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عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال


صمد عابدینی ،استاديار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،ايران

شیدا طالبی ،كارشناس ارشد پژوهش علوماجتماعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،ايران
چكیده
هدف اين پژوهش ،بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي و فرهنگي مررتط برا گررايش شرهروندان شرهر خلخرال بره ورزش همگراني برود.
چارچوب نظري پژوهش ،تركيطي از نظريۀ جامعهپذيري ورزشي هورن ( ،)2000نظريۀ خودآيينهاي چارلز هورتن كولي ( ،)1902نظريۀ عمرل
پير بورديو ( )1990و نظريۀ فمنيستي هرريس ( ،)1996چرو و فلشرين ( )2001اسرت .روش پرژوهش ،پيمرايش و ابرزار گرردآوري دادههرا
پرسشنامۀ محققساخته بود .از شهروندان باالي  65سال شهر خلخال با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي تصادفي  973نفرر
براي نمونۀ آماري پژوهش انتخاب شدند .تحليل آماري يافتهها نشان داد برين متیيرهراي حمايرت خرانواده ،تصرور خرويش از بردن ،سررمايۀ
اجتماعي ،سرمايۀ فرهنگي و سرمايۀ اقتصادي شهروندان و ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني ،رابطۀ مثطت دارد ( .)P ≤ 5/55تفراو

ميرزان

گرايش شهروندان به ورزش همگاني بر اساس جنسيت ،سن ،شیل و سطح تحصيال  ،معنادار و بر اساس وضعيت تأهل ،غيرمعنرادار اسرت و
نمرۀ ميانگين ميزان گرايش به ورزش همگاني شهروندان  55است .همچنين يافتههاي پژوهش درخصرو

نروو ورزشهراي همگراني مرورد

عالقۀ شهروندان شهر خلخال نشان ميدهد ورزشهاي آبي ،ورزشهاي بومي ر محلي ،ورزش بزرگساالن ،ورزش كاركنان دولت ،ورزشهراي
ططيعي مثل كوهنوردي ،ورزش صطحگاهي ،آمادگي جسماني ،پيادهروي خانوادگي ،بهترتيب از اولويتهاي ورزشهراي همگراني مرورد عالقرۀ
شهروندان شهر خلخال محسوب ميشوند.
كلیدواژهها :ورزش همگاني ،حمايت خانواده ،تصور خويش از بدن ،سرمايۀ اجتماعي ،سرمايۀ فرهنگي ،سرمايۀ اقتصادي.
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مقدمه و بیان مسأله

درصد ،سوئد  ،55اسرتراليا  ،51دانمرار  ،45هنر كنر

در دهه هاي اخيرر ،بسرياري از جوامرا برا سررعت بره سرمت

درصد و در سال  ،1998نرروژ  ،46سرنگاپور  ،98فرانسره ،95

صنعتيشدن و اقتصاديشدن رفتهاند و زندگي انسان در آنهرا

چين  ،99ايتاليا و جمهوري چك  ،99يوگسرالوي ،فيلييرين و

به زندگي ماشيني بدل شده است .زندگي ماشيني ،ابتکار عمل

اسيانيا  15درصد بوده اسرت و ايرران برا  5/31درصرد در ردۀ

را از انسان گرفته و او را دچار فقر حركتي كرده كره برهدنطرال

آخر قرار دارد (مظفري و قره654 :6984 ،ر .)656اين در حالي است

متعردد جسرمي ،روانري و اجتمراعي را پديرد

كه در بند  9اصرل سروم قرانون جمهروري اسرالمي ايرران بره

آورده اسرت (جرواديپرور و سرميانيرا)11 :6931 ،؛ بنرابراين نقرش

گسترش تربيت بردني و ورزش همگراني برهصرور

رايگران

ورزش و فعاليت بدني ،راهطردي بسيار مهم اسرت كره توانرايي

تأكيد شده است

برالقوهاي در يراريرسراندن بره اهرداف سرالمتي ،اجتمراعي و

ايران.)4 :6953 ،

خود مشرکال

(ادارۀ كل تنقيح و تدوين مقررا

54

جمهروري اسرالمي

اقتصادي دارد .ورزشهاي همگاني و تفريحي ،بخشي مهرم از

در پژوهش هايي كه در زمينۀ عوامل مؤثر برر گررايش بره

اين راهطرد است؛ زيرا ورزش همگاني ،ماهيتي تفريحي ،آزادانه

ورزش همگاني و نيز راه هاي هاي توسعۀ آن انجرام شرده ،بره

و انتخابي دارد و همين امر سطب شکلگيري آثار مختلف آن از

عوامل مختلفي اشاره شده است .صالحي و همکراران ()6983

قطيل سالمت جسماني و رواني ،لذ بخشي و با نشرا برودن

در پژوهشي نشان دادند تنطلي ،نطود همراه و همياي مناسرب و

شده است

آلودگي هوا به ترتيب از عوامل بازدارندۀ انجام فعاليت فيزيکي

(زنگيآبادي.)63 :6988 ،

ورزش همگاني ،پرداختن عامۀ مردم بره ورزش حتري در

هستند و حمايت هاي اجتماعي اطرافيران ،سرابقۀ قطلري انجرام

موجود و شراي افراد است و

فعاليت هاي ورزشي و قرارگيري در طيف ططيعي ترودۀ بردني،

در اين ميان ،وظيفۀ اصرلي سرازمان تربيرت بردني و نهادهراي

نقشي مهم در پيش بيني مراحرل آمرادگي افرراد از نظرر انجرام

از مررردم بررراي ورزشهرراي همگرراني ماننررد

فعاليت جسماني دارند (صرالحي و همکراران .)67 :6983 ،آفررينش

پيادهروي ،دوچرخرهسرواري ،كوهييمرايي ،دوهراي عمرومي و

خاكي و همکاران ( )6984نشان دادند عوامل اقتصادي ،كمطود

ورزشهاي بومي و محلي است .ورزش همگاني ،دامنرۀ سرني

امکانررا  ،كمطررود پايگرراههرراي ورزش صررطحگاني ،وضررعيت

سه تا باالي هفتاد سرال را شرامل مريشرود و انرواو مختلرف

خانوادگي و كمطود بودجۀ ورزشي بهترتيرب از موانرا توسرعۀ

فعاليتهاي جسمي شامل برازيهراي غيررمنظم و خودجروش

ورزش همگاني به شمار مي آيند و بهطرود وضرعيت اقتصرادي

محلي تا تمرين هاي بدني مرنظم را در برر مريگيررد و شرامل

اقشار مختلف جامعه ،توجه به وضعيت خرانوادگي ،گسرترش

ورزش صررطحگاهي ،فعاليررت در پررار هررا و فیرراي برراز،

ناوگان حمل و نقل عمومي و نيرز اسرتفاده از سررمايهگرذاري

كوهييمايي يا كالسهاي آمادگي جسماني ميشود و عموماً بره

بخش خصوصي از مهمترين عوامرل توسرعه ورزش همگراني

ورزش هاي گروهي غير رقابتي و بدون هزينه و يا ارزانقيمرت

هستند

زماني كوتاه با توجه به امکانا
مربررو  ،دعررو

اطالق ميشود

(سازمان تربيت بردني جمهروري اسرالمي ايرران:6984 ،

(آفرينش خاكي و همکاران.)6 :6984 ،

نکتۀ در خور توجه پيرامون ورزش همگاني اين است كه

 .)66امرروزه حردود  55ورزش در جهران ،ورزش همگراني

توسعۀ ورزش همگاني به شراي اجتماعي و فرهنگي بسرتگي

شناخته شده است كه طيفي از دويدنهاي آرام ترا برازيهراي

دارد .جامعهشناسران ورزش بره ايرن موضروو در قالرب كلري

المييك را در بر ميگيرد

(سميانيا و همکاران.)111 :6931 ،

از لحاظ تعداد شركتكنندگان در ورزش همگاني ،تعرداد
شركت كنندگان در ورزش همگاني در سال  6973در ژاپن 68

جامعهپذيري ورزشي توجه كرردهانرد .آنهرا معتقدنرد ورزش
همگراني بردون ارتطرا برا ترأثيرا

اجتمراعي و عراد هرراي

فرهنگي ديگر و در انرزوا نمريتوانرد در شرود .فراينردهاي

699

عوامل اجتماعي ر فرهنگي مرتط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

اجتماعي و فرهنگي موجب رشد فزايندۀ مشاركت ورزشي در

بورديو براي بررسري رابطرۀ برين سررمايۀ اجتمراعي ،سررمايۀ

زندگي مردم مريشرود (مهررآيين .)663 :6987 ،اهميرت ترأثيرا

فرهنگي و اقتصادي شهروندان ،ميزان تحصيال  ،نوو شریل و

متقابررل ورزش و ابعرراد گونرراگون اجتمرراعي و فرهنگرري برره

ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني ،نظريۀ فمنيستي هرريس،

اندازهاي است كره توجره اولرين جامعرهشناسران و پيشرگامان

چو و فلشين براي بررسي رابطۀ بين جنسيت ،وضرعيت تأهرل

جامعه شناسي ورزش همچون مارسل موس ،يوهان هويزينگرا،

و ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني است.

الياس و پير بورديو را به خود جلب كرده

پير بورديو بر اساس نظريرۀ تمرايز خرود ،ورزش افرراد و

رژه كايووا ،نوربر

است« .ورزش ،پديدهاي اجتماعي ر فرهنگي است كه پيونردي

گروهها را دقيقاً بر اسراس سررمايههراي اقتصرادي و فرهنگري

انداموار با مجموعۀ نهادها و ساختارهاي اجتماعي دارد؛ بردين

آنها تحليل كرده است .بورديو معتقد است سررمايۀ اقتصرادي

معنا كه دستاوردهاي ورزش و فعاليتهاي آن بهطور كلي يك

شامل (درآمد پولي ،داراييها ،حقوق مالي و ساير منابا مرالي)

شاخص عمومي است .از يكسو ،با آن دربارۀ سطح پيشررفت

و سرمايۀ فرهنگي شامل (گرايش و عادا

ديرپا ،هردف هراي

اجتماعي و فرهنگي يك جامعه ميتوان داوري كرد و از سوي

فرهنگي ،قابليتهاي تحصيلي و مهرارتي) مهرمتررين عرواملي

ديگررر ،پيشرررفت و ترقرري ورزشرري نيررز برره دادههررا و عوامررل

هستند كه چگونگي توزيا رفتارهاي ورزشري در ميران اقشرار

اجتماعي حاكم بر جامعه وابسته است .به همين دليرل ،تحليرل

متفاو

جامعره را مري تواننرد توضريح دهنرد؛ برراي مثرال او

نهايي شراي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگري و حجرم و ميرزان

مي گويد ططقا

هماهنگي اجتمراعي موجرود ميران ايرن شرراي

بورژوا براي توليد بدني سالم ،ژيمناستيك يرا

ر از رهگرذر

ورزش هاي مشابه با كاركرد بهداشرتي انجرام مريدهنرد؛ ولري

شماري از رواب غيرمستقيم است كه تعيين ميكند ورزش ترا

ططقررا

كررارگر بررا هرردف توليررد برردني قرروي برره ورزش رو

چه اندازه مي تواند پيشرفت كند و تا چه حد ميتوانرد واپرس

ميآورند .بهطور كلري مريتروان گفرت فیراي موقعيرتهراي

رود» (انورالخولي)61 :6986 ،؛ بنرابراين در تحليرل نهرايي ،ميرزان

اجتماعي بهواسطۀ فیاي منشها به فیاي «موضراگيرريهرا»

گررررايش و پيشررررفت در ورزش و دسرررتاوردهاي آن ،برررا

تطديل ميشود؛ به عطار

ديگر نظام فاصلههرا و تفراو هرايي

شاخصهاي موجود اجتماعي و فرهنگي ارتطا زيادي دارد.

كه نشان دهندۀ موقعيت هاي مختلف در دو بعد اصرلي فیراي

به طور كلي شش رويکرد و نظريۀ عمده كه براي مطالعره

اجتماعي است ،كامالً بر مجموعرۀ فاصرله هرا و تفراو هرايي

فعاليت ها و پديده هاي ورزشي در جامعره اسرتفاده مريشروند

منططق است كه در سررمايههراي عرامالن يرا در سررمايههراي

عطارتند از :نظريۀ كاركردگرا ،نظريۀ تیاد ،نظريۀ كنش متقابرل

گروههاي عامالن وجود دارد .منظور از سررمايههراي عرامالن،

نمررادين ،نظريررۀ انتقررادي ،نظريررۀ طرفررداري از حقرروق زنرران

كنش ها و كاالهاي ايشان است .هر مجموعه از موقعيتهرا برا

(فمنيستي) و نظريۀ شاكله يا پيکرهاي (6فتحي.)95 :6988 ،

مجموعهاي از منشها يا ذائقههرا متنراظر اسرت كره محصرول

با توجه به اين رويکردها ،چارچوب نظري اين پرژوهش،

شراي اجتماعي متناسب برا آن موقعيرت هرا اسرت .همچنرين

تركيطي از نظريۀ جامعهپرذيري ورزشري هرورن برراي بررسري

بهواسطۀ مرنش و تروان مولرد آن برا مجموعرهاي از كاالهرا و

رابطۀ بين حمايت خرانواده از فعاليرتهراي ورزشري و ميرزان

داراييها متناظر است كه بهدليل تعلق به سطکي واحرد بره هرم

گرايش شرهروندان بره ورزش همگراني ،نظريرۀ خودآيينره اي

پيوند ميخورد »

چارلز هورتن كولي براي بررسي رابطۀ تصور خرويش از بردن
و ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني ،نظريۀ عمل پيرر

در
خا

توزيا ططقه در ورزش هاي گوناگون ،در نقشه هراي

قدرداني و آگاهي آنها ميتواند ارزيابي شود .ططقا

هزينه هاي متفاو
Configuration theory

1

(جالييپور و محمدي.)917 - 913 : 6987 ،

با

(اقتصادي ،فرهنگري و جسرماني) و منرافا
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بههمپيوسته در ورزشهاي متفاو

مشخص ميشروند .منرافا

جسماني (سالمت ،زيطايي ،قدر

كه با بدنسازي يرا برهطرور

عالقهمند ميشوند كه شراي فعاليت بدني در ارتطا برا ططقرۀ

به دست ميآيد) .منافا

آن ها باشد كه اين شراي با نگرش جهاني از «فلسرفه و بردن»

اقتصادي و اجتمراعي (حركرت رو بره براال و غيرره) و منرافا

در بر گرفته شده است» .بورژوازي با بدن خرود هماننرد يرك

نمادي كه با ارزش موقعيتي يا توزيعي هر يك از ورزشهراي

فرجام رفتار ميكند .بدن خود را تکيرهگراهي برراي آسرودگي

مدّنظر پيوند ميخورد ،بهگونهاي كه همه يا هرر يرك از آنهرا

خودش ميكند .يرك سرطك زنردگي از رونمرا كره مريتوانرد

كم و بيش كمياب پذيرفته مريشرود و ايرن كرم يرا

شاخص رفتار بورژوازي باشرد كره برا خصوصرياتي همچرون

زيادي با يرك ططقره ،پيوسرتگي آشرکاري دارد؛ مثرل بروكس،

مقاومت ،اندازهگيري ميزان سررعت خرود اعتمرادي مشرخص

غيرمرئي با «حفاظت مناسب» تمرينا

بهصور

فوتطال ،راگطي يا بدن سازي كه خا
و اسکي ،ططقا

ططقۀ كارگر است .تنيس

برره ورزشهررايي

تنرريس ،راگطرري و اسررکي و بررهطررور خررا

شود (بورديو ،168 : 6373 ،به نقل از مهرآيين)669 -665 : 6987 ،

متوس برورژوازي و گلرف ،ططقرا

براالي

بهنظر بورديرو ،مهرمتررين عامرلهراي كره نحروۀ توزيرا

بورژوازي ،منافا سرلطۀ فزاينرده اي را دربرارۀ ترأثيرا

بردني

جامعه مري تواننرد

بهطور آشکار نشان ميدهد (بهطور مثال الغرشدن ،برنزهشدن،

رفتارهاي ورزشي را در ميان اقشار متفاو
توضيح دهند ،عطارتند از :

عیالنيشدن و غيره) يا گروههاي منتخب كه در سطح برااليي
از اين ورزشهرا (گلرف ،چوگران و غيرره) بهررهمنرد هسرتند

 .6سرمايۀ اقتصادي ،شامل درآمد پولي ،ساير منابا مرالي،
داراييها و حقوق مالي.

(.)Bourdieu, 1979:20

فرهن

 .1سرمايۀ فرهنگي شامل گرايش و عادا

ديرپايي كه در

جسماني و جهتگيري سالمتي و فعاليرتهرايي

فرايند جامعهپذيري حاصل ميشروند و هردفهراي فرهنگري

بخشهايي از

ارزشمندي نظير قابليتهاي تحصريلي و مهرارتي را بره دنطرال

مانند دويدن آهسته يا قدمزدن بهصور
ثروتمنردترين ططقررا

متوسر و ططقرا

ورزش هاي تيمي در ميران ططقرا

فرهن

حرراكم در مرريآيررد.

اجتمراعي بره كرار گرفتره

مي شوند؛ ولي تمايزهاي عميقري در ميران ورزش هراي تيمري
وجود دارد.

دارد.
 .9وقت آزاد (بورديو .)145 :6986 ،بورديو مثرالهرايي را در
رابطه با اين عوامل ذكر ميكند:
الف) ورزش هاي مردمي به طور ضمني با دورۀ جواني در

درواقا بيشترين مشخصۀ ورزشهاي مردمي مثل فوتطرال،

ارتطررا هسررتند؛ يعنرري عمرالً نرروعي جررواز موقررت در قالررب

راگطي ،كشتي و بوكس ،تركيطي اسرت از همرۀ اشرکال ورزش

شيوه هاي گوناگون ازجمله تلف كردن مرازاد انررژي فيزيکري،

مردمي كه ططقۀ حراكم ،آنهرا را نمريپرذيرد .نرهتنهرا رقابرت

الطترره ايررن ورزشهررا خيلرري زود معمرروالً در لحظررۀ ورود برره

اجتمرراعي همگرراني و عرروامپسررند آنهررا ،بلکرره ارزشهررا و

بزرگسالي و با ازدواج كنار گذاشته ميشوند.

درخواست هاي معنوي ،قردر  ،خشرونت پايردار ،فرداكاري،
فرمانطرداري و اطاعت از انیطا جمعي را تشديد ميكند – و
برعکس فاصلۀ نقش بورژوازي – را كراهش و سررافرازي در
رقابت را تشديد ميكند (.)Bourdieu, 1979:214

«تفاو هاي ططقاتي نيز در خور توجه تماشاگران هستند.
ططقا

حاكم كمتر مانند ديگر ططقرا

ب) ورزشهاي بورژوازي كه بهطور عمده بهدليل كاركرد
حفاظت جسماني و منفعت اجتماعي انجام ميشوند.
محدودۀ سني اين ورزش ها در فراسوي محدودۀ جرواني
است ،الطته هرچه اعتطار و انحصار آنها بيشتر شود ،مرز سرني
متناظر با آنها نيز جلوتر ميرود؛ (مثالً گلف) همچنان كه ژا

بره ورزش در زنردگي

دو فرانس نشان داد دو قشر مختلف اجتماعي ممکن است ،بنا

روزمره يا تلويزيون نگاه ميكنند ،بهاستثناي ورزشهايي نظيرر

را (مرثالً ژيمناسرتيك)

به دو دليل متفاو

يك ورزش خرا

عوامل اجتماعي ر فرهنگي مرتط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

انجام دهند (بورديو:)6986 ،
 )6ططقا

در انجمنها و  ،). . .اقتصادي (درآمد و دارايي هرا) ،فرهنگري

كارگر به هدف توليد «بدني قروي» كره واجرد

(مهار ها ،تحصيال ) و داشرتن وقرت آزاد تعيرين مريكنرد

اسررت؛ يعنرري بررراي برردنسررازي

(بورديو .)45 :6986 ،از نظر بورديو افرادي كره درآمرد و دارايري

نشررانههرراي بيرونرري قرردر
ژيمناستيك ميكنند.
 )1ططقا
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دارند و مشیلۀ تأمين نيازهاي اوليه را ندارند و افررادي كره از

پورژوا به دنطال توليد «بدني سالم» ژيمناسرتيك

رسانهها استفاده ميكنند و يرا تحصريال

براالتري نسرطت بره

يا ورزشهاي ديگر انجام ميدهند كه كاركردشان بهطور عمده

ديگران دارند ،سطح آگاهي شان نسطت بره سرالمتي روحري و

بهداشتي است.

رواني بيشتر است و بيشتر تمايل دارند برا ورزش خودشران را

به طور كلي ميزان و چگونگي كنشهراي ورزشري افرراد،
گروه ها و ططقا

اجتماعي بر اساس كم و كيف سررمايههراي

اقتصادي و فرهنگي آنان از ديدگاه بورديو متفاو

است.

با ديگران متمايز كنند.
هورن به دو مرحلۀ مهم شکلگيري جامعهپذيري ورزشي
يعني مرحلۀ درگيرشردن و مرحلرۀ درگيرمانردن اشراره كررده

بورديو معتقد است نظام خوي و خصلتي كه افراد كسرب

است .در مرحلۀ درگيرشدن ،فرد در جريان تعامل با ديگران و

ميكنند ،به موقعيت يرا (موقعيرتهرايي) بسرتگي دارد كره در

استفاده از منابا اطالورساني با ورزش بهصور

مقدماتي آشنا

جامعه اشیال ميكنند؛ يعني بره ميرزان بهررهمنردي از سررمايه

ميشود .فرد در اين مرحله ،اطالعاتي راجا به رشتۀ ورزشري،

وابسته اسرت .از نظرر بورديرو ،سررمايه هرگونره خاسرتگاه و

چگونگي انجام فعاليت هاي ورزشي و برخي از مسرائل ديگرر

سرچشمه در عرصۀ اجتماعي است كه در توانرايي فررد برراي

به دست ميآورد .پرس از آن برا حمايرتهرايي كره از سروي

بهرهمندي از منافا خاصي مؤثر واقا ميشود كه در اين صحنه

ديگران خصوصاَ خانواده دريافرت مريكنرد ،وارد يرك گرروه

به دست ميآيد

ورزشي ميشود .پس از آن ضمن تعامل با اعیاي گروه و برر

(استونز.)995 :6987 ،

از ديدگاه نظريۀ عمل پير بورديرو ،شرهرونداني كره تروان

مطناي توانايي و عالقه فردي و همچنين نحوۀ برخورد گروه با

دستيابي به سرمايههاي زير را دارند ،برنامرۀ مرنظم ورزشري را

او ورزش را ادامه ميدهد

براي خويش و خانواده خود مي توانند برگزينند .اين سرمايه ها

.)665 :6983

(هورن ،1555 ،به نقل از هاشمي و مرادي،

عطارتند از :سرمايۀ اقتصادي شامل درآمرد پرولي ،سراير منرابا

كولي معتقد است فهم مرا از خودمران در نگراهكرردن در

مالي ،داراييها و حقوق مالي ،سرمايۀ فرهنگي شامل مراهواره،

نوعي آينه شکل ميگيرد .آن آينه مردم ديگري هسرتند كره برا

ديرپايي كه در فراينرد

آنان كنش متقابل داريم .ما از ديگرران همچرون آينرهاي برراي

جامعررهپررذيري حاصررل مرريشرروند و هرردفهرراي فرهنگرري

ارزيابي كيستي و چيستي مان استفاده ميكنيم .ما به چشم هراي

ارزشمندي قابليتهاي تحصيلي و مهارتي را كه به دنطال دارد،

آنان و زبان اندامشران نگراه مري كنريم و بره كالمشران گروش

سرمايۀ اجتماعي با چارچوبهراي اجتمراعي در فررد از قطيرل

مي دهيم .اگر مردم ،ما را همان گونه ارزشيابي كنند كه اميردش

خررانواده ،دوسررتان و همکرراران و عیررويت در باشررگاههرراي

را داريم ،اگر آن چيزي را انجام دهند كه ما ميخواهيم ،آنگاه

ورزشي فرد همراه اسرت كره عالقره و اشرتياق فررد را برراي

آينه خود ما را تأييد ميكند و ما همانگونه ادامه ميدهريم كره

مررديريت درسررت بررر برردن و گرررايش او برره ورزش را بررر

فکر يا عمل ميكرديم .با وجود اين ،اگر عکس آن روي دهد،

مي انگيزند؛ بنرابراين برر اسراس ايرن ديردگاه ،ميرزان گررايش

آنگاه ممکن است الزم باشد كنشهرا و حتري فهرممران را از

شهروندان به ورزش همگراني را عراد واره (سراليق ،سرطك

كيستي خود از نرو ارزيرابي كنريم .اگرر آينره همچنران بره مرا

زندگي) ،تركيب سرمايۀ اجتماعي (خانواده ،دوستان ،عیويت

تصويري را نشان دهد كه با تصور ما دربارۀ خودمان متفراو

اينترنت ،تلويزيون و گرايشها و عادا

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار6936

696

باشد ،آنگاه ممکن است الزم باشد فهممان را از كيستي خرود

كم هزينه ،پربرخورد و رقابتي تر است .پژوهش هاي تورشرتاين

از نو ارزيابي كنيم (ريتزر .)145 :6983 ،كولي معتقد اسرت افرراد

ططقه و سرمايۀ افرراد برا

عموماً به نظررا

وبلن در سال  1899هم مؤيد تأثيرا

مهرم ديگرران  ،بيشرتر از غريطرههرا اهميرت

چگررونگي فعاليررتهرراي ورزشرري آنرران اسررت .در ايررران نيررز

ميدهند .اين تصور از احساسراتي كره ديگرران نسرطت بره مرا

رحمت اله صرديق سروسرتاني ،رابطرۀ قشرربندي اجتمراعي و

دارند ،رفتار ما را تیيير ميدهد .افراد ميآموزنرد برا توجره بره

فعاليتهاي ورزشري را تحليرل و تأييرد كررده و بره نتيجرهاي

محيطي كه در آن قرار ميگيرنرد ،رفترار خرود را تیييرر دهنرد

تقريطاً مشابه وبلن رسيده است.

(ديليني .)198 :6987 ،برر اسراس ايرن ديردگاه ،ميرزان مشراركت

رضا اسماعيلي هم در پرژوهش خرود ،ططقرۀ اجتمراعي و

شررهروندان در ورزشهرراي همگرراني ،نخسررت تحررت تررأثير

ميزان درآمد خانواده هاي افراد را در فعاليتهاي ورزشي آنران

پيام هايي است كه افراد در ارتطا با خانواده و گرروه دوسرتان

تأييد كرده است .او در پژوهش خود ،به رابطهاي مستقيم برين

در زمينۀ پيامدهاي فعاليت ورزشي دريافت ميكنند .دوم ،اگرر

وضعيت اجتماعي – اقتصادي افرراد و فعاليرت هراي ورزشري

تصوري كه افراد در مورد ويژگي ها و تناسب اندام خود دارند

دست يافته است

(غالمي.)6-8 :6986 ،

با قیاو هاي ديگران همخوان نطاشد ،ممکن است فرد رفترار

پيروان نظريۀ فمنيستي نيز با تأكيد بر جنسيبودن فعاليرت

خود را با بدن خود تیيير دهد و براي رسيدن به تناسب انردام

ورزشي معتقدند معنا ،سازمان و هردف ورزش در ارزشهرا و

به رويکرهاي همچون شركت در فعاليرتهراي ورزشري روي

تجربرۀ مرردان ريشره دارد و برراي تجليرل از خصوصريا

و

بياورد؛ زيرا افراد براي ظاهرشان اهميت زيادي قائل هستند.

مهار هاي مربو به مردانگي در جامعه تعريرف شرده اسرت

يکي از مسائل محوري در حوزۀ جامعهشناسري ورزشري

(بيرل ،1555 ،به نقل از رحمتي و كطيري.)4 :6931 ،

(صاحب نظرران جامعره شناسري و پژوهشرگران حروزۀ علروم

خلخررال ،شررهري سررنتي اسررت كرره بيشررتر افررراد در آن

اجتماعي) تحليل فعاليت هاي ورزشي ورزشرکاران برر اسراس

ارتطاطا

چهره به چهره دارند ،فعاليرتهراي ورزشري ازقطيرل

سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي است؛ يعني اينکه سرمايههراي

پيررادهروي خررانوادگي ،شررركت در ورزشهرراي عصرررگاهي و

اقتصادي و فرهنگي ،تا چه حد كميت و كيفيرت فعاليرتهراي

صطحگاهي ،فعاليت ورزشي در پار هرا ،كوهنروردي محلري،

ورزشي را در جامعه تحرت ترأثير قررار مريدهرد .بسرياري از

ورزش هاي بومي -محلي ،طنابكشري ،داژبرال و طنرابزنري

پژوهشگران داخلي و خارجي ،فعاليت هاي ورزشي افراد را بر

مي تواند در اين شهر جلوۀ خاصي نسطت بره شرهرهاي ديگرر

اساس سرمايههاي اقتصادي– اجتماعي بررسي كردهاند.

ايران داشته باشد.

لوشن و همکاران ،ميرزان و چگرونگي فعاليرت ورزشري

شناسايي عوامل اجتماعي و فرهنگري مررتط برا گررايش

اجتماعي و سرمايههاي آنران تحليرل

شهروندان خلخال بره ورزش همگراني بره بهتررين شرکل بره

افراد را بر اساس ططقا

كردهاند .آنها به اين نتيجره رسريدهانرد كره برهعلرت تفراو
سرمايه هاي افراد ططقا

مختلف به ويژه ططقا

براال برا سراير

مررديران شررهري خلخررال مرريتوانررد كمررك كنررد تررا ب را يررك
برنامهريزي دقيق ،ورزش را در اوقا

فراغت شهروندان جاي

ططقا  ،ميزان ،نوو و نحوۀ فعاليتهاي ورزشري آنران برا هرم

دهند تا مردم ورزش همگاني را براي سرطك زنردگي خرويش

است .زلمان نيز به نتيجهاي مشابه اين پژوهش رسيده

انتخاب كنند .ايرن در حرالي اسرت كره اگرر از شرناخت ايرن

است .او بيان ميكند ورزشهاي ططقرۀ براال ،هزينرهبرر ،بردون

واقعيت و برنامه ريزي بر اسراس آن غفلرت شرود ،شرهروندان

تماس فيزيکي و معطوف به اهداف اجتماعي است نه اهرداف

خلخررالي از جنطررههرراي سررالمت جسررمي و روانرري بررهعلررت

متوس ر و پررايين ،ورزشهرراي

كررمتحركرري ،گسررترش ناهنجرراريهرراي اجتمرراعي بررهعلررت

متفاو

رقررابتي؛ ولرري ورزش ططقررا

عوامل اجتماعي ر فرهنگي مرتط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

برنامهريزي نامناسب مرديريت شرهري برراي اوقرا
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فراغرت،

اعتطار صروري و ارجراو پرسشرنامه بره متخصصران در حروزۀ

استفادۀ نادرست از فرصتهاي فرهنگي ر آموزشي موجود در

جامعه شناسي استفاده شرده اسرت .برراي ارزيرابي و سرنجش

ورزش همگاني آسيب ميبينند .هدف اين پژوهش ،آگراهي از

پايايي پرسشنامه مطتني بر قدر

تطيينكنندگي گويرههرا نيرز از

ميزان گرايش شهروندان خلخالي به ورزش همگاني و بررسي

ضريب آلفاي كرونطاخ استفاده شده است .ضريب نهايي آلفاي

عوامل فرهنگري و اجتمراعي مررتط برا آن اسرت .برراي ايرن

كرونطاخ براي هريك از متیيرهاي پژوهش عطارتند از :حمايت

منظور ،ارتطا گرايش به ورزش همگاني با تصرور خرويش از

خانواده از فعاليت ورزشي فرد ( ،)5/865تصور خويش از بدن

بدن ،سرمايۀ اجتمراعي ،سررمايۀ فرهنگري ،سررمايۀ اقتصرادي

( ،)5/886سررررمايۀ اجتمررراعي ( ،)5/875سررررمايۀ فرهنگررري

تعيين ميشود .همچنين توزيا گرايش بره ورزش همگراني برا

( ،)5/685سرررمايۀ اقتصررادي ( )5/739و متیيررر وابسررته يعنرري

توجه به متیيرهاي سن ،جنسيت ،نوو شیل ،ميزان تحصريال

ميزان گرايش به ورزشهاي همگراني ( .)5/897ضرريب كلري

و وضعيت تأهل تفاو سنجي ميشود.

آلفاي پرسشنامه نيرز ( )5/811محاسرطه شرد كره نشراندهنردۀ
پايايي مناسب و مطلوب ابزار مورد استفاده است.

روششناسی پژوهش
جامعۀ آماري پژوهش ،جمعيت باالي  65سرال شرهر خلخرال

یافتههای پژوهش

بود كه بالغ بر  13765نفر ( 64444نفر مرد و  65916نفر زن)

یافتههای توصیفی

برآورد شد (سرشماري عمومي نفوس و مسکن .)6935 ،از اين تعداد

دادههاي تجربي نشان ميدهند از كل حجم نمونه  56/7درصد

 973نفر براي حجم نمونه بر اساس فرمرول كروكران محاسرطه

مرد و  48/9درصد زن هستند 47/5 .درصد افراد در ردۀ سرني

شده است .روش هاي نمونهگيري در اين پژوهش ،نمونهگيري

15ر 65سال قررار دارنرد 16/3 ،درصرد در ردۀ سرني 95رر16

خوشهاي چندمرحلهاي و تصادفي است.

سال 63/5 ،درصد در ردۀ سني 45رر 96سرال 5/8 ،درصرد در

در ايرن پرژوهش برا توجره بره

ردۀ سني 55ر 46سرال و  5/9درصرد افرراد نيرز در ردۀ سرني

ابزار گردآوري اطالعا

زيرساخت ها و فیراهاي عمرومي موجرود در شرهر خلخرال،

باالتر از  56سال قرار دارنرد .بيشرترين فراوانري بره ردۀ سرني

پرسشنامۀ محققساخته بود .پرسشنامه شامل  69پرسش دربارۀ

15ر 65سال متعلق اسرت .از كرل پاسرخگويان 55/6 ،درصرد

فردي 5 ،گويه برراي حمايرت خرانواده از فعاليرت

مجرد و  43/3درصد متأهل هستند .از نظر ميرزان تحصريال ،

ورزشي فرد 7 ،گويه براي تصرور خرويش از بردن 16 ،گويره

 67/3درصد مدر زيردييلم 14/8 ،درصد دييلم 15/9 ،درصد

براي سرمايۀ اجتمراعي 67 ،گويره برراي سررمايۀ فرهنگري4 ،

فوق دييلم 17/4 ،درصد ليسانس و  3/5درصد افراد نيز مدر

گويره بررراي سررمايۀ اقتصررادي و 61گويرره برراي گرررايش برره

فوق ليسانس و براالتر داشرتند .بيشرترين فراوانري مربرو بره

ورزش هاي همگاني بود .مقياس اندازه گيري گويره هرا ،طيرف

ليسرانس داشرتهانرد .از نظرر

مشخصا

ليکر

پاسخگوياني بود كره تحصريال

پنجگزينه اي و روش امتيازگذاري بهترتيب  6تا  5برود

اشتیال 9/4 ،درصد پاسخگويان شیل كرارگري 11/4 ،درصرد

و سطح اندازهگيري پرسشهاي سرمايۀ اقتصادي ،فاصرلهاي و

كارمند 9/4 ،بازاري و  64/5درصد شیل آزاد داشته انرد56/1 .

اسرمي

درصد افراد نيز گزينۀ ساير (خانهدار ،دانشجو و بازنشسرته) را

اندازه گيري پرسش هاي مشخصا

فرردي برهصرور

چندحالتي بود .شکل پرسشهاي پرسشنامه نيز از نوو بسرته و
شيوۀ اجراي آن حیوري بود.
براي تعيرين اعتطرار ابرزار پرژوهش (پرسشرنامه) از روش

انتخاب كردهاند كه بيشترين فراواني را داشته است.
نتايج يافته هاي توصيفي متیيرهاي مستقل و وابسته نشران
ميدهد ميانگين نمرۀ حمايت خانواده از فعاليت ورزشري فررد
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( 66/43با توجه به بازه نمره  5ترا  )15اسرت .ميرانگين نمررۀ

درصد اطمينان است .نتايج دربارۀ رابطۀ بين تصور شخصي از

تصور شخصي از بدن ( 15/54با توجره بره برازه نمررۀ  64ترا

بدن و ميزان گرايش افرراد بره ورزش همگراني برا توجره بره

 ،)95سرمايۀ اجتماعي ( 656/15با توجه به برازه نمررۀ  57ترا

ضريب همطستگي بهدستآمرده ( )5/674و سرطح معنريداري

 ،)644سرمايۀ فرهنگي ( 91/87با توجه بره برازه نمررۀ  67ترا

بين دو متیير ( )5/556نشران مريدهرد برين دو متیيرر ،رابطرۀ

 ،)47سرمايۀ اقتصادي ( 8/87با توجه به برازه نمررۀ  4ترا )14

معنادار و مثطت وجود دارد .برين دو متیيرر سررمايۀ اجتمراعي

بوده است .همچنين نتايج پژوهش نشان ميدهد نمرۀ ميرانگين

شهروندان و ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني با توجه بره

متیير ميزان گرايش به ورزش همگاني شهروندان شهر خلخال

ضريب همطستگي ( )5/964و سطح معناداري ( )5/555رابطرۀ

 43/86است.

مثطت ،مستقيم و در حد متوس و در سطح حداقل  35درصرد
اطمينرران وجررود دارد؛ برره عطررار

ديگررر بررا افررزايش سرررمايۀ

یافتههای استنباطی

اجتماعي شهروندان ،ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني نيرز

آزمون فرضیههای پژوهش

افزايش مي يابد .همچنين نتايج نشان مي دهد بين متیير سرمايۀ

جدول  -1نتایج آزمونهای آماری دربارۀ ارتباط عوامل مطالعه با

فرهنگي شهروندان و ميزان گرايش آنان به ورزش همگاني برا

گرایش به ورزش همگانی

توجرره برره ضررريب همطسررتگي ( )5/473و سررطح معنرراداري

عامل

نوع آزمون

مقدار آزمون

سطح

( )5/555رابطۀ مثطت ،مستقيم و نسطتاً قوي و در سطح حداقل

معنیداری

 35درصد اطمينران وجرود دارد .برا توجره بره فرضريۀ پرنجم

حمايت خانواده

پيرسون

r=5/184

5/555

تصور خرويش از

پيرسون

r=5/674

5/556

بدن

پژوهش مشاهده ميشرود سرطح معنريداري آزمرون ()5/555
كمتر از  5/55است و ضريب همطستگي بين دو متیير با ميرزان

سرمايۀ اجتماعي

پيرسون

r=5/964

5/555

( )5/199مثطت ،مستقيم و نسطتاً ضرعيف اسرت؛ بنرابراين برين

سرمايۀ فرهنگي

پيرسون

r=5/473

5/555

متیير سرمايۀ اقتصادي شرهروندان و ميرزان گررايش آنران بره

سرمايۀ اقتصادي

پيرسون

r=5/199

5/555

جنسيت

T- Test

1/919

=t

5/516

ورزش همگاني ،رابطهاي معنادار وجود دارد.

وضعيت تأهل

T- Test

5/868

t

5/464

تحليل

9/786

=F

5/555

سن
نوو شیل

/466

F=61

5/555

واريانس
ميزان تحصيال

تحليل

بهدست آمده در واريرانسهراي برابرر ( )1/919محاسرطه شرده
است كه سطح معناداري  Tاز سطح معنراداري مردّنظر ()5/55

واريانس
تحليل

همانگونه كه در جدول  6نيز مشاهده ميشرود مقردار

T

3 /656

=F

5/555

واريانس

با توجه به جردول  6برين دو متیيرر حمايرت خرانواده از
فعاليررت ورزش فرررد و ميررزان گرررايش شررهروندان برره ورزش
همگرراني ،رابطررهاي معنررادار وجررود دارد .ضررريب همطسررتگي
پيرسون بهدست آمده ( )5/184و سطح معني داري آن ()5/555
است كه نشاندهندۀ رابطۀ بين دو متیير در سرطح حرداقل 35

كمتر است؛ بنرابراين مريتروان نتيجره گرفرت ميرزان گررايش
شهروندان به ورزش همگاني برحسب جنسيت آنران متفراو
است و مردان بيشتر از زنان ،ورزش همگاني ميكنند .با توجه
به فرضيۀ هفتم پرژوهش ،سرطح معنريداري آزمرون بيشرتر از
 5/55به دست آمده است؛ بنابراين فرض صفر را نميتروان رد
كرد؛ يعني ميزان گررايش شرهروندان بره ورزش همگراني برر
اساس وضعيت تأهل آنان متفاو

نيست.

ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني برحسب سن
آنان متفاو

است .مقردار  Fبرهدسرتآمرده برابرر ( )9/786و

693

عوامل اجتماعي ر فرهنگي مرتط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

سطح معناداري آن ( )5/555است كه از سطح معناداري مدّنظر

و باالتر دارند 56/59 ،است و اين نشان ميدهد هرچره سرطح

( )5/55كمتر است؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كره ميرانگين

آگاهي و سرمايۀ فرهنگري افرزايش مري يابرد ،فررد بيشرتر بره

متیير گرايش شهروندان به ورزش همگاني گروههاي مختلرف

سالمت رواني و جسمي خود توجه مريكنرد؛ بنرابراين ميرزان

سني متفاو

است .نتايج نشان ميدهد ميانگين متیير گررايش

گرايش به ورزشهاي همگاني هم بيشتر ميشود.

شهروندان بره ورزش همگراني برراي پاسرخگوياني كره سرن
15ر 65دارند  43/56و برراي پاسرخگوياني كره سرن 95رر16

بحث و نتیجه

دارند 47/56 ،و براي پاسرخگوياني كره سرن 45رر 96دارنرد،

هرردف از انجررام ايررن پررژوهش ،بررسرري عوامررل فرهنگرري و

 ،54/43براي پاسخگوياني كره سرن 55رر 46دارنرد 43/86 ،و

اجتماعي مرتط با ميزان گرايش شرهروندان شرهر خلخرال بره

براي پاسخگوياني كه سرن  56و براالتر دارنرد 45/15 ،اسرت.

ورزش همگاني بود .با تحليل يافته ها ،نتايجي به شرح زير بره

ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني برحسب نوو شیل

دست آمد:

است .مقدار  Fبرهدسرتآمرده برابرر ( )61/466و

بين حمايرت ذهنري و عراطفي خرانواده از فعاليرت هراي

آنان متفاو

سطح معناداري آن ( )5/555است كه از سطح معناداري مدّنظر

ورزشي فرد و ميزان گرايش افراد به ورزش همگاني ،رابطهاي

( )5/55كمتر است؛ بنابراين مريتروان نتيجره گرفرت ميرانگين

معنادار وجود داشت .افرادي كه خرانواده از فعاليرت ورزشري

متیير گرايش شهروندان به ورزش همگاني گروههاي مختلرف

آنان حمايت ذهني و عراطفي مريكردنرد ،گررايش بره ورزش

است .نتايج نشان ميدهد ميانگين متیير گرايش

همگاني براالتري نيرز داشرتند .هرورن معتقرد اسرت افرراد برا

شهروندان به ورزش همگراني برراي پاسرخگوياني كره شریل

حمايتهايي كه از سوي ديگرران خصوصراً خرانواده دريافرت

كارگري دارند ،41/98 ،براي پاسخگوياني كه شریل كارمنردي

مي كنند ،وارد يك گروه ورزشي ميشروند .پرس از آن ضرمن

دارند ،57/15 ،برراي پاسرخگوياني كره شریل برازاري دارنرد،

تعامل با اعیاي گروه و بر مطنراي توانرايي و عالقرۀ فرردي و

 ،56/19براي پاسخگوياني كه شیل آزاد دارند 56/56 ،و براي

همچنين نحوۀ برخورد گرروه برا او ورزش را ادامره مريدهرد

پاسخگوياني كه به كارهاي ديگر اشتیال دارند 48/85 ،اسرت.

(هورن ،1555 ،به نقل از هاشمي و مرادي .)665 :6983 ،ايرن نترايج برا

نتايج نشان ميدهد ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني

1

شیلي متفاو

نتايج پژوهش ياردي و لنت ،)1998( 6ويليامسون و همکاران

F

( ،)1998وايت و ويلسون ،)2002( 9دالمن و ليروايز،)2010( 4

بهدسرتآمرده برابرر ( )3/656و سرطح معنراداري آن ()5/555

فتحرري ( )6988و هاشررمي و مرررادي ( )6983همخررواني دارد.

است كه از سطح معناداري مدّنظر ( )5/55كمتر است؛ بنابراين

خانواده به دليل گستره و عمق تأثيرا

بر فرد در طول زندگي،

ميتوان نتيجه گرفرت ميرانگين متیيرر گررايش شرهروندان بره

جايگاهي مهم در فراينرد جامعرهپرذيري ورزشري افرراد دارد؛

اسرت.

بنررابراين متوليرران توسررعۀ ورزش الزم اسررت در كنررار توسررعۀ

ميانگين متیير گررايش شرهروندان بره ورزش همگراني برراي

فيزيکي به اين نکته توجه داشته باشند كه كار توسرعۀ

برحسررب ميررزان تحصرريال

آنرران متفرراو

اسررت .مقرردار

ورزش همگاني گروههاي مختلرف تحصريلي متفراو
پاسخگوياني كه ميزان تحصريال

زيرر ديريلم دارنرد،51/54 ،

براي پاسخگوياني كه ميزان تحصيال

ديريلم دارنرد،46/66 ،

براي پاسخگوياني كه ميرزان تحصريال

فروق ديريلم دارنرد،

 ،59/53براي پاسخگوياني كه ميزان تحصيال

ليسانس دارند،

 46/56و براي پاسخگوياني كه ميزان تحصيال

فوق ليسانس

امکانا

ورزش همگاني كاري فرهنگي اسرت كره بايرد برا اسرتفاده از
تخصص و تجربۀ متخصصان فرهنگي تحقق پذيرد؛ بهعطرار
1

Yordy Galen & Lent robert
2
Vilhjalmsson et al.
3
White & Wilson
4
Dollman & Lewis
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ديگر زماني افراد در جامعه به سمت ورزش روي ميآورند كه
تحت تأثير فرايند جامعهپذيري ،در ورزش نيز جامعهپذير شده

نسطت بره غرذا و ورزش دارنرد .تصروير از خرويش يکري از
مقوال

مهم در شکلگيري هويت فردي است.

باشند .اين كار مستلزم آگاهكردن خانواده از اهميرت و جايگراه

بررين سرررمايۀ اجتمرراعي ،سرررمايۀ فرهنگرري و اقتصررادي

ورزش در زندگي افراد و همچنين اصالح نگاه آنان به ورزش

شهروندان و ميزان گرايش آنان بره ورزش همگراني ،رابطرهاي

است .خانواده ها بايد به اين امر توجه داشته باشند كره ورزش

معنادار وجود دارد .بورديو معتقد است نظام خوي و خصرلتي

با ديگر جنطههاي موفقيت در زنردگي فرزنردان آنهرا منافرا

كه افراد كسب مي كنند به موقعيت يا (موقعيتهرايي) بسرتگي

ندارد و بايد بعدي مؤثر و مفيد در زندگي در نظر گرفته شرود

دارد كه در جامعه اشیال ميكنند؛ يعني به ميزان بهرهمنردي از

تا بستر اجتماعي الزم براي حیور و فعاليت مستمر و ماندگار

سرمايه وابسته است .از نظر بورديو ،سرمايه هرگونه خاسرتگاه

افراد در عرصۀ ورزش فراهم شود.

و سرچشمه در عرصۀ اجتماعي است كه در توانايي فرد برراي

بين تصور خويش از بدن و ميزان گرايش شرهروندان بره

بهره مندي از منافا خاصي مؤثر واقا شده كره در ايرن صرحنه

ورزش همگاني ،رابطهاي معنرادار وجرود داشرت .ايرن يافتره،

حاصل ميشود (استونز .)995 :6987 ،بر اساس نظريرۀ عمرل پيرر

نظريۀ خودآيينهاي كولي را تأييد ميكند .بر اساس اين ديدگاه،

بورديررو ،ميررزان گرررايش شررهروندان برره ورزش همگرراني را

ميزان مشاركت شرهروندان در ورزشهراي همگراني ،نخسرت

عاد واره (ساليق ،سطك زندگي) ،تركيرب سررمايۀ اجتمراعي

تحت تأثير پيامهايي است كره افرراد در ارتطرا برا خرانواده و

(خانواده ،دوستان ،عیرويت در انجمرنهرا و  ،). . .اقتصرادي

گروه دوستان در زمينرۀ پيامردهاي فعاليرت ورزشري دريافرت

(درآمد و دارايي ها) ،فرهنگي (مهار ها ،تحصيال ) و داشتن

ميكنند .دوم اينکه ،اگر تصوري كه افراد در مورد ويژگيهرا و

وقت آزاد تعيين ميكند .به لحاظ تجربي ايرن نتيجره برا نترايج

تناسب اندام خود دارند ،برا قیراو هراي ديگرران همخروان

پرژوهشهراي ويليامسرون و همکراران ( ،)1998ليندسرتروم و

نطاشد ،ممکن است فرد رفتار خود را با بدن خود تیيير دهد و

همکرراران ( ،)2003سررييل ،)2007( 1دالمررن و ليرروايز (،)2010

براي رسيدن به تناسب اندام به رويکردهاي همچرون شرركت

پرينس و همکاران )2012( 9فتحي ( ،)6988پارسامهر و تركان

در فعاليتهاي ورزشي روي بياورد؛ زيرا افراد براي ظاهرشران

( ،)6936عادلخاني و همکاران ( )6936و اسالمي و همکراران

اهميت زيادي قائل هسرتند .نترايج حاصرل از ايرن فرضريه در

( )6931هماهنگي دارد و تأييدي برر نترايج ايرن پرژوهش هرا

كليياتريج و همکاران)2005( ،6

است؛ بنابراين با برنامهريزي و پژوهش بر متیيرهاي تأثيرگذار

و جعفري ( )6985و تأييدي برر نترايج برهدسرت آمردۀ سراير

بر افزايش سرمايۀ اجتماعي ،زمينره را برراي افرزايش تمايرل و

پژوهشگران در اين زمينه است .عوامل رواني اجتمراعي ديگرر

شركت در فعاليتهاي بدني در بين اقشار جامعه و گرروههراي

مانند فشارهاي اطرافيان به فرد براي داشتن بدني ايدهآل و يا اثر

محلري ،كمرك

راستاي دستاوردهاي مطالعا

رسانهها با تطليغ ظاهرهاي خا

كه عوامل موفقيرت فرردي و

شیلي ميتوان فراهم كرد .با تقويت اجتماعا
به گسترش اين اجتماعا

در ميان زنان و مطرحشردن ورزش

اجتماعي به شمار ميآيند ،بر احساس فرد از خرود مريتواننرد

همگاني در گفتمان عمومي جامعه ،ورزش همگاني را ميتوان

تأثير بگذارند .تصوير مثطت از خويش ،اثرر بسريار زيرادي برر

گسترش داد .افزايش سطح آگاهي اقشار مختلف جامعره را در

در همۀ

مورد فوايد ورزش از مهمترين عوامل مؤثر برر توسرعۀ ورزش

حيطههاي زندگي خود را نشان ميدهند .افراد با تصوير مثطرت

همگاني بايد دانست كه به توجه بيشتر مسرؤوالن نيراز دارد در

نفس ،پذيرش خرود و رويکررد مثطرت و سرالم

اين راستا مديريت شهري با برگزاري كارگاهها ،دورهها و حتي

سالمت و رشد فيزيکي و رواني فرد دارد .اين تأثيرا
از خود ،عز
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بررا توزيررا بروشررور ،شررركتكننرردگان در ورزش همگرراني و

پررژوهش فتحرري ( )6988نشرران مرريدهررد مشرراركت ورزشرري

زنران را كره تربيرتكننردگان نسرلهرا هسرتند ،از

متأهالن بيشتر است .دليل آن مريتوانرد ناشري از نروو ورزش

اهميت ورزش در نشا و شادابي خانواده و تأثير آن بر رشرد

باشد .مجردها كه عمومراً جروان هسرتند ،گررايش كمترري بره

حركتي و هروش كودكران و  . . .آگراه كنرد ترا از ايرن راه بره

ورزشهاي همگاني برعکس ورزشهاي قهرماني دارند.

بهخصو

ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني بر اساس سن

گسترش ورزش همگراني و درنتيجره سرالمت جامعره بتروان
كمك كرد .ورزش ،وسيلهاي است كه از آن براي ايجاد روابر

آنان متفاو

دوستانه و ارتطاطا اجتماعي جديد بهويژه بين ططقا مختلف

گروههاي مختلف سني كساني كه در گروه سني 45رر 96سرال

از لحاظ مذهب و قوميت
به عطار

ميتواند استفاده شود.

است .بردينترتيرب مالحظره مريشرود در ميران

قرار دارند ،گرايش بيشتري به ورزش همگاني دارنرد و گرروه

بهتر ،فعاليتهاي ورزشي ميتواند موجب ايجراد

سني  56سال و بيشتر ،كمتررين ميرزان گررايش را بره ورزش

ارتطا بين گرروههرا در شرطکههراي اجتمراعي مختلرف شرود.

همگاني دارند .همچنين مالحظه ميشود جوانان نسطت بره دو

ورزش با افزايش اعتماد به نفس ،گسترش ارتطاطا اجتمراعي

گروه باالتر ،ميزان ميانگين پايينتري دارنرد كره ايرن در خرور

و افزايش اخالقگرايي بر سرمايۀ اجتماعي تأثير ميگذارد.

تأمل است؛ بنابراين در مدارس و دانشگاها بايد بستر و زمينرۀ

ميزان گرايش شهروندان بره ورزش همگراني برر اسراس
جنسيت آنران متفراو

الزم براي گسترش ورزش همگاني فراهم شود.

برود و مرردان بيشرتر از زنران ،ورزش

ميزان گرايش شهروندان بره ورزش همگراني برر اسراس

همگاني انجام مي دادند .هريس معتقد است از نظرر فرهنگري،

شیل آنان متفاو

است .در اين بين ميانگين ميزان گرايش بره

مرزهاي ميان مررد و زن در برابرر هرگونره تیييرري برهشرد

ورزش همگاني كساني كره شریل كارمنردي دارنرد ،بيشرتر از

ايستادگي و مقاومت ميكند .اين يك حقيقرت آشرکار اسرت،

گروه هاي ديگر است .علت آن مي تواند سطح تحصيلي براالي

ورزشرري را بررسرري

اين گروه و داشتن وقت آزاد براي ورزشكردن باشد .همچنين

مي كنيم؛ زيرا بسترهاي فرهنگي به نقش سنتي مرد اجرازه داده

ثطا

شیلي و نداشتن دغدغۀ شیلي از عوامل مهم در انتخراب

است سطح رفتاري مطلوب و استاندارد را ترا حرد زيرادي بره

رفتارهاي سالم است .اين نتيجه با نظريۀ عمل بورديرو منططرق

ظهور برساند ،حال آنکه رفتاري كه زن بهواسطۀ آن برا ورزش

است .بهنظر بورديو مهرمتررين عامرلهرايي كره نحروۀ توزيرا

پيوند برقرار ميكند از سوي جامعره برهويرژه مرردان ،تقويرت

رفتارهاي ورزشي را در ميان اقشار متفاو

جامعره مريتواننرد

نميشود؛ زيرا اين رفتار بعدها به رفتاري غيرزنانه و نرامطلوب

توضيح دهند ،عطارتند از:

بررهويررژه زمرراني كرره ورزش و مسررابقا

تطديل مي شود؛ بنابراين رفتار زن ضرورتاً دربردارندۀ موفقيرت
در ورزش رقابتي نيست (انورالخولي .)659 :6986 ،بهلحاظ تجربي
اين يافته با نتايج پژوهش فتحي ( )6988و پارسامهر و تركران
( )6936همسو است.

داراييها و حقوق مالي.
 .1سرمايۀ فرهنگي ،شامل گرايشها و عاد هاي ديرپايي
كه در فرايند جامعهپرذيري حاصرل مريشروند و هردفهراي

نتايج پژوهش نشان مي دهد ميزان گرايش شرهروندان بره
ورزش همگاني بر اساس وضعيت تأهل آنان متفاو

 .6سرمايۀ اقتصادي ،شامل درآمد پولي ،ساير منابا مرالي،

نيسرت.

فرهنگي ارزشمندي نظير قابليتهاي تحصيلي و مهرارتي را بره
دنطال دارد.

مرور پژوهشهاي انجامشده ،نتايج مختلفي را نشان مريدهرد.

 .9وقرررررت آزاد (بورديرررررو)145 :6986 ،؛ بنرررررابراين

نتايج پژوهش ليندستروم و همکراران ( )2003نشران مريدهرد

سياستگذاريهاي دولت به بهطرود و پيشررفت فعاليرتهراي

مجردهررا بيشررتر ورزش مرريكننررد .در پررژوهشهرراي داخلرري،

ورزشي در ميان اقشار مختلف جامعه ميتواند ياري برساند.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار6936
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سطح تحصيال

آنان متفاو

است .مالحظه مريشرود ميرزان

گرايش به ورزش همگاني كساني كه تحصيال

خلخال به ورزش همگاني ،سياست هرا و راهکارهراي زيرر را
ميتوان پيشنهاد كرد:

فوق ليسانس

ر تلويزيون ملي و شطکۀ استاني سرطالن ،نقشري ويرژه در

و باالتر دارند ،از همۀ گروههاي تحصريلي بيشرتر اسرت .ايرن

زمينۀ گسترش ورزشهراي همگراني دارد؛ بنرابراين افرزايش

يافته ،نظريۀ عمل بورديو را تأييرد مريكنرد؛ زيررا ايرن گرروه،

ساعا

سرمايۀ فرهنگي باالتري دارند كه اجازه ميدهد سطك زنردگي

صطحگاهي و عصرگاهي در گرايش به اين ورزشهرا اهميتري

سالمتمحوري را براي خود و خرانوادۀ خرود برگزيننرد .ايرن

ويژه دارد.

يافته با يافته هاي پرژوهش ليندسرتروم و همکرارانش (،)2003
عادلخاني و همکاران ( )6936هماهن
فتحي ( )6988میاير

است؛ ولي با پرژوهش

دارد.

همچنين يافتههاي پژوهش درخصو

برنامههاي ورزشي بهخصرو

ورزشهراي همگراني

ر مديران شهري خلخال بايد با اختصا

بودجۀ بيشتر در

فیاسازي ورزشي و توسعۀ كمّي فیاهاي سطز شهر و تطليغ و
معرفي ورزش همگاني به مردم ،آنها را براي شرركت در ايرن

نروو ورزشهراي

ورزشها ترغيب كنند.

همگاني مورد عالقۀ شهروندان شهر خلخرال نشران مري دهرد

ر گسترش همکاري نهادهاي شهر خلخال با دانشگاه هاي

ورزشهرراي آبرري ،ورزشهرراي بررومي ر محلرري ،ورزش

خلخال براي مطالعۀ ورزشهاي همگاني بومي منطقه با انعقراد

بزرگساالن ،ورزش كاركنان دولرت ،ورزشهراي ططيعري مثرل

قراردادهاي پژوهشي.

كوهنوردي ،ورزش صطحگاهي ،فوتطالدستي ،آمادگي جسماني

ر بسترسازي فرهنگري برراي حیرور بيشرتر زنران شرهر

و ايروبيك ،پيادهروي خانوادگي ،گردشرگري ورزشري ،دار ،

خلخال در ورزشهاي همگاني با تنظيم بنرهرا و تراكرتهراي

طنابكشي ،پرواز بادباد هرا ،برازيهراي فکرري ،پينرتبرال،

تطليیاتي براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي شهروندان خلخال.

طناب زني ،ورزشهاي تفريحي و نمايشي ،يوگا ،ماهيگيري و
داژبال به ترتيب از اولويرت هراي ورزش هراي همگراني مرورد

منابع

عالقۀ شهروندان شهر خلخرال محسروب مريشروند؛ بنرابراين

آفرررينش خرراكي ،ا.؛ تنرردنويس ،ف .و احمررد مظفررري ،س.ا.

مسئوالن تربيت بدني و شهرداري شهر بايد به ايرن ورزشهرا

(« .)6984مقايسۀ ديدگاههاي اعیاي هيأ

علمري،

توجه ويژهاي داشته باشند و با برنامرهريرزي زمينرۀ فعاليرت و

مربيان ،ورزشکاران و مرديران در مرورد چگرونگي

گسترش اين ورزشها را فراهم كنند.

توسعۀ ورزش همگراني» ،نشرريۀ علروم حركتري و

در يك جمابندي كلي ،يافتههاي پژوهش نشران داد ايرن
مطالعه به اهداف تعيينشده رسيده و نترايج برهدسرتآمرده برا
چارچوب نظري هماهن

بوده است.

ورزش ،ج  ،6ش ،5
ادارۀ كل تنقيح و تردوين مقرررا

.6-11
مجلرس شروراي اسرالمي.

( .)6953قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
استونز ،ر .)6987( .متفکرران برزرج جامعرهشناسري ،ترجمرۀ:

پیشنهادهای پژوهش

ميردامادي ،م ،.تهران :نشر مركز ،چاپ پنجم.

نتايج پژوهش نشان مي دهد نمرۀ ميانگين متیير ميزان گررايش

اسالمي ،ا.؛ محمودي ،ا.؛ خطيري ،م .و نجفيران رضروي ،س.م.

به ورزش همگاني شهروندان شهر خلخال  43/86است كه برا

(« .)6931نقش وضرعيت اجتمراعي ر اقتصرادي در

توجه به حداكثر نمرۀ  86در حد نسطتاً ضعيف است .با توجره

انگيزۀ مشاركت شهروندان به ورزشهاي همگاني ر

به اين نتايج ،برراي افرزايش ميرزان گررايش شرهروندان شرهر

تفريحرري» ،پررژوهشهرراي كرراربردي در مررديريت

عوامل اجتماعي ر فرهنگي مرتط با ميزان گرايش شهروندان به ورزش همگاني در خلخال

ورزشي ،دوره  ،1ش ،9

.83-654
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انتشارا

انورالخولي ،ا .)6986( .ورزش و جامعه ،ترجمرۀ :شريخي ،ح.
ر .تهران :سمت.

سيب سطز.

سررميانيررا ،م.؛ پيمررانيزاد ،ح  .و جررواديپررور ،م.)6931( .
«آسريبشناسري ورزش همگراني در ايرران و ارائررۀ

بورديو ،پ .)6986( .نظريرۀ كرنش :داليرل عملري و انتخراب
عقالني ،ترجمۀ :مرديها ،م .تهران :نقش و نگار.

راهکارهرراي توسررعه بررر اسرراس مرردل ،»SWOT

مطالعا

مديريت ورزشي ،ش ،15

.116-198

پارسامهر ،م .و تركان ،ر« .)6983( .بررسي رابطۀ برين سررمايه

صررالحي ،ل.؛ تقديسرري ،م .ح.؛ قاسررمي ،ه .و شررکروش ،ب.

اجتمرراعي و مشرراركت ورزشرري (مطالعرره مرروردي:

(« .)6983بررسي عوامل تسرهيلكننرده و بازدارنردۀ

پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر يزد)» ،پژوهش

انجام فعاليت فيزيکري در سرالمندان شرهر تهرران»،
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