 .شدة اجتماعي است هاي پذيرفته ارزش

 

 تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي وابسته بر بزهكاري. 2جدول 

 اثر كل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغير

 - 135/0 -  - 135/0 هاي جامعه ارزش باور به

 - 210/0 -  - 210/0 تعهد به قواعد جامعه

 - 129/0 -  - 129/0 اعتقاد به سختكوشي

 - 188/0 -  - 188/0 كامروايي معوق

 - 249/0 - 249/0 -  مشاركت ورزشي

 252/0 052/0 200/0 احساس محروميت

 071/0 071/0 -  ناتواني مالي 

 

از سوي ديگر، احساس محروميت و ناتواني مالي، تأثير 
متغير احساس محروميت . منفي بر مشاركت ورزشي دارند

طور مستقيم تأثير معناداري بر نرخ  بر اينكه به عالوه
طور غيرمستقيم از طريق كاهش  بزهكاري دارد، به

ضريب مسير . مشاركت ورزشي بر نرخ بزهكاري مؤثر است
ميت و ناتواني مالي بر مشاركت تأثير احساس محرو

البته براساس . است -285/0و  -207/0ترتيب  ورزشي به
مدل نظري احساس محروميت از طريق كاهش مشاركت 
ورزشي نيز بر نرخ بزهكاري مؤثر است، بنابراين اثر كل آن 

 . دست آمده است به 252/0بر بزهكاري 

تحليل رگرسيون براساس رابطة هفت متغير مستقل و 
برابر . عنوان متغير وابسته صورت گرفته است زهكاري بهب

انتظار عوامل باور به نظام ارزشي جامعه، تعهد به قواعد 

عنوان راه موفقيت و  جامعه، اعتقاد به سختكوشي به
كامروايي معوق همگي تأثير معكوس بر نرخ بزهكاري 

رسد احساس محروميت نيز  نظر مي از سوي ديگر، به. دارند
در . ل تشديدكنندة بزهكاري در ميان جوانان باشداز عوام

نظر  طور كلي و صرف معادلة رگرسيون مشاركت ورزشي به
نتايج . هاي جمعي و فردي وارد شده است از تفكيك ورزش

دهد مشاركت ورزشي با متغيرهاي  تحليل نشان مي
هاي كنترل و پيوند افتراقي  شده توسط نظريه بيني پيش

رابطة مثبتي ) ي و كامروايي معوقباور، تعهد، سختكوش(
نشان داده شده  1كه در مدل شكل  گونه دارد و همان

واسطة تأثيرات غيرمستقيم بر عوامل  تواند به است، مي
پذيري نقش مهمي در كاهش بزهكاري در ميان  اجتماع

 .جوانان در معرض خطر داشته باشد
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 مدل روابط مشاركت ورزشي، طرد اجتماعي و بزهكاري در جوانان. 1شكل 

 
  و نتيجه گيري بحث

موجود در  نظريه هايهدف اين مطالعه آزمون 

 جذب ساز و كارخصوص تاثير مشاركت ورزشي بعنوان 

از آنجا كه بزهكاري جوانان يكي از  .اجتماعي بوده است

مسايل عمده در مناطق محروم شهري به حساب مي آيد، 

 ساز و كاراين مطالعه عمدتاً بر تاثير ورزش به عنوان 

 كردهجامعه پذيري جوانان بر كاهش نرخ بزهكاري توجه 

احساس  ،هاي موجود نشان مي دهند نظريه. است

از بدنه اصلي اجتماع از عوامل طردشدگي و جدايي 

با استفاده . تسهيل كننده بزهكاري در ميان جوانان است

از داده هاي مرتبط با دانش آموزان يكي از مناطق محروم 

مشاركت جوانان  :دهد نتايج اين تحقيق نشان ميتهران، 

در فعاليت هاي ورزشي در جلوگيري از جرم و بزهكاري 

يق اجتماعي شدن از طريق اين امر هم از طر. موثر است

ورزش و دروني كردن ارزشهاي مقبول جامعه  و هم از 

طريق سرگرم شدن جوانان و پر شدن وقت آنان صورت 

بايد به اين نكته توجه شود كه اجتماعي اما . مي گيرد

. شدن در ورزش در خأل و جدا از جامعه صورت نمي گيرد

جتماعي و فيزيكي، ا كه در شرايطتوان انتظار داشت  نمي

فرهنگي مساعد براي بزهكاري جوانان، ورزش به تنهايي 

نظام اجتماعي را  يبتواند تمامي كمبودها و نارسايي ها

و فرايند آموزش و انتقال ارزشها به جوانان در  كردهجبران 

همانگونه كه گفته . معرض خطر را به تنهايي انجام دهد

طرد اجتماعي شامل طرد از نهادهاي سياسي، شد 

اقتصادي و اجتماعي در نتيجه مجموعه اي از فرايندها و 

كه از دستيابي افراد يا  استروابط پيچيده و ديناميك 

گروهها به منابع و مشاركت آنها در جامعه و دستيابي به 

زمانيكه محله هاي محروم  .كنندحقوقشان جلوگيري مي 

شهري از فقدان منابع اقتصادي و اجتماعي، بيكاري و 

اهاي ناامن شهري به عنوان بخشي جدا و طرد تعدد فض

شده از بدنه اصلي شهر به حيات خود ادامه مي دهند، 

و تشويق به فعاليتهاي تصور اينكه ايجاد تاسيسات ورزشي 
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به تنهايي بتواند عامل رفع طردشدگي ساكنين ورزشي 

 ؛ ضمن اينكهاين مناطق باشد بسيار غيرواقع بينانه است

ورزشي  دسترسي به اماكن) 2006(جاروي به عقيده 

پذير شهري يك مساله و كماكان براي گروههاي آسيب

  .مشكل است

بته تاكيد بر طبيعت پيچيده و بعضاً گيج كننده ال

ميان ورزش، طرد اجتماعي و بزهكاري به معناي  ارتباط

به نظر ميرسد . ناديده گرفتن تاثيرات ورزش نيست

جذب  و كار سازمشاركت در امور ورزشي بعنوان يك 

در كنار ساير سياست هاي محروميت اجتماعي مي تواند 

سياست گذاري هاي  .زدايي موفقيت بيشتري بدست آورد

ورزشي بايد بر اساس فهم و تعريف دقيق عوامل بروز جرم 

در منطقه و ماهيت فرايندهاي ورزشي در مواجهه با اين 

شها نتايج واسط يعني تغيير در نگرشها و ارز. عوامل باشد

 كه موجب حصول نتايج مطلوب يعني تغيير رفتار 

به عقيده  .بايد مورد ارزيابي تيزبينانه قرار گيرند شوندمي 

ورزش به اشكال مختلف مي تواند به ) 2004( 1كالتر

كاهش جرم مرتبط باشد؛ اول، ورزش مي تواند باعث تغيير 

رفتار، افزايش عزت نفس و كنترل فردي، پذيرش انضباط 

دوم، ورزش مي . جهت اجتماعي شدن افراد باشد و عاملي

تواند عاملي جهت سرگرم ساختن و منحرف كردن افراد 

سوم، ورزش مي . خصوصاً افراد جوان از رفتار مجرمانه شود

شارع  .)4( تواند ابزاري براي بازتوان بخشي بزهكاران باشد

معتقدند ) 2008(و نيكلسون ) 1387(پور و حسيني راد 

ق تقويت روابط بين فردي و سرمايه ورزش از طري

اجتماعي، فرآيند اجتماعي شدن را بهبود مي بخشد و 

متقابال از طردشدگي كه رفتارهاي بزهكارانه را به دنبال 

پرداختن به ) 2002( 2پيرسون. كنددارد جلوگيري مي

هاي فراغتي سالم از جمله ورزش و هنر را يكي از فعاليت

                                                           
1 . Coalter 
2 . Pierson 

هاي بزهكارانه از فعاليت هاي مصون ماندن جوانانراه

  .كندمعرفي مي

ضمناً نبايد ناديده گرفت كه ورزش مي تواند با تاكيد 

بر ارزشهايي چون مردانگي، سرسختي و قهرماني، محيطي 

براي رفتارهاي انحرافي مانند خشونت، درگيري و استفاده 

بنابراين ورزش به خودي . از داروهاي غيرمجاز فراهم آورد

وسيله اي موثر براي مقابله با رفتارهاي  خود نمي تواند

اگرچه ورزش مي تواند جايگزين . ضد اجتماعي تلقي شود

مناسبي براي برخي از عوامل بروز جرم مانند تمايل براي 

هيجان، جستجوي منزلت و يا خودباوري باشد، اما اين 

مساله نبايد سبب شود بسياري ديگر از عوامل زمينه ساز 

در حقيقت مزاياي اجتماعي . شوندجرم ناديده گرفته 

تيلور و . تلقي شود "امكان"ورزش بايد بعنوان يك 

هاي ورزشي را نيز، تقاضا براي فعاليت) 1999(همكاران 

منوط به فراهم بودن بسترها و شرايط غيرورزشي از جمله 

هاي همسال هاي اقتصادي، گروهداشتن وقت، عدم دغدغه

همانطور كه اسووبودا . اندهدانست... و مرجع موافق ورزش و 

مثالً ( كند همواره بايد ميان شرايط الزمبيان مي) 1994(

يعني فرايندهايي كه (و شرايط كافي ) مشاركت ورزشي

تفكيك قايل ) حصول نتايج مطلوب را ممكن مي سازند

   .)15( شد

طبيعت هاي ورزشي در سياست گذاريبايد  بنابراين

برخي . ورد توجه قرار گيردنتايج مورد انتظار از ورزش م

فعاليت هاي ورزشي مي تواند نتايج بهتري نسبت به ساير 

اي كه اهداف هاي مداخلهلذا برنامه. دنداشته باش اورزشه

كه اي را نظر دارند بايد نوع فعاليت ورزشيخاصي را مد 

 ،تواند دستيابي به اهداف مورد نظر را به حداكثر رساندمي

  .هندرا مورد توجه قرار د



 1396 مستانز، 4، شمارة 9هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دورة  پژوهشنشرية                                                   16

 

 

  منابع و مĤخذ
، نشرية حركت، »بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت ورزشي«). 1387(شارع پور، محمود؛ حسيني راد، علي  .1

  .131-154، ص 37ش 

  .61-71، ص 32نشرية المپيك، ش  ،»پذيري در ورزش جامعه«). 1384(زادگان، شهناز صداقت .2

  .89-106، ص 25نشرية المپيك، ش  ،»فرهنگ و نابرابري رفتار ورزشي«). 1383(اهللا  صديق سروستاني، رحمت .3

4. Coalter, F. (2004). “Sport and Social Inclusion”. Paris: INSEP. 

5. Coalter, F. (2007). “Wider Social Role For Sport”. London: Routledge. 

6. Collins, M., & Kay, T. (2002). “Sport and Social Exclusion”. London: Routledge. 

7. Hirschi, T. (1969). “Causes of Delinquency”. New Brunswick and London: Transaction 

Publishers. 

8. Jarvie, G. (2006). “Sport,Culture and Society”. London: Routledge. 

9. Laundra, K. H., & Kiger, G. F. (2002). “A social development model of serious 

delinquency”. Journal of Primary Prevention , 389-407. 

10.LeGates, R., & Stout, F. (2003). “The City Reader”. London: Routledge. 

11.Nicholson, M., & Hoye, R. (2008). “Sport and social capital”. London: Elsevier Ltd. 

12.Pierson, J. (2002). “Tackling social exclusion”. London: Routledge. 

13.Schafer, W. (1969). “Some Social Sources and Consequences of Inter-Scholastic 

Athletics”. International Review of Sport Sociology , 63-81. 

14.Silver, H. (1994). “Social Exclusion; Three Paradigms”. International Labour Review, 

530-578. 

15.Svoboda, B. (1994). “Sport and Physical activity as socialization Environment”. 

CDDS. 

16.Taylor, P., Crow, I., & Nicholas, G. (1999). “Demanding Physical Activity”. London: 

Home Office. 

   



  17                                                                                                                             طرد اجتماعي، بزهكاري جوانان و مشاركت ورزشي
 

 

 
Social Exclusion, Juvenile Delinquency and Sport Participation 

  

Amin Dehghan Ghahfarokhi1 -  Amin Rashidlamir2 

1.Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport 

Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran 2. Assistant Professor of Sport 

Management, Faculty of Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran 

(Received: 2014/12/26;Accepted: 2015/6/15) 

 

 
 

Abstract 

Sport is considered as a social inclusion mechanism against social exclusion 

mechanisms. Socialization via sport has been a factor to internalize a sense of social 

belonging in endangered groups which is manifested in juvenile delinquency. Using 

data from interviews with 183 high school students of deprived urban regions, the role 

of sport in socially accepted beliefs and attitudes was investigated. Using regression 

analysis, those factors changing behavior with sport participation were analyzed and 

the effect of sport on the lower juvenile delinquency was positive. Although this study 

supported the effect of sport on decreased crimes, it warns against the optimistic 

conclusions of the effect of sport on tackling social problems. 
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