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 مقدمه
 (های مختلفدر زمینه کارکردهای خاص خودجه به با تو)و عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی ورزش به

ترین کارکردهای این پدیده، قرار گرفته است. از مهم پژوهشگرانو دان توجه بسیاری از دانشمن مورد

ثیر ورزش بر أتوان از طریق ت. این موضوع را میباشدمیالمت جوامع نقش مهم آن در ایجاد س

 .(1248: 2010، 1گورالروشنی مشاهده کرد )زمینه مشارکت دارند، بهاینزندگی افرادی که در

 شناختیشکار از جمله منافع جسمانی، روانهای ورزشی، منافعی آدر فعالیت ، مشارکتدیگرعبارتبه

جسمانی حاصل از مشارکت در آورد. منافع برای اعضای جامعه به ارمغان می را یو اجتماع

و  مطرح بوده کثریت افراد جامعهشده در بین اعنوان یک اصل مهم و پذیرفتهی بههای ورزشفعالیت

های طبق یافته. باشدمییری از بیماری و افزایش سطح سالمت عمومی ای برای جلوگوسیله

و جلوگیری از بروز  موجب افزایش طول عمر های ورزشیانشمندان، مشارکت منظم در فعالیتد

بر میزان شادابی  یمثبت ثیرأ( و ت965: 2000، 2، پروچاسکا و تایلورسالیسگردد )ها میانواع بیماری

نفس و ارتقای خودکارآمدی هیجان، کاهش افسردگی، افزایش عزتلذت و  و طراوت افراد، کسب

شناختی، منافع اجتماعی ر ورزش عالوه بر نتایج مثبت روان(. مشارکت د40: 1980، 3ایانردارد )

شدن از حمایت و ساالنذیرش در بین گروه همبسیاری از جمله برقراری و ایجاد روابط دوستانه، پ

 ،یلدلهمینبه ؛(45: 1993، 4ویس)همراه دارد را برای فعاالن این عرصه بهکان( سوی اطرافیان )نزدی

های رایج برای اوقات یکی از شیوهعنوان بهو ورزش ر گردیده تپررنگ ،نقش نهاد ورزش در جوامع

  (.36: 1388 بهرام و آقاپور، ،شود )خلجیمحسوب میفراغت 

آن در پیوند نزدیک با  ۀتوسع گیرد، بلکهانجام نمی اد ورزش خارج از جامعهتحول و دگرگونی نه

دیگر، ورزش مانند سایر عبارت. بهیابد، تحقق میگیرددرون آن انجام می که کنشاجتماعی  محیط

محصول  ۀمنزل. واقعیت ورزش بهباشدمیروابط اجتماعی جامعه  ۀدهندبازتاب ،نهادهای اجتماعی

توان گفت مجموع، میاست. دردر ارتباط ماعی و تاریخی تکنش انسان با فرایندهای فرهنگی، اج

ستر آن برخاسته است )اسالمی، که از ب باشدمیای بیان نظام فرهنگی اجتماعی جامعه ورزش

های مختلفی در تبیین نوسانات مشارکت در ورزش از نظریه (.142: 1393فر، موسوی و خوش

اجتماعی  ۀسرمای .استاجتماعی  ۀهای سرمایر نظریهتمرکز ب حاضر پژوهشدر  اما ؛شوداستفاده می

. باشدمیح های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطره در بررسیاز مفاهیم نوینی است که امروز

 ؛استاهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اجتماعی  ۀدهندنشان طرح این رویکرد

                                                           
1. Goral 

2. Sallis, Prochasca & Taylor 

3. Ryan 

4. Weiss 
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آن با  ۀتوزیع آن در جامعه و رابط ۀنحو ،اجتماعی ۀیاطالع از کمیت و کیفیت سرما ،بنابراین

را فراهم ها و مسائل اجتماعی بینی بیشتری نسبت به پدیدهپیشمتغیرهای دیگر، قدرت درک و 

 (. 65: 1390فر، )پناهی و خوش کندمی

دانند که های اجتماعی و ارتباطات میاجتماعی را شامل شبکه ۀشناسان سرمایبرخی از جامعه

گذاشتن اطالعات میان افراد جامعه یا سازمان، حس اعتماد و مشارکت و اشتراکتواند با بهمی

، ؛ ویس مرادی، اکبری و رستمی83: 2014، خسروی و لطفیوجود آورد )ها بههمکاری را میان آن

یر ای در مستوان دریافت که چرا سازمان یا مجموعهاجتماعی می ۀ(. با استفاده از سرمای295: 2014

های اقتصادی و انسانی، توان در کنار سرمایهاجتماعی را می ۀسرمای بنابراین، ؛گیردپیشرفت قرار می

، 1شود )سیگلرکه بستر مناسبی برای نیل به موفقیت قلمداد می محسوب کردبخشی از ثروت ملی 

ا و اعتماد ها، هنجارههای سازمان اجتماعی مانند شبکهاجتماعی به ویژگی ۀسرمای(. 75: 2014

آن  و درحقیقت، کندبرای کسب سود متقابل را تسهیل میاشاره دارد که هماهنگی و همکاری 

کنندگان را قادر هنجارها و اعتماد است که مشارکت ها،های زندگی اجتماعی، شبکهژگیدسته از وی

 3فوکویاما (.23: 0320، 2را تعقیب نمایند )فیلد اهداف مشترک خود ،ثرترؤای مشیوه سازد تا بهمی

های اجتماعی ای از هنجارهای موجود در نظاماجتماعی، مجموعه ۀد است که سرمایمعتق( 2003)

آمدن سطح روه یا جامعه گردیده و سبب پاییناست که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای گ

توانایی مردم  اجتماعی را قدرت و ۀسرماینیز ( 1988) 4. کلمنگرددات میمبادالت و ارتباط ۀنهزی

اجتماعی ترکیبی از ساختارهای  ۀ. به اعتقاد وی، سرمایکندبرقراری ارتباط متقابل تعریف می برای

 .باشدمی نشگران در درون این ساختارهاهای معین بین ککنش ۀکنندسهیلاجتماعی است که ت

اجتماعی را  ۀسرمای ـ اجتماعی ۀپرداز سرمایمشهورترین نظریهـ  (2000) 5پوتنامبراین، عالوه

ها، شبکه :خاصی از زندگی اجتماعی شاملهای ویژگی ۀدهندی بین افراد که نشانعنوان روابطبه

ی از های ناشهمکاری و باشدمی امالت اجتماعیو محصول فرعی تع بوده هنجارها و اعتماد متقابل

 از نظر پوتنام. کندعریف می، تسازدتر میتر و محتملان آسانکنندگاین تعامالت را برای مشارکت

                                                           
1. Siegler 

2. Field 

3. Fukuyama 

4. Coleman 

5. Putnam 
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همکاری و مشارکت داوطلبانه هنگامی تحقق خواهد پذیرفت که ذخیره و انباشت اساسی  ،(1995)

معتقد است  وی .های تعهد مدنی وجود داشته باشدقالب قواعد مبادله و شبکهاجتماعی در ۀاز سرمای

محسوب شده و مشارکت در ورزش  فعالیتی ارتباطی ،هاآن ها با توجه به ماهیتکه بیشتر ورزش

ارتباط  یکدیگرکه با  باشدکننده و تماشاچی میصورت مشارکتافراد به ۀکت آگاهانشر دربرگیرندۀ

 شود. ها مبادله میهای اجتماعی میان آنپاداش ،این روابط متقابل پی و درمتقابل دارند 

ها و فردی در درون گروه بین اجتماعی شامل روابط ۀسرمای (1986) 1بوردیو از نظرهمچنین، 

، اطالعات و منابع مادی و هاها، فرصتاجتماعی است که دسترسی به موفقیتهای شبکه

منابع بالفعل و  ای ازجموعهاجتماعی را م ۀسرمای وی. سازدپذیر میهای اجتماعی را امکانموقعیت

 ،ناشی از آشنایی ۀشدنهادینه بیشوز روابط متقابل کمای پایدار ابالقوه که به داشتن شبکه

میان جایگاه  را ابقیتط بوردیو. کندقلمداد میمنجر شود، شدن گرفتن و شناختهپذیرش قرارمورد

به تطابق بین فضای طبقات  معتقد ویدیگر، عبارتبه .گیردها و رفتارها در نظر میاجتماعی، سلیقه

ورزش،  ی ازچه نوع ،برتر ۀفضای طبق ،مثالوانعنبه ؛باشدمییک از طبقات ضای رفتارهای هرو ف

 ۀاجتماعی به سرمای ۀ، سرمایبه اعتقاد وید. دهرا ترجیح می غیرهو سیاسی  سبک زندگی، گرایش

بوردیو در  .باشدمیاقتصادی  ۀش سرمایاجتماعی در افزای ۀاقتصادی وابسته است و سودمندی سرمای

های ورزشی از مشارکت در رشته مختلفیهای میزاناز  ،چرا طبقات اجتماعی متفاوت کهتبیین این

شود، به رزشی نیز میکه مصرف فرهنگی که شامل مصرف و کندعنوان می، برخوردار هستندخاص 

های دارد. ورزشبستگی ها از ورزش ها و شناخت اعضای طبقاتمهارتهای هر طبقه و رجحان

مشارکت در  حقیقت،برخوردار هستند. در ونیگوناگاز ترجیحات  متفاوتمختلف در نزد طبقات 

های خاص هنری و ادبی ها به برخی از رشتهآن ۀمانند عالق (های خاصورزش ویژهبه) ورزش

 (.76: 1390اشد )پارسامهر و جسمانی، بمی

این توانایی  ویژه دارایبهاجتماعی نقش مهمی در تجدید حیات اجتماعی دارد و  ۀمجموع، سرمایدر

عالیت اجتماعی و جامعه گردد. فسطح باعث افزایش سطح مشارکت در ورزش در  د کهباشمی

های ورزشی، یکی از اشکال کلیدی معاشرت در زندگی اجتماعی است ها و گروهعضویت در باشگاه

های گروه و معتقد است که داندی شخص میاجتماع ۀکه پوتنام آن را عنصری مهم در سرمای

شود )دالنی و ث گسترش مشارکت اجتماعی افراد میکنند که باعایجاد می را هاییشبکه ،ورزشی

ایجاد و زمانی  یافتهتجسم  ،اعی در روابط میان افراداجتم ۀسرمای حقیقت،(. در127: 2005، 2کینی

 .نمایدکه کنش اجتماعی را تسهیل  گردد ای دگرگونشیوهکه روابط میان افراد به شودمی

                                                           
1. Bourdieu 

2. Delaney & Keaney 
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صورت ورزش  ۀاجتماعی در رشد و توسع ۀطه با شناخت نقش سرمایهای چندی در رابپژوهش

اد کرده ها انتقبودن این پژوهشاب، ناقص و نارسااز کمی( 2008) 1هال وجود،اینگرفته است. با

دیگر، ورزش سویتواند سبب رشد مشارکت در ورزش شود و ازاجتماعی می ۀسو سرماییک. ازاست

های ورزشی ها و گروهها، تیماجتماعی همچون عضویت در باشگاه ۀموجب ایجاد و ارتقای سرمای

 در این ارتباط، گیرند.وابط اجتماعی را در بر میاین موارد، اشکال متفاوتی از ر تمامیگردد که می

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که ارتباط معناداری بین میزان 2011) 2لیندستروم

و مردانی که میزان  زنان عنوان کردبدنی پایین وجود دارد. وی  افته( و فعالیتیعتماد تعمیماعتماد )ا

اما برای انجام این امر نیاز به  ؛بودند بدنی دادن فعالیت، مایل به افزایشی داشتندنی پایینبد فعالیت

 نسبت بهد کردنن اعتماد را تجربه میکه سطح پایی افرادی ،حمایت اجتماعی داشتند. از نظر وی

برخوردار  تریبدنی پایین جع قرار داشتند، از میزان فعالیتهای مرکه تحت حمایت گروه افرادی

های صورت داوطلبانه در سازمانکه به افرادی گزارش نمود پژوهشی( نیز در 2006) 3بودند. سیپل

تری باال اجتماعی( ۀهای سرمایلفهؤ)یکی از مورزشی مشارکت دارند، از میزان اعتماد اجتماعی 

نفس، گسترش بهعی در ورزش سبب افزایش اعتماداجتما ۀوی، سرمای به اعتقادند. هست برخوردار

( در پژوهش 2005دالنی و کینی ) راستا،دراین گردد.گرایی میارتباطات اجتماعی و افزایش اخالق

 که بینو عنوان نمودند  ورزشی پرداختندمشارکت اجتماعی در  ۀخود به بررسی نقش سرمای

و  4یاوکایاسو بستگی قوی وجود دارد.هم ،اجتماعی و متغیر مشارکت در ورزش ۀهای سرمایلفهؤم

تماعی در اج ۀهای ورزشی و سرمایبین کلوپ ۀابطر"با عنوان نیز در پژوهش خود ( 2010)همکاران 

ند دنشان دا "های ورزشی سنتیهای ورزشی مدرن و کلوپای بین کلوپمقایسه ۀیک مطالع ،ژاپن

)به نقل از اسالمی،  عی تفاوت زیادی وجود دارداجتما ۀهای ورزشی و سرمایبین نوع کلوپ که

های ورزشی برای مکان کلوپ که حاکی از آن بودها آنهای . یافته(143: 1393فر، موسوی و خوش

ن بی ۀرابطبه بررسی ( 2005) 5در پژوهشی دیگر، تانتز .باشدمیاجتماعی مهم  ۀتولید سرمای

که ورزش،  پرداخت و عنوان نموددر روستاهای غرب استرالیا اجتماعی  ۀهای رقابتی و سرمایورزش

                                                           
1. Hall 

2. Lindstrom 

3. Seippel 

4. Yavkayaso 

5. Tonts 
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رود و میان این پدیده و برخورداری شمار میبخش مهمی از زندگی روستاییان در این مناطق به

 وجود دارد. یمعنادار ۀجتماعی رابطا ۀاز سرمای هاآن

 ۀبین سرمای ۀررسی رابطب"( با عنوان 1387راد ) حسینیپور و شارع پژوهشنتایج همچنین، 

که نشان داد  "شهر بابل( ۀسال 15ـ29موردی: شهروندان ۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی )مطالع

دادن همسایگان، روابط همسایگی و انجامهای ارتباطات دوستانه، اعتماد به دوستان، اعتماد به لفهؤم

متغیرهای عضویت داوطلبانه،  و دارند یدارابستگی معنورزشی هم با مشارکت ههای داوطلبانفعالیت

های کنندهترین تبیینمهم ترتیبارتباطات دوستانه به اعتماد به دوستان، وضعیت اقتصادی خانواده و

 ۀپاتنام دربار ۀنظری تأییدکنندۀحدود زیادی تا پژوهشهای این . یافتهباشندمی مشارکت ورزشی

اسالمی و همکاران راستا، دراین است.ها ها و سازمانت داوطلبانه در انجمنر غالب عضویثیأت

اجتماعی )عضویت رسمی، مشارکت  ۀابعاد سرمای تمامیکه  دست یافتند( به این نتیجه 1393)

با مشارکت ورزشی زنان  ،شخصی جز بعد اعتماد بینبه رسمی، اعتماد نهادی و مشارکت غیررسمی(

که میزان مشارکت  مشخص شدنیز ( 1385در پژوهش وحیدا و همکاران )ند. دار یدارامعن ۀرابط

متفاوت است. ها آمده از آنعملحسب نوع حمایت اجتماعی بههای ورزشی برزنان در فعالیت

دیگر، گروه زنان برخوردار از حمایت اجتماعی متوسط و پایین نسبت به زنان برخوردار از عبارتبه

پارسامهر و  ،ند. همچنیناههای ورزشی داشتلیتمشارکت کمتری در فعا حمایت اجتماعی باال،

ارتباط  پرستاران صورت گرفت، نشان دادند که در ارتباط با( در پژوهشی که 1391ترکان )

 های ورزشی وجود دارد.جتماعی و میزان مشارکت در فعالیتا ۀبین سرمای معناداری

اجتماعی بر مشارکت ورزشی جوانان از آن جهت  ۀسرمایهای لفهؤعواملی همچون م ۀرسی و مطالعبر

های ورزشی رکت نوجوانان و جوانان در فعالیتکه مشارا کارهای زیربنایی واهمیت است که سازحائز

ثری این ؤطور مدهد که بهو به عوامل مهم اجتماعی اجازه مید نمایمشخص می ،کنندرا تشدید می

مشارکت جوانان در ورزش را مورد هدف قرار دهند. به این  ۀآورندوجودعوامل تشدیدکننده یا به

شرایط  فرد ،آن ۀواسطای است که بهلهأاجتماعی، مس ۀسرمای ۀکه مقول نیز باید توجه داشت موضوع

کند؛ سب میهای ورزشی کثر و فعال در عرصهؤشی و مشارکت ممنظور مصرف ورزالزم را به

مشارکت  تفاوتی نسبت به ورزش و عدمل در این فرایند موجب بینه اختالایجاد هرگوبنابراین، 

د شد. بدیهی در بین قشر نوجوان و جوان خواه ویژههای مختلف ورزشی، بهافراد در فعالیت ۀآگاهان

ناخت کافی توان با شمی مطالعاتیهای چنین اساس یافتهها و برگونه پژوهشاست که با انجام این

مایل جوانان به مشارکت ثیرگذار بر گرایش و تأاجتماعی ت ۀهای مهم سرمایفهلؤنسبت به عوامل و م

ز برای ترغیب هرچه نیاایجاد شرایط مورد ۀزمینهای الزم درریزیهای ورزشی و برنامهدر فعالیت
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، (های ورزشی ندارنددر فعالیت ویژه آن دسته از جوانانی که تمایلی به مشارکتبه) بیشتر این قشر

 .وردرا فراهم آ هات مشارکت ورزشی آنموجبا

عی، مانند روابط و پیوندهای اجتما)آن  ۀاجتماعی و ابعاد عمد ۀسرمای ۀمالحظبه نقش قابل توجهبا 

و با توجه به  (های انسانی و اجتماعیگرانه در تعیین کنشهای یاریاعتماد، تعامل اجتماعی و کنش

 ۀکارکردها و آثار سرمای نیزو  شودبین جوانان می ورزش در شرایطی که موجب نوسان مشارکت در

طور و مشارکت در ورزش بهطور عام های گوناگون اجتماعی بهتماعی برای نظام اجتماعی و پدیدهاج

، نوسان و تغییرپذیری مشارکت پژوهش حاضر شده درمطرح اصلی موضوعتوان گفت که می خاص

 ۀسرمای ،گردیدطور که بیان همان باشد.میآن  ۀعاد عمداجتماعی و اب ۀثر از سرمایأدر ورزش مت

مشارکت  ۀتوسع ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین ۀاجتماعی نقش مهمی در توسع

سازان کشور های انسانی و آیندهترین سرمایهکه جوانان مهمورزشی افراد دارد. با توجه به این

و گسترش یابد، شده ابعاد آن در بین دانشجویان تشکیل  اجتماعی و ۀکه سرمایهنگامی، هستند

 مطالعاتینیاز است  رو،ازاین ؛سالمت جامعه خواهد شدها و سبب مشارکت ورزشی بیشتر آن

مشارکت ورزشی در بین این گروه مشخص اجتماعی و  ۀصورت گیرد تا وضعیت سرمای زمینهایندر

دسترس دریزد در پژوهش حاضر این بود که  ذکر است که دلیل انتخاب شهرشایان گردد.

یک از هر است که با تبیین سهم آنوهش حاضر پژاز هدف  ،بنابراین ؛پژوهشگران قرار داشت

مشارکت  ۀدر توسع هاآنثیر أ، به بررسی تکردن این عواملاجتماعی و مشخص ۀهای سرمایلفهؤم

 ورزشی جوانان بپردازد.

 

 پژوهش یشناسروش
نظری و  ۀتدوین پیشین که جهت باشدمیپیمایشی  مطالعات لحاظ اجرا از نوعبهپژوهش حاضر 

از  پژوهشاین  براین،عالوه .ه استای )اسنادی( بهره گرفته شداز روش کتابخانه آنابق تجربی سو

آماری  امعۀج. باشدمیلحاظ وسعت، پهنانگر لحاظ ماهیت، کاربردی و بهبه؛ نظر معیار زمان، مقطعی

اساس که بر تشکیل دادند پژوهش(در زمان )ساکن شهر یزد  ۀسال 29تا  15افراد  را تمامی شپژوه

با استفاده از فرمول کوکران، تعداد  . درادامه وبود 182094 هاتعداد آن، (1390) سال سرشماری

ای شهگیری خونمونه ۀو با استفاده از شیو ندانتخاب شد ۀ پژوهشعنوان نمونها بهنفر از آن 372
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 یک ۀشهرداری یزد )منطق ۀصورت که ابتدا سه منطقمورد مطالعه قرار گرفتند. بدین 1متناسب

 ۀمحدود :شامل دو ۀمنطق ؛چاه ملکی و شهر، فرودگاه، سیدگلسرخ، خلدبرینامام ۀمحدود :شامل

 ۀشامل محدود سه ۀمنطق ؛چهارراه سلمان و حسین، بلوار دانشجو، میدان امیرچخماق میدان امام

 ،بعد ۀعنوان سه خوشه اصلی در نظر گرفته شد و در مرحلآزادشهر( به و صفائیه، شهرک رزمندگان

. مطرح گردیدندها ها و میادین اصلی هر منطقه از شهرداری در حکم بلوک برای خوشهخیابان

ها، برخی از اماکن ورزشی و به نسبت جمعیت ساکن در هر منطقه و تخصیص نمونه ،سپس

از  نیز آخر ۀ. در مرحلشتندصورت تصادفی انتخاب گورزشی در هر منطقه به ـ تفریحی هایپارک

ها، تعدادی یافتن از میزان فعالیت ورزشی آناز اطالع پس های مذکور وبین جوانان حاضر در محل

افرادی که در یک سال گذشته  ترتیب،. بدینگرفتقرار  هانامه در اختیار آنو پرسش ندانتخاب شد

دهنده به عنوان پاسخه بودند، بهنمودداقل یک ساعت در هفته در یک فعالیت ورزشی شرکت ح

، هادر پژوهش حاضر جهت گردآوری دادهاستفاده ابزار مورد. گردیدندنامه انتخاب االت پرسشؤس

ه شده است. از اعتبار محتوایی استفاد پژوهشدر این ذکر است که شایان. بودنامه پرسش

و با استفاده از  ارائه گشتشده به چند نفر از اساتید و متخصصان تدوین ۀنامپرسش ،ظورمندینب

مورد استفاده قرار فای کرونباخ سنجش پایایی نیز آل جهتنامه اصالح گردید. ها، پرسشنظرات آن

 مورد تحلیل قرار گرفت. 2اس اس. پی. اس. افزارمبه کمک نرها داده و گرفت

 : ستاز ابزارهای زیر استفاده شده ا برای دستیابی به اهداف پژوهش حاضر در پژوهش

نامه اطالعات خود را از طریق این پرسش دهندگانشناختی: پاسخهای جمعیتنامه دادهپرسش

محل سکونت، میزان  ۀاقتصادی، کیفیت منطق ـ هل، پایگاه اجتماعیأمورد سن، جنس، وضعیت تدر

 .نمودند تحصیلی گزارش ۀتحصیالت و رشت

است که اجتماعی: کلیت روابط اجتماعی در درون سازمان یا بدون وجود سازمان  ۀسرمای ۀنامپرسش

(. 25: 2005، 3نماید )اسمیتمیمان را حفظ تا بافت اجتماعی سازسطوحی از اعتماد الزم 

 نظر دارندمورد چندین شاخص اتفاقاجتماعی در ۀسرمای ۀپردازان در حوزنظریه بیشتر ،کلیطوربه

 طوح مختلف آن )عام، بنیادی و بین: اعتماد و ستوان این موارد را نام بردمی که از آن جمله

های فردی برای کنش، ارتباطات آزاد و تگی، احساس هویت، افزایش تواناییشخصی(، احساس دلبس

العات، اط ۀثر، ظرفیت بالقوؤهای اجرایی مدات و انتظارات، هنجارها و ضمانتمشارکتی، تعه

اجتماعی  ۀسنجش سرمای منظور، بهبراینعالوه های اجتماعی.هشبک ۀتوسع و پیوندهای اجتماعی

به مبانی تئوریک  توجهبا  ،. سپسگرفتمبانی تئوریک این مفهوم انجام  ۀمفصلی دربار ۀابتدا مطالع

                                                           
1. PPS 

2. SPSS 

3. Smith 
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انجام شده است این مفهوم  ۀکه در داخل و خارج از کشور دربار مطالعاتیو مرور تعداد زیادی از 

؛ کریشنا و 34: 2005، 1هالپرن ؛76: 1388؛ لعل سجادی، 199: 1386و موسوی، )عبداللهی 

این درادامه، ترین ابعاد این متغیر شناسایی گردید. مهم ،(153: 2006، 3؛ اورشات2000، 2شرادر

که اعی اجتماعی و مشارکت اجتم ۀبعد اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبک متغیر در چهار

 آمده برای کل مقیاسدستسنجیده شد که آلفای به طیف لیکرتدر بود، گویه  16شامل  درمجموع

 اجتماعی، اعتماد برای( 81/0) ترتیب عبارت بود ازها بهمقیاسیک از خردهو برای هر( 77/0معادل )

 اجتماعی. مشارکت برای( 71/0و ) اجتماعی ۀشبک برای( 72/0) اجتماعی، هنجار برای( 74/0)

 دربرگیرندۀ مشارکت ورزشیاساس نظر پوتنام، بر پژوهشدر این  :مشارکت ورزشی ۀنامپرسش

 ارتباط متقابل دارند یکدیگرشود که با کننده و تماشاچی میصورت مشارکتافراد به ۀکت آگاهانشر

ها مبادله یان آن( مغیرهیید اجتماعی و أهای اجتماعی )مانند تپاداش ،در اثر این روابط متقابل و

تا شدید به مفهوم مشارکت در هر نوع فعالیت بدنی مالیم  ،(. همچنین383: 2007، 4شود )پرکزمی

 10دهند و زمان آن کمتر از دانشگاه و یا در اجتماع انجام میباشد که دانشجویان در خانه، می

. غیرهای ورزشی دانشگاه و هآمد به دانشگاه، بازی در تیموتمانند رف ؛باشدمیدقیقه در روز ن

 5فونگ وی یی ۀناماز پرسش نیز های ورزشییزان مشارکت دانشجویان در فعالیتمنظور تعیین مبه

در میزان مشارکت خود خواسته شد  دهندگاناز پاسخ ،منظوربدین. گردید ( استفاده2002)

ا در طول ماه گذشته چند بار شم"های پرسش دادن به یکی از گزینهبا پاسخ را های ورزشیفعالیت

خانه، دانشگاه یا باشگاه دقیقه به فعالیت ورزشی غیر از ساعت ورزش در  20حداقل مدت به

 سنجش میزان جهت( 2001) 6تریل و جیمز ۀنامپرسشبراین، عالوهنشان دهند.  "اید؟پرداخته

ها و لب ورزشی از روزنامهاخبار و مطا یعنی خواندن ؛های رویدادهای ورزشی از طریق رسانهپیگیر

های این متغیر در طیف شش قسمتی گویه توجه است که. شایانمورد استفاده قرار گرفتمجالت 

نامه برای این پرسش ضریب آلفای کرونباخهمچنین،  گذاری شده است.زیاد( ارزش بسیارتا  )اصالً

کر این نکته ضرورت دارد که ذ محاسبه گردید که حکایت از مطلوبیت ابزار داشت.( 767/0معادل )

                                                           
1. Halpern 

2. Krishna & Shrader 

3. Oorschot 

4. Perks 

5. Fung, W. Y. 

6. Trail & James 
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سازی و استفاده قرار ( مورد بومی1390نامه پیشتر در پژوهش پارسامهر و جسمانی )این پرسش

 گرفته است. 

 

 نتایج
 دهندگانپاسخ نسبیتوزیع  ـ1جدول 

 درصد تحصیالت درصد تأهل وضع درصد جنس

 7/25 ترپاییندیپلم و  63 مجرد 50 مرد

 3/74 تر از دیپلمباال 27 متأهل 50 زن

 

 نمایش داده شده است.ۀ یک پژوهش در جدول شمار دهندگانپاسخاطالعات توصیفی مرتبط با 

دهند. را مردان تشکیل می مابقیرا زنان و  مطالعهمورد ۀنمون از درصد 50دهد که نشان می هایافته

 تشکیل افراد متأهلبقی را ( و مادرصد 63)معادل  جردبیشتر جمعیت نمونه را افراد م ،همچنین

تحصیالت باالتر از دارای  درصد( 74)بیش از  دهندگانپاسخ ذکر است که بیشترشایاناند. داده

 .باشندمی دیپلم
 

 اجتماعی و مشارکت ورزشی به تفکیک جنس ۀآمار توصیفی متغیرهای سرمای ـ2جدول 

 نهبیشی کمینه انحراف معیار واریانس میانگین هاگروه متغیر

 سرمایۀ اجتماعی
 70 21 93/8 04/81 56/51 مرد

 67 17 51/10 78/90 12/49 زن

 مشارکت ورزشی
 41 14 54/7 21/45 21/26 مرد

 36 12 17/5 24/41 39/24 زن

 

 و( 56/51) ترتیباجتماعی در گروه مردان به ۀ، میانگین و انحراف معیار سرمایبا توجه به جدول باال

 نیز میانگین و انحراف معیار مشارکت ورزشی. باشدمی( 51/10) و( 12/49) زنانو در گروه ( 93/8)

 است.( 17/5) و( 39/24) و در گروه زنان( 54/7) و( 21/26) در گروه مردان

با توجه به ) اجتماعی و ابعاد آن با میزان مشارکت ورزشی ۀسرمای ۀبرای بررسی رابطبراین، عالوه

 بستگی پیرسوناز آزمون ضریب هم (اندگیری شدهای اندازهفاصلهکه این متغیرها در سطح این

 .ها در جدول زیر گزارش شده استکه نتایج این آزمون استفاده شد
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 ورزشی اجتماعی و ابعاد آن با مشارکت ۀصفر بین سرمای ۀبستگی مرتبریس هممات ـ3جدول 

 متغیرها و ابعاد
مشارکت 

 ورزشی

اعتماد 

 اجتماعی

 هنجار

 ماعیاجت

 ۀشبک

 اجتماعی

 مشارکت

 اجتماعی

     356/0*** اجتماعی اعتماد

    501/0*** 283/0*** اجتماعی هنجار

   312/0*** 185/0 425/0*** اجتماعی ۀشبک

  318/0 178/0*** 219/0 311/0*** اجتماعی مشارکت

 482/0*** 642/0*** 547/0*** 681/0*** 392/0*** اجتماعی ۀسرمای

 (001/0) دار در سطح کمتر ازامعن ***

 ۀرابط ،اجتماعی و ابعاد آن و مشارکت ورزشی ۀن سرمایدهد که بیهای جدول باال نشان مییافته

تر های آن بیشلفهؤاجتماعی و م ۀچه میزان سرمایره ،دیگرعبارتبه .داری وجود داردامستقیم و معن

 ۀن ابعاد سرماییدر بذکر است که بهمالز، میزان مشارکت ورزشی نیز باالتر خواهد بود. باشد

 ،ن. همچنیباشدمی با مشارکت ورزشی بستگیباالترین هم دارای اجتماعی ، بعد شبکهاجتماعی

 ۀرا با سرمای بستگیکمترین هم ،اجتماعی ن و مشارکتتریقوی ،اجتماعی های اعتمادلفهؤم

 اجتماعی دارد.

 
 نرگرسیوهای مربوط به آماره ۀخالص ـ4 جدول

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین
 F خطای استاندارد بتا

سطح 

 معناداری

1 422/0 178/0 152/0 254/15 113/16 001/0 
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وابسته از رگرسیون استفاده زمان متغیرهای مستقل بر متغیر ثیر همأت ۀمحاسب منظورهببراین، عالوه

ر میزان مشارکت ورزشی را نشان ل بزمان متغیرهای مستقثیر همأای از تخالصه ،جدول فوق گردید.

ا میزان مشارکت این متغیرها ب ۀبستگی چندگانضریب هم شود،مشاهده میگونه که دهد. همانمی

و متغیر متغیرهای مستقل  ۀبستگی بین مجموعهم معناکه؛ بدیناست(  =422/0R) ورزشی برابر با

 جدول، ستون دومدر یار ضعیف است. باشد که نه بسیار قوی و نه بسوابسته در حدود متوسط می

. این ضریب، میزان تبیین ارائه شده استبستگی چندگانه یا ضریب تعیین مجذور ضریب هم

این ضریب در  که دهدمتغیرهای مستقل را نشان می ۀوسیلواریانس و تغییرات متغیر وابسته به

ضریب تعیین این است ارتباط با شده در مطرح. اشکال باشدمی( 2R =178/0) برابر با مذکور جدول

در کمتر حجم نمونه را های مستقل و کند و تعداد متغیرمدل را بیش از اندازه برآورد می که موفقیت

برخی از آماردانان ترجیح  ،رونایاز کند؛محسوب نمیعداد درجات آزادی را ت ،گیرد. همچنیننظر می

این ضریب در  .نماینداستفاده  "شده یا بتاعدیلضریب تعیین ت"نام  ص دیگری بهدهند از شاخمی

درصد از تغییرات مشارکت  15بیش از  معناکهبدیناشد؛ بمی( 152/0) برابر با موردنظر جدول

ان خطای میز ،شود. در این جدولتبیین می پژوهشغیرهای مستقل این مت ۀوسیلورزشی به

سطح  مقدار و با توجه به .باشد( می113/16) ابر بابر Fمقدار  و است( 254/15) برابر با نیز استاندارد

ی تبیین مدل خوبی برا( تقریباً) این مدل ،است( 001/0) برابر بادر این مدل که  Fمعناداری 

 باشد.تغییرات متغیر وابسته می

متغیر  چهارکه جاآندهد. ازسیونی متغیرهای مستقل را نشان می، ضریب رگرپنج ۀدول شمارج

ثیر أضریب ت ،شودگونه که مشاهده می. همانارائه شده استمتغیر اند، هر چهار ر شدهقل معنادامست

ثیر أ( و ضریب تBetaده یا بتا )شثیر رگرسیونی استانداردأ: ضریب تستا دو دستهبر رگرسیونی 

ثیر أکند تا تشده به ما کمک میثیر استانداردأضریب ت ،(. در تحلیل رگرسیونیBنشده )استاندارد

هرچه میزان  معناکهبدین ؛نماییمیک از متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته مشخص نسبی هر

ات متغیر وابسته بیشتر است. این مقدار بینی تغییرمتغیر بیشتر باشد، نقش آن در پیشضریب بتای 

 (،321/0) بعد هنجار اجتماعی برابر با (،348/0) اعتماد اجتماعی برابر بابرای بعد  فوق در جدول

است؛ ( 151/0) شارکت اجتماعی برابر باد مو برای بع( 429/0) اجتماعی برابر با ۀبعد شبک

ثیر أمیزان مشارکت ورزشی ت شده بردیر یادبا مقا (در این جدول)متغیر  این چهار معناکهبدین

 اند.داشته
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 ضریب رگرسیونی متغیرهای مستقل ـ5جدول 

 های مستقلگویه
اعتماد 

 اجتماعی

هنجار 

 اجتماعی

شبکۀ 

 یاجتماع

مشارکت 

 اجتماعی

ضرایب 

 خام

153/0 (Bضریب تاثیر استاندارنشده)  126/0  179/0  078/0  

044/0 خطای استاندارد  028/0  051/0  030/0  

348/0 شده بتا ضرایب استاندارد  321/0  429/0  151/0 

T 015/4  854/2 108/4 215/5 

 001/0 001/0 001/0 001/0 سطح اطمینان

 F 113/16 آمارۀ

 F 001/0عناداری آمارۀ سطح م

 

 یریگجهیو نت بحث
در قرن این حرکت آرام و  کسب نمودبیستم  در فرهنگ قرنای را جایگاه ویژهورزش به آرامی 

هایی در زندگی هایی در فضای اجتماعی و لحظه. مکانخود گرفتبهسرعت بیشتری  ت و یکمسبی

های همگانی، ورزش ۀهای ورزشی، توسعباشگاه ۀمانند توسع ؛اری شده استگذجمعی با ورزش نشان

و که نشان از اهمیت  غیرهروها و ها، پیادهانند پارکهای تندرستی در اماکن عمومی مایجاد ایستگاه

افراد  های اخیر، اختصاص بخشی از زمانبا توجه به آمارها، در سال ضرورت ورزش در جامعه دارد.

شدن به سالمت روح و جسم در عصر صنعتیتوجه بیشتر افراد  ۀدهندر طول هفته نشانبه ورزش د

، امروزه ورزش در سالمت عمومی حقیقت(. در157: 1393، فرخوشو  ، موسوی)اسالمی باشدمی

، (ویژه در نسل جوانبه)پرورش وبخش، آموزشافراد، گذراندن اوقات فراغت سالم، بانشاط و لذت

مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی از اجتماعی سالم در جامعه و پیشگیری از بسیاری روابط  ایجاد

 (.56: 1382 چیان،سرشت و کوزه)غفوری، احسانی، رحماننقش مثبت خود را متجلی ساخته است 
آن )اعتماد  ۀهای عمدلفهؤو م اجتماعی ۀتبیین نقش سرمای با هدفحاضر  پژوهشدر این ارتباط، 

ی مشارکت ورزش ۀدر توسع اجتماعی و مشارکت اجتماعی( ۀنجار اجتماعی، شبکاجتماعی، ه

 شهر یزد صورت گرفت. ۀسال 15-ـ29موردی بر روی جوانان  ۀصورت مطالعبه ،نانجوا
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مستقیم  ۀطراب ،آن با مشارکت ورزشی ۀهای عمدفهلؤاجتماعی و م ۀبین سرمای که نشان داد هایافته

آن در  ۀهای عمدلفهؤاجتماعی و م ۀیش میزان سرمایکه با افزاطوریهب داری وجود دارد؛او معن

اجتماعی و  ۀسرمایمیانگین  ۀمقایسکند. ها در ورزش افزایش پیدا میجوانان، میزان مشارکت آن

اجتماعی در مردان  ۀکه میانگین سرمای حاکی از این بود بین مردان و زنان مشارکت ورزشی در

اجتماعی در بین مردان نسبت به  ۀایبودن میزان سرمبیشتراز زنان است.  طور معناداری بیشتربه

؛ افشانی و 1383؛ مرجایی، 1382؛ فاتحی، 1379)سمیعی،  های پیشینهای پژوهشبا یافته ،زنان

. باشدهمسو می( 20023؛ آفه و فاچز، 2002، 2؛ استون و هاگز1997، 1؛ اسپلبرگ1388همکاران، 

اجتماعی باعث افزایش  ۀان مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان در عرصزمیذکر است که بهالزم

جنسیت بر نوع عضویت در  براین،عالوهگردد. می هااجتماعی آن ۀافزایش سرمای ،هنتیجمشارکت و در

کلیسایی، ای، خیریه ـ ی خدماتیهاای که زنان بیشتر عضو انجمنگونهبه ؛گذاردیر میثأتها انجمن

اسی ی سیهامند به فعالیت در انجمنهردان عالقشوند و مهای فرهنگی میو مربیان و انجمناولیا 

  (.49: 2002)آفه و فاچز،  باشندمی

مطالعات بسیاری حکایت از مشارکت بیشتر مردان در ورزش نسبت به زنان داشت. نتایج  ،براینعالوه

 سوتاها در مینهبررسی ،مثالعنوانهب ؛اندهیید کردأفعالیت بدنی مردان و زنان را ت ورزش و تفاوت

ای پایین است، مالحظهطور قابلهای ورزشی در زنان به( نشان داده است که فعالیت1998)

یابند. ها با افزایش سن کاهش میباشد و این فعالیتورزشی در زنان کمتر از مردان می هایفعالیت

 مردانکلی، طوربهکه  دست یافتندبه این نتیجه د در پژوهش خونیز ( 2002) 4فوکس و ریچاردز

 هاآن پژوهشهای بدنی و فراغتی دارند. از دیگر نتایج نسبت به زنان مشارکت بیشتری در فعالیت

هایی مانند یوگا و شنا بیشتر از مردان مشارکت دارند و در سایر این بود که زنان تنها در رشته

ویلجالمسون و همچنین، دهند. ها را تشکیل میکنندهتریت شرکمردان اکث ،های ورزشیرشته

های بدنی به این های جنسیتی در فعالیتمنظور بررسی تفاوت( در پژوهشی به2003) 5جانسدوتیر

تفاوت  ،های سنگین جسمانیهای سبک و فعالیتکه در دو سطح فعالیت دست یافتندنتیجه 

 که زنان بیشتر تمایل به نشان داد هاآن پژوهش بین مردان و زنان وجود دارد. نتایجمعناداری 

های سنگین جسمی در بین مردان بیشتر اما گرایش به فعالیت ؛های سبک دارندمشارکت در فعالیت

با توجه به الگوی گذران اوقات فراغت نیز ( 1382سرشت )پور و پاکالهامشود. مشاهده می

                                                           
1. Spellerberg 

2. Stone & Hughes 

3. Offe & Fuchs 

4. Fox & Richards 

5. Viljalmsson & Jansdottir 
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معناداری بین عالیق پسران و دختران و نوع و  اوتتف ،که از نظر جنسیتی گزارش کردنددانشجویان 

ختران و پسران هایی که در بین دها وجود دارد. از جمله فعالیتزمان پرداختن به این فعالیتمدت

طور معناداری بیشتر به که پسران نتایج نشان داد وورزشی بود  ای داشت، فعالیتمالحظهتفاوت قابل

در پژوهش خود متغیر  (1386عطارزاده حسینی و سهرابی )چنین، هم. کننداز دختران ورزش می

ثر بر فعالیت بدنی مورد مطالعه قرار ؤشناختی مروان ـ جنسیت را در کنار سایر متغیرهای اجتماعی

های بدنی و جنسیت با نگرش به فعالیترابطۀ معناداری بین نشان داد که  پژوهشدادند. نتایج این 

. رحمانی شودمیای معنادار مشاهده هبین جنسیت و گرایش به ورزش رابط ما؛ اندارد وجود ورزشی

های فراغتی پسران در که ورزش در بین فعالیت دست یافتند( نیز به این نتیجه 1385و همکاران )

حاکی از تمایل بیشتر پسران به این امر نهم قرار دارد که  ۀدوم و برای دختران در مرتب ۀمرتب

 پژوهشهای با یافته این نتایجذکر است که شایان باشد.مینسبت به دختران  در ورزش مشارکت

 حاضر همخوانی دارد.

اجتماعی و مشاکت ورزشی در بین  ۀمیزان سرمای ۀمبتنی بر رابط حاضر پژوهشاصلی  ۀفرضی

 ۀدهای عملفهؤم ،همچنین .کنددو متغیر فوق با یکدیگر حمایت می ۀنتایج از رابط که جوانان بود

 .دادندگی مثبت و معناداری را نشان بستهم ،اجتماعی با متغیر میزان مشارکت ورزشی ۀسرمای

این دو متغیر را بررسی  ۀدیگری که رابط های مطالعاتیافتهاین نتایج با ذکر است که بهالزم

داری بین که ارتباط معنا گزارش نمود( 2011لیندستروم )راستا، دراین. باشدمی همخوان اند،نموده

اجتماعی( و میزان فعالیت بدنی وجود دارد. از نظر  ۀهای سرمایلفهؤعنوان یکی از من اعتماد )بهمیزا

های که تحت حمایت گروه افرادینسبت به کنند طح پایینی از اعتماد را تجربه میکه س افرادی ،وی

نیز ( 2003) 1ژاروی .باشندمی تری برخوردارمیزان فعالیت بدنی و ورزشی پایینمرجع قرار دارند، از 

کمک به  دلیلورزشی به که مشارکت عنوان نموداجتماعی و ورزش  ۀبین سرمای ۀمورد رابطدر

( نیز در 2006. سیپل )باشدمیثر ؤمدنی م ۀقویت جامعدر ت ،فس و برابری اجتماعینافزایش عزت

های ورزشی بر راد در سازماناف ۀشارکت داوطلبانی در نروژ به این نتیجه دست یافت که مپژوهش

های ورزشی ر، افرادی که در سازماندیگعبارت. بهباشداثرگذار میاجتماعی  ۀابعاد خاصی از سرمای

، از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار بوده و بیشتر به پیگیری کنندمیطور داوطلبانه مشارکت به

ای از اثرگذاری ، بخش عمدهاعتقاد وی به. هستند مندخود عالقه ۀئل سیاسی و مدنی جامعمسا

                                                           
1. Jarvie 



 9613 تیرو  خرداد ،24شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                             32
 

 نفس، گسترشبه: افزایش اعتمادشودانجام میکار واجتماعی از طریق سه ساز ۀورزش بر سرمای

 ندهست ( معتقد2007) و همکاران 1استوبردر این ارتباط، گرایی. ارتباطات اجتماعی و تقویت اخالق

 هایی مانند تقسیم کار،گیرد که او را برای مهارتهایی قرار میفرد در میدان ورزش در موقعیت که

عی او را ارتقا میزان انسجام اجتما ،نتیجهکند و درتر میهمکاری، تعاون و انجام کار گروهی آماده

 است، که در کشورهای اسکاندیناوی صورت گرفته مطالعاتیدر بسیاری از  ،همچنین. بخشدمی

از  ،نتیجهاجتماعی بیشتری دارند و در ۀورزش، سرمای ۀشده است که افراد فعال در حوز عنوان

بیشتری به جهان پیرامون خود از جمله جهان  ۀو عالق بوده اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار

 (.35: 1387، و حسینی راد پوربه نقل از شارعسیاست دارند )

 ۀهای عمدلفهؤجتماعی و ما ۀسرمای متغیره نشان داد کهحاصل از رگرسیون چندنتایج براین، عالوه

صد از در 15اجتماعی و مشارکت اجتماعی( بیش از  ۀآن )اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبک

اجتماعی،  ۀهای سرمایلفهؤد. از بین مکننمیتغییرات متغیر وابسته )مشارکت ورزشی( را تبیین 

ید دیدگاه ؤت. این نتیجه ماجتماعی بیشترین قدرت را در تبیین مشارکت ورزشی داشته اس ۀشبک

اجتماعی است  ۀهای اصلی سرمایلفهؤعنوان یکی از مهای اجتماعی بهمورد شبکهدر( 2000)پوتنام 

ن کارهای دادبه انجام یبیشترتمایل رند، رسمی بیشتری تعلق داهای غیرکه به شبکه افرادی و

های دارای عضویت در گروه ،(1999ن )و همکارا مطابق با دیدگاه پوتنام. دهندنشان میداوطلبانه 

یکی از  ،های مشارکت مدنیهای داوطلبانه( و شبکههای ورزشی و اتحادیهباشگاهمانند نظم افقی )

دیگر، ارتباطات عبارت(. به23: 1385پور، به نقل از شارعاجتماعی است ) ۀاشکال ضروری سرمای

های اجتماعی فعالیت دیگر ال مشارکت در انواعمتواند احترسمی( میاعی )اعم از رسمی و غیراجتم

و  2های بوثبا یافته پژوهشنتایج این  های ورزشی( را در جوانان افزایش دهد.)از جمله فعالیت

رسمی مانند دوستان و خانواده های اجتماعی غیرکنند داشتن شبکهکه بیان می( 2000)همکاران 

، گرددهای ورزشی منجر میکت بیشتر افراد در فعالیتبه مشارکه برای افراد نقش حمایتی دارند، 

یادگیری ثری برای ؤم ۀعنوان زمینکه ورزش در جامعه بهجاآندیگر، ازعبارت. بههماهنگی دارد

اغلب مشارکت شود، نگریسته می های منش مطلوبقبول و کسب ویژگیو باورهای موردها ارزش

گیرد تماع مورد تشویق و حمایت قرار میو رهبران اج جوانان در ورزش توسط والدین، مسئوالن

 (.18: 1390قدیمی، )

اجتماعی  ۀاین است که افزایش میزان سرمای ،شوداط میاستنب پژوهشکلی از این طورچه بهآن

، یکی از دیگرعبارتبهخواهد شد.  های ورزشیدر فعالیت هابه مشارکت بیشتر آن جوانان منجر

                                                           
1. Stoeber 

2. Booth 
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جهت اجتماعی و تالش در ۀسرمای ۀدن مشارکت جوانان در ورزش، توجه به مقولداهای ارتقاشیوه

 ۀساختن و تدارک سرمایتر، ضروری است با فراهمطور کاربردی و جزئیبه. باشدمیافزایش آن 

 هایاعتماد و مشارکت، حمایت از گروه منظور افزایشسازی بهرسانی و آگاهاجتماعی از طریق اطالع

مین أبخشی، تگزاری مسابقات ورزشی با هدف شادیهای فکری و فرهنگی، برانوناجتماعی و ک

ی و های محلی همیاردر نهادهای اجتماعی، ارتقای گروهمنظور حضور داوطلبانه امنیت افراد به

و تقویت مشارکت های اعتماد، به گسترش و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه سازی، ایجادزمینه

 های ورزشی کمک نمود.تجوانان در فعالی

که در ارتباط با موضوع پژوهش  گذشتهمطالعات از انجام این پژوهش و با توجه به نتایج  پیش

 ۀیک از عوامل مرتبط با سرمایمطالعه، هرمورد ۀتصور بر این بود که در جامع ،دست آمده بودبه

اجتماعی( به یک اندازه  کتاجتماعی و مشار ۀاجتماعی )اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبک

گویای این فرضیه  حاضر پژوهشاما نتایج  ؛داشته باشند نرنگی در مشارکت ورزشی جوانانقش پر

ثر از این چند أمت صرفاً ،گیری نهایی نشان داد که مشارکت ورزشی جوانان شهر یزدنبود و نتیجه

 گذارند.ثیر میأآن ت برو عوامل مختلفی  بودهمتغیر خاص ن

های اقدامات و برنامه که کندکمک می حاضر به مدیران و مسئوالن مربوطه پژوهشاصل از دانش ح

 ۀارتقای میزان سرمای های ورزشی از طریقش میزان مشارکت جوانان در فعالیتخاصی را جهت افزای

اجتماعی و  ۀبین میزان سرمای ۀشدن رابطمشخصبا توجه به  نظر قرار دهند.مدها اجتماعی آن

اجتماعی جوانان  ۀتقویت سرمای توان پذیرفت که تالش برایت ورزشی در بین جوانان میمشارک

با توجه به نظر  ،بنابراین ؛باشد هاای گسترش مشارکت ورزشی آنتواند استراتژی ارزشمندی برمی

های ها و شبکهفردی در درون گروه شامل روابط بینرا اجتماعی  ۀ( که سرمای1986بوردیو )

و توجه بیشتر به حضور  های اجتماعیدادن جوانان در عرصهوان با مشارکتتمی، داندمیاجتماعی 

در مدارس و  هانتقویت روابط اجتماعی آو  افزایش میزان اعتماد اجتماعی، نسل جوان در جامعه

لمی، های عهای مرتبط در صدا و سیما و تشویق جوانان به فعالیت در انجمنبرنامه ۀارائ، هادانشگاه

گسترش میزان مشارکت  ،دنبال آناجتماعی و به ۀبه افزایش سرمای غیره،فرهنگی، اجتماعی و 

 ورزشی جوانان مبادرت ورزید.

، )شهر یزد( بود و مکانی که بررسی فوق دارای محدودیت سنی )جوانان(با توجه به این ،در پایان

ثیر سایر أتری را انتخاب نمایند تا تسیعسنی و مکانی و ۀهای آتی، دامنپژوهشگردد پیشنهاد می
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ی هاورزشی در میان سنین مختلف و مکانهای رگذار بر مشارکت افراد در فعالیتمتغیرهای اث

 تر قرار گیرد.مورد ارزیابی دقیقگوناگون 
 

 تشکر و قدردانی
ز همکاری وسیله ااند. بدینخود قرار داده ۀجانبادی این پژوهش را مورد حمایت همهافراد زی

وم اجتماعی عل ۀشناسی دانشکداساتید جامعهو نیز  جوانان شهر یزد تمامی دوستان و صمیمانۀ

 .کنیمتشکر میدانشگاه یزد 
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Abstract 

 

The purpose of this Research was to Explanation the role of social capital in the 

development of youth sports participation was the city of Yazd. The research 

method in terms of type, application and data collection, survey. The study 

sample consisted of all young people aged 15-29 were living in the city of Yazd. 

372 persons were selected as the sample. Sampling was based cluster, and data 

were collected using a questionnaire which was established content and high 

reliability of the instrument using Cronbach's alpha coefficient for the variables 

shown in the utility's reliability study. The results showed that the average social 

capital, as well as sports participation is higher in men than in women. As well 

as between social capital and its main components (social trust, social norms, 

social networks and social participation) with the participation of youth sports, 

there is a significant relationship. The results of multivariate analysis showed 

that social capital and its main components were able to more than 15 percent of 

variability explained that sports participation on this basis and as a final 

Conclusion, can be said that efforts to strengthen the social capital of youngs can 

be a valuable strategy to expand participation in their sports. 

 

Keywords: Social Capital, Participation in Sports, Social Networking, Youth, 

Yazd 
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