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کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تأکید بر اعتماد اجتماعی
2

بهمن سبحانی ،1سید ضیا هاشمی
*

 .1دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .2دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1394/04/24 :

تاریخ پذیرش1395/07/12 :

چکیده
در ادبیات جامعهشناسی شبکههای اجتماعی غیررسمی بهعنوان یکی از راههای اصلی تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی
میان افراد و بهتبع آن ،افزایش اعتماد اجتماعی شناخته شدهاند و ازآنجاییکه ورزش همگانی نوع غیررسمی و داوطلبانۀ
ورزش بوده و فضای مطلوبی را جهت افزایش روابط متقابل و پیوندهای عاطفی و نزدیک بین افراد مختلف جامعه مهیا
میکند ،بهنظر میرسد که میتواند از طریق کارکردها و سازوکارهای خاص خود در تقویت اعتماد اجتماعی مؤثر باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ شرکت جوانان در ورزشهای همگانی با اعتماد اجتماعی آنها به انجام رسید .روش
این پژوهش پیمایشی بوده و طرح آن از نوع همبستگی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی جوانان  15تا  29سالۀ
شهر تهران بود که از میان آنها  405نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب
شده و به دو گروه شرکتکننده در ورزش همگانی و غیرشرکتکننده در ورزش همگانی تقسیم شدند و مؤلفههای اعتماد
اجتماعی آنها با استفاده از پرسشنامۀ پژوهشگرساخته سنجیده شد .نتایج نشان میدهد که میانگین اعتماد اجتماعی
درحالت کلی آن برای افراد شرکتکننده در ورزش همگانی ( )2/96بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد
غیرشرکتکننده در آن ( )2/84میباشد و این تفاوت از نظر آماری معنادار است؛ بدینمعناکه میتوان گفت شرکت در
ورزش همگانی با میزان اعتماد اجتماعی جوانان مورد پژوهش همبستگی دارد .همچنین ،در بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی
مشخص گردید که تفاوت میانگین دو گروه درمورد متغیرهای اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیمیافته از نظر آماری
معنادار میباشد؛ اما درمورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تأثیر معناداری مشاهده نمیشود.
واژگان کلیدی :ورزش همگانی ،اعتماد اجتماعی ،شبکههای اجتماعی غیررسمی ،جوانان
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مقدمه
ورزش و فعالیت جسمانی بهعنوان یک واقعیت اجتماعی از زمانهای بسیار دور در ساختار جوامع
بشری وجود داشته و بخشی از زندگی روزمرۀ انسانها را تشکیل داده است .این پدیدۀ اجتماعی ـ
فرهنگی ،پیوندی انداموار با مجموعۀ نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد .البته ،مفهوم ورزش را نباید
به تحققبخشیدن اهداف صرفاً رقابتی که یک تصور و برداشت تنگبینانه از ورزش است ،محدود کرد؛
زیرا ،ورزش به لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارای مفهومی غنیتر و گستردهتر میباشد .به اعتقاد لیکر1
( ،)2002ورزش دارای یک وجه ارتباطی است که بر غنیساختن تعامل میان انسانها اثر میگذارد.
ارتباطات ،مناسبات و تماسهای ورزشی نوعی از روابط اجتماعی در معنای خاص بوده و به تولید
شبکههای روابط ورزشی ـ اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و در بین اقشار و نهادهای مختلف آن
میپردازد .تمامی جامعهشناسان ورزشی در این نکته همعقیده هستند که فرصتهای تعامل اجتماعی
که از طریق ورزش و درونمایههای آن (آموزش و تمرین ،رقابت ،تماشا ،جابهجایی و غیره) دست
میدهد ،آشکارا به خلق ارزشهای پذیرفتهشدۀ اجتماعی و کسب هنجارهای مورد پذیرش اجتماعی
مطلوب اجتماعی کمک میکند (الخولی.)200-199 ،1381 ،2
در این ارتباط ،آلد )2008( 3عنوان میکند که با توجه به خصلت اجتماعی ورزش ،دارای پتانسیل
غلبه بر حل مفهوم چالشبرانگیز شکلگیری هویت از میان هویتهای فرهنگی چندپاره و مسائل
متعاقب آن از طریق تطبیق نقشهای چندگانۀ بالقوۀ افراد (برایمثال والد ،همکالسی ،شهروند ،کارمند
و همسایه) میباشد .وی به نقل از هریس )1998( 4اظهار میکند که ورزش میتواند فرصت برقراری
دوستیهای جدید در عرض مرزبندیهای اجتماعی را فراهم نماید و این فرایند ورای شرکتکنندگان
در ورزش ،سایر افراد نزدیک به آنها که مشارکتی در ورزش ندارند (ازقبیل والدین ،همکاران ،مربیان
و غیره) را نیز شامل میشود (آلد .)2008 ،پژوهشگری دیگر بر این باور است که باشگاههای ورزش
محلی یکی از مؤلفههای مهم شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی هستند که ایجاد ،گسترش و
حفظ سرمایۀ اجتماعی را پشتیبانی میکنند .باشگاههای ورزشی مبتنیبر اجتماع محلی (ورزش
همگانی) ،فرصتهایی را برای افراد جامعه فراهم میآورند تا گرد هم جمع شوند و آنها را قادر میسازد
تا بهواسطۀ سازوکارهای رسمی و غیررسمی ورزش با شبکههای اجتماعی گستردهتر مرتبط و درگیر
شوند (کاسکلی.)2008 ،5
1. Laker
2. Alkhowli
3. Auld
4. Harrise
5. Cuskelly
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ورزش همگانی که با هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهمکردن تکثرگرایی ورزشی،
تقویت ورزش قهرمانی ،ورزش رقابتی ،تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایهگذاری گردید ،عالوهبر
افزایش سالمت و نشاط در جامعه دارای کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی ،تقویت همبستگی
و مشارکت اجتماعی ،تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی و کمک به فرایند جامعهپذیری نیز میباشد
(روشندل .)1386 ،در ادبیات جامعهشناسی ،شبکههای اجتماعی غیررسمی یکی از راههای اصلی
تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی میان افراد و بهتبع آن افزایش اعتماد اجتماعی میباشد و ازآنجاکه
ورزش همگانی نوع غیررسمی و داوطلبانۀ ورزش است که میتواند فضای مطلوبی را جهت افزایش
روابط متقابل و پیوندهای عاطفی و نزدیک بین افراد مختلف جامعه مهیا کند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد
ورزش همگانی میتواند از طریق کارکردها و سازوکارهای خاص خود به تقویت اعتماد اجتماعی کمک
کند.
دراینراستا ،چلبی ( )12 ،1384اعتماد را داشتن حسنظن نسبت به تمامی افراد در روابط اجتماعی
جدای از تعلق آنها به گروه قومی ـ قبیلهای و مذهبی میداند که این امر منجر به گسترش روابط
برونگروهی میشود .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت اعتماد عمدت ًا مقولهای اجتماعی است که مستلزم
وجود رابطه بوده و در جریان جامعهپذیری و تجارب اجتماعی پدید میآید؛ بنابراین ،دارای خصلتی
اکتسابی بوده و موضوعی فرهنگی شمرده میشود که بر پایۀ ارزشهای مشترک معنا مییابد (سبحانی،
 .)24 ،1390در مطالعات مختلف اعتماد در اشکال مختلف اعتماد بنیادین ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد
تعمیم یافته و اعتماد نهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .اگر اعتماد را بهعنوان یک ویژگی
شخصیتی و یک نگرش اجتماعی از سوی فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون در نظر بگیریم که باعث
میشود وی افراد و موضوعات اجتماعی را قابلاعتماد بداند و نسبت به آنها با حسنظن و خوشبینی
نگاه کند ،با مفهوم اعتماد بنیادین 1سروکار خواهیم داشت (اریکسون1986 ،؛ گیدنز .)1385 ،2اعتماد
میتواند بهعنوان یک ویژگی در سطح روابط بین فردی و گروهها مدنظر قرار گیرد که در این حالت
اعتماد بین شخصی 3که به تعامالت مبتنیبر اعتماد بین افراد میپردازد ،مطرح میشود .این نوع
اعتماد را میتوان در دو سطح درونگروهی و برونگروهی بررسی کرد .در اعتماد درونگروهی،
حسنظن فرد نسبت به گروه خودی ،خانواده و همکیشان مورد بررسی قرار میگیرد (بالو1964 ،4؛
هومنز1974 ،5؛ جانسون )1993،6و در اعتماد برونگروهی حسنظن فرد نسبت به همۀ افراد جامعه
1. Fundamental Trust
2. Erikson & Giddens
3. Interpersonal Trust
4. Blau
5. Homans
6. Johnson
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در روابط اجتماعی به دور از گروههای قومی و سازمانی در نظر گرفته میشود (چلبی1384،؛ گیدنز،
 .)1385در سطح کالن نیز میتوان به سطح عام اعتماد توجه نمود که اعتماد به اصناف و گروههای
اجتماعی (اعتماد تعمیمیافته) 1و اعتماد افراد به نظامها و نهادهای کالن جامعه (اعتماد نهادی) 2را
دربرمیگیرد (گیدنز1385 ،؛ زتومکا . )1386 ،3مروری بر نظریات مرتبط با اعتماد بیانگر آن است که
نزد بیشتر متفکران ،ارتباطات و شبکههای اجتماعی نقشی اساسی در اعتماد دارند .اگرچه
نظریهپردازان کالسیک بیشتر از اعتماد به همبستگی توجه داشتهاند؛ اما بهطور ضمنی بر اهمیت
آشنایی و روابط رو در رو در شکلگیری اعتماد اشاره نمودهاند .در گماینشافت (تونیس) ،4جوامع
مبتنیبر همبستگی مکانیک (دورکیم) ،5جوامع پیش از مدرن (زیمل) 6و جوامع سنتی (وبر) ،7روابط
تعریفشدۀ مبتنیبر آشنایی و قرابت ،عامل همبستگی و انسجام شناخته میشود؛ اما در آرا معاصر با
وضوح بیشتری به اهمیت روابط متقابل و رو در رو در شکلگیری و تقویت اعتماد اجتماعی اشاره شده
است .روابط مبتنیبر تعامل متقابل میان افراد و گروهها (پارسونز) ،8گسترش شعاع اعتماد (فوکویاما)،9
شبکهها ،هنجارها و اعتماد (پاتنام) ،10آشنایی بیشتر و کاهش عدمتعین (لومان) ،11اعتماد تعمیمیافته
(گیدنز) ،روابط اظهاری و عاطفی (چلبی) و غیره اشاره به اهمیت شبکههای اجتماعی و روابط متقابل
افراد و گروهها دارند؛ بنابراین ،تقویت روابط و پیوند میان افراد جامعه میتواند به تقویت اعتماد
اجتماعی منجر شود و دراینمیان ،نهادهای مختلف جامعه از قبیل آموزشوپرورش ،دین ،رسانهها و
ورزش (ورزش همگانی) میتوانند در شکلگیری شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی که به افزایش
و بسط روابط و پیوند افراد جامعه منجر میشوند ،ایفای نقش کنند.
در رویکرد کارکردگرایی ،پژوهشگران مسائل اجتماعی جامعه را منظومهای دارای ابعاد درهمتنیده و
روابط همبسته و نظاممند میدانند که هر بخش از آن میتواند کارکردها و وظایفی را برای حفظ نظم
و انسجام اجتماعی به انجام رساند .غالب ًا اهداف ورزش همگانی را در چهار بخش اهداف بهداشتی و
تندرستی ،پرورشی و اخالقی ،روانی و اجتماعی و حرکتی و مهارتی طبقه بندی و بررسی مینمایند.

1. Generalized Trust
2. Institutional Trust
3. Sztompka
4. Tonnies
5. Durkheim
6. Simmel
7. Weber
8. Parsons
9. Fukuyamma
10. Putnam
11. Luhman
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اهداف بهداشتی و تندرستی و حرکتی و مهارتی را میتوان از اهداف یا کارکردهای آشکار دانست و
اهداف پرورشی و اخالقی و روانی و اجتماعی را میتوان بهنوعی اهداف یا کارکردهای پنهان ورزش
همگانی قلمداد کرد .نتایج پژوهشهای متعدد از جمله ساووال ،)2002( 1پریرا 2و همکاران (،)2002
رمضانی خلیلآباد ( ،)1375غفرانی و همکاران ( ،)1388رمضانینژاد و همکاران ( ،)1388احسانی و
همکاران ( ،)1393عزیزی ( ،)1388شعبانی و همکاران ( )1393و غیره نشان میدهد که انگیزۀ افراد
از شرکت در ورزش همگانی بهترتیب اولویت بیشتر به کارکردهای آشکار آن مرتبط میباشد؛
درحالیکه به عقیدۀ بسیاری از اندیشمندان ،کارکردهای پنهان این نوع فعالیتها اهمیت بسیاری برای
جوامع و گروهها در پی خواهد داشت؛ بهعنوانمثال ،ویلکرسون و دودر )1988( 3در پژوهشی با عنوان
"ورزش همگانی چه کاری را برای مردم انجام میدهد" ،هفت وظیفه و عملکرد را برای ورزش همگانی
در جامعه ذکر نمودند که بیشتر بیانگر کارکردهای اجتماعی و روانی آن میباشند .این هفته عملکرد
عبارت هستند از :کاهش هیجانات ،اثبات هویت ،کنترل اجتماعی ،اجتماعیشدن ،ایجاد الگوهای
رفتاری جدید ،بیداری و آگاهی جمعی ،موفقیت و نشاط.
دراینراستا ،جی .ای .نیکسون )1978( 4پنج کارکرد اجتماعی را برای ورزش همگانی برشمرده است:
کارکرد اجتماعی ـ عاطفی ،کارکرد اجتماعیشدن ،کارکرد تکاملی و یکپارچهسازی ،کارکرد تحرک
اجتماعی و کارکرد سیاسی (الخولی .)75 ،1381،الرسن )1976( 5نیز کارکردهایی را برای ورزش
همگانی پیشنهاد میکند که بیانگر ابعاد پررنگ اجتماعی آن است؛ از جمله تحققبخشیدن به اهداف
پذیرفتهشدۀ اجتماعی ،آمادهسازی برای پذیرش رهبری و تبعیت در جامعۀ دموکراتیک و سازگاری
اجتماعی و انطباق محیطی (الخولی .)74 ،1381،عالوهبراین ،جی کواکلی )1983( 6به اندیشههای
پارسونز پیرامون نیازهای اجتماعی اساسی و مطلوب که ورزش میتواند در آنها سهم داشته باشد
(شامل :حفظ الگو ،تکامل و تطبیق) اشاره کرده است .به اعتقاد وی ،کارکردگرایان بر این باور هستند
که ورزش تجربههای آموختهای را بهدست میدهد که کار آنها تقویت و توسعۀ دایرۀ آموختن و
فراگیری است که طی موقعیتها یا کنشهای دیگری پدید میآید .شایانذکر است که ورزش میتواند
بهعنوان یک نهاد ثانوی که پارهای نهادهای نخستین چون خانواده و مدرسه را یاری میرساند ،خدمت
کند؛ زیرا ،بر آن است افراد را بهگونهای تربیت کند که با جریان اجتماعی اصلی توافق و سازگاری
داشته باشند .همچنین ،ورزش با گردهمآوردن مردم و وحدتبخشیدن به آنها و تزریق احساسات
1. Savolla
2. Preiera
3. Wilkerson & Dudder
4. Nixon
5. Larson
6. Coakley
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همگروهی الفتزا میان آنها ،خدمت ارزندهای به جامعۀ خود میکند .ورزش احساس تعلق بهوجود
میآورد ،هویت شخصی را متبلور میسازد ،روابط اجتماعی را خلق میکند و پیوندهای دوستی و
محبت افراد را تحکیم میبخشد .ذکر این نکته ضرورت دارد که اصحاب نظریۀ کارکردی ،تطبیق را
بهعنوان یک کارکرد اجتماعی ورزش میدانند؛ زیرا ،با نگاهی به جوامع صنعتی و بهویژه جوامعی که
از دستگاههای فناوری پیشرفته درزمینۀ ارتباطات و روابط برخوردار هستند ،معلوم میشود که ورزش
تنها زمینه برای فعالیتهایی است که کار آنها رشددادن و تکاملبخشیدن به مهارتهای بدنی و
همسازی و تطبیق با شرایط محیطی و مقتضیات اجتماعی میباشد (کواکلی.)32-34 ،1983،
دراینزمینه ،دائرتی و میزنر )2008( 1به این نتیجه رسیدند که شبکههای ورزش همگانی ،مکانهای
بالفعل و بالقوهای را برای تقویت سرمایۀ اجتماعی بهویژه در میان شرکتکنندگان داوطلب فراهم
میآورند و این امکان در میان افراد ،بیشتر از شبکههای رسمی و اعضای سازمانی ورزشهای همگانی
ال
میباشد .همچنین ،آلد ( )2008بر این باور است که مدارک و شواهد تجربی کافی برای اثبات کام ً
روشن مزایای اجتماعی ورزش که منجر به بسط و گسترش سرمایۀ اجتماعی میشود ،وجود دارد.
اسکینر 2و همکاران ( )2008نیز با تحلیل مطالعاتی از انگلستان ،اسکاتلند ،ایرلند شمالی و کانادا و
بهکارگیری آن در متن جامعۀ استرالیا به این نتیجه دست یافتند که عواملی چون سیاستها و
راهبردهای توسعۀ ورزش ،عضویت ،مکانها و فضاها ،توسعۀ اجتماعی ،ارزیابی و پایش و ثبات اجتماعی
از مهمترین عوامل اثرگذار بر تجربۀ موفق بهکارگیری ورزش در توسعۀ اجتماعی و ایجاد سرمایۀ
اجتماعی مثبت در جوامع کمبرخوردار میباشند.
الزم به ذکر است که در ایران مطالعات چندانی در ارتباط با کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی
صورت نگرفته است؛ اما در چند مورد به انگیزۀ شرکتکنندگان در ورزش همگانی ،وضعیت آن در
ایران ،چالشها و موانع توسعه و گسترش آن و دیدگاهها و چشماندازهای آیندۀ ورزش همگانی در
کشور پرداخته شده است .از جملۀ این مطالعات میتوان به پژوهش رمضانی خلیلآباد ( ،)1375غفرانی
و همکاران ( ،)1388رمضانینژاد و همکاران ( ،)1388احسانی و همکاران ( ،)1393عزیزی (،)1388
شعبانی و همکاران ( )1393و غیره اشاره نمود .نتایج یکی از مطالعات کاربردی دراینزمینه که حدود
10سال پیش توسط مظفری و قره ( )1384با عنوان "وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسۀ آن با
چند کشور منتخب جهان" انجام گرفت (اگرچه تکرار نگشته و نتایج آن بهروز نمیباشد) ،نشان داد
درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیأتهای ورزش همگانی به ورزش میپردازند معادل 5/9
درصد جمعیت است که درمقایسه با  23کشور دیگر جهان از همه کمتر میباشد و مسئوالن مربوطه
1. Doherty & Misener
2. Skinner
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میبایست با اولویت بیشتری سالها عدم توجه به ورزش همگانی را با ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت
به این ورزشها و ایجاد امکانات ویژۀ ورزش همگانی ارزانقیمت ،ساده و دردسترس جبران نمایند.
همچنین ،آنها عنوان کردند که با توجه به درصد اندک شرکتکنندگان در ورزش همگانی و نقش
این ورزشها در کاهش معضالت جسمانی ،بهداشتی ،روانی و اجتماعی ،ضروری است ملزومات توسعه
و گسترش این ورزشها در جامعه فراهم گردد.
روششناسی پژوهش
روش انجام پژوهش حاضر پیمایشی بوده و طرح آن از نوع همبستگی یا مقطعی میباشد .همچنین،
واحد تحلیل ،فرد بود و اطالعات موردنیاز از افراد جامعۀ موردنظر با استفاده از پرسشنامۀ
پژوهشگرساخته جمعآوری گردید .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی جوانان  15تا  29سالۀ ساکن شهر
تهران در سال ( )1390تشکیل دادند .براساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران ،جمعیت جوانان ساکن
شهر تهران در سال ( )1390برابر با  2361911نفر بوده است که از این تعداد 1192198 ،نفر مرد و
 1169713نفر زن بودهاند .شایانذکر است که حجم نمونۀ متناسب با این جامعه ،طبق فرمول کوکران
معادل  384نفر بهدست آمد که برای رفع اثر عدم پاسخگویی کامل به پرسشنامهها و یا کدهای
گمشده ،این تعداد بهمیزان پنج درصد افزایش یافت و حجم نمونه معادل  405نفر برآورد گردید.
سپس ،افراد نمونه به دو گروه "شرکتکننده در ورزش همگانی"  225نفر ( 120مرد و  105زن) و
"غیرشرکتکننده در ورزش همگانی"  180نفر ( 90مرد و  90زن) تقسیم شدند.
عالوهبراین ،انتخاب نمونهها بهشیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بود که در مرحلۀ اول مناطق
22گانۀ شهر تهران براساس اطالعات اقتصادی خانوارها و درجهبندی سطح اقتصادی اجتماعی مناطق
توسط مرکز آمار به سه بخش (باال ،متوسط و پایین) تقسیم گردید و درادامه ،از هر بخش یک منطقه
انتخاب گشت .برایناساس ،مناطق یک ،شش و  18بهعنوان مناطق با وضعیت اقتصادی باال ،متوسط
و پایین در نظر گرفته شد .در مرحلۀ دوم از میان پارکهای متعدد هر منطقه ،یک پارک که محل
انجام فعالیتهای ورزش صبحگاهی بود ،انتخاب گردید (پارک قیطریه از منطقۀ یک ،پارک الله از
منطقۀ شش و پارک میثاق از منطقۀ  .)18سپس ،در مرحلۀ سوم گروه اول جمعیت نمونه از بین
جوانان شرکتکننده در فعالیتهای ورزش همگانی انتخاب شدند و در آخرین مرحله از میان جوانان
ساکن در محلههای اطراف پارکهای مذکور ،گروه دوم جمعیت نمونه (گروه غیرشرکتکننده در
ورزش همگانی) گزینش گردیدند .پس از جمعآوری پرسشنامهها10 ،مورد از آنها بهدلیل عدم
پاسخگویی کامل و داشتن کدهای گمشدۀ بسیار از فرایند تحلیل حذف شدند و تعداد پاسخگویان به
 395مورد تقلیل یافت.
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ازآنجاییکه در این پژوهش از پرسشنامۀ پژوهشگرساخته استفاده گردید ،بهمنظور سنجش روایی
آن از اعتبار صوری (اتفاقنظر متخصصان و پژوهشگران یک رشته بر روی شاخصهای ابزار سنجش)
بهره گرفته شد .الزمبهذکر است که شاخصها و گویههای این پرسشنامه ابتدا با مشورت و همکاری
چند تن از اساتید دانشگاه و دانشجویان دورۀ دکتری و کارشناسیارشد جامعهشناسی تهیه شدند و
پس از بحث و بررسی ،برخی از گویهها حذف شده و یا اصالح گردیدند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد اعتبار
صوری این پرسشنامه مطلوب باشد .عالوهبراین ،برای تعیین پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ
استفاده گردید .در جدول شمارۀ یک مشاهده میشود که ضریب آلفای کرونباخ سه مورد از متغیرها
باالتر از ( )0/8بوده و درمورد یک متغیر باالتر از ( )0/6است؛ بنابراین ،میتوان گفت که پایایی و
قابلیت اعتماد پرسشنامه در سطح باالیی قرار دارد.
جدول 1ـ ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد بنیادین

14

0/83

اعتماد بین شخصی
اعتماد تعمیمیافته

11
13

0/62
0/81

اعتماد نهادی

12

0/85

نتایج
فرضیۀ اول :بهنظر میرسد بین شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیرشرکتکنندگان در آن از
نظر اعتماد اجتماعی تفاوت وجود دارد.
با توجه به جدول شمارۀ دو مشاهده میشود که میانگین اعتماد اجتماعی در حالت کلی آن برای
افراد شرکتکننده در ورزش همگانی ( )2/96بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکتکننده
در ورزش همگانی ( )2/84میباشد؛ بنابراین ،به نظر میرسد که شرکت در ورزش همگانی بر میزان
اعتماد اجتماعی افراد تأثیر مثبت داشته باشد .برای بررسی معناداربودن این تفاوت از نظر آماری از
آزمون تفاوت میانگین (تی مستقل) استفاده گردید .مالحظه میشود که مقدار تی بهدستآمده برای
این فرضیه برابر با ( )4/125و سطح معناداری آن معادل ( )Sig =0/001است که کمتر از ()0/05
میباشد؛ بنابراین ،با اطمینان  95درصد ،فرض صفر (مبنیبر نبود تفاوت بین میانگین دو گروه) رد
شده و فرضیۀ اول پژوهش تأیید میگردد؛ بدینمعنا که با اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود که
شرکت در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد اجتماعی افراد تأثیر میگذارد.
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جدول 2ـ نتایج آزمون تفاوت میانگین گروهها از نظر متغیر اعتماد اجتماعی
آمارههای توصیفی

شرکت در
ورزش همگانی

فراوانی

میانگین

بله

221

2/96

0/313

خیر

174

2/84

0/294

انحراف استاندارد

آزمون تفاوت میانگین
تی مستقل
4/125

درجه آزادی

معناداری

392/9

0/001

با توجه به اینکه متغیر اعتماد اجتماعی در این پژوهش از ترکیب چهار متغیر اعتماد بنیادین ،اعتماد
تعمیمیافته ،اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی بهدست آمده است ،برای دقت و وضوح بیشتر نتایج
معناداری تفاوت میانگین هر چهار بعد فوق بهطور جداگانه در فرضیات دوم تا پنجم موردآزمون قرار
گرفت.
فرضیۀ دوم :بهنظر میرسد که بین شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیرشرکتکنندگان در آن
از نظر اعتماد بنیادین تفاوت وجود دارد.
جدول 3ـ نتایج آزمون تفاوت میانگین گروهها از نظر متغیر اعتماد بنیادین
آمارههای توصیفی

شرکت در

آزمون تفاوت میانگین

ورزش همگانی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

تی مستقل

درجه آزادی

معناداری

بله
خیر

221
174

2/98
2/93

0/435
0/033

1/318
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0/188

مالحظه میشود که میانگین اعتماد بنیادین برای افراد شرکتکننده در ورزش همگانی ( )2/98اندکی
بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکتکننده در ورزش همگانی ( )2/93میباشد که
نشاندهندۀ بهتربودن نسبت نمرات کسبشده توسط گروه شرکتکننده در ورزش همگانی نسبت به
گروه غیرشرکتکننده است .همچنین ،مقدار تی بهدستآمده برای این فرضیه معادل ( )1/318بوده
و سطح معناداری بهدستآمده برای آن برابر با ( )Sig =0/188است که بیشتر از ( )0/05میباشد؛
بنابراین ،با اطمینان  95درصد ،فرض صفر (مبنیبر نبود تفاوت بین میانگین دو گروه) تأیید میشود.
بهعبارتدیگر ،فرضیۀ دوم این پژوهش رد میشود؛ بدینمعناکه با اطمینان  95درصد میتوان ادعا
نمود که تأثیر شرکت در ورزش همگانی بر اعتماد بنیادین افراد بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد.
فرضیۀ سوم :بهنظر میرسد بین شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیرشرکتکنندگان در وررزش
همگانی از نظر اعتماد بین شخصی تفاوت وجود دارد.
جدول شمارۀ چهار حاکی از آن است که میانگین اعتماد بین شخصی برای افراد شرکتکننده در
ورزش همگانی معادل ( )3/13و بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکتکننده در ورزش
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همگانی ( )2/91میباشد؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که نسبت نمرات کسبشده توسط گروه
شرکتکننده در ورزش همگانی نسبت به گروه غیرشرکتکننده بهتر باشد که معناداری این تفاوت
میانگین با آزمون تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول 4ـ نتایج آزمون تفاوت میانگین گروهها از نظر متغیر اعتماد بین شخصی
آمارههای توصیفی

شرکت در

آزمون تفاوت میانگین

ورزش همگانی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

تی مستقل

درجه آزادی

معناداری

بله
خیر

221
174

3/13
2/91

0/330
0/244

7/548

391/5

0/001

نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار تی بهدستآمده برای این فرضیه برابر با ( )7/548و سطح
معناداری آن معادل ( )Sig =0/001میباشد که کمتر از ( )0/05است؛ بنابراین ،با اطمینان  95درصد،
فرضیۀ سوم پژوهش تأیید میگردد؛ بدینمعناکه با اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود که شرکت
در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد بین شخصی افراد تأثیر دارد.
آزمون تفاوت میانگین اعتماد بین شخصی به تفکیک گویههای آن در جدول شمارۀ پنج نشان میدهد
که درمورد تمامی اشخاص ،میزان اعتماد افراد شرکتکننده در ورزش همگانی بیشتر از افراد
غیرشرکت کننده است؛ اما آزمون تفاوت میانگین اعتماد دو گروه حاکی از آن است که این تفاوت
درمورد افراد خانواده ،دوستان و اقوام و خویشان از نظر آماری معنادار نمیباشد؛ اما درمورد همکاران،
همسایگان و همشهریان معنادار است؛ بدینمعناکه با اطمینان  95درصد میتوان گفت که ورزش
همگانی باعث افزایش اعتماد به افراد کمتر صمیمی از جمله همسایگان ،همکاران و سایر همشهریان
میگردد.
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جدول 5ـ مقایسۀ میانگین اعتماد بین شخصی بین دو گروه
گروهها

ورزش همگانی

میانگین

بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

4/24
4/14
3/46
3/40
3/49
3/36
2/99
2/64
3/34
2/51
2/94
2/52

خانواده
دوستان
اقوام و خویشان
همسایگان
همکاران
همشهریان

نتیجۀ آزمون تی مستقل
مقدار تی

معناداری

1/241

0/215

0/772

0/440

1/657

0/098

5/624

0/001

14/316

0/001

7/240

0/001

فرضیۀ چهارم :بهنظر میرسد بین شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیرشرکتکنندگان در آن از
نظر اعتماد تعمیمیافته تفاوت وجود دارد.
با توجه به جدول شمارۀ شش مشاهده میشود که میانگین اعتماد تعمیمیافته برای افراد شرکتکننده
در ورزش همگانی ( )2/93بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکتکننده در ورزش همگانی
( )2/81میباشد .همچنین ،جدول فوق نشان میدهد که مقدار تی بهدستآمده برای این فرضیه برابر
با ( )3/430و سطح معناداری آن معادل ( )Sig =0/001میباشدکه کمتر از ( )0/05میباشد؛ بنابراین،
با اطمینان  95درصد ،این فرضیۀ پژوهش تأیید میشود؛ بدینمعناکه با اطمینان  95درصد میتوان
ادعا نمود که شرکت در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد تعمیمیافتۀ افراد تأثیر دارد.
جدول 6ـ نتایج آزمون تفاوت میانگین گروهها از نظر متغیر اعتماد تعمیمیافته
آمارههای توصیفی

شرکت در

آزمون تفاوت میانگین

ورزش همگانی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

تی مستقل

درجه آزادی

معناداری

بله
خیر

221
174

2/93
2/81

0/414
0/317

3/340

392/7

0/001
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همچنین ،نتایج مقایسۀ میانگینهای دو گروه پاسخگویان و آزمون تی مستقل آن که در جدول شمارۀ
هفت آمده است ،نشان میدهد که میانگین میزان اعتماد افراد شرکتکننده در ورزش همگانی درمورد
تمامی اصناف و گروهها باالتر از گروه دوم است و این تفاوت درمورد کارمندان ،پرستاران ،دانشجویان،
رانندگان تاکسی و مسافربرهای شخصی معنادار میباشد؛ بدینمعناکه شرکت در ورزش همگانی بر
اعتماد افراد به این گروهها تأثیر مثبتی دارد.
جدول 7ـ مقایسۀ میانگین اعتماد به اصناف و گروههای اجتماعی بین دو گروه
اصناف
استادان دانشگاه
مغازهداران
روحانیون
معلمان
رانندگان تاکسی
کارمندان
پزشکان
ورزشکاران
بازاریان
دانشجویان
پرستاران
مسافربرهای شخصی

ورزش همگانی

میانگین

بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

3/31
3/22
3/76
2/69
3/27
3/21
3/25
3/20
2/97
2/80
3/02
2/92
3/00
2/92
2/74
2/58
2/56
2/50
2/88
2/63
2/91
2/70
2/59
2/43

نتیجۀ آزمون تی مستقل
مقدار تی

معناداری

1/423

0/156

1/136

0/257

1/017

0/310

0/825

0/413

2/375

0/018

2/233

0/026

1/067

0/287

2/526

0/012

0/615

0/539

3/977

0/001

0/939

0/003

2/561

0/011
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فرضیۀ پنجم :بهنظر میرسد بین شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیرشرکتکنندگان در آن از
نظر اعتماد نهادی تفاوت وجود دارد.
طبق جدول شمارۀ هشت مشاهده میشود که میانگین اعتماد نهادی برای افراد شرکتکننده در
ورزش همگانی معادل ( )2/98اندکی بیشتر از میانگین این متغیر برای افراد غیرشرکتکننده در
ورزش همگانی ( )2/93میباشد و این شاخص بیانگر بهتربودن نسبت نمرات کسبشده توسط گروه
شرکتکننده در ورزش همگانی نسبت به گروه غیرشرکتکننده میباشد.
جدول 8ـ نتایج آزمون تفاوت میانگین گروهها از نظر متغیر اعتماد نهادی
آمارههای توصیفی

شرکت در

آزمون تفاوت میانگین

ورزش همگانی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

تی مستقل

درجه آزادی

معناداری

بله
خیر

221
174

2/79
2/72

0/414
0/359

1/619

393

0/106

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار تی بهدستآمده برای این فرضیه برابر با ( )3/313است و سطح
معناداری آن معادل ( )Sig=0/106میباشد که بیشتر از ( )0/05است؛ بنابراین ،با اطمینان  95درصد،
فرض صفر (مبنیبر نبود تفاوت بین میانگین دو گروه) تأیید میشود .بهعبارتدیگر ،فرضیۀ پنجم این
پژوهش رد میشود؛ بدینمعناکه با اطمینان  95درصد میتوان ادعا نمود که تأثیر شرکت در ورزش
همگانی بر اعتماد نهادی افراد مورد پژوهش بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد.
عالوهبراین ،نتایج جدول شمارۀ نه حاکی از آن است که درمورد تمام سازمانها و نهادهای موردنظر،
میزان اعتماد افراد شرکتکننده در ورزش همگانی باالتر از میزان اعتماد گروه غیرشرکتکننده در
ورزش همگانی میباشد؛ اما این تفاوت تنها درمورد شهرداری و سازمانهای خدماتی (مانند سازمان
آب ،برق و گاز) بهلحاظ آماری معنادار است و درمورد سایر نهادها و سازمانها معنادار نمیباشد.
بهعبارتدیگر ،شرکت در ورزش همگانی بر اعتماد افراد به شهرداری (بهعنوان متولی ورزش شهروندی
و همگانی) تأثیر مثبتی دارد .بهطورکلی ،تفاوت میانگین اعتماد نهادی بین دو گروه بهلحاظ آماری
معنادار نمیباشد.
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جدول 9ـ مقایسۀ میانگین گویههای اعتماد نهادی
نهادها
شهرداری
آموزشوپرورش
نیروی انتظامی
بانک
پست
آزانسهای مسافرتی
صدا و سیما
راهنمایی و رانندگی
دادگاهها
بیمارستانها
مخابرات
سازمانهای خدماتی

ورزش همگانی

میانگین

بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر

2/67
2/56
2/96
2/93
2/84
2/83
2/89
2/87
2/93
2/86
2/65
2/59
2/55
2/51
2/79
2/71
2/67
2/62
2/62
2/59
2/74
2/67
2/89
2/75

نتیجۀ آزمون تی مستقل
مقدار تی

معناداری

2/540

0/011

0/492

0/623

0/123

0/902

0/275

0/784

0/967

0/334

0/997

0/319

0/690

0/491

1/812

0/071

0/783

0/434

0/541

0/589

0/185

0/237

2/082

0/038

بحث و نتیجهگیری
درحالیکه نتایج پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (یافتههای تهران) در سال ( )1382نشان داد
که میزان اعتقاد جوانان به وجود اعتماد در بین مردم 57 ،درصد باالتر از متوسط 27/2 ،درصد در حد
متوسط و تنها  15/7درصد پایینتر از متوسط بوده است؛ نتیجۀ تحقیق حاضر نشان داد که میزان
اعتماد اجتماعی در میان جوانان شهر تهران با میانگین ( )2/91پایینتر از حد متوسط است؛
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بهطوریکه میزان اعتماد اجتماعی  40درصد از پاسخگویان از حد متوسط پایینتر بوده و تنها 14/7
درصد از آنها اعتماد باالتر از متوسط داشتهاند و میزان اعتماد  45/3درصد از آنها در حد متوسط
بوده است؛ که بیانگر آن است که از میزان اعتماد در میان جوانان کاسته شده و اعتقاد بهوجود گذشت،
امانتداری ،انصاف ،پایبندی به تعهدات و غیره کمرنگ شده است .همچنین ،با توجه به نتایج آزمون
فرضیات ،میتوان گفت ورزش همگانی بر اعتماد اجتماعی مؤثر است؛ بدینمعناکه متغیرها بیشتر
مبتنیبر روابط با افراد و نقشهای اجتماعی هستند که این نتیجه با نظریۀ بیشتر صاحبنظران
جامعهشناسی ورزش درمورد کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی همخوانی دارد (ویلکرسون و دودر،
1988؛ هریس1998 ،؛ کاسکلی2008 ،؛ دائرتی و میزنر2008 ،؛ آلد2008 ،؛ اسکینر و همکاران،
 2008و روشندل)1386 ،؛ اما درمورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تأثیر معناداری مشاهده نگردید.
نتایج تحلیل عنصر به عنصر متغیر اعتماد بین شخصی نشان میدهد که در میان جوانان شرکتکننده
در تحقیق اعتماد به افراد نزدیک بیشتر است و کمتر به غریبهها و افراد ناشناس اعتماد دارند .البته،
معناداربودن تفاوت میانگین اعتماد به همسایگان ،همکاران و همشهریان تأییدکنندۀ این ادعای
پژوهش است که ورزش همگانی با گسترش شعاع اعتماد و افزایش عامگرایی همبستگی مستقیم دارد.
درمورد اعتماد تعمیمیافته مالحظه میشود که اعتماد به قشر فرهیخته و فرهنگی جامعه اعم از اساتید
دانشگاه ،روحانیون و معلمان ،باالتر از سایر اقشار است .باالتربودن میزان اعتماد به پزشکان ،رانندگان
تاکسی و مغازهداران نسبت به پرستاران ،مسافربرهای شخصی و بازاریان تأییدکنندۀ نظریههای زتومکا
( )1386در رابطه با تأثیر موقعیت و پرستیژ اجتماعی ،نشانهها و عالئم اعتمادبرانگیز و آشنایی و انس
با محیط و افراد بر افزایش اعتماد میباشد .عالوهبراین ،یافتهها درمورد اعتماد نهادی نتایج نشان
میدهد که اعتماد به سازمانهای خدماتی که مردم ارتباط بیشتری با آنها دارند و به نظر میرسد
که خدمات خود را بهخوبی انجام میدهند (از قبیل شهرداری ،آموزشوپرورش و پست) ،باالتر از سایر
سازمانها و نهادها است و این امر میتواند متأثر از شفافیت سازمان نظام اجتماعی ،پاسخگویی و انس
و آشنایی بیشتر مردم با آنها باشد؛ اما اعتماد به صدا و سیما در آخرین رتبه قرار دارد که باعث
گرایش به رسانههای خارجی میشود؛ رفتاری که بهنظر زتومکا ( )1386یکی از نشانههای وجود
بیاعتمادی در جامعه است .درمجموع ،می توان گفت ورزش همگانی میتواند فضایی مناسب جهت
حضور و مشارکت جوانان را فراهم آورده و از طریق تقویت روابط متقابل آنها با سایر افراد و اقشار
جامعه و نیز افزایش میزان تعلق و آگاهی اجتماعی آنها و انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی به
تقویت اعتماد اجتماعی کمک نماید.
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Abstract
In sociology literature, informal social networks have been recognized as one of
the main ways to boost ties and social bonds between people and thus increase
social trust, and since the “sport for all” is an informal and voluntary exercise and
provides a good atmosphere to increase direct relationships and emotional bonds
between people in the community, it seems can be affective in strengthening of
social trust through its functions and mechanisms. This study was done to
examination the relationship between participation of young people in the “sport
for all” exercises and their social trust. The research method is descriptive and
correlation design. The population consisted of all young people aged 15 to 29 in
Tehran, among them 405 patients selected with multi-stage cluster sampling and
divided into two groups “participant” and “nonparticipant” groups, and the
components of social trust were measured using the self-made questionnaire. The
results show that the average social trust for the participants in sport for all in
general (2.96) higher than the average of the variable for nonparticipant (2.84),
and this difference was statistically significant, so, it can be said that participation
in sport by young people in the study correlated the degree of social trust. The
consideration of social trust dimensions showed that mean difference between the
two groups about interpersonal trust and generalized trust is statistically
significant, but there was no significant impact on the fundamental trust and
institutional trust.
Keywords: Sport for All, Social Trust, Informal Social Networks, Youth
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