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چکیده
گرفتـن سـبک زندگـی فعـال، تـا حـد زیـادی بـه ماهیت  مشـارکت در فعالیت هـای بدنـی و در پیـش 
از  بسـتگی دارد.  مهـم  افـراد  به خصـوص  کـردن تجـارب دیگـران  و درونـی  ارتباطـات اجتماعـی 
ایـن رو هـدف تحقیـق حاضـر، بررسـی رابطـه بیـن برخـی از عوامـل جامعه پذیری ورزشـکاران جوان 
کـه  شـهر رشـت بـا رشـد مشـارکت ورزشـی آنـان از منظـر جامعه شـناختی و تربیت بدنـی بـوده اسـت 
ازنـوع توصیفـی _ پیمایشـی بـوده و جامعـه آمـاری شـامل تمامـی جوانـان و نوجوانـان ورزشـکار15 
کـه بـه صـورت  تـا 29 سـاله شـهر رشـت اسـت )55807 نفـر(. نمونـه آمـاری، تعـداد 400 نفـر بودنـد 
هـر  باشـگاه های  )انتخـاب  و تصادفـی  فعـال(  )انتخـاب رشـته های ورزشـی  نمونه گیـری طبقـه ای 
رشـته و ورزشـکاران( به عنـوان حجـم نمونـه انتخـاب شـدند. ابـزار مورد اسـتفاده، پرسشـنامه محقق 
گیـالن  تربیت بدنـی دانشـگاه  اسـاتید  از  نفـر   10 نظـر  از  اسـتفاده  بـا  آن  روایـی  کـه  بـود  سـاخته ای 
تأییـد شـد و پایایـی آن بـا روش ضریـب آلفـای کرون بـاخ، 0/88 به دسـت آمـد. از آمـار توصیفـی، 
اسـت.  شـده  اسـتفاده  اسـپیرمن  همبسـتگی  ضریـب  و  اسـمیرنوف    _ کولموگـروف  آزمون هـای 
یافته هـای تحقیـق نشـان داد کلیـه ابعـاد جامعه پذیـری بـا توسـعه مشـارکت ورزشـی رابطـه مثبـت 
و معنـی داری دارنـد. مـدل نهایـی نتایـج نشـان داد وزن رگرسـیونی سـه عامـل میـزان ورزشـی بـودن 
کـردن و اهمیـت دادن مدرسـه و معلمـان به  اعضـای خانـواده، حمایـت اعضـای خانـواده از ورزش 
که بیشـترین ضریب تأثیر  را داشـتند. با توجه  ورزش، به ترتیب برابر با 0/89، 0/80 و 0/62 اسـت 
کالمـی و یـا مشـارکت خـود  به نتایـج تحقیـق به نظـر می رسـد حمایت هـای خانـواده چـه به صـورت 

والدیـن در فعالیت هـای جسـمانی، اثـر مهمـی در مشـارکت ورزشـی فرزنـدان داشـته اسـت.
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مقدمه

در میـان عوامـل مطـرح در فرایند مشـارکت ورزشـی افراد، مباحث مربوط بـه جامعه پذیری یا اجتماعی 
کانـون توجـه بسـیاری از تحقیقـات بـوده اسـت )شمسـی و همـکاران، 1394: 72(. اشـنایدر1  شـدن، 
کودکان و نوجوانان  که طی آن  )1987( معتقد اسـت جامعه پذیری ورزشـی عبارت اسـت از فرایندی 
درگیـر ورزش می شـوند، نقش هـا و الزامـات آن  را فـرا می گیرنـد و آن  را ادامـه می دهنـد. ورزش و جامعـه 
دارای الگوهای ارزشـی و به اصطالح »پیکربندی رفتاری« مشـترک هسـتند. تحول و دگرگونی ورزش 
بـا محیـط اجتماعـی تحقـق  خـارج از جامعـه انجـام نمی شـود، بلکـه توسـعه آن در پیونـد نزدیـک 
کنـش درون آن انجـام می شـود. در واقـع ورزش بازتـاب دهنـده روابـط اجتماعـی جامعه  کـه  می یابـد، 

اسـت )هاشـمی و مـرادی، 1389: 144(.
کـه بـا محوریـت جامعه پذیـری در حـوزه ورزش مطـرح می شــوند طیف وسـیعی را تشـکیل  مباحثـی 
یـا تماشـای  بـه انجـام فعالیت هـای ورزشـی  بـا عالقـه فـراوان  افـراد  می دهنـد، اینکـه چگونـه بعضـی 
رقابت هـای ورزشـی می پردازنـد، ولـی دیگـران چنیـن عالیقـی ندارنـد؛ چگونـه عـده ای خودشـان  را 
به عنـوان ورزشـکار می شناسـانند و وقـت و هزینـه خـود را صـرف فعالیـت در یـک رشـته ورزشـی خـاص 
که  می کننـد و دیگـران نیـز  آنهـا را به عنـوان ورزشـکار می شناسـند. ورزشـکار شـدن دارای الزاماتـی اسـت 
فـرد بایـد عـالوه بـر تـوان بدنـی، آنهـا را در جامعه فرا بگیرد. محققان معتقدند در فرایند ورزشـکار شـدن 
افـراد، عـالوه بـر توانایی هـای فـردی، امکانـات و دسترسـی بـه فرصت هـا و عوامـل جامعه پذیـری )پدر و 
مـادر، خواهـران و بـرادران، معلمـان، همسـاالن و برخـی الگوها( نیز دخیل هسـتند )شمسـی و همکاران، 
کـه نقـش و اهمیـت عوامـل جامعه پذیـری،  1394: 73(. برخـی از پژوهشـگران نیـز اذعـان نموده انـد 
باالتر  و با اهمیت تر  از دیگر عوامل، از جمله اسـتعداد و توسـعه مهارت های ورزشـی افراد برای شـرکت 
کـه در مـورد فراینـد  در ورزش اسـت )بیامـون2، 2010: 283(. بـا وجـود تفاوت هـا و اختـالف نظرهایـی 
جامعه پذیـری وجـود دارد، در مـورد عوامـل مؤثـر  بـر این فرایند، خانواده، دوسـتان و همسـاالن، مدرسـه، 

مربیـان و معلمـان ورزشـی و رسـانه های همگانـی اتفـاق نظـر بیشـتری وجـود دارد.
وارکینـز  پرداختنـد.  آزمودنی هـا  ورزشـی  جامعه پذیـری  عوامـل  بررسـی  بـه  مختلفـی  تحقیق هـای 
و شـاین3 )2006( در تحقیقـی روی اعضـای تیـم ملـی بسـکتبال بـا ویلچـر ایـاالت متحـده، بـه ایـن 

1. Esnyder
2. Beamon
3..Warkins & Shinew
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کـردن ورزشـی  کـه همسـاالن ایـن افـراد یکـی از مهم تریـن عوامـل جامعه پذیـر  نتیجـه دسـت یافتنـد 
و  کارس  بودنـد.  تأثیرگـذار  انـدازه  یـک  بـه  جامعه پذیـری  عوامـل  دیگـر  و  سـازمان ها  و  هسـتند  آنهـا 
کـه دختـران و پسـران  لیاتـردال1 )2009( در تحقیـق خـود بـر روی دانش آمـوزان دبیرسـتانی دریافتنـد 
در  شـرکت  بـرای  دیگـر همسـاالن خـود  بـه  نسـبت  کم تـری  شـانس  پایین تـر،  اجتماعـی  بـا حمایـت 
کـرد، نقـش و نفـوذ عمیـق  فعالیت هـای ورزشـی دارنـد. آنچـه توجـه سـیج2 )1970( را بـه خـود جلـب 
مربـی، هم تیمی هـا و دوسـتان در فعالیـت ورزشـی بـر ورزشـکاران بـود )صداقـت زادگان، 1384: 64(. 
کـه از سـطوح پایین تـری از حمایـت  دولمـان و لوئیـس3 )2010( در تحقیـق خـود دریافتنـد دخترانـی 
کمـی در ورزش  کـردن برخـوردار بوده انـد، مشـارکت  کالمـی و عاطفـی از سـوی والدیـن بـرای ورزش 
بیـن فعالیـت بدنـی  مـروری خـود نشـان دادنـد  و همـکاران4 )2013(، در مطالعـه  داشـته اند. کالیـر 
کلـس5 )2005(  ا و  فردریـک  دارد.  مثبتـی وجـود  از سـوی دوسـتان، همبسـتگی  و حمایـت  کـودکان 
والدیـن  اینکـه  اول  باشـند:  تأثیرگـذار  فرزندان شـان  بـر  می تواننـد  شـیوه  سـه  بـا  والدیـن  کردنـد  بیـان 
کننـد، یـا خودشـان  ممکـن اسـت نقـش و الگـوی سـازنده ای ماننـد مربیگـری را بـرای فرزنـدان ایفـا 
از تجربـه خـود راجـع  کننـد. دوم اینکـه والدیـن تفاسـیر و بیاناتـی  در فعالیت هـای ورزشـی شـرکت 
کمـک و حمایت هـای اجتماعـی  بـه شـرکت در ورزش ارائـه می دهنـد. سـرانجام والدیـن، از طریـق 

فرزنـدان خـود را بـرای هـر تجربـه دیگـری آمـاده می کننـد. 
کـه آنهـا عوامـل  گرفـت نشـان داد  کـه بـر روی تعـدادی از دونـدگان انجـام  نتایـج یـک تحقیـق 
اجتماعـی شـدن )جامعه پذیـری( و محیـط اجتماعـی را باالتـر از نقش هـای دیگـر از جملـه اسـتعداد 
و  یائـو   .)287 :2010 )بیامـون،  بـرای دونـده شـدن می دانسـتند  توسـعه مهارت هـای ورزشـی خـود  و 
فعالیت هـای  والدیـن در  الگویـی  نقـش  نوجوانـی،  از  پیـش  اشـاره می کننـد در دوره   )2015( رودز6 
بدنـی، نقـش مهمـی در تثبیـت اجتماعی پذیـری فعالیت هـای بدنـی بـازی می کنـد، امـا رفته رفتـه در 
دوره نوجوانـی و پـس از آن نقـش همسـاالن پررنگ تـر می شـود. در تحقیـق فتحـی )1388(، شـش 
متغیـر تأهـل، جنسـیت، احسـاس سـودمندی، دسترسـی بـه امکانـات ورزشـی، حمایـت اجتماعـی و 

1. Kurc & Leatherdale
2. Sage
3. Dolman, Lewis
4. Claire et. al.
5. Fredricks & Eccles
6. Yao & Rhodes
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عالقه به ورزش، بیشـترین تأثیر را بر مشـارکت ورزشـی دانشـجویان داشـتند. پارسـامهر )1389( نیز در 
پژوهـش خـود نشـان داد در بیـن عوامـل جامعه پذیـری بـر مشـارکت دختـران نوجـوان در فعالیت هـای 
گرچـه ایـن متغیـر قادر به  ورزشـی، نقـش دوسـتان بـا میـزان مشـارکت، همبسـتگی معنـاداری داشـت، ا
تبییـن بخـش زیـادی از واریانـس متغیـر تحـت مطالعـه نبود. نتایـج تحقیق هاشـمی و مرادی )1389( 
نگـرش  ورزشـی،  فعالیت هـای  از  خانـواده  حمایـت  خانـواده،  بـودن  ورزشـی  میـزان  کـه  داد  نشـان 
خانـواده در مـورد ورزش و میـزان پذیـرش ورزش در میـان اعضـای خانـواده بـر جامعه پذیـری ورزشـی 
کـه والدیـن و  افـراد اثـر مسـتقیمی دارد. در پژوهـش هژبـری و همـکاران )1392(، اولویـت نزدیکـی 
دانش آمـوزان بـه درس تربیـت بدنـی در میـان سـایر دروس مدرسـه داده بودنـد، نقـش مهـم والدیـن 
نشـان  را  بدنـی  تربیـت  بـه فعالیت هـای جسـمانی و درس  فرزنـدان نسـبت  در جهت گیـری نگـرش 
بـا  نیـز متغیرهـای خانـواده، دوسـتان و همسـاالن  مـی داد. در پژوهـش شمسـی و همـکاران )1394( 
کـه خانـواده قوی تریـن تأثیـر را در تبییـن توسـعه  مشـارکت ورزشـی جوانـان  رابطـه معنـاداری داشـت 

مشـارکت ورزشـی آزمودنی هـا داشـت.
راسـتای  ایـران، در  گرفتـه در  بیشـتر تحقیقـات صـورت  مـرور پیشـینه پژوهش هـا نشـان می دهـد 
تبییـن جایـگاه ورزش در میـان جوانـان و مزایـا و منافـع پرداختـن بـه ورزش ایـن قشـر در اوقـات فراغـت 
کمـی بـه بررسـی تأثیـر هـر یـک از عوامـل جامعه پذیـری چـون نقـش خانواده، رسـانه های  بـوده و توجـه 
جمعـی، دوسـتان، همسـاالن، مدرسـه و مربیـان ورزشـی بـر توسـعه مشـارکت ورزشـی جوانـان داشـته اند 
کـه بـر پذیـرش فعالیت هـای ورزشـی نوجوانـان و جوانـان  و در واقـع متغیرهـای اصلـی جامعه پذیـری 
گرچـه در تحقیـق شمسـی و همـکاران  کامـل شـناخته شـده نیسـتند. ا تأثیـر می گذارنـد، هنـوز به طـور 
کامـل بررسـی شـده بودنـد، امـا از  )1394( ابعـاد جامعه شـناختی مؤثـر بـر مشـارکت ورزشـی به صـورت 
کـه مدرسـه به عنـوان مهم تریـن نهـاد آموزشـی، در توسـعه  نتایـج قابـل تأمـل تحقیـق یـاد شـده ایـن بـود 
کـه در ایـن تحقیـق ایـن موضـوع مـورد مداقـه و بررسـی قرار  مشـارکت ورزشـی آزمودنی هـا نقشـی نداشـته 
گرفتـه اسـت. به نظـر می رسـد شـرایط فرهنگـی _ جغرافیایـی هـر اسـتان نیـز در جامعه پذیـری ورزشـی 

افـراد مؤثـر باشـد. 
گاهی  که به  واسـطه آن، فرد، دانـش و آ گردی اسـت  بـا توجـه بـه اینکـه جامعه پذیـری ورزشـی، فرا
کسـب می کنـد، پـس ایجـاد هرگونـه اختالل  الزم بـرای مشـارکت مؤثـر  و فعـال در عرصه هـای ورزشـی را 
گاهانـه جوانـان در عرصه هـای  در ایـن فراینـد موجـب بی تفاوتـی نسـبت بـه ورزش و عـدم حضـور آ
و  بـه شـناخت عوامـل  زیـادی  کمـک  ایـن تحقیـق،  نتایـج  کـه  اسـت  بدیهـی  ورزشـی خواهـد شـد. 
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گرایـش و تمایـل نوجوانـان و جوانـان ورزشـکار شـهر رشـت بـه  مؤلفه هـای مهـم اجتماعـی تأثیرگـذار بـر 
کـرد. پـس در ایـن تحقیق تالش شـده اسـت تا ابتدا ابعاد جامعه شـناختی  مشـارکت در ورزش خواهـد 
مؤثر بر مشـارکت ورزشـی جوانان بررسـی شـود و سـپس مشـخص شـود هر یک از این ابعاد به چه میزان 

بـر مشـارکت ورزشـی جوانـان اثرگذارند؟

روش تحقیق

گردآوری  کاربردی و به  لحـاظ  کـه به  لحاظ هـدف  تحقیـق حاضـر از نـوع توصیفـی _ پیمایشـی اسـت 
سـاله   29 تـا   15 جوانـان  و  نوجوانـان  تمامـی  شـامل  تحقیـق  آمـاری  جامعـه  اسـت.  میدانـی  داده هـا 
کـه به صـورت سـازمان یافتـه در باشـگاه ها و زیـر نظـر اداره ورزش و جوانـان  ورزشـکار شـهر رشـت بـوده 
نفـر   55807 رشـت،  شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره  آمـار  طبـق  کـه  داشـتند،  فعالیـت  رشـت  شـهر 
به صـورت سـازمان یافتـه در ایـن رده سـنی فعالیـت داشـتند. بـر اسـاس جـدول مـورگان، 382 نفـر جـزو 
کـه بـا احتسـاب احتمـال نقـص در تکمیـل برخـی پرسشـنامه ها تعـداد 400  گرفتنـد  نمونـه تحقیـق قـرار 
گرفت. پس از  کامـل جمـع آوری و مـورد تجزیه و تحلیل قـرار  پرسشـنامه توزیـع و نهایتـًا 397 پرسشـنامه 
که در سـطح شهرسـتان فعال بودند، نسـبتی  تعیین حجم نمونه، براسـاس تعداد ورزشـکاران هر رشـته 
از حجـم نمونـه بـه آن رشـته اختصـاص داده شـد، بـه نسـبت جمعیـت ورزشـکار در هـر رشـته و با توجه 
بـه سـطح فعالیـت ورزشـی، تعـداد نمونه ها تخصیـص یافتند، انتخاب باشـگاه های مختلف هر رشـته 
به صـورت تصادفـی انجـام شـد. از بیـن نوجوانـان و جوانـان ورزشـکار حاضـر در باشـگاه های مذکـور و 
پـس از اطـالع یافتـن از میـزان فعالیـت ورزشـی آنهـا، به طـور هدفمنـد و در دسـترس تعـدادی انتخـاب 
گذشـته حداقـل سـه  و پرسشـنامه در اختیـار آنـان قـرار داده شـد. بدیـن صـورت افرادی کـه در یکسـال 
کـرده بودنـد بـه  عنـوان پاسـخ دهنـده بـه سـؤاالت پرسشـنامه  جلسـه در هفتـه، در رشـته ورزشـی شـرکت 

انتخاب شـدند. 
که با اقتباس از پرسشـنامه های پارسـامهر )1389(  ابـزار تحقیـق، پرسشـنامه محقـق سـاخته ای بـود 
و شمسـی )1390( طراحی شـد و شـامل سـه بخش بود. بخش اول ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، 
سـن و وضعیـت تأهـل( را دربـر می گرفـت، بخـش دوم میـزان فعالیـت بدنـی )مـدت، تعـداد جلسـات و 
کـه  زمـان انجـام فعالیت بدنـی( را اندازه گیـری می کـرد و بخـش سـوم شـامل سـؤال های تخصصـی بـود 
گویـه در شـش عامـل بـود و عوامـل جامعه پذیـری در مشـارکت ورزشـی آزمودنی هـا را  دربردارنـده 31 
به صـورت طیـف پنج گانـه لیکـرت بررسـی می کـرد. از آمارهـای توصیفـی و آزمون هـای »کولموگـروف _ 
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اسـمیرنوف«، »فریدمـن« و »ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن« اسـتفاده شـده اسـت. برای تجزیـه و تحلیل 
و به کارگیـری آزمون هـای فـوق از نرم افـزار SPSS اسـتفاده شـد.

تجزیه و تحلیل داده ها

کـه بـا  یـع داده هـا نشـان داد  کالموگـراف _ اسـمیرنوف بـرای بررسـی طبیعـی بـودن توز نتایـج آزمـون 
یـع داده هـا رد شـده  توجـه بـه سـطح معنـی دار به دسـت آمـده در هـر آزمـون، فـرض طبیعـی بـودن توز
وش هـای آمـار غیرپارامتریـک اسـتفاده  و، در تجزیـه و تحلیـل فرضیـات تحقیـق از ر اسـت. از ایـن ر

 شـد )جـدول 1(.

كالموگراف _ اسمیرنوف جدول 1. نتایج آزمون 

كالموگراف- اسمیرنوفانحراف استاندارد ± میانگینعوامل جامعه پذیری مشاركت  Zسطح معنی داری

0/662/950/001± 3/03نگرش خانواده نسبت به ورزش

کردن 0/711/810/003± 3/02حمایت اعضای خانواده از ورزش 

0/621/740/004± 2/68میزان ورزشی بودن اعضای خانواده

0/602/130/001± 2/77اهمیت دادن مدرسه و معلمان به ورزش

0/551/860/002± 2/89وجود همساالن یا دوستان ورزشی

0/531/630/009± 2/59نقش رسانه ها در مشارکت افراد به ورزش

یافته ها

برابـر  بـر حسـب جنسـیت نسـبتًا  آزمودنی هـای  توزیـع  آزمودنی هـا نشـان داد  ویژگی هـای دموگرافیـک 
بـوده اسـت )57 درصـد مـرد و 43 درصـد زن(. هم چنیـن دامنـه سـنی آزمودنی هـا بیـن 15 تـا 29 سـال 
بـوده اسـت. از نظـر سـطح فعالیـت ورزشـی نیـز 41/3 درصـد در ورزش همگانـی، 32/2 درصـد در 
ورزش آموزشی، 18/4 درصد در ورزش قهرمانی و 10/1 درصد نیز در ورزش حرفه ای فعالیت داشتند 
کـه میانگیـن فعالیت بدنـی آزمودنی هـا، 1220/63 دقیقـه در مـاه بـود. ایـن میـزان، سـطح مطلوبـی از 
کلیه  فعالیت بدنـی را نشـان مـی داد. بـا توجـه به سـطح معنـاداری و ضریب همبسـتگی اسـپیرمن، بین 

ابعـاد جامعه پذیـری بـا توسـعه مشـارکت ورزشـی رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود دارد.
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جدول 2. رابطه ابعاد جامعه پذیری با توسعه مشاركت ورزشی

سطح معنی داریجهت همبستگیهمبستگیتعدادابعاد

0/001 *مثبت3970/63حمایت اعضای خانواده

0/001 *مثبت3970/67عامل میزان ورزشی بودن اعضای خانواده

0/001 *مثبت3970/63عامل نگرش خانواده

0/001 *مثبت3970/69عامل اهمیت دادن مدرسه و معلم به ورزش

0/001 *مثبت3970/65عامل داشتن دوستان و همساالن ورزشکار

0/001 *مثبت3970/21عامل رسانه های جمعی

P ≥0/01  * 

کـه ریشـه میانگیـن مربعـات خطـای بـرآورد برابـر بـا 0/08  یافته هـای جـدول شـماره 3 نشـان می دهـد 
اسـت. این مقدار در صورتی که بیشـتر از  0/1 باشـد، مدل نامناسـب تشـخیص داده می شـود. با توجه 
بـه اینکـه مقـدار ایـن خطـا 0/08 به دسـت آمـده اسـت، بـرازش مـدل مناسـب اسـت. همچنیـن مقـدار 
شـاخص نیکویی برازش و مقدار شـاخص نیکویی برازش اصالح شـده تقریبًا برابر و بزرگ تر مسـاوی 
کـه مـدل نهایـی تحقیـق، از بـرازش  0/9 اسـت. سـایر شـاخص های بـرازش مـدل نیـز نشـان می دهـد 

نسـبتًا خوبـی برخـوردار اسـت )جـدول 3(. 

جدول 3. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی

مقدارشاخص

GFI0/924 )شاخص نیکویی برازش(

AGFI 0/900 )شاخص نیکویی برازش اصالح شده(

NFI0/93 )شاخص برازش هنجارشده(

IFI0/97 )شاخص برازش افزایشی(

CFI0/814 )شاخص برازش تطبیقی(

RMSEA0/08 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد(

Chi-Squar56/8 )کای اسکوئر(

Df27 )درجه آزادی(

کـه پنـج عامـل 1. اهمیـت دادن مدرسـه  نتایـج به دسـت آمـده از تحلیـل عاملـی نشـان می دهـد 
و معلمـان بـه ورزش، 2. وجـود همسـاالن یـا دوسـتان ورزشـی، 3. نگـرش خانـواده نسـبت بـه ورزش، 
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کـردن و 5. میـزان ورزشـی بـودن اعضـای خانـواده، بـر توسـعه  4. حمایـت اعضـای خانـواده از ورزش 
توسـعه  بـر   )p=0/273( رسـانه نقـش  امـا عامـل  دارنـد،  معنـی داری  تأثیـر  ورزشـی جوانـان  مشـارکت 
مشـارکت ورزشـی جوانان تأثیر معنی داری ندارد. مدل نهایی تحقیق نتایج نشـان داد وزن رگرسـیونی 
کردن و 3.  سـه عامل 1. میزان ورزشـی بودن اعضای خانواده، 2. حمایت اعضای خانواده از ورزش 
کـه بیشـترین  اهمیـت دادن مدرسـه و معلمـان بـه ورزش بـه ترتیـب برابـر بـا 0/89، 0/80 و 0/62 اسـت 
ضریـب تأثیـر را داشـتند. ضریـب تأثیـر  رگرسـیونی سـایر عوامـل بـه ترتیـب 0/37 بـرای عامـل وجـود 
کـه نسـبت بـه  همسـاالن یـا دوسـتان ورزشـی و 0/30 بـرای عامـل نگـرش خانـواده نسـبت بـه ورزش شـد 

کـم بـود، امـا بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار بودنـد )جـدول 4(. سـه عامـل دیگـر 

جدول 4. ضرایب رگرسیون در مدل اندازه گیری عوامل جامعه پذیری در توسعه مشاركت ورزشی

 وزن رگرسیونی
استاندارد

 برآورد
غیراستاندارد

خطای معیار
 نسبت
بحرانی

 سطح
معنی داری

عوامل جامعه پذیری

0/62 1/000 - - - اهمیت دادن مدرسه و معلمان به ورزش
0/37 0/678 0/168 4/043 0/001 وجود همساالن یا دوستان ورزشی
0/10 0/164 0/150 1/095 0/273 نقش رسانه ها
0/30 0/471 0/140 3/356 0/001 نگرش خانواده نسبت به ورزش
0/80 1/337 0/176 7/590 0/001 کردن حمایت اعضای خانواده از ورزش 
0/89 1/904 0/249 7/646 0/001 میزان ورزشی بودن اعضای خانواده

شكل 1. بار عاملی هر یک از ابعاد جامعه پذیری در مشاركت ورزشی

توسعه  مشارکت ورزشی 

نگرش خانواده نسبت به ورزش

میزان ورزشی بودن اعضای خانواده

حمایت اعضای خانواده از ورزش

نقش رسانه ها

نقش همساالن و دوستان ورزشی

نقش مدرسه و معلمان



فصلنامه علمی _ پژوهشی

121
رابطه بین برخی عوامل

جامعه پذیری با ...

بحث و نتیجه گیری

گاهی الزم برای مشـارکت مؤثر  که به  واسـطه آن فرد، دانش و آ جامعه پذیری ورزشـی، فرایندی اسـت 
کـه در ایـن فراینـد اثرگذارنـد  کسـب می کنـد، لـذا شـناخت عواملـی  و فعـال در عرصه هـای ورزشـی را 
می توانـد بـه پیشـرفت مداخـالت مؤثـر  بـرای پذیـرش و تـداوم فعالیت هـای ورزشـی و ادامـه زندگـی 
بـا توسـعه مشـارکت  کلیـه ابعـاد جامعه پذیـری  کنـد. نتایـج تحقیـق حاضـر نشـان داد  کمـک  فعـال 
ورزشـی آزمودنی هـا رابطـه مثبـت و معنـی داری دارد. در مـدل اندازه گیـری عوامـل جامعه پذیـری در 
توسـعه مشـارکت ورزشـی، میـزان ورزشـی بـودن اعضـای خانـواده، حمایـت اعضـای خانـواده و نقـش 
مدرسـه به ترتیب با 0/89، 0/80 و 0/62، باالترین ضریب رگرسـیون را به خود اختصاص دادند. سـانز 
و همکارانـش1 )2012(، پارسـامهر )1389(، هاشـمی و مـرادی )1389( و شمسـی و همـکاران )1394( 
کرده انـد. از نظـر  نیـز در تحقیقـات خـود بـه نقـش خانـواده در جامعه پذیـری ورزشـی فرزنـدان اشـاره 
که در  مسـنر2 )1999( نیـز بیشـتر ورزشـکاران دارای بـرادر، پـدر، عمو و دوسـتان خانوادگی نزدیکـی بوده  
که در میـزان انگیزه،  ورزش موفـق بوده انـد. محیـط خانوادگـی اغلـب مهم تریـن پایگاه به شـمار می آید 
ورزشـی  فعالیت هـای  میـزان  ورزشـی،  رشـته های  نـوع  انتخـاب  جسـمانی،  فعالیت هـای  بـه  گرایـش 
و حضـور در میادیـن ورزشـی و مسـابقات اثـرات مهـم دارد. در ارتبـاط بـا نقـش بسـزای خانـواده در 
کم تری از طـرف اعضای  کالمـی  مشـارکت ورزشـی افـراد ثابـت شـده افـرادی  کـه از حمایـت عاطفـی و 
کم تـر بـوده  خانـواده خـود برخـوردار بودنـد، میـزان جامعه پذیـری آنهـا در ورزش نسـبت بـه افـراد دیگـر 
کـه از تأثیـر  والدیـن بـر  اسـت )دولمـان و لوئیـس، 2010: 319(. نتایـج مطالعـات پیشـین نشـان می دهـد 
کنتـرل یـا نظـارت اجتماعـی، رفتـار  توسـعه فعالیت هـای بدنـی حمایـت به عمـل آمـده اسـت. نظریـه 
نوجوانـان و جوانـان  را بـر اسـاس میـزان تعلقـات آنها به نهادها و سـازمان های اجتماعـی مانند خانواده 
کـه افـراد از اعضـای خانـواده خـود در امـر مشـارکت در  گفـت  تبییـن می کنـد. در ایـن مقالـه می تـوان 
کـرده  و از آنهـا بـه  عنـوان الگـو در ایـن مشـارکت نـام برده انـد. خانـواده بـه  فعالیت هـای ورزشـی تقلیـد 
که بر فرد در طول زندگی دارد، از جایگاه مهمی در فرایند جامعه پذیری  گستره و عمق تأثیراتی   خاطر 

برخـوردار اسـت )هاشـمی و مـرادی، 1389: 167(.
میـزان  افزایـش  بـر  و همسـاالن  نقـش خانـواده، دوسـتان  از  پـس  ایـن تحقیـق  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
مشـارکت ورزشـی افـراد نقـش بسـزایی دارنـد. یافته هـای وارکینـز  و شـاین )2006(، وحیـدا و همـکاران 

1. Sanz et al.
2. Messner
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)1385(، پارسـامهر )1389( و شمسـی و همـکاران )1394( نیـز ایـن نتایـج را تأییـد می کنـد. با نزدیک 
گـروه همسـاالن افزایـش می یابـد. ایجاد  کم رنـگ شـده و تأثیـر  شـدن بـه دوره نوجوانـی، تأثیـر خانـواده 
گام بسـیار مهـم در اسـتقالل نوجوانـان و جوانـان  گـروه همسـاالن اولیـن  پیوندهـای محکـم و قـوی بـا 
کـه خـارج از خانـواده دارنـد، نقـش مهمـی  بـا نفـوذی  اسـت. دوسـتان خـاص و بعضـی بزرگسـاالن 
در رونـد اجتماعـی شـدن نوجوانـان و جوانـان ایفـا می کننـد. مشـاوره بـا همسـاالن و الگـو قـرار دادن 
رفتارهـای پیشکسـوتان مـورد احتـرام، اغلـب از الگوهـای تأثیرگـذار بـرای ایجـاد تغییـرات رفتـاری در 
کـه بـرای افزایـش  کـرد  ایـن سـنین به شـمار مـی رود. بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده، می تـوان اذعـان 
میزان مشـارکت افراد در سـنین نوجوانی و جوانی در فعالیت های ورزشـی می توان از نقش دوسـتان به 
کنار سـایر متغیرهای اجتماعی و فردی سـود جسـت. تحقیقات نشـان  منزله یکی از متغیرهای مهم در 
کـه افـراد در سـنین نوجوانـی حـدود 40 درصـد از وقتشـان  را بـا دوسـتان خـود می گذراننـد.  داده اسـت 
گـروه در میـان آنـان به وجود مـی آورد.  در واقـع صـرف وقـت بـا دوسـتان و همسـاالن، تعلـق خاطـری بـه 
کسـی ارتبـاط برقـرار  گروه هـای هم سـن و سـال در تصمیم گیـری دربـاره مسـائلی از قبیـل اینکـه بـا چـه 
کمـک بگیرنـد و چـه فعالیتـی را انجـام دهنـد، بـه افـراد یـاری می رسـانند. به دلیل  کسـی  کننـد، از چـه 
و  دوسـتان  قضاوت هـای  و  بازخـورد  دارد،  وجـود  ورزش  و  بدنـی  فعالیـت  در  کـه  همگانـی  ویژگـی 

همسـاالن به شـکل برجسـته ای در شـکل  دهی معیارهـای قضـاوت افـراد تأثیرگـذار می شـود.
نتایـج تحقیـق حاضـر نشـان داد مدرسـه و معلمـان بـا 0/62 وزن رگرسـیونی، تأثیـر نسـبتًا باالیـی 
از  کـه  بـوده  پارسـامهر )1389(  یافته هـای  بـا  نتیجـه مطابـق  ایـن  ورزشـی جوانـان دارد.  بـر مشـارکت 
عامـل مدرسـه و معلمـان ورزش به عنـوان یـک عامـل اثرگـذار در توسـعه مشـارکت ورزشـی افـراد و بـه 
تبـع آن جامعه پذیـر شـدن در ورزش نـام بـرده اسـت. البتـه در تحقیـق شمسـی و همـکاران )1394(، 
مدرسـه نقشـی در جامعه پذیـری ورزشـی آزمودنی هـا نداشـت. در واقـع آمـوزش و پـرورش، متـرادف بـا 
کـه افـراد از طریـق آن بـه یادگیـری نقش هـا، قواعـد، روابـط و  جامعه پذیـری اسـت، یعنـی فراینـدی 
کلـی، فرهنـگ جامعـه خـود می پردازنـد. از نظـر وبـر1 مدرسـه و آمـوزش و پـرورش به عنـوان یکـی  به طـور 
کـه هـر فـرد در طـی زندگـی خود با آن روبه رو می شـود، نقش مهمی در آشنا سـازی  گروه هـای اساسـی  از 
مهم تریـن  کـه  آنجـا  از   .)62  :2009 لیاتـردال،  و  )کارس  می کنـد  ایفـا  قواعـد  و  ارزش هـا  ایـن  بـا  مـردم 
کـه عـالوه بر  کارکـرد مدرسـه در بخـش تعلیـم و تربیـت افـراد تعریـف شـده، ایـن نکتـه اهمیـت می یابـد 
کـم  کـه شـامل سیسـتم ها و ملزومـات آموزشـی اسـت، فرهنـگ حا سـاختارهای فراهـم شـده در مـدارس 

1. Weber
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بـر محیـط مـدارس نیـز می توانـد در بـه نتیجـه رسـیدن فرایندهـا و برنامه هـای آموزشـی اثرگـذار باشـد 
)احمدپـور ارده جانـی و فالحتـی، 1391: 160(. بـا توجـه بـه ایـن مسـئله، معلمـان و مربیـان ورزشـی و 
در رأس آن مـدارس نیـز در حـوزه آمـوزش و تربیـت بدنـی، می تواننـد نقـش اساسـی در مشـارکت افـراد 
کیفیـت بازخـورد مربیـان ورزشـی می توانـد منجـر بـه  کمیـت و  در فعالیت هـای ورزشـی داشـته باشـند. 
کـه بـرای رفتـار مطلـوب )سـعی، تـالش و تکنیـک( از تشـویق  نتایـج مثبـت بـرای افـراد شـود. مربیانـی 
بـازی در  از درک قابلیـت، لـذت و ادامـه  بـه سـطح باالتـری  افـراد  بهـره می گیرنـد، سـبب دسـتیابی 
بـر عهـده  را  کـه وظیفـه جامعه پذیـری  نهادهایـی  میـان  در  واقـع  در  مربوطـه می شـوند.  فعالیت هـای 
کثـر افـراد، وقـت قابـل توجهـی از زندگـی  دارنـد، مـدارس از سـرمایه های بی بدیلـی برخوردارنـد، زیـرا ا
گیـری علـم و دانـش، شـخصیت خـود را نیـز در ابعـاد  خـود را در مدرسـه می گذراننـد و عـالوه بـر فرا
روحـی، عقلـی و اجتماعـی رشـد می دهنـد و هویـت و اسـتقالل فرهنگـی خـود را بـاز می یابنـد. از ایـن 
کـه اسـاس برخی عـادات و رفتارها در آن شـکل می گیـرد، رفته رفته   رو بـه  نظـر می رسـد پـس از خانـواده 
گسـترش می یابـد. در واقـع  افـراد  اهمیـت مدرسـه در یاددهـی اجتماعـی و شـکل پذیری شـخصیتی 
کارکردی بیشـتر از خانواده  کارکـردی حجیم تر، بـه  مراتب  مدرسـه بـه  عنـوان محیطـی بزرگ تـر  و از نظـر 
در جامعه پذیـری افـراد بـه   خـود اختصـاص خواهـد داد. شـاید اسـتفاده از نیروهـای متخصص تربیت 
بدنـی در سـال های اخیـر مـدارس توانسـته باشـد الگوهـای درسـت حرکتـی و مهارت هـای ورزشـی را به 
افـراد شناسـانده باشـد و افـراد در خـود توانایـی باالتـر، لـذت بیشـتر و تمایل به ادامـه فعالیت در ورزش 

مـورد نظـر پیـدا می کننـد. 
در نهایـت، نتایـج تحقیـق حاضـر نشـان داد رسـانه های جمعـی نتوانسـته اند در توسـعه و افزایـش 
بـا نتایـج  مشـارکت ورزشـی جوانـان تأثیـر معنـاداری داشـته باشـند )وزن رگرسـیونی 0/1(. ایـن یافتـه 
تحقیـق شمسـی و همـکاران )1394( هم خوانـی دارد. تأمـل در نتایـج حاصـل از ایـن فرضیـه، مـا را 
کـه رسـانه های جمعـی هـر چنـد بـر روی تغییـر نگـرش افـراد نسـبت بـه  متوجـه ایـن مسـئله می سـازد 
جهـت  الزم  کارکردهـای  از  امـا  باشـند،  تأثیرگـذار  می تواننـد  ورزشـی  فعالیت هـای  و  ورزش  مزایـای 
گرایش آنها به مشـارکت در فعالیت های ورزشـی برخوردار نیسـتند.  نهادینه سـازی، تغییر رفتار افراد و 
رسـانه ها بـه لحـاظ دارا بـودن دامنـه نفـوذ وسـیع، اثر مسـتقیمی بر ارزش هـا و هنجارهای جامعـه دارند و 
کننـد. امـا بـا توجـه بـه نتیجه  گاهی هـا و نگرش هـای جامعـه نقـش به سـزایی ایفـا  می تواننـد در  تغییـر  آ
ایـن تحقیـق، رسـانه های جمعـی بـه اشـاعه باورهـای مطلـوب و ترویـج یـا بازتولید ارزش های متناسـب 
کـه بایـد و شـاید نپرداخته انـد و از سـوی دیگـر، اثرگـذاری الزم  بـه امـر توسـعه ورزش در جامعـه آن طـور 
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ندارنـد.  را  جامعـه  در  آن  اشـاعه  و  ورزش  مشـوق  و  محـرک  مقـررات  و  قوانیـن  شـکل گیری  به منظـور 
گسـترش  مسـئوالن ورزشـی و رسـانه ای بایـد بـه مقولـه آمـوزش بـه  عنـوان سـالحی تأثیرگـذار در بسـط و 
فرهنـگ ورزش بنگرنـد. بنابرایـن در ایـن راسـتا بایـد برنامه هایـی تهیـه شـده و به معـرض نمایش درآید 
کـه در جهـت ارتقـای سـطح معلومـات و دانـش عمومـی مـردم نسـبت بـه مقولـه ورزش باشـد و نقش آن 

 را در افزایـش و حفـظ سـالمتی بـه  درسـتی نشـان دهـد.
کـه دوران نوجوانـی و جوانـی، مهم تریـن دوره شـکل گیری عـادات و رفتارهـای سـالم و  از آن جـا 
که بـر نهادینه شـدن این  گرفتـن سـبک زندگـی سـالم از نظـر جسـمانی اسـت، شـناخت عواملـی  پیـش 
عادات اثرگذارند ضروری به نظر می رسـد. به نظر می رسـد زمانی افراد جامعه به ورزش و فعالیت های 
کـه تحـت تأثیـر فرایندهـای جامعه پذیـری، در ورزش نیـز جامعه پذیـر شـده  جسـمانی روی می آورنـد 
کردن خانواده، مدرسـه، رسـانه و همه نهادهای اثرگذار اسـت. با توجه  گاه  کار مسـتلزم آ باشـند. این 
کـرده و رسـالت  کارکردهـای خـود به صـورت جـدی بازنگـری  بـه نتایـج ایـن تحقیـق، رسـانه ها بایـد در 

خـود در ایجـاد جامعـه سـالم را به درسـتی بـه انجـام برسـانند. 
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Abstract 
Participation in physical activity and developing an active lifestyle depend on 
the nature of social relationships and the interest of youth to gain experiences 
from others, particularly important people. The aim of the study is to assess the 
relationship between factors of socialization among the young athletes of Rasht 
and the growing trends in sports’ participation from socio - physical education 
points of view. This is a descriptive-study that includes all the young athletes of 
Rasht from 15-29 years old (numbering 55807 persons). The sample size is 400 
persons having been selected group wise (selection by active athletic process) 
and random selection (of athletes from sports’ clubs) adopted as the sampling 
method. It was a questionnaire based methodology which was approved by a 
group of ten professors of physical education from the University of Guilan. It 
showed 0/88 coefficient alpha reliability Cronbach. Descriptive statistics and 
Kolmogorov-Smirnov test and Spearman’s correlation coefficient have been 
applied in the present study. The results showed that all aspects of socialization 
were positive and significant in relation to the development of sports’ 
participation among the youth. Final model of study proved  that the scale of 
regression were due to  three factors: support of the  family members; support 
of the school and support of the teachers, respectively that records  89/0, 80/0 
and 62/0 as the greatest impact factors. Based on the result, it seems the family 
support, either verbal or actual, participation of parents in physical activity 
have a major impact on sports participation among the youth.
Keywords: market, physical-spatial indicators, Islamic teachings, liberal 
capitalism system, consumerism.
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