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 چکیده

از این کنون ات است که قرار گرفتهتأکید مورد ،توجه به پدیدة خشونت علیه کودکان در ورزش ،اخیر در دو دهة

عاد خشونت اب و تحلیل شناسایی هدف از انجام این پژوهش،، روموضوع در ورزش ایران غفلت شده است؛ ازاین

ر ورزش، دلیه کودکان با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع خشونت عبود.  ورزش در حوزةعلیه کودکان 

ات مطالعاستفاده  فهرست مقدماتی با ( استفاده شد.1992گلیزر ) و به شیوة داده بنیادنوع فی ازکی از روش پژوهش

از  16با  ی مناسب موضوعدرونبا پایایی توافق  یافتهساختارهای نیمهفراهم شد که در ادامه با مصاحبهاولیه 

ها برای روایی مصاحبه. های موردتأیید جمع آوری شدندادهد ،نخبگان، مربیان و کارشناسان آگاه از موضوع پژوهش

ها با روش کدگذاری دادههای حداکثری و ثبت آنان بهره گرفته شد. نیز از منابع و تحلیلگران متعدد، داده

ابعاد و  ن در دو حوزةنشا 98نتایج کدگذاری باز به شناسایی و شدند ی باز، محوری و گزینشی تحلیل امرحلهسه

، یی گزینشدر کدگذار ،نهایتشدند و دربندی مفهوم طبقهدر هفت ها نشان ،ابعاد منجر شد. در حیطةبسترها 

فرهنگ، تابو، خرده نُه مقولة ناآگاهی،نیز بسترها  ند. در حوزةخشونت کالمی، بدنی و روانی شناسایی شد سه مؤلفة

اعی و موقعیت های شخصیتی عوامل باشگاه، امیال شخصی، یادگیری اجتمر خانواده، ساختار باشگاه، ویژگیساختا

نظر هب. ددنش شناساییای، ساختاری و رفتاری زمینهفة ل، سه مؤدر کدگذاری گزینشی شدند.بندی طبقه کودک

چهار ، کنندایفا می ودکان در ورزش ایران نقشخشونت علیه ک در بروز پدیدة ای کهدهندهتشکیل رسد عواملمی

لیه کودک هموار عبرای خشونت تواند راه را خانواده، جامعه و باشگاه هستند که نقصان در هر عنصر میعنصر فرد، 

و  شوند استانداردها ابالغو شوند وین صورت شفاف و سختگیرانه تدشود که ابتدا قوانین بهپیشنهاد میکند. 

ها، باشگاه و کودکان همت های حمایتی و قانونی خانوادهآموزشدولتی نیز به های غیر، رسانه و سازمانراستادراین

 گمارند. 

 .کودکان، خشونت بدنی، ورزش، خشونت کالمی کلیدی: گانواژ

                                                           
                                                  Email: sadegh.afroozeh@jahromu.ac.ir                     * نویسندة مسئول                                      
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 قدمه م
 رای اخیهبـا پیشرفتکه  استدن امروزی متم مثابة یکی از معضالت بزرگ جامعةبه 1خشونت پدیدة

 ،یاجتماع یوهـای جدیـد زندگـگویژه بسـط البـه یو روابـط انسـان یوهای زندگگر التغیی ،بشر

)بختیـار  استود گرفته ی بـه خترال جدیدکط به آن نیز اشالت مربـکو مش یمسـائل اخالق

، تبع آنکه به دنخشونت وجود دار در حوزةمختلفی  های. نظریه(139٠ بهردان و بهردان ،نصرآبـادی

اند؛ ازجمله خشونت کنشگرانه که شناسان مطرح شدهجامعه های مختلفی از دیدگاهبندیتقسیم

ند کنسرکوبگر اعمال میباطی و ی انضهار است که کنشگران اجتماعی دستگاهای از خشونت آشکاگونه

(. 2٠٠9، 2د )پاکمانهای مدنی مشاهده کرآرامیترور و نا جنایت،جرم، قالب ن را دروان آتو می

وان خشونت سیستمی اعمال عنبه مند است،مند و قاعدهنت که نظام، نوع دیگری از خشوهمچنین

های خشونت یگر گونه، از دی استامرئنصورت خودبیگانگی است و عمومًا بهازسبب  شود،می

ناخواسته روی  و معموالًکه ناشی از خصوصیات هویتی هر فرد در جامعه است است پذیرانه کنش

د توجه داشت که به این رویکر 5موسوم به آنومی ( در نظریة1975) 4مرتن (.1392، 3)ژیژک دهدمی

جمله خشونت اجتماعی ازهای ویرکج به ، گاهیدر جامعهها فرصتو مطلوب  فرهنگیچگونه اهداف 

 شوند که گاهی با واژةمباحث دیگری درمورد خشونت یافت می. در جامعه شوندمیمنجر 

کما این  (1381)تبریزی و رحمتی،  ها متفاوت هستندچند این واژه؛ هرقرابت دارند 6«پرخاشگری»

ز زنده را در انسان نیغریزی فروید که قواعد حاکم بر نظام موجودات  هایی مانند نظریةنظریهکه 

اما شاید  ؛(1992، 7)جیل و زیگلرداندپرخاشگری را نمادی از خشونت فردی میداند می مستول

 گیرد و شامل چهارخشونت نمادین باشد که ذهن را نشانه می ،خشونت ترین گونةترین و مرسوممهم

صورت های جامعه بهحوزهو در بیشتر ( 2٠٠8، 8)بوردیوتوجیهی، عاطفی، اخالقی و زبانی است  گونة

 سازمان تعریفصورت خاص در ورزش است. ها بهشود که یکی از این حوزهمیملموس مشاهده 

 شخص خود یا دربرابر قدرت یا تهدید یا فیزیکی نیروی از عمدی استفادة ،از خشونت 9جهانی بهداشت

 آسیب روحی و جسمی، ایجاد احتمال ،آنوقوع  نتیجةدر که جامعه است یا گروه علیه یک یا دیگر

                                                           
1. Violence  

2. Packman 

3. Žižek 

4. Merton 

5. Anomie 

6. Aggression 

7. Hjelle & Ziegler 

8. Bourdieu 

9. WHO 
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صورتی است که این در (2٠٠2، 1دالبرگ، مرسی، زوی و لوزانو ،ف)کراگوجود دارد  محرومیت یامرگ 

که دانند میعنوان رفتاری خارج از قواعد ورزشی به( خشونت در ورزش را 1985) 2تری و جکسون

وکار، آموزش های کسبالبته مصداق خشونت در حوزه قیمی با اهداف رقابتی ورزش ندارد؛ارتباط مست

 داندنوع میت( خشونت را م1983) 3اسمیت؛ هرچند فردی شودهبحصرابعاد منتواند شامل میورزش و 

ل است. و خشونت جنایی تفاوت قائ 5جنایی، خشونت شبه4بین خشونت بدنی، خشونت بینابینیو 

بندی کرد که یکی توان خشونت را در چند حیطه طبقهمیهای موجود ، با توجه به پژوهشحالهربه

های جنسی انکار استفادهمعموالً در بسیاری از موارد سوء. جنسی است های، خشونتهااز این طبقه

. این یک (1998، 6لیالنفلویری و مک) که شهادت افراد آن را تأیید کند؛ مگر درصورتیشوندمی

ت چنین مواردی را تنها به ضعف اخالقی نسبجای توجه به عوامل،  بهای است که معموالًرویکرد رسانه

کاری و ، بر پنهانجنسی دةاستفاءهای مرتبط با سو(. بیشتر نظریه2٠13، 7دهند )هارتیلمی

 هایسازمان موارد، همة (. باوجود2٠٠6، 8استفاده از قدرت تکیه دارند )وارد، پوالسک و بیچءسو

 از سوءاستفاده به دادنپاسخ به هستند، دخیل هااتهام در مستقیم طوربه که یافراد از غیر به ورزشی

 و آهسته یروند ورزش، در کودک از استفادهسوء واقعیت پذیرش به رسیدن. ندارندتمایلی   کودک

 به نگرش در توجهیقابل تغییر نشانگر ورزشی واحد در کودکان از حفاظت ایجاد اما است؛ دشوار

طرح نیست و جنسی از کودک م استفادة، تنها سوءاما در این موضع (؛2٠٠8، 9)بوکوکاست  ورزش

یا ند که نوع تهدیدهای مربیان در کودکان آیمیان میهای عاطفی از کودکان نیز بهاستفادهگاهی سوء

گر بریکندریج، برین(. 2٠٠4، 1٠)گریوس و دان از این نوع است ،زشکاران نخبهبرد به هر قیمت برای ور

آزارهای  تر ازعاطفی و روانی، آن را بسیار شایعهای زان خشونتمی ( نیز با تأکید به2٠٠5) 11شاپو بی

عنوان بخشی از خشونت هستند که اند. آزارهای جنسی نیز بهجنسی در حیطة ورزش عنوان کرده

آزارهای جنسی  اطرخهب ،مربی شنای المپیک بریتانیا ،محکومیت پول هیکسون ، بعد از حادثةواقعدر

(؛ اما بسترهای رواج و بسط 2٠٠1)بریکندریج،  توجه شدکید و تأها به آنمرور ، به1993در سال 

                                                           
1. Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano  

2. Terry & Jackson  

3. Smith 

4. Borde Line Violence 

5. Quasi Criminal Violence 

6. Fleury, T., & McLellan 

7. Hartill 

8. Ward, Polaschek & Beech 

9. Boocock 

10.  Gervis & Dunn 

11. Brackenridge, Bringer & Bishopp 

http://www.tandfonline.com/author/Boocock%2C+Steve
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مربی و ورزشکار ناشی از تجربیات  تسلط مربیان در رابطة کهصورتیها نیز متنوع هستند؛ بهخشونت

 ، ظرفیت(1996، 1راچانمربی، سن بیشتر مربی و دسترسی وی به منابع و پاداش )تامینوسن و است

 استفادةءیکی از عوامل سوکه ( معتقد است 1986) 2کروستد. ندهان را افزایش میمربی استفادةءسو

( 2٠11) 3. الکساندر، استافورد و لیوززیاد مربی استکنترل ورزشکار و  نداشتناستقالل، مربیان

قدرت ورزشکار کودک و مربی  نداشتنتعادلهای مستهجن و جنسی، های زبانی مانند جوکخشونت

اند. نتایج جنسی در اماکن ورزشی دانستهو اعتماد زیاد بین کودک و مربی ورزش را از عوامل آزارهای 

 در جنسی استفادةسوء افشای رد ثرمؤ مشکل چندین ( نشان داد که2٠11) 4پرنت پژوهش

مدیران برای رسیدگی به این موارد و  ندیدنآموزش ،ترین آنکه مهم دنورزشی وجود دار هایسازمان

است. برخی از استفاده نداشتن خود برای رسیدگی به موارد سوءصالحیت، احساس همچنین

( که سه حیطة 2٠16و همکاران ) 5ورتمنمانند  ؛اندتری را بررسی کردهپژوهشگران حیطة وسیع

مطالعة اند. نتایج سال بررسی کرده 18یر های روانی، فیزیکی و جنسی را در ورزشکاران زخشونت

ها را تجربه اران این خشونتورزشک از درصد 18درصد و  11درصد،  38ترتیب نشان داد که بهها آن

نان و اما در ز ؛در ورزش در هر دو جنس مشهود بوده استجنسی استفاده ، سوءاینبراند. عالوهکرده

در ورزشکاران مبتدی  استفادهسوء ،همچنین .ه استاستفاده گزارش شددختران درصد بیشتری از سوء

فاستینگ، ؛ 2٠٠2، 6باملیای، پرتی و تاننتری دارد )نسبت به ورزشکاران نخبه فراگیری بیش

اعالم کردند که ( 2٠12) 8پرنت و باننکه  است حالی. این در(2٠٠3، 7برگین -ساندگتبراکیندریج و 

در  تحقیقاتدهند. در ورزشکاران را پسران تشکیل می قربانیان خشونت جنسیاز درصد  دو تا شش

 ایهآسیب ازدرصد   24 و عاطفی هایآسیب ازدرصد  75که  ه شدهورزشی بریتانیا نشان داد جامعة

یک  از کمتر تنها جنین سقط نرخ ،حالو بااین اندگزارش شده 16 سن زیر ورزشکاران در فیزیکی

، به عقیدة (. همچنین2٠13، 9کاالموس )تیسن، لوکاسین، ون دن دول و ون ه استبود درصد

 در کودک از جنسی سوءاستفادة به با توجه ،(2٠17) 1٠مور، لسلی هربرت، آرنی و پارکینسونبلیک

 رفاه با مرتبط و فراگیر و متعدد تأثیرات با سازمانیدرون کودک از جنسی استفادةسوء ها،زمینه سایر

                                                           
1. Thomlinson & Strachan 

2. Crosset 

3. Alexander, Stafford & Lewis 

4. Parent  

5. TineVertommen   

6. Leahy, Pretty & Tenenbaum 

7. Fasting, Brackenridge & Sundgot-Borgen 

8. Parent & Bannon 

9. Tiessen-Raaphorst, Lucassen, van den Dool & van Kalmthout 

10. Blakemore, LeslieHerbert, Arney & Parkinson 

http://www.tandfonline.com/author/Parent%2C+Sylvie
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
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( 2٠17) 1پرنت و فورتیردارد.  ارتباط بازماندگان قربانیان اقتصادی و آموزشی اجتماعی، جسمی، روانی،

در بروز توان غفلت مدیران مقولة اجتماعی هنوز میبه این  با توجه به اذعان پژوهشگراننیز معتقدند 

ورزشکار به این نتیجه  ( در پژوهش خود روی زنان نخبة2٠٠8) 2مشهود دانست. استرلینگ و کررا آن 

های ی یا حمایتتوجهای زبانی، رفتارهای فیزیکی و بیرفتارهتوسط  که ورزشکاران معموالً ندرسید

( 2٠13) 3، ون کالمتوس، بریدولد و لوکاسنرومین اند.رفتار عاطفی مربیان قرار گرفتهسوء، موردویژه

سال به باال قربانی یا شاهد  12ز افراد درصد ا 11که  ندورزشی هلند نشان داد در جامعة بررسیبا 

تجاوز جنسی  قربانی د یک درصدحدوبرخوردهای فیزیکی و درقربانی درصد  12، های کالمیخشونت

اند. پرنت پرداختهمبارزه با این معضل نیز  به شناسایی راهکارهای رومین و همکاران اند.در ورزش بوده

های پیشگیرانه و نیز نظارت بر ورزش، حمایت از اقدامزش مدیران نظیر آمو هایی( اقدام2٠11)

 از کودکان در استفادههای کاهش و مبارزه با سوءهای ورزشی را از اقدامگیرندگان در مجموعهتصمیم

و شوند منجر میحمایت از کودکان  ورزش عنوان کرد. این راهبردها به ایجاد راهکارهای شفاف برای

 مواجه خود کنترل هایخواسته با مداوم طوربه د. ورزشکاراننکنفراهم میرح شکایت از متخلفان را ط

 به قادر همیشه ورزشکاران که دهندمی نشان تجربی شواهدو  قبلی هایپژوهش اما شوند؛می

 محدودی کنترل قدرت افراد خود، کنترل قدرت مدل براساس. نیستند هاخواسته این به گوییپاسخ

. بروند ازبین موقت طوربه توانندمی( توجه تنظیم مثال، عنوانبه) خود کنترل خواندن از پس که دارند

و در  هستند؛ شدید هایتمرین که در حال دهدمی ازدست را خود کنترل قدرت کودکان کههنگامی

(. 2٠17، 4)اینگرت دارند بدترشدن به تمایل و هستند خود ورزشی هایرژیم دنبالبه کمتراین زمان 

های مهم رفتارهای کنندهنیبیتغیرهای انگیزشی و اخالقی را پیشم( 2٠17) 5کاووسان و استرنجر

امل روانی مربیان و عواز سازی را ند و اولویت سالمداناجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران می

ند و که در تمام دنیا وجود دار ایهای ورزشی، با توجه به محیطحالهرند. بهدانورزشکاران می

استفاده از کودکان در درمورد سوءرسمی چنینی، در ایران نیز گاهی برخی اخبار غیراین هایاتفاق

های خانگی های زیادی دربارة خشونتد. پژوهشنشوخصوص در فوتبال مطرح میهای مختلف بهرشته

 شمار هستندنگشتها حتی در دنیا نیز بسیار ااند؛ اما در حوزة ورزش این پژوهشو زنان انجام شده

 اند؛ی غیر از ورزش موردتوجه بودههایدر ایران، این مطالعات در حوزه (.2٠11 )الکساندر و همکاران،

از عوامل را تضاد و عامل ارزش کودک، نظم در خانواده ( سه 1381زاده )چلبی و رسول کهصورتیبه

                                                           
1. Parent & Fortier 

2. Stirling & Kerr 

3.  Romijn van Kalmthout, Breedveld & Lucassen  

4. Englert 

5. Kavussanu & Stanger 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301531#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301531#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301622#!
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، هادرصورت ارتقای نظم در خانوادهکه و نتیجه گرفتند  مطرح کردندهای ایرانی خشونت در خانواده

، برخی پژوهشگران ازجمله اینبرعالوه. شوداز میزان خشونت کاسته میتوجهی قابل به میزان

نواده، تلویزیون را نیز یکی از عوامل مؤثر در توسعة ثیر عامل خابر تأ، عالوه( در ایران1391راد )فوالدی

در ایران  از موارد دیگر خشونت در جامعة. برده است خشونت علیه کودکان و پرخاشگری کودکان نام

بودن سطح اقتصادی و تحصیالت والدین، پایین ،ویبه عقیدة  بیان شده است.( 1381کفاشی ) مقالة

کریمی، محققی کمال،  ،همچنین د.نداری بر خشونت علیه کودکان داروضعیت شغلی والدین تأثیر معنا

( خشونت علیه کودکان را در ایران بسیار گسترده 1394)امینی هارونی، احمدی و جرجران شوشتری 

های خشونت وجههترین تنبیه و مراقبت ناکافی را از مهمسیگار، هایی مانند کار، دانند و حیطهیم

، گفته شد طورکههمانجود دارند. ها با شدت و ضعف وتانداند که در بسیاری از اسمی علیه کودکان 

. توسعه و فراگیرشدن ورزش در کشور، پژوهشگران دنخشونت وجود دار ای در حوزةهای گستردهحیطه

در ورزش کشور ق و بسترهای بروز این موارد بر آن داشته است تا به شناسایی مصادیرا  مطالعة حاضر

در مفاهیم ند. شناسایی کنرا مبارزه با آن های کاهش و مذهبی ایران بپردازند و تاحدامکان راه

در اما  ؛اشتراک نظری مشاهده نشد ،آزاری، آزار جسمی، آزار جنسی، غفلت و بسیاری مفاهیمکودک

مطالعه حاضر  شدند. پژوهشگرانقالب خشونت علیه کودکان قلمداد پژوهش، همة این موارد دراین 

واند با هشدار و پیشنهاد به جامعة تمی ر ورزشخشونت علیه کودکان د پدیده که شناسایی معتقدند

ها نسبت به ورزش و نیز توسعة نیت خانوادهبر کاهش موارد خشونت، به حسنها، عالوهورزش و خانواده

 . بیشتر جامعه به ورزش منجر شوددهی ها و سوقگری باشگاهاخالقیات، حرفه
 

 پژوهش شناسیروش

است.  کیفی از منظر راهبرد، پژوهش این ،خشونت علیه کودکان در ورزش بودن پدیدةبا توجه به مبهم

پژوهش کیفی برای درک و تبیین استفاده شد.  داده بنیادروش  از ازمنظر اجرا، در این مطالعه،

کند و ها و غیره استفاده میها، مستندات، مشاهدهاز مصاحبه های حاصلهای اجتماعی، از دادههپدید

مربوط به اثر  1شوندهکه در این پژوهش از رهیافت ظاهر های متعددی استشامل سبک داده بنیاد

 پژوهش ةپیشین ةمطالع با ،اول پژوهش در مرحلةها بهره گرفته شد. در تحلیل داده (1992) 2گلیزر

مقدماتی از مصادیق و بسترهای خشونت علیه کودکان در  ای، فهرستآوری اطالعات کتابخانهو جمع

 هاداده آوریجمع اولیة ابزار و مصاحبههای عنوان سؤالبه مقدماتی فهرست .دشی یشناسا ورزش

قبل از انجام مصاحبه با هریک از  شد. پژوهشگرپروتکل مصاحبه تدوین  ،گرفت و سپس قرار مدنظر

                                                           
1. Emergent 

2. Glaser 
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-نیمه کیفی هایمصاحبه ،. در ادامهها ارسال کردبرای آن را نخبگان و کارشناسان، راهنمای مصاحبه

نهایت انجام شدند که در اشباع نظری تا مرحلة گیری غیرتصادفی هدفمندوسیلة نمونهبه ساختاریافته

های رزشنفر(، مربیان و های ورزشی )سهمدیران باشگاه ،شوندگان. مصاحبهنفر مصاحبه شد 16با 

 شناسانروان(، ک نفرشناسان )یک نفر(، حقوقدان )یسطوح پایه )پنج نفر( ورزشکاران )دو نفر(، جامعه

 ویژه افراد آشنا با موضوع پژوهشعلمی رشتة مدیریت ورزشی )سه نفر(، بهو اعضای هیئت ()یک ر

در کمترین زمان  شدهانجام یهامصاحبه شوند،یدنبال م وستهیصورت پمراحل که به نیدر ا. بودند

صورت باز و کدگذاری به ند.شد یو کدگذار لیتحل خطبهخطصورت به از زمان انجام مصاحبه ،ممکن

محور انجام زمینهبا استفاده از روش  هایافته لیتحلوهیتجزپس از انجام مصاحبه،  محوری انجام شد.

 یکسان، مفهومی هایگروه در نظرهای مختلف ،هامصاحبه و ویرایش اجرا از پس کهصورتیندب ؛شد

با توجه به  هاداده لیتحل ندیفرا شدند. تحلیل کیفی صورتبه ،سپس شدند و بندیطبقه و کدگذاری

سه مرحله مطابق  نی. اانجام شدی سه مرحله کدگذار یط ،یانهیزم ةینظر کردیآن در رو تیاهم

انجام  3گذاری انتخابیکد -و ج 2کدگذاری محوری -، ب1گذاری بازکد -الف به شکل یانهیزم ةینظر

باز  یکدگذار ندیافر، آمدهدستعوامل به لیبا استناد به تحل و مصاحبه ةمرحل پس از ،نهایتدر. شدند

ر بخش که شامل مصادیق خشونت و . در هشد ی انجامانتخاب یکدگذار ندیاشده، فرانجام یو محور

بهره گرفته شد  خشونت علمی آشنا با مقولةبندی از پنج عضو هیئت، برای مؤلفهبسترهای بروز آن بود

ی یید پایایبرای تأ نظر اعالم کنند.ها در محورهای موردگذاری صحیح نشانکه نظر خود را برای جا

که یکی از اعضای ترتیبموضوعی بهره برده شد؛ بدینشده نیز از توافق درونهای انجاممصاحبه

و درصد  همراه پژوهشگر مطالعة حاضر، دو مصاحبه را کدگذاری کردبهگذاری علمی آشنا با کدهیئت

استفاده از فرمول زیر محاسبه  با ،رودکار میعنوان شاخص پایایی تحلیل بهی که بهموضوعدرونتوافق 

 ه است.گزارش شد شد. نتایج در جدول شمارة یک

 
 

 

 

                                                           
1. Open Coding  

2. Axial Coding  

3. Selective Coding  

یموضوعدروندرصد توافق   
تعداد توافقات     2  

 تعداد کل کُدها

= 1٠٠%    
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 موضوعیمحاسبی پايايی درون -1 جدول

مصاحبهعنوان  رديف  
تعداد کل 

 کدها
هاتعداد توافق  

عدم تعداد 

هاتوافق  

پايايی بین دو 

 کدگذار

1 F4 18 8 2 88%  

2 C5 2٠ 8 4 ٠9%  

3 F3 17 7 3 28%  

%38 9 23 55 کل  

 

 شمارة یک گزارش شد، تعداد کل کدها که توسط پژوهشگر و همکار پژوهشدر جدول  طورکههمان

 هاو تعداد کل عدم توافق 23برابر با بین این کدها  ها، تعداد کل توافق55، برابر با به ثبت رسیده است

با توجه به اینکه درصد است و  88 کدگذار دوبین که پایایی ازآنجاییاست.  9با بین این کدها برابر 

توان ادعا و می شودها تأیید میدرصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری 6٠این میزان پایایی بیشتر از 

ها از منابع، برای روایی مصاحبه .از پایایی مناسبی برخوردار استد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه کر

 های حداکثری و ثبت آنان بهره گرفته شد.تحلیلگران متعدد و داده
 

 نتایج 

ثر در شناسایی مصادیق خشونت در ورزش علیه مؤ کدهاینظران و شناسایی با صاحب بعد از مصاحبه

 ،نهایتشدند و درمرتبط حذف نامتناسب و غیر کدهایحوری پرداخته شد که به کدگذاری م، کودکان

ا جدول شمارة بخشونت کالمی، بدنی و روحی مطابق  نتایج در سه محور وند نشان شناسایی شد 28

های غیراخالقی . مؤلفة خشونت کالمی به سه مقولة فحاشی، فریاد و صحبته استگزارش شددو 

نت خشوشونت فیزیکی و خشونت جنسی تقسیم شد و خ نی به دو مقولةخشونت بد مؤلفةتقسیم شد. 

 بندی گردید. روحی نیز به اجبار و توجه غیرمتعارف طبقه
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 شناسايی ابعاد خشونت علیه کودکان در ورزش -2جدول 

 لفه مؤ مقوله هانشان  

 .کنندمربی و کادر به کودکان فحاشی می

 کودکطرف تماشاگران برای تحقیر هوشدن از
 فحاشی

 خشونت کالمی

 مقابل تماشاگرانفریادزدن بر سر کودکان درحین مسابقه و در

 .زنندها بر سر کودکان فریاد میمربیان و عوامل باشگاه در تمرین

 شدن با اسامی خاص توسط مربیانخطاب

 زدنفریاد

 حین تمرین های جنسی برای کودکان درگفتن طنز یا داستان

 والدینهای جنسی از کودکان درمورد خود یا رسشپ

 ضروری کادر با ورزشکارهای طوالنی غیرمکالمه

های صحبت

 اخالقیغیر

 زدن به کودکان ورزشکارلگدزدن یا مشت

 تنبیه بدنی ورزشکار توسط کادر فنی

 همساالناجبار بازیکن برای بازی با غیر

 کادردادن با اجبار ورزشکار به دست

 فیزیکی

 خشونت بدنی

 جنسی با ورزشکار توسط کادر باشگاه  ایجاد رابطة

همکاری با مربی  کودکان دارای صورت یا اندام جذاب برایاستفاده از 

 برای آموزش

 نامشروع با دیگران اجبار ورزشکار به برقراری رابطة

 های جنسی ورزشکارمورد به اندامهای بیلمس

 حین ورزش یا تمرینکردن کودکان درنوازش

 بدن ورزشکار به قصد لذتمسل

 جنسی

 تمرینی با کادرورزشکار به مالقات در ساعات غیر اجبار

 باالتر از توانایی جسمی هایتوقع

 کردناجبار ورزشکار به برهنه تمرین

 تهدید ورزشکاران توسط کادر باشگاه

 کارگیری مربیان ناهمجنسهب

 اجبار

 

 حین ورزشخاص به کودکان درهای نگاه خشونت روحی

 به کودکدست دادن حرکات خاص نشان

 ایجاد جذابیت جنسی برای ورزشکار توسط کادر باشگاه

 حین تعویض لباسدیدن بدن ورزشکار در

 بی توجهی به کودکان ورزشکار 

 متعارفتوجه غیر
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با توجه به  بندی شدند.محور ،قالب بسترهای بروز خشونت علیه کودکان در ورزشدر کدها ،سپس

ها توسط سه عضو هیات علمی در مقوله ،(1384) اهرنجانیزایی شاخگی میری نتایج به مدل سهنزدیک

 بندی شدند. تقسیمسه محور 
 

 شای خشونت علیه کودکان در ورزشناسايی بسترهای زمینه -3جدول 

لفه مؤ مقوله  نشان ها  

 کودکان در مواجهه با هر سه نوع خشونت ناآگاهی

غیر از  استفاده توسطءسو  تفاوت توجه و ندادنتشخیص

 اعضای خانواده

 آگاهی والدین ورزشکار از حقوق کودک ورزشکار خودنا

 فضای مجازی و افراد مجازاز مناسب  ناآگاهی از استفادة

 آگاهینا

ای زمینه  

 

 

 ل جنسیتابوبودن صحبت از مسائ

باشگاه یا ل جنسی توسط مدارس، بودن آموزش مسائتابو

 خانواده

 های جنسی در امکان ورزشیتابوبودن شکایت از تجاوز

 بودن افشای خشونت توسط کودکان و والدینتابو

 مرسوم کودکمذاهب التقاطی و غیر

 تابوها

 های ورزشی توسط والدیناعتماد کامل به کادر باشگاه

 استفاده از الگوی ظاهری ورزشکاران غربی

 وجود فرهنگ فحش در ورزش

 ورزشیباالبودن نرخ خشونت در جامعة 

 مهارت ورزشی رواج تنبیه کودک برای توسعة

 های ورزشیترویج خشونت در رسانه

 فرهنگخرده

  

ای ها، جدول شمارة سه بسترهای خشونت علیه کودکان در ورزش را در مؤلفة زمینهبراساس کدگذاری

 فرهنگ شدند. که شامل سه مقولة ناآگاهی، تابو و خرده دهدنشان می
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ای خشونت علیه کودکان در ورزش هشناسايی بسترهای زمین -4جدول   

لفه مؤ مقوله  نشان   

 های ایرانیبودن خانوادهسنتی

 نبود روابط صمیمی اعضای خانواده با یکدیگر

 وجود والدینی با سطح اجتماعی پایین

 والدینهای قوی نبود حمایت

 گزینی در خانواده ساالر

 محوریمحوری و ایجاد بیرونحذف خانواده

 نبود امکان طرح مشکالت اعضای خانواده 

 در زندگی خانوادگی کودک وجود مشاجرات

 وجود طالق در خانواده کودک

 ساختار خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختاری

 

 

 مدیران توانمند باشگاهی نبود

 ورزش و میزان تماس عوامل باشگاه با کودکنوع 

 وضعیت استخدام عوامل باشگاه

 مشاوران حقوق ورزشی نبود

 هاها و ادارة کل بر آکادمینبود نظارت کافی توسط هیئت

 یید صالحیت مربیانگیری در تأسختنبود 

 مربیان توسط کودکان  نشدنارزیابی

 ههای باشگاهای مداربسته در محوطهبود دوربینن

 مسئول به کودکاندسترسی افراد غیر

 هابود امکان حضور والدین در تمرینن

 آزاد جنسی در کودکی استفاده از مربیان با سابقة

 ساز استوجود افراد آشنا در کادر گاهی مسئله

 جغرافیایی باشگاه یا آکادمی  منطقة

 سطح تحصیالت عوامل باشگاه 

وضعیت  نبودننام و مشخصنبودن فرایند ثبتدقیق

 سرپرست اصلی

 نیاززان دسترسی کودک به اطالعات موردمی

 ساختار باشگاه

 

ها، جدول شمارة چهار بسترهای خشونت علیه کودکان در ورزش را در مؤلفة در ادامة کدگذاری

  باشد.دهد که شامل ساختار خانواده و باشگاه میساختاری نشان می
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 شناسايی بسترهای ساختاری خشونت علیه کودکان در ورزش  -5جدول 

لفهمؤ مقوله نشان  
 اخالقی به کودکهای غیرارسال پیام

 های توجه و بازی بیشتر به بازیکن توسط مربیقول
 ا کودکانتفاوت سطح اقتصادی عوامل ب

 استفاده از قدرت توسط عوامل باشگاهءتوانایی سو
 باشگاهاختالل در سالمت جنسی کادر 

 بودن سالمت ذهنی عوامل باشگاهپایین
 بودن عواملبودن یا مجردمتأهل

 بودن عواملپدربودن یا مادر
 رضایت از شغل کادر و عوامل باشگاهنداشتن 
 اخالقی عوامل دارنبودنخویشتن

 هاها و آکادمیای در باشگاهکمبود اخالق حرفه
 باشگاهمیزان سن و سال عوامل و مربیان در تماس با 

 های مهارت و سبک رهبری مربیانروش
 مخدر یا مشروبات الکیاعتیاد عوامل باشگاه به مواد

 عوامل باشگاهدر خشونت در کودکی  داشتن تجربة

های شخصیتی ویژگی
  کادر باشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتاری

 بردن کودک از لمس بدن ویلذت

 ترس ورزشکار از مربیان

 حضور در مسابقاتتمایل شدید کودکان به 
 تمایل ورزشکار به جلب توجه

 بین کودکانهای جنسی دروجود تجربه
 ورزشکاراننداشتن نفس عزت

 گرایانه در کودکتمایالت همجنس

 امیال شخصی
 

 کردن یری از همساالن و ایجاد حس تجربهیادگ
 تندخویی و پرخاشگری  مشاهدة

 داغ ننگ برخی از کودکان
 یادگیری اجتماعی

 وجود مشکالت حضانت و بدسرپرستی
 بودن کودکبودن و مهاجروضعیت بومی

 وجود معلولیت در کودک
 مدت زمان حضور کودک در باشگاه 

 میزان آشنایی کودک با عوامل باشگاه

 موقعیت کودک

 

ها، جدول شمارة پنج بسترهای خشونت علیه کودکان در ورزش را در همچنین، در ادامة کدگذاری

شخصی و های شخصیتی کادر باشگاه و امیال شامل دو مقولة ویژگی  که دهدرفتاری نشان میمؤلفة 

  شوند.میو یادگیری اجتماعی موقعیت کودک 
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 گیریبحث و نتیجه
ه شد. خشونت علیه کودکان در ورزش ایران پرداخت به بررسی و شناسایی پدیدة ،در پژوهش حاضر

شان داد که ن ،ا افراد موثق استیافته بساختارهای نیمهمصاحبهاین پژوهش که حاصل روش کیفی و 

انی با بدنی و رو ورت کالمی، بدنی و روحی باشد که دو مؤلفةتواند به سه صخشونت در ورزش می

 . ندخوانی داشتهم( 2٠16من و همکاران )ورتپژوهش نتایج 

ری کدبندی صورت محوخالقی بههای غیرامؤلفة خشونت کالمی به سه مقولة فحاشی، فریاد و صحبت

خوانی داشت. این ( هم2٠13( و رومین و همکاران )2٠٠8استرلینگ و کر  )مطالعات د که با نتایج ش

جوامع محلی ورزشی خود کالمی( در  های زیادی را از این نوع خشونت )زبانی/پژوهشگران تجربه

که درواقع  ف بودمتعاراجبار و توجه غیرنت روحی نیز شامل خشودر کدبندی محوری، اند. گزارش داده

وس و گریجمله نظر پژوهشگران روی این مؤلفة خشونت بوده است که پژوهشگرانی ازبیشترین اتفاق

( نیز 2٠16من و همکاران )( و ورت2٠13رومین و همکاران ) (،2٠٠8(، استرلینگ و کر )2٠٠4دان )

ش از خشونت ن بیت روحی و کالمی را در ایرا( خشون1383اند. احمدی و زنگنه )آن را تأیید کرده

، باللی و حسنی براینرا تأیید کند. عالوهاهمیت آن تواند این موضوع می اند کهبدنی گزارش کرده

های ، تأخیر در آشکارشدن صدمهتوجه به این دو نوع خشونت را برعکس خشونت جسمی( 1388)

شاید یکی از دالیل بروز این پدیدة خشونت کالمی اشد. ثر بتواند در آیندة افراد مؤدانند که میآن می

وجود داشته است و  هاکه پدرساالری در آنباشد های سنتی ایران در جامعة ورزش، ساختار خانواده

طول شناختی و طبیعی است که درای زیستپدیـدهعنوان بهتأیید وجـود پرخاشـگری ة منزلبـهاین 

 همة .(1386، 2)گیدنز یـا پدرساالری شده است 1فرهنگ مردساالریبخش ساز و تداومتاریخ زمینه

، همچنیند. شوبیشتر بحث می هاها ناشی از بسترهایی هستند که در ادامه درمورد آنخشونتاین 

خشونت جنسی تقسیم شد. بهروزی، فرزادی و خشونت فیزیکی و  مؤلفة خشونت بدنی به دو مقولة

های اخیر، معموالً خشونت فیزیکی روند کاهشی داشته ه در دورهکید کردند ک( تأ1395فرامرزی )

البته باید ی مستقیم داشته باشد؛ تواند بر میزان پرخاشگری کودکان اثراست؛ ولی این خشونت می

است و خشونت جنسی و بدنی در چرخة دوم  خشونت که خشونت کالمی در مرحلة اول چرخةگفت 

در  ،3برخالف نظر دورکیمو آنومی مرتن  مطابق نظریة ونی است.کدام دارای ابعاد گوناگاست که هر

های رسیدن به اهداف های ضعیف اجتماعی بارز است؛ زیرا، فرصتاین خشونت در طبقه ،مواردبیشتر 

هایی مانند خشونت رویسمت کج، طبقة پایین جامعه بیشتر بهبنابراین ؛مردم یکسان نیست برای همة

                                                           
1. Partiarchal 

2. Giddens 

3. Durkheim  



 1398بهار و تابستان ، 16ره پژوهش در ورزش تربیتی شما                                                       226

 ،بنابراین ؛(1397، زاده و فیضیفر، سراجشود )نایینی، مؤیدیجنسی کشیده میو  جمله کالمی، بدنیاز

 . ای، ساختاری و رفتاری تأیید شدند، در سه حوزة زمینهبسترهای خشونت علیه کودکان در ورزش

ای شامل سه مقولة ناآگاهی، تابو و فرهنگ ، در مؤلفة زمینهبسترهای خشونت علیه کودکان در ورزش

آگاهی و آموزش  ،(2٠17مور و همکاران )ری از پژوهشگران ازجمله بلیکبه اذعان بسیا .ورزش است

( 1396زاده و راوندی )تواند تأثیر بسزایی بر کاهش خشونت علیه کودکان داشته باشد. سهرابمی

دیران ورزشی را از ارکان ( آموزش م2٠11پذیری را و پرنت )یندهای جامعهآموزش در مدرسه و فرا

تواند ازطریق آموزش میسر نیست که این فرایند نیز میآگاهی جز  اند. افزایشیش آگاهی ذکر نمودهافزا

ر باشد. ها نیز مدنظ، جامعه و باشگاه ورزشی انجام شود؛ اما الزم است نوع آموزشاز سه طریق خانواده

آموزش حقوقی به جمله ها در چند حیطه ازشود که آموزشبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

، نهایتزش مقابله با خشونت علیه کودکان ازطریق خانواده و جامعه و دروالدین ازطریق جامعه، آمو

. ها ارائه شودنهاد و رسانههای مردمدراختیار کودکان ازطریق سازمان مدیریت فضای مجازیِ آموزش

ی یا شخصاست که ازطریق جامعه شی از تلقی فرد از خود ها نا، در برخی موارد، این خشونتهمچنین

مشهور است  1زنیتر یا ثروتمندتر به وی القا شده است که این مورد به نظریة برچسبتر، باهوشقوی

ها، برخی افراد ؛ زیرا، در این مکانتواند فرصت بروز داشته باشدهای ورزشی میو معموالً در محیط

های ضعیف یا بازیکنبه زیردستان  که ها وجود داردمهارت و قدرت بیشتری دارند و این امکان برای آن

 . کندها آسان میهای خارج از اخالق بزنند که این خود زمینة بروز خشونت جمعی را برای آنبرچسب

ابوهای موجود در جامعه است که فرهنگ رایج و ت ،ایشده در مؤلفة زمینهمقولة بعدی شناسایی

یندی است که طی آن پذیری فرااید گفت جامعهن دامن بزند. بتواند به رشد خشونت علیه کودکامی

ر ایجاد دثر ؤدو عامل فرهنگی م( به 1395د. رحیمی شاد )شونعناصر اجتماعی و فرهنگی درونی می

فرهنگ در اشاره کرده است که در جامعه « بحران هویت»و « فرهنگ خشونتخرده»یعنی  ؛خشونت

 و و در ادبیات فارسیاست برجسته شده  جنگاوریورزی، اندیشهگو و ویش از صلح و گفتب ،عمومی

واژگان  از هدادن، استفاددشناماست.  پرداخته شدهرستم و سهراب  ةحماس بهبیش از سایر متون 

ایم و دلخور ها رنجیدهدادن کسانی که از آنیری اسامی حیوانات در مخاطب قرارکارگتحقیرآمیز و به

 بسیاریآموزان در فرهنگ همکاران و دانش ،همسایگان ،خانواده، دوستانای ، حتی برای اعضهستیم

های رایج در ورزش علیه توان برخی از خشونت، میبنابراینت؛ ز ایرانیان بسیار پرکاربرد و غیرقبیح اسا

های رایج جامعه بدانیم که اصالح این فرهنگکودکان ازجمله خشونت کالمی را محصول خرده

های صحیح در آینده و با آموزش جدیددایم سنتی به پارادایم انتقال تدریجی از پارا باها فرهنگردهخ

از یک فرهنگ است که دربردارندة  ( معتقد است که خشونت بخشی1387گیدنز ). شودمیسر می
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وامع بیشتر است. ها در مقایسه با سایر جباری است که میزان آنهای خشونتها و جنایتها، قتلجنگ

ها ، آشکارکردن و افشای خشونتتر از آنپژوهش نشان داد که تابوی آموزش و مهم نتایج ،اینبرعالوه

طورکه ؛ همانآن بدل شده است دکان معموالً به بستری برای توسعةعلیه کوتجاوزهای جنسی  ه ویژهب

را تأیید ها خشونتکاری این نوع هانپن( نیز 2٠٠6) ( و وارد و همکاران1998کلند )فلویری و مک

جای شوند و بهاز مسیر خود خارج میصدای جامعه گاهی  مثابةها بهرسانهکه اند. باید گفت کرده

 اندعف اخالقی را مرتب تکرار کردهفرض ضهای جنسی در جامعه، پیشپراختن به تحلیل خشونت

 (. 2٠13)هارتیل، 

خشونت در ورزش . انواده و باشگاه شناسایی بودختار خسا ، ساختار بود که شامل دو مقولةلفه بعدیمؤ

خشونت در محیط  که افرادی مانند مربی و ورزشکار به دیدن و مشاهدةهنگامی؛ زیرا، آموختنی است

شوند که آنان زا یا نومیدکنندة وضعیت خاص اجتماعی میهای تنشند، گرفتار پویاییدارعادت خود 

حتی جنایی جنایی و دهد و امکان بروز خشونت شبهق میشونت سوتر خهای افراطیسوی شکلرا به

این رویکردها  ،های ورزشی، در محیطترتیب(؛ بدین139٠دهد )رحمتی، بین آنان را افزایش می

ند شوعنوان بخشی از شخصیت مربیان و ورزشکاران منجر میشدن عمیق خشونت بهتدریج به درونیهب

های متقابلی که نامناسب و ها یا کنشرویارویی با تضاد و وضعیتآمیز را درهنگام و رفتار خشونت

، 1)کاکلی دندهقبول، طبیعی و بهنجار بروز میای قابلمثابة شیوهتهدیدکننده هستند، به

ها و هبا نظام آموزشی، رسان ،گیرد و سپسی خشونت ابتدا از خانواده شکل میپذیرجامعه1998

های ایرانی . ساختار خانواده(1394فر، مکتوبیان، قاسمی و هاشمیانیابد )میگروهای همساالن بسط 

کند. های را فراهم می، مقدمات رشد بسیاری از خشونتجامعه و فرهنگ آن استگرفته از که نشئت

خشونت و  گردد و گاهی پایةو به جامعه نیز منتقل میشود میها شروع گاهی خشونت در خانواده

( با تأکید 1381زاده )شود. چلبی و رسولبیرون از خانواده بنیان نهاده میافراد پذیرش آن در جامعه و 

و ساختار خانواده را یکی از  اندهخشونت اشاره کرد شناختی خشونت به تأثیر چندجانبةبر نظریة بوم

گفت توان می خشونت چرخة نظریةاست. بنابر  اند که تأییدی بر نتایج پژوهش حاضرابعاد آن دانسته

 نظیر ترمیمی عوامل کهتازمانی و شودمی دیگر منتقل نسل به نسلی از شدهآموخته خشونت که

اولین منبع یابد و می ادامه معیوب چرخة این ،نشوند وارد عمل اجتماعی کنترل و اجتماعی حمایت

سطح جامعه  قبول آن را درد ظرفیت بازتولید و توان، خانواده و ساختار آن است که میاین یادگیری

گزینی، ها، اصالح روابط و دوری از ساالراهش پرخاشگری و خشونت در خانوادههای کمهیا کند. روش

ان کانون گرم و امن برای عنومذهبی و توسعة محبت به صحیحهای ایجاد و تقید به اعتقادات و ارزش

لیه کودک در خارج از مبارزه با خشونت ع نند در ساختارسازی کنشگری خانواده برایتواکودک، می
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ه شناسایی شد. معموالً کمتر ساختار، ساختار باشگا های مؤلفةیکی دیگر از مقولهد. نمفید باشخانه 

توان به آن جمله میاز  ها تلقی کرده است کهز عوامل خشونتتارهای فیزیکی را اساخ پژوهشگری

اما  اند؛( بر آن تأکید کرده2٠17) و استرنجرکه کاووسان  های محیطی و روانی اشاره کردسازیسالم

یه خشونت عل دهایی که در ورزش بریتانیا برای مبارزه باباید به این نکته اذعان کرد که در استاندار

صورت مستقیم تأکید شده است؛ از آن اند، بر موارد فیزیکی باشگاه بهکودکان در ورزش تدوین شده

شونت است که جزو های مرتبط با خرسیدگی به شکایت بندیبرای مرحلهها ر باشگاهجمله، نظارت ب

 ترین عوامل در ساختار باشگاه تأیید صالحیت، یکی از مهم. همچنینگانه استاستاندارهای چند

خواه در نظافت،  ؛ خواه در حوزةکه با کودکان در ارتباط استاست کسی  مربیان پایه، داوطلبان و هر

( که در 2٠٠3، 1)حمایت از کودکان در واحد ورزشی موزش باشدآ ونقل و خواهد در حوزةحوزة حمل

پیشینه براى ءسونداشتن بررسی صورتی است که در بریتانیا شود. این درایران کمتر بر آن تأکید می

تمامى  ةجانباى است. با بررسى همهترین بخش کار در چنین ردهترین و مهماساسى ،پایه ةکار در رد

در چنین  کار ةاجاز ،گونه سوابق کیفرىصورت نداشتن هیچنظر و دردمربى مورزوایاى زندگى شخصی 

تمدید  یکبار پیشینه هر سه سالءسونیز نداشتن  هاى موردنظر ودوره د.شواى براى او صادر مىرده

 ةپیشینءسوبه نداشتن بلکه  ،هایى شرکت کنندبار دیگر در چنین دورهتنها باید یکشود و مربیان نهمى

 جمعیت شناختیهای ( رابطة ویژگی139٠، بهزادفر )اینبر. عالوه(2٠16)تقوی،  نیاز دارندجدید نیز 

مدیریت  بع الهامی برای مدیران باشگاه برایتواند منبا آزارهای جنسی را معنادار دانست که خود می

مدیران را به میزان جه ( نیز تو1996) تامینوسن و استراچانخشونت علیه کودکان در ورزش دانست. 

 های( و اقدام2٠11زش مدیران )پرنت، آمو ،اینبرعالوه .اندمربیان ورزشی معطوف کرده سن و تجربة

ای آموزشی برای هها، برگزاری دورههای مداربسته، تأیید صالحیتمانند نصب دوربینپیشگیرانه 

کاری گیرانه و دوری از پنهانسختمربیان و عوامل باشگاه و والدین توسط باشگاه، ایجاد قوانین 

 .اهش مجراهای بروز خشونت کمک کنندند به کنتوامی

های شخصیتی، امیال مقولة ویژگی چهارمؤلفة رفتاری بود که شامل  ،شدهآخرین مؤلفة شناسایی 

صورت اکتسابی های شخصیتی را بهویژگیاگر عی و یادگیری اجتماعی بود. شخصی، موقعیت اجتما

در  هاتوان مربوط دانست که بسیاری از آنها را به خصوصیات رفتاری عوامل می، آنگیریمبنظر در

ی شناسای ترین نشان و کدی که هم پژوهشگران؛ اما مهمدنگیرند قرار بتوانها میحوزة تأیید صالحیت

ترین ؤثرعوامل است که یکی از م یکی ازمیزان قدرت مربیان  ،و هم در این مقاله شناسایی شدکردند 

ستگی کودک با روابط صمیمی و وابالبته باید میزان قدرت مربیان  تواند باشد؛های خشونت میمجرا

                                                           
1. Child Protection in Sport Unit 
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 اند؛( نیز به آن اذعان کرده2٠٠1) 1سنس و بریکندریج طورکههمان ؛نظر گرفتبه مربی را نیز در

که بتواند از وابستگی  ای بماندکه روابط مربی و کودک ورزشکار درحد حرفه شود، پیشنهاد میبنابراین

متنوعی مل فردی خود حیطة . عوایا دیکتاتوری که هر دو مفرّی برای خشونت هستند، جلوگیری شود

ثر دانست و آن را جزو ها مؤا و امیال شخصی را در بروز خشونته( ویژگی2٠٠4) 2دارد که لنهارت

ثیر ( نیز به تأ1394اران )وبیان و همکطیف عوامل فردی در انواع بروز خشونت قرار داد و مکت

 از رفتار ،(1963) 3بندورا اجتماعی یادگیری نظریة طبق. های شخصی و فردی اذعان کردندویژگی

 ازطریق یا شودگفته می «ابزار یادگیری»که به آن  ازطریق پاداش یا :شودمی آموخته طریق دو

 طریق هر از کودکان ،بنابراین گویند؛ «سازیمدل»رفتار دیگران که به آن  تصادفی یا آگاهانه مشاهدة

قرار خشونت سازی کنند. اگر افرادی که موردیا مدل تحلیلای همساالن خود را که رفتاره آموزندمی

ها شدن خشونت در آنتواند به درونی، این امر حتی میازای خشونت پاداش دریافت کنندگیرند، درمی

اجتماعی و تاریخی است و در همین مفاهیم  جهان ساختةمعتقد است که ( 1387)بوردیو نجامد. بی

ای نمادین اعمال گونهآیند و به بازتولید خشومتی که بهمراتب پدید میسلسله برساختگی است که

توانند ، جوامع برساخته هستند، میطور خاص، اگر جهان و بهبنابراین ند؛شوشود، منجر میمی

قالب ابر سلطه و خشونت نمادین تنها دربر، مقاومت دررواینای دیگر بازسازی شوند؛ ازگونهبه

ی ورزشی گاه دچار رخوت و ها، کودکان درطی فعالیتاینبرعالوه پذیر خواهد بود.اندیشی امکاندگر

دادن ، ازدست(2٠17اینگرت ) دهند که به عقیدةد و کنترل قدرت خود را از دست میشونسستی می

 شدةس کم از عوامل شناسایینف، عزتهمچنین علیه کودک را فراهم کند. ز خشونتبروتواند کنترل می

 هایتوان به توسعة ویژگیاست. می ( نیز به آن اشاره کرده2٠٠1) بروز خشونت بود که بریکندریج

ها، ها و موفقیتشخصیتی کودک در رشد وی توجه کرد که مجموعة زیادی از عوامل مانند شکست

نفس ، همگی در رشد عزتها و روابط همدلی در خانوادههمساالن و جامعه، بازیرتباطی با های احلقه

نبودن های جسمانی کودک درصورت فراهمهای سرپرستی و وضعیتکودکان تأثیرگذارند. موقعیت

توانند منابع خشونت علیه وی باشند. این ، همگی میر باشگاه ورزشیابزارهای نظارتی ب

های ها و مهاجران، نابرابرییافته مانند پناهندههای سازمانیی و نابرابرهای اجتماعدهندهسازمان

فرهنگ (. احتماالً خرده1387، 4نگتانند ابزار برای خشونت باشند )تواطبقاتی، قومی و نژادی می

افراد را به  ،ستیزیایرانیان وجود دارد و نوعی غریبههای گزینی هنوز در ارزشگرایی و بومیملی

نژاد و قومیت  شود از خطاب قراردادن کودکان با نام،دهد. پیشنهاد میمیعلیه آنان سوق  خشونت

                                                           
1. Cense & Brackenridge 

2. Lenhart  

3. Bandura 

4. Tang 
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با توجه به  ،حالهرها اجتناب شود و از جداکردن آنان درحین تمرین یا مسابقه جلوگیری شود. بهآن

نظر مکانی درکه چهار نوع فیلتر در چهار حوزة  توان پیشنهاد دادنواع خشونت و بسترهای بروز آن میا

یاد کرد که شامل ساختار خانواده، ساختار باشگاه، خود و 4s  عنوانتوان از آن بهند که میگرفته شو

مفرها و بسترهای  ها باید فیلترهای حمایتی و ارتقادهندةکدام از این منظرهستند که هر 1جامعه

شناسایی و ایجاد فیلتر  را برایتوان مدل زیر شنونت علیه کودکان را محدود کنند. براساس نتایج میخ

4s ه کردارائ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فیلتر خشونت علیه کودکان در ورزش 4s مدل -1شکل 

                                                           
1. Structure of Family, Structure of Club, Society, Self 
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 ساختار خانواده
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 توسعه آرامش و ارتباطات 
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 تشدید نظارت ها
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ورزشی ایمن برای آمدن محیط وجودتمام فیلترها برای به ،شودمی طورکه در مدل مشاهدههمان

صورتی این امر میسر خواهد بود که هر کودکان باید هر چهار حوزه را درنظر داشته باشد و تنها در

طورکه مشاهده ی به وظایف حمایتی خود عمل کنند. همانچهار حوزه با یک رویکرد واحد و البته بوم

کلی شامل موارد زیر باشد که تصورد بهتوانمعه، باشگاه و خود فرد میاده، جاوظایف خانو شود،می

تر و یا محدودتر ، متنوعهای فرد و ورزش و باشگاهبا توجه به محیط، میزان ظرفیتکدام از وظایف هر

 .اعمال شود

فردی است و هبحتی فاقد قوانین منحصر ابعاد و مجازات خشونت علیه کودکان در کشورطورکلی، به

ونت کالمی، بدنی و روانی و نیز بسترهای آن در در ورزش در سه منظر خشدر این پژوهش، ابعاد آن 

 د. اری شناسایی شای، ساختاری و رفتسه حوزة زمینه

 

 منابع 

1. Ahmadi, H., & Zanganeh, M. (2004) Sociological study of the factors affecting the 

violence of husbands against women in the family. Journal of the Sociological 

Association of Iran, 3, 172-187. (Persian). 

2. Alexander, K., Stafford, A., & Lewis, R. (2011). The experiences of children 

participating in organized sport in the UK. Edinburgh: Dunedin Academic Press. 

3. Bakhtiyar Nasrabadi, H. A., Behradan, M. S., & Behradan, H. R. (2011). The relation 

between critical rationality and ethics of society. Strategic Quarterly, 59, 139-166. 

4. Bandura, Albert (1963). Social learning and personality development. New York: 

Holt, Rinehart, and Winston 

5. Behroozi, N., Farzadi, F., & Faramarzi, H. (2016). The relationship of physical and 

emotional violence with managing anger and aggressive behaviors of children with 

oppositional disorder with mediating relationship between parent-child and empathy. 

Quarterly Journal of Mental Health of the Child, 3(3), 43-58. (Persian). 

6. Behzadfar, F. (2011) Investigating individual and social factors on the incidence of 

sexual abuse among women working in Tehran. (Unpublished master’s thesis). 

Allameh Tabataba'i University, Tehran. (Persian). 

7. Belali Meybodi, F., & Hasani, M. (2009) Frequency of violence against women by 

their spouses in Kerman city. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 

15(3), 300-307. (Persian). 

8. Blakemore, T., LeslieHerbert, J., Arney, F., & Parkinson, S.  (2017). The impacts of 

institutional child sexual abuse: A rapid review of the evidence. Child Abuse & 

Neglect, 74, 35-48. 

9. Boocock, S. (2008). The child protection in sport unit. Journal of Sexual Aggression, 

8(2), 99-106. 

10. Bourdieu, P. (2008). About television and the dominance of journalism. (N. Fakouhi, 

translator). Tehran: Eshyn Publication. (Persian). 

11. Brackenridge, C. (2001). Spoilsports: Understanding and preventing sexual 

exploitation in sport. London: Routledge. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417302843#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
http://www.tandfonline.com/author/Boocock%2C+Steve


 1398بهار و تابستان ، 16ره پژوهش در ورزش تربیتی شما                                                       232

12. Brackenridge, C., Bringer, J., & Bishopp, D. (2005). Managing cases of abuse in 

sport. Child Abuse Review, 14, 259–274. 

13. Cense, M., & Brackenridge, C. (2001). Temporal and developmental risk factors for 

sexual harassment and abuse in sport. European Physical Education Review, 7(1), 

61–79. 

14. Chalabi, M., & Rasoulzadeh Aghdam, S. (2002). The effects of family order and 

conflict on violence against children. Sociology, 4(2), 26-54. (Persian). 

15. Child Protection in Sport Unit. (2003). Standards for safeguarding and protecting 

children in sport. Child Protection in Sport Unit: Leicester. Available at: 

file:///C:/Users/hamshahry/Downloads/english-standards.pdf (Accessed 14 

July  2018)  

16. Coakley Jay J. (1998)"Sport in Society: Issues and Controversies" Boston.New York 

McGraw-Hill Inc. 

17. Crosset, T. (1986). Male coach female athlete relationships. Paper presented at the 

Norwegian Confederation of Sport Conference on Coaching Female Top-Level 

Athletes. Sole, Norway. 

18. Englert, C.  (2017). Ego depletion in sports: Highlighting the importance of self-

control strength for high-level sport performance. Current Opinion in Psychology, 16, 

1-5. 

19. Fasting, K., Brackenridge, C., & Sundgot-Borgen, J. (2003). Experiences of sexual 

harassment and abuse among Norwegian elite female athletes and non-athletes. 

Research Quarterly for Exercise and Sport, 74(1), 84–97. 

20. Fleury, T., & McLellan, K. (2009). Playing with fire. Chicago, IL: Triumph. 

21. Fooladi, F. (2012). The study of the relationship between television violence and real 

violence among children. Media Studies, 7(18), 113-125. 

22. Gervis, M., & Dunn, N. (2004). The emotional abuse of elite child athletes by their 

coaches. Child Abuse Review, 13, 215-223. 

23. Giddens, A. (2008). Sociology. (M. Sabouri, translator). Tehran: Publication of Ney. 

(Persian). 

24. Hartill, M.  (2013). Concealment of child Sexual abuse in sport. Quest, 65(2), 241-

254.  

25. Hjelle, L. A., & Ziegler, D. J. (1992). Personality theories: Basic assumptions, 

research, and applications. New York : McGraw-Hill. 

26. Kaffashi, M. (2010). The effect of the order and conflict in the family on violence 

against children. Social Research, 3(6), 75-108. 

27. Karimi, S., Mohagheghi Kamal, S. H., Ghayed Amini Harouni, G., Ahmadi, S., & 

Jorgjaran Shoshtari, Z. (2015). Ecological study of violence against children in Iran: 

A cluster analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(130), 

87-99. (Persian). 

28. Kavussanu, M., & Stanger, N.  (2017). Moral behavior in sport. Current Opinion in 

Psychology, 16, 185-192. 

29. Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). World 

report on violence and health. World Health Organization. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/ 9241545615_eng.pdf (Accessed 11 

March 2018).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301373#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X/16/supp/C
http://www.tandfonline.com/author/Hartill%2C+Mike
http://www.tandfonline.com/toc/uqst20/current
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+A.+Hjelle%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Daniel+J.+Ziegler%22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301622#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301622#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X/16/supp/C


 332                                                                                   ...کودکان  علیه خشونت ابعاد تحلیل و شناسايی

30. Leahy, T., Pretty, G., & Tenenbaum, G. (2002). Prevalence of sexual abuse in 

organised competitive sport in Australia. Journal of Sexual Aggression, 8(2), 16–36. 

31. Lenhart, Sh. A. (2004). Clinical aspects of sexual harassment and gender 

discrimination: Psychological consequences and treatment interventions. New York: 

Routledge.  

32. Maktoobian, M., Ghasemi, V., & Hashemianfar, S. A. (2015) Expression of data 

model foundation on the sociological survey of sexual abuse and women's insecurity 

in hospital. A Survey on Social Issues in Iran, 6(1), 151-192. (Persian). 

33. Mirzaei Ahrenjani, H., & Sarlak, M. (1997). A moment of organizational 

epistemology: The evolution, schools and management applications. Peak Noor 

Quarterly, 3(3), 69-78. (Persian). 

34. Nayini, H., Moeed Far, S., Seraj Zadeh, H., & Feizi, A. (2015). Anomy Durkim & 

Merton's Theory: Similarities, differences and methods of measurement. Quarterly 

Journal of Social Welfare, 17(66), 9-52. (Persian). 

35. Packman, C. (2009). Towards a violent absolute: Some reflections on Žižekian 

theology and violence. International Journal of Zizek Studies, 3(1), 1-11. 

36. Parent, S. (2011). Disclosure of sexual abuse in sport organizations: A case study. 

Journal of Child Sexual Abuse, 20(3), 322-337. 

37. Parent, S., & Bannon, J. (2012). Sexual abuse in sport: What about boys? Children 

and Youth Services Review, 34, 354–359. 

38. Parent, S., & Fortier, K. (2017). Prevalence of interpersonal violence against athletes 

in the sport context. Current Opinion in Psychology, 16, 165-169. 

39. Rahimi Shad, A. (2016). The impact of culture on violence, fanoos analytical news. 

Available at: http://www.fanoosedu.ir/?p=1847 (Accessed 3 November). 2018 

(Persian). 

40. Romijn, D., van Kalmthout, J., Breedveld, K., & Lucassen, J. (2013) VSK-monitor 
2013. Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat. Utrecht. 

https://www.tweedekamer.nl (Accesseed 5 november 2018 ) 

41. Smith, M. D. (1983). What is sports violence? A sociological perspective. In J. H. 

Goldstein (Ed.), Sports Violence (pp.33–45). New York: Springer-Verlag. 

42. Sohrabzadeh, M., & Mansourian Ravandi, F. (2017). The experience of women's 

living from verbal violence in the family. Woman in Culture and Arts, 9(2), 245-264. 

(Persian). 

43.  Stirling, A. E., &  Kerr, G. A. (2008). Defining and categorizing emotional abuse in 

sport. European Journal of Sport Science, 8(4), 173-181.  

44. Taghavi, M. (2016). The strategies of the football federation of England to counter 

the sexual abuse of children. Available at: http://www.bbc.com/persian/sport-

38116510 (Accessed 15 May 2017). (Persian). 

45. Tang, R (2008). Review and review: An introduction to feminist theories. (M. Najm 

Iraqi, translator). Tehran: Ney Publication. (Persian). 

46. Thomlinson, P., & Strachan, D. (1996). Power and ethics in coaching. National 

Coaching Certification Program. Ottawa: Coaching Association of Canada 

47. Tiessen-Raaphorst, A., Lucassen, J., van den Dool, R., & van Kalmthout, J. (2008). 

Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport, 

ttps://www.scp.nl (Accessed vember 2018( 

http://www.tandfonline.com/author/Parent%2C+Sylvie
http://www.tandfonline.com/toc/wcsa20/current
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301531#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301531#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/2352250X/16/supp/C
http://www.fanoosedu.ir/?p=1847
http://www.tandfonline.com/author/Stirling%2C+Ashley+E
http://www.tandfonline.com/author/Kerr%2C+Gretchen+A
http://www.tandfonline.com/toc/tejs20/current
http://www.bbc.com/persian/sport-38116510
http://www.bbc.com/persian/sport-38116510


 1398بهار و تابستان ، 16ره پژوهش در ورزش تربیتی شما                                                       234

48. Vertommen, T., Schipper-van Veldhoven, N., Wouters, K., Kampen, J., 

Brackenridge, C. H., Rhind, D. J. A., …, & Eede, F. A. D. (2016). Interpersonal 

violence against children in sport in the Netherlands and Belgium. Child Abuse & 

Neglect, 51, 223-236. 

49. Ward, T., Polaschek, D. L. L., & Beech, A. R. (2006). Theories of sexual offending. 

Chichester, England: John Wiley & Sons. 

50. Žižek, S. (2013) Violence of the five look under the eye. (A. R. Pak Nohad, translator, 

4th Ed.). Tehran: Publication of Ney. 
 

 

 استناد به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و (. شناسایی1398کرانی، بهلول. )افروزه، محمدصادق.، زارعیان، حسین.، کاظمی

  برمبتنی رهیافت)ورزش  حوزة در کودکان علیه خشونت ابعاد تحلیل

 .34-213(: 16)7تربیتی، . پژوهش در ورزش(بنیادداده نظریة

 RES.2018.5963.1479/10.22089 دیجیتال: شناسة

Afroozeh, M. S., Zarean, H., Kazemi Korani, B.  (2019). Identification and 

Analysis the Dimensions of Violence against Children in the Field  

of Sport (Foundation-Based of Grounded Theory Approach).  

Research on Educational Sport, 7(16): 213-34. (Persian). 

Doi: 10.22089/RES.2018.5963.1479 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213415003646#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134/51/supp/C


 352                                                                                   ...کودکان  علیه خشونت ابعاد تحلیل و شناسايی

Identification and Analysis the Dimensions of Violence 
against Children in the Field of Sport (Foundation-Based of 

Grounded Theory Approach) 
 

M. S. Afroozeh1, H. Zarean2, B. Kazemi Korani3 

 

1. Assistant Professor of Sport Management, Jahrom University*1 
2. Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute 
3. M.Sc Student of Jahrom University 
 

Received: 2018/06/10                        Accepted: 2018/09/12 
 

Abstract 
 In the last two decades, attention has been paid to the phenomenon of violence 
against children in sport, which has so far been neglected in Iranian sport. 
Therefore, the purpose of this study was to identification and analysis the 
dimensions of violence against children in the field of sport. Considering the 
qualitative and exploratory nature of the violence against children in sport, the 
method of qualitative research was applied to the grounded theory and Glaser 
method (1992). The preliminary list was provided using preliminary studies. 
Subsequently, semi-structured interviews with appropriate intercoder reliability 
were gathered with 16 of the elite, coaches and experts aware of the subject of the 
research. For the validity of the interviews from multiple sources and analyzes, 
and maximum data with recorded were used. The data were then analyzed by 
three-step, open, axial, and selective coding . Open coding results led to 
identifying 98 cods in two dimensions and substrates. In the area of violence 
against the child 7 concepts and finally, in the selective coding, three components 
of verbal, physical and psychological violence were identified. In the context of 
the basics, 9 concepts consist Unawareness, taboo, subculture, family structure, 
club structure, personality characteristics of the club factors, personal desires, 
social learning and child position were classified and in the selective coding of 
the three contextual, structural and behavioral components were identified. It 
seems that the factors contributing to the phenomenon of violence against children 
in Iran's sport include the four elements of the self, structure of family, society 
and structure of club, and the deficiency in each element can pave the way for 
violence against the child. It is suggested that rules and regulations be formulated 
in a transparent and rigorous manner, and in this regard, media and non-
governmental organizations will also be empowered to support the legal education 
of families, clubs and children. 
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