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Abstract 
The present study was designed and implemented with the aim 
of sociological analysis of the tendency towards martial karate 
sport with a theoretical model of Pierre Bourdieu. The 
theoretical model of the research was in accordance with the 
Pierre Bourdieu theoretical model, in which sports would 
exercise the social, economic, and cultural capital of individuals. 
The statistical population of this study is all karate athletes in 
Gorgan in 2018. According to Morgan sample size table, 285 

people were identified as the sample of the study. The research 
instrument was a questionnaire based on the Pierre Bourdieu 
theoretical model. Structural equation method was used to 
analyze the research data .Structural model of research shows 

that the variables of sport reference model, economic capital, 
cultural capital of the family, social status of sport and family 
sport support have a significant effect on karate martial arts 
sport.  
 
 

Extended Abstract  
Objective    
Regarding the imbalance in the 
selection of sports disciplines by some 
groups, including adolescents and 
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young people, many sports disciplines 
(1) such as Karate have been under 
scrutiny (2). This has caused karate 
sport to face some problems with the 
development of talent. However, the 
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sociological study of Karate martial arts 
sport can be used as an important 
research in the country as an 
application in the development of 
sports (3). The emergence of some 
problems regarding the recruitment of 
talented forces for Karate sport as well 
as the research gap caused by 
ambiguity regarding sociological 
analysis in the selection of Karate 
martial arts sport has  
led to the present study aimed at 
analyzing the socioeconomic 
orientation of Karate martial arts with 
Pierre Bourdieu's theoretical model 
(Case study: Karate athletes in Gorgan) 
intend to answer the question of which 
sociological factors affect the selection 
of martial arts sport among teenagers 
and young people? 

Instruments and Data Collection 
This research is one of the applied 
researches that have been 
implemented in a field. The method of 
this study is survey type and its 
measurement tool is a questionnaire. 
The research is time-consuming, time-
consuming and cross-sectional.  The 
statistical population of the present 
study is all karate athletes in Gorgan 
city in 1397. The number of them is 
1085 according to the report received 
from the karate staff of Gorgan city. 
According to the Morgan sample table, 
285 people were selected as the 
sample. After analyzing, distributing 
and collecting questionnaires, 271 
questionnaires were collected. The 
theoretical model of research is 
consistent with Pierre Bourdieu's 
theoretical model in which sports 
provide individuals with social, 

economic, and cultural assets. Based on 
this model, cultural capital includes the 
family's objectified cultural capital, the 
family's incarnated cultural capital, the 
symbolic cultural capital of the family, 
and total cultural capital. Social funds 
include: Sports Reference Group, 
Sports Media Performance, Athletic 
Peer Relations Network and Sports 
Social Status. According to this theory, 
the purpose of economic capital is the 
economic capital of the family. The 
instrument was a standard 
questionnaire designed according to 
Pierre Bourdieu's theoretical model. 
The questionnaire contains 50 
questions, 3 questions of the 
objectified family capital, 3 questions of 
visualized cultural capital, 5 questions 
of the symbolic cultural capital of the 
family, 7 questions of the reference 
sport team, 5 questions of family 
support, 7 questions of social status of 
sport, 6 questions of media 
performance Sports college, assesses 
the 7 questions of the sports network 
peer network and 7 questions about 
the economic capital and the 
performance of the mass media of 
sport. For data analysis has been used 
Smart PLS software. 

Results   
The results of this study showed that 
variables of the reference sport model -
> Karate martial arts (0.448), economic 
capital -> Karate martial arts (0.168), 
family cultural capital -> martial arts 
karate (0.99), social status of sport -> 
Karate martial arts (0.235), family 
sporting support -> Karate martial arts 
(0.102) had a significant effect on the 
model and two variables of 
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performance of mass media and sports 
network of peers did not have a 
significant effect on the model and the 
research model went out. Finally, the 
above variables, 0/321, explain the 
changes in the tendencies of karate 
martial arts. According to the research 

model, the reference model of sport, 
economic capital, family cultural 
background, social status of sport and 
family sport support play an important 
role in the tendency toward sporting 
karate.

 
 

Table 1: Direct and indirect effect coefficient and all significant variables in the 
structural model of research 

Research variables Direct Indirect 
total effect 

Effect T Sig 
Sports Reference 
Model -> Karate 
martial arts 

0/44 0/008 0/448 4/967 0/001 

Economic capital -> 
Karate martial arts 

0/16 0/007 0/167 2/309 0/003 

Family Cultural 
Capital -> Karate 
Sports Martial Arts 

0/092 0/037 0/129 1/989 0/001 

Social status sport -> 
Karate martial arts 

0/22 0/015 0/235 3/589 0/004 

Family Sports 
Support -> Karate 
Sports Martial Arts 

- - 0/102 2/451 0/003 

 0/321 R Square adjusted= 
 

Conclusion  
The findings of the study showed that 
the objective social field required the 
selection of karate martial arts in the 
social field of activists of this field; 
therefore, attraction in the objective 
sport field in the cognitive series and 
the states of cultural and social capital 
causes the mental structures of the 
agent's action to be constructed with 
objective and The requirements in the 
social field are in line and there is a two-
way relationship. Regarding the results 
of this study, it can be suggested that in 
order to develop a tendency toward 
karate sport among individuals and to 
promote the selection of this sport 
among adolescents and youth, some 
issues including the coverage of sports 

media as well as culture This media will 
be improved to promote Karate sport. 
On the other hand, it is suggested that 
by increasing the awareness of families, 
the important and influential role of 
their support in the tendency towards 
sports among adolescents and young 
people has been to promote cultural 
capital in relation to the tendency 
towards sport among individuals. Also, 
the establishment of social groups 
among karate athletes and the 
enhancement of the attractiveness of 
these groups can be identified as a 
tensile force in the tendency of 
adolescents and young people to play 
sports (4). 

Keywords: Sociology, Karate, Martial 

Sport, Bourdieu Model
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 مقالةپژوهشی

 یوپیر بورد یکاراته با مدل نظر یبه ورزش رزم شیگرا شناختیجامعه لیتحل

 (: ورزشکاران کاراته شهر گرگانمطالعة موردی)
 

 3اکبر آقازادهو ، 2تینا سلطان احمدی ،1العابدین فالحزین

 

 مسئول( ۀدگروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران )نویسندانشیار، . 1
 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران  .2

 ایران ،ارومیه اسالمی، آزاد دانشگاه ،ارومیه واحد بدنی، تربیت گروهاستادیار، . 3
 

 
 

 چکیده
کاراته با  یبه ورزش رزم شیگرا شناختیجامعه لیتحلپژوهش حاضر با هدف 

طابق با مدل طراحی و اجرا شد. مدل نظری پژوهش مپیر بوردیو  یمدل نظر

  هایبهبود وضعیت برنظری پیر بوردیو بود. این مدل به بررسی نقش ورزش 

 یآماری پژوهش تمام جامعةپردازد. میاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

. بر اساس جدول حجم بود 1397در سال  گرگانورزشکاران کاراته در شهر 

 پژوهشابزار  .دندش انتخابپژوهش  ةعنوان نمون نفر به 285 ،مورگان ةنمون

ای بر اساس مدل نظری پیربوردیو بود. جهت تجزیه و تحلیل نامهپرسشحاضر 

مدل ساختاری د. ش، از روش معادالت ساختاری استفاده پژوهشهای داده

 یة اقتصادی،سرما الگوی مرجع ورزشی، متغیرهای دهدیمپژوهش نشان 

ورزشی خانواده  تیحما و اجتماعی ورزش منزلت فرهنگی خانواده،یة سرما

 .بر گرایش به ورزش رزمی کاراته دارند یارادی معنتأثیر

 
 

 مقدمه
سالیق و است که  کپارچهی ایبرنامه یمطالعات ورزش

 بررسی و واکاوی  بر اساس آن ذائقۀ انتخاب ورزشی

                                                                        

1. Augoustinos & Garis 

2. Reicher & Hopkins 

آیندۀ  که ردیگیمو این نکته را در نظر  شودیم
اقتصادی، شغلی و وضعیت خانوادگی در انتخاب رشتۀ 

(. 2012، 1آگوستینوس و گریسگذارد )یم تأثیرورزشی 
و  ۀ کسب دیدگاهدربارمطالعۀ ورزش، برنامه و طرحی 

ی مفید هارشتهبه سمت  انیدانشجوتشویق افراد و 
که افراد این (.1986، 2ریچادر و هابکینزاست )اجتماعی 

آن زمان  هو چه مقدار ب کنندیمی را دنبال ارشتهچه 
ل بیولوژیکی و ، بیشتر به مسائدهندیماختصاص 

، 3هاسالماستفنز و ) محیطی و اجتماعی مربوط است

1. Steffens & Haslam 
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را کنش  نآ انتخاباگر رشتۀ ورزشی و  (.2013
ی، نقشی مهم شناسجامعهتلقی کنیم،  اجتماعی متقابل

-(. در تفکر اغلب جامعه2013، 1ریتزر) ردیگیمبر عهده 

ورزشی امری اجتماعی و ملهم از ساختار  کنششناسان، 
شناسان از . بسیاری از جامعهاستفرهنگی و اجتماعی 

ی ورزشی را بحث هاکنشامیل دورکیم تا پیر بوردیو، 
 پیشینۀ (.2014راد، معصومیاند )کردهو بررسی 

و  1890 به سالورزش  یشناسجامعهو شناسی انسان
های با بازی ۀرجیمز مونی دربا ای توسطهنگارش مقال

، 2)بالنچارد گرددمی برتوپ سرخپوستان چروکی 
المللی بین ۀ(. تأسیس نهادهایی نظیر کمیت2008
آمریکای شمالی  ۀ(، جامع1968) 3شناسی ورزشجامعه
المللی (، انجمن بین1978) 4شناسی ورزشجامعه
هایی ( و انتشار نشریه1995) 5شناسی ورزشجامعه

(، 1966) 6شناسی ورزشالمللی جامعهبین ۀچون گاهنام
 ۀمجل و (1977) 7موضوعات اجتماعی و ورزشی ۀمجل

گذار در تأثیر یهای( گام1984) 8شناسی ورزشجامعه
، 9اند )ویسشناسی ورزش بودهگذاری جامعهبنیان

ورزش فعالیتی انسانی و فرهنگی است پس  (.2010
، 10هاسالمشود )یمی به آن باز شناسپای علم جامعه

کم به صورتی که دست ،منظور از ورزش(. 2004
 عصر طالیی باستان به آن باور داشتند، یهایونانی

 آرمانی بدنی به رسیدن برای بدنی یهامهارت پرورش
 ،11اسالم جتن، هاسالم و هبود ) زیبایی و قدرت لحاظ از

 زبان برای جایگاهی بتوانده کدرخور آن بدنی (.2012
 عریان، مردانه، بدنی آرمانی بدن. باشد یونانی روح و

                                                                        

1. Reytz 

2. Belanchard 

3. International Committee for 

Sociology of Sport 

4. North American Society for 

Sociology of Sport (NASSS) 

5. International Sociology of Sport 

Association (ISSA) 

6. International Review for the 

Sociology of Sport 

و  آمدیشمار مکامل به یده، جنگجو، سالم، جوان وورز
نی یونا ۀانگارانانسان شکل ۀهمین بدن بود که در فلسف
و  شدییونانی ظاهر م ییخدا در قالب ایزدان نظام چند

فرصتی برای تنها  نههای یونانی )پانتئون( ستانزدیدر ا
ه بلک ،افتییم گرانبها یهاسنگ ن درتجسم یافت

 که بود برای پیوند خدایان قبایل مختلف یابهانه
 شهر در خدایان آن پیروان اتحاد و پیوند برای ضمانتی

، 12استفنز، هاسالم و اسچوه) بود ( یونانیپولیس)
 جوانان در را خود تجسم یونانی بهترینمردان  (.2016

 و قدرت و سالمت مظهر و نماد که افتندییم قبیله هر
باید با  و آمدندیم شماربه قبیله آن یهامهارت

 ی،ادائم روزانه و شرکت در مسابقات دوره یهانیتمر
 نظام و قبیله المپیک برتری بزرگ مسابقات ژهیوبه

 نتیجه در وها )بدن بیشتر نزدیکی و خود خویشاوندی
 ،13هولیهان) دادندمی نشان خدایان به را خود( روح

 ،در طول مسابقات المپیک که بود به این دلیل (.2003
 ؛شدیکنار گذاشته م یشهرنیو ب یالهیقب یهاجنگ

 یهادانیم عرصۀ در تریجد بسیار و زیرا جنگی دیگر
 بازادگان اشراف که جنگی. شدیم آغاز ورزشی

 ی. کار بدندادندیم انجام خود ورزیدۀ و عریان یهابدن
نی بد قدرت که این کما ،شدیم تحقیر باستان یونان در

شد یبرای کار نیز تحقیر و در حد بردگان دانسته م
(. پیر بوردیو در کتاب تمایز، با رویکرد 2006، 14جروی)

ی به ورزش پرداخته است. از نظر وی شناختجامعه
ی و ساختار خانواده در گرایش اقتصادسرمایۀ فرهنگی، 

 (.2013، 15بوردیو) به رشتۀ ورزشی اثرگذار است

7. Journal of Sport and Social Issues 

8. Sociology of sport Journal 

9. Weis 

10. Haslam 

11. Jetten, Haslam & Haslam 

12. Steffens, Haslam & Schuh 

13. Houlihan 

14. Jarvie 

15. Bourdieu 
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 ۀعالق بر مؤثر عوامل (2006) جهانگیری و زاده لسهانی
 ایمطالعه و اندکرده بررسی را ورزش به دانشجویان

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روی موردی
 درآمد میان داد نشان هاآن پژوهش نتایج .اندداده انجام

 ندارد. وجود یارابطه ورزش به دانشجو عالقۀ و والدین
 ورزش به عالقه و دانشجو توجیبی پول میان همچنین

 عالقۀ میزان است. نشده داده نشان یارابطه
 ورزش به یرساناطالع و مدیریت رشتۀ دانشجویان

 مندیعالقه در دانشجو سن .هاسترشته سایر از بیشتر
 ورزش به بیشتر زن دانشجویان و ندارد تأثیر ورزش به

 میان در ورزش به مندیعالقه میزان میان مندند.عالقه
 دارد. وجود توجهی قابل اختالف ترک و فارس قوم دو

 متولدین به ترتیب به ورزشی فعالیت میزان بیشترین
 که کسانی دارد. اختصاص شهر و روستا استان، مرکز
 دانشگاه از خارج ورزشی امکانات به بودند معتقد

 نشان ورزش هب بیشتری مندیعالقه دارند، دسترسی
 و ورزش روانی و جسمی تأثیر از آگاهی میان دادند.
 وجود دارمعنا و مثبت ایرابطه ورزش به مندیعالقه
-عالقه بر را تأثیر بیشترین متغیر پنج مجموع، در دارد.

 روانی تأثیر از آگاهی دارد: ورزش به دانشجویان مندی
 به دسترسی ورزش، جسمی تأثیر از آگاهی ورزش،

 و پاسخگو جنسیت دانشگاه، از خارج ورزشی اناتامک
 ۀاصل نظری ورزشی. امکانات کفایت عدم یا کفایت

و « سلیقه» ۀورزش باید به مسئل ۀدر حوزرا بوردیو 
چگونگی شکل گرفتن اجتماعی آن مربوط دانست 

 جنبۀ تنیس مثل ورزشی چرا (.2008، 1اسمیت)
 در ،مردمی جنبۀ کشتی، مثل ورزشی و دارد «اشرافی»

 بخش بودنش، مردمی عین در «فوتبال» که حالی
 ؟کندیم جذب خود سوی به نیز را اشراف از بزرگی
خالصه  «وارهعادت» مفهوم در را آن که بوردیو نظریۀ

است که در ورزش همچون هر  اینمبنی بر  کندیم
 بزرگی از ۀکنش اجتماعی و فرهنگی دیگر مجموع

                                                                        

1. Smith 

کنشگران اجتماعی وارد عمل  ۀزدهندیتما یهایورود
این کنشگران بر سر  دهندیکه امکان م شوندیم

 (.2002بوردیو، امتیازات واقعی با یکدیگر رقابت کنند )
کنشگران ابایی  ،است رحمانهیدر این رقابت که گاه ب

کنند تا بهتر « تحقیر»از آن ندارند که یک کنش را 
عکس هند یا ببتوانند کنشگران تابع آن را زیر سلطه بکش

مختلف، کنش دیگری را در  یهایباسازیاز خالل ز

 تمام نظام ارزشی کنش اجتماعی باال ببرند. البته بوردیو
 و سیاسی یهاجنبه جمله از ورزش دیگر یهاجنبه

 تحلیل دریچه همین از نیز را آن آیینی و اقتصادی
 او میدان و هاهیسرما معروف نظریۀ به که کندیم

 را برطبقات  تأثیربوردیو (. 2004توسلی، ) گرددیبرم
اقتصادی،  یهاهیو به سرما کندبررسی میاستعدادها 

. او معتقد است کندیفرهنگی و اجتماعی افراد اشاره م
جامعه و ورزش  اریمحروم بدنشان را در اخت ۀطبقافراد 
در سطحی پایین  شانیاقتصاد ۀسرمای، دهندیقرار م

 در نهایت،آنها فرهنگی و اجتماعی  یهاهیاست و سرما
پور و جالئیشود )یحمایت مردم خالصه محد  در

ثروتمند  ۀافراد طبق، سوی دیگر در (.2011محمدی، 
و از ورزش  گذارندیورزش م اریفکرشان را در اخت

آن را جایگاهی برای  و کنندیابزاری م یهااستفاده

کارکردگرایان  نند.دامی باال برقراری ارتباط با افراد رده
از آن  توانیمتأخر معتقدند ورزش خوب است و م

سیاسی کرد. چون ورزش کارکرد  یهایبرداربهره
و با  کندیمثبت دارد، به تعادل و وفاق جامعه کمک م

آنها . دهدی، فشار مشکالت را کاهش مهایانرژ ۀتخلی
کنند  یینماها بزرگورزش را در رسانه کنندیسعی م

ها معتقدند نئومارکسیست ،از طرفی (.2010 ،2راب)
. در ورزش مافیای آوردیم یگانگیورزش ازخودب

اقتصادی حاکم است، در صورتی که باید محل ایثار و 
 یاحرفه ورزشکارانمتأسفند که آنها جوانمردی باشد. 

در  (.2004، زادهزنجانی)اند فقط به فکر پیروزی

2. Rab 
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ابزاری با  ۀپایین به رابط یهامحبوب طبقه یهاورزش
ابزاری برای کار کردن آنها . بدن شودیبدن خود اشاره م

و نان درآوردن است، نه برای نمایش دادن. این امر را 
 توجهی بهاز جمله کمآنها در فرهنگ بدنی  توانیم

دید. چنین گرایشی در  ، غذا خوردن ناسالم و...یسالمت
شود یه نیز دیده ماین گرو ۀانتخاب ورزش مورد عالق

گرایش  ییها. اعضای این گروه به ورزش(2004، 1جی)
دارند که مقاومت در برابر درد و سختی و قدرت بدنی 

...(.  ییزورآزما، کشتی، یزنکند )مشتیبیشتر را طلب م
تنها از عهده اعضای  یزنمانند مشت ییهاورزش

بسیاری  یزن)در محافل مشت دیآیقشرهای پائین برم
که از  اندیها کسانزنمشتد که بهترین نبر این باور

( ندیآیمیان اقشار اقتصادی و اجتماعی پایین م
 اجتماعی باال، یهادر طبقه(. 2013)عباسی، 

رانی، پرورش اسب، چوگان، قایق یی مانندهایسرگرم
 محبوبیت دارند؛سوارکاری، گلف، تنیس و اسکی 

 یهامخصوص )کلوپ یهاورزش کردن در مکان
 یهایوقت دلخواه، تنها با همبازدر خصوصی(، 

ها فرد است که آهنگ حرکت گزیده. در این ورزشبر
. کندیشده را تعیین مبازی، میزان انرژی و نیروی هزینه

طور که در تن نیست، آن به در اینجا خبری از نبرد تن
عمومی و محبوب مرسوم است، بلکه در  یهاورزش

رانی واسکی(. جا انسان با طبیعت درگیر است )قایقاین
ارزش واالی احترام به فردیت  یۀحتی فکر رقابت در سا

به  ی اجتماعیباال یهاطبقه ،عالوه به .قرار دارد
اندام، ظرافت و امکانی برای برقراری روابط تناسب

در  هااز آن توانی، روابطی که مشندیاندیاجتماعی م
بر این  (.2004، 2وبلنکرد ) یبردارشغلی بهره ۀحوز

اساس، شناخت سلیقۀ ورزشی، نقشی مهم در توسعۀ 
 اجتماعی جامعه و خانواده دارد؛ به این معنی که ورزش

                                                                        

1. Jay 

2. Veblen 

3. Eime & Harvey 

4. Brools 

اجتماعی مثل نهاد آموزش  یاجتماعی یا نهاد ایپدیده
است که مانند سایر نهادها در نهاد سیاست  و وپرورش

 .شودیمتلقی  مؤثرو  توسعه و ترقی جامعه مهم
له مهم در جوامع أن یک مسبه عنوا به ورزش شیگرا

سبب گردیده  گرایش به ورزشاهمیت . استمشخص 
است تا توسعه آن به عنوان یک هدف در کشورها 

مشخص  (2018) 3هیمی و هاروی مشخص گردد.
وان یکی از نیازهای روز نمودند گرایش به ورزش به عن

ها ایجاد گردد. امی محیطبایستی در تمجوامع می
نیز مشخص نمودند  (2018و همکاران ) 4بروکس

بایستی انجام به ورزش میمطالعه در خصوص گرایش 
له در جوامع مختلف شناسایی أو ابعاد مختلفی از این مس

مشخص نمودند  (2017) 5بوس، والش و دولمنگردید. 
گردد تا گرایش شناسی سبب میهای جامعهبرخی جنبه

رزش انجام گردد. این در حالی است که برخی به و
مسائل  ( مشخص نمود2017) 6مااز جمله  هایپژوهش

گرایش به ورزش در میان افراد  مدیریتی سبب بهبود
-کوزیجنسن، استیونس و وانگردد. از طرفی می

مشخص نمودند فرایند گرایش به  (2013) 7تیلبورگ
که این  استانواع مختلف ورزش متفاوت  ورزش در

. استهای ورزشی ناشی از ماهیت متفاوت رشته مسأله
ابهام اساسی در خصوص گرایش  ۀدهندنشانله أاین مس

ثر بر آن دارد. در این بین ماهیت ؤبه ورزش و عوامل م
ها در تالشمتفاوت انواع ورزش سبب گردیده است تا 

ای به ورزش به صورت ویژه در هر رشتهجهت گرایش 
سطح کشور  های مهم درشیکی از ورزانجام گردد. 

ش با توجه به ماهیت . این ورزاستایران، ورزش کاراته 
های کسب کرده در سطح جهانی خود و موفقیت

توانسته است به عنوان یک ورزش مهم در کشور 
شته مشخص گردد. از طرفی موفقیت پایدار در این ر

5. Booth, Walsh & Dollman 

6. Ma 

7. Cozijnsen, Stevens & Van Tilburg 
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های مختلف از حضور در ورزشی، نیازمند استقبال گروه
ه عدم تعادل در این رشته ورزشی دارد. با توجه ب

های ورزشی از سوی برخی خصوص انتخاب رشته
و استقبال فراوان از و جوانان  ها از جمله نوجوانانگروه

بب گردیده های ورزشی از جمله فوتبال، سبرخی رشته
های ورزشی از جمله کاراته است تا بسیاری از رشته

در حالی است که از منظر تحت شعاع قرار گیرد. این 
استعدادیابی، بسیاری از افراد مستعد در این رشته 
ورزشی به علت انتخاب نامناسب از انتخاب این رشته 

سبب گردیده است  مسألهنمایند. این ب میورزشی اجتنا
تا ورزش کاراته با مشکالتی در خصوص پرورش 

این در حالی است که بررسی  استعدادها مواجه باشد.
تواند تی گرایش به ورزش رزمی کاراته میشناخعهجام

مهم و مورد نیاز در کشور، به  پژوهشبه عنوان یک 
ورزش کارته مورد استفاده  ۀصورت کاربردی در توسع

بروز برخی مشکالت در خصوص جذب قرار گیرد. 
 نیروهای مستعد به ورزش کاراته و همچنین خأل

پژوهش  سبب گردیده است تادر این حوزه  پژوهشی
به ورزش  شیگرا شناختیجامعه لیتحلهدف حاضر با 

: مطالعۀ موردی)پیر بوردیو  یکاراته با مدل نظر یرزم
طراحی  گردد. لذا سوال  (ورزشکاران کاراته شهر گرگان
چه عوامل باشد که پژوهش حاضر این می

ی کاراته ورزش رزم در انتخاب رشتۀ اییشناختجامعه
 گذار است؟تأثیردر بین نوجوانان و جوانان 

 

 پژوهششناسی روش
های کاربردی است که پژوهش حاضر از جمله پژوهش

صورت میدانی اجرایی شده است. روش پژوهش به
 نامهپرسشحاضر از نوع پیمایش و ابزار سنجش آن 

است. پژوهش به لحاظ سطح زمانی، پهنانگر و مقطعی 
 .ستا

 

 

 کنندگانشرکت
تمامی ورزشکاران کاراته حاضر  آماری پژوهش جامعۀ

است که تعداد آنها طبق  1397در سال  شهر گرگاندر 
 1085شده از هیئت کاراتۀ شهر گرگان، گزارش دریافت

 285نفر است. بر اساس جدول حجم نمونۀ مورگان، 
نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. پس از عنوان  بهنفر 

-پرسش 271ها نامهپرسشآوری جمعبررسی، پخش و 

 آوری شد.جمع نامه

 های گردآوریابزار و شیوه
پیر بوردیو  یپژوهش مطابق با مدل نظر یمدل نظر

 ،یاجتماع یۀکه در آن ورزش به افراد سرما است
بر اساس این مدل،  .کندمی اعطا یو فرهنگ یاقتصاد

 یافتۀ تینیعسرمایۀ فرهنگی، شامل سرمایۀ فرهنگی 

ده، سرمایۀ خانواده، سرمایۀ فرهنگی تجسم یافتۀ خانوا
خانواده و کل سرمایۀ فرهنگی است.  نمادین فرهنگی

سرمایۀ اجتماعی عبارت است از: گروه مرجع ورزشی، 
ی جمعی ورزشی، شبکۀ پیوندی هارسانهعملکرد 

همساالن ورزشی و منزلت اجتماعی ورزش. بر اساس 
 این تئوری، منظور از سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ

 نامهپرسش پژوهشر ابزااقتصادی خانواده است. 
 پیر بوردیو یمدل نظر استانداردی بود که با توجه به 

 .سؤال است 50دارای  نامهپرسشطراحی گردیده بود. 
سؤال  3، خانوادهۀ افتی تینیسرمایۀ فرهنگی عسؤال  3

سؤال سرمایۀ فرهنگی  5سرمایۀ فرهنگی تجسم یافته، 
سؤال  5ی، گروه مرجع ورزشسؤال  7نمادین خانواده، 

سؤال منزلت اجتماعی  7حمایت ورزشی خانواده، 
 7ی، ورزش یجمع یهاعملکرد رسانهسؤال  6ورزش، 
سؤال  7 ی وهمساالن ورزش یوندیپ ۀشبکسؤال 

ی ورزش یجمع یهاعملکرد رسانهسرمایۀ اقتصادی و 
االت این سؤ دهد.را مورد سنجش و ارزیابی قرار می

ارزشی لیکرت طراحی گردیده  5در طیف  نامهپرسش
گزارش  81/0 نامهپرسشمیزان پایایی کلی این بود. 

شده است. در پژوهش حاضر، میزان پایایی این 
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همچنین روایی این  مشخص شد. 83/0 نامهپرسش
با استفاده از بررسی نظرات تعدادی از اساتید  نامهپرسش

شناسی ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.روان
 

 مدل ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش -1شکل 

 

 هادادهروش پردازش 
افزار اسمارت پی ال ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده 

شده است. روایی، پایایی و بارهای عاملی  استفاده 3اس 
 اعتبار با نامهپرسشاعتبار  شده است.  دییتأپژوهش 

ی مرتبۀ دییتأتحلیل عاملی  فنی و از طریق اسازه
 یبررساسمارت پی ال اس  افزارنرمبا استفاده از  1دوم

                                                                        

1. Second Order Confirmatory Factor 

Analysis 

( مدل از 2ی )همگرااعتبار درونبرای بررسی  است. شده
 شده استفاده 3شدهاستخراج انسیوارشاخص متوسط 

است. این شاخص برای تمامی متغیرهای پژوهش بیش 
به این معنی که  .قبولی استبود و در حد قابل 4/0از 

درصد  40بیش از  اندتوانسته نظر موردمتغیرهای پنهان 
ی خود را تبیین کنند و رهایپذمشاهدهواریانس 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted 
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شود. ، روایی همگرای مدل حاضر تأیید میجهیدرنت
( مدل از 1واگرا) یصیتشخهمچنین، برای برآورد اعتبار 

استفاده شده است. در  2روش ماتریس فورنل و الرکر
نتایج ماتریس فورنل و  بر اساسپژوهش حاضر نیز 

برای  شدهاستخراج انسیوارالرکر، مقادیر جذر متوسط 
ی موجود هاخانهتمامی متغیرهای پنهان )ابعاد( که در 

ماتریس قرار دارند از مقدار همبستگی در قطر اصلی 
ی زیرین و راست قطر هاخانهمیان متغیرهایی که در 

گفت  توانیمبنابراین  .است، بیشتر اندقرارگرفتهاصلی 
متغیرهای مکنون در مدل حاضر تعامل بیشتری با 

به  .ی دیگرهاسازهتا با  دارند خودپذیرهای مشاهده
در حدی مناسب و عبارت دیگر، اعتبار واگرای مدل 

. برای آزمون برازش و کیفیت مدل است دأییتقابل 
گیری انعکاسی پژوهش حاضر از شاخص اشتراک اندازه

استفاده شده است. در این پژوهش  3متقاطعبا روایی 
برای  آمده دست به، همۀ مقادیر هاافتهنیز، مطابق ی

بنابراین کیفیت مدل  .شاخص روایی مقطع مثبت بود
 4ی برآورد پایاییبرا شود.گیری تأیید میاندازه

گیری انعکاسی ی متغیرهای پنهان مدل اندازههاهیگو
 -نیدل وپی ) 5پژوهش حاضر از تکنیک پایایی مرکب

گلدشتاین( استفاده شده است. نتایج شاخص پایایی 
مرکب برای تمامی متغیرهای پنهان حاضر در مدل 

و نشان از  استبولی قبود و در حد قابل 7/0بیش از 
 بهگیری دارد. پایایی ترکیبی پایایی مناسب مدل اندازه

 .است 8/0برای سازه نیز بیش از  آمده دست
 

 هاافتهی
نفر  102نفر، جنسیت  271از بین  دهدیمنتایج نشان 

. ستدرصد( ا 4/62) نفر مرد 169درصد( و  6/37زن )
کمترین  وسال است  22/25میانگین سن پاسخگویان 

. همچنین بیشتر استسال  34سال و بیشترین،  15سن 
سال قرار  36-26درصد( در گروه سنی  5/35افراد )
، نتایج استنباطی بین 1در جدول شمارۀ  دارند.

منظور  به است. شده ارائهمتغیرهای مستقل و وابسته 
های پژوهش از چولگی و بررسی طبیعی بودن داده

 5نتایج نشان داد کشیدگی بین کشیدگی استفاده شد. 
قرار ندارد؛  -3و  3قرار دارد، اما چولگی بین  -5و 

رند. با توجه به توزیع ها توزیع نرمال ندابنابراین داده
کنزی و ، مکها و همچنین گفتۀ جاوریسداده

افزارهای امکان استفاده از نرم (2003) 6پودساکوف
-افزار واریانسمحور وجود ندارد و باید از نرمکوواریانس

نتایج  1جدول  محوراسمارت پی ال اس استفاده کرد.
مربوط به آزمون اسپیرمن برای بررسی روابط بین 

دهد.یرهای پژوهش را نشان میمتغ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1. Discriminant Validity 

2. Fornell & Larcker 

3. CV-Communality 

4. Reliability 

5. Composite Reliability 

6. Jarvis, MacKenzie & Podsakoff 
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 نتایج آزمون اسپیرمن -1جدول 
 ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش

 داریمعناسطح  مقدار ضریب وابسته مستقل
 خانواده سرمایۀ فرهنگی عینیت یافتۀ

ش 
رای

گ
 به

ته
ارا

 ک
ی

زم
ش ر

ورز
 

313/0  000/0  

683/0 ۀ خانوادهافتیتجسمسرمایۀ فرهنگی   001/0  

566/0 خانواده نمادین سرمایۀ فرهنگی  000/0  

712/0 کل سرمایۀ فرهنگی  000/0  

682/0 اقتصادی خانواده سرمایۀ  000/0  

530/0 گروه مرجع ورزشی  000/0  

022/0 ی جمعی ورزشیهارسانهعملکرد   831/0  
039/0 شبکۀ پیوندی همساالن ورزشی  693/0  

505/0 منزلت اجتماعی ورزش  000/0  
744/0 حمایت ورزشی نظام خانواده  00/0  

 :دهدیمنتایج آزمون اسپیرمن نشان  -
بین سرمایۀ فرهنگی عینیت یافتۀ خانواده و گرایش  -1

 و وجود دارد دارمعناای به ورزش رزمی کاراته رابطه
مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر در سطح 

است. هر چه  313/0 برابر با 05/0کمتر از  داریمعنا
سرمایۀ فرهنگی عینیت یافتۀ خانواده بیشتر باشد، 

 گرایش به ورزش رزمی کاراته بیشتر خواهد شد.
یافتۀ خانواده و گرایش بین سرمایۀ فرهنگی تجسم -2

 و وجود دارد دارنامعای به ورزش رزمی کاراته رابطه
مقدار ضریب همبستگی این دو متغیر در سطح 

است. هر چه  683/0 برابر با 05/0کمتر از  داریمعنا
ۀ خانواده بیشتر باشد، افتیتجسم سرمایۀ فرهنگی

 گرایش به ورزش رزمی کاراته بیشتر خواهد شد.
خانواده و گرایش به  نمادین بین سرمایۀ فرهنگی -3

مقدار  و وجود دارد دارمعناای ه رابطهورزش رزمی کارات
 داریمعناضریب همبستگی این دو متغیر در سطح 

است. هر چه سرمایۀ  566/0 برابر با 05/0کمتر از 
نمادین خانواده بیشتر باشد، گرایش به ورزش  فرهنگی

 رزمی کاراته بیشتر خواهد شد.
بین سرمایۀ فرهنگی و گرایش به ورزش رزمی  -4

مقدار ضریب  و وجود دارد دارمعناای هکاراته رابط
کمتر از  داریمعناهمبستگی این دو متغیر در سطح 

است. هر چه سرمایۀ فرهنگی  712/0 برابر با 05/0

بیشتر باشد، گرایش به ورزش رزمی  مجموع درخانواده 
  کاراته بیشتر خواهد شد.

اقتصادی خانواده و گرایش به ورزش  بین سرمایۀ -5
مقدار ضریب  و وجود دارد دارمعناای ه رابطهرزمی کارات

کمتر از  داریمعناهمبستگی این دو متغیر در سطح 
ی اقتصاد است. هر چه سرمایۀ 682/0 برابر با 05/0

خانواده بیشتر باشد، گرایش به ورزش رزمی کاراته 
 بیشتر خواهد شد.

بین گروه مرجع ورزشی و گرایش به ورزش رزمی  -6 
مقدار ضریب  و وجود دارد دارمعناای کاراته رابطه

کمتر از  داریمعناهمبستگی این دو متغیر در سطح 
است. گروهای مرجع ورزشی،  530/0 برابر با 05/0

. شوندیمالگوی مناسبی در گرایش به ورزش محسوب 
بر این اساس، الگوهای ورزشی جامعه در انتخاب ورزش 

 .شوندیمرزمی کاراته اثرگذار محسوب 
ی جمعی ورزشی و گرایش هارسانهبین عملکرد  -7 

 وجود ندارد. داریمعنابه ورزش رزمی کاراته رابطۀ 
بین شبکۀ پیوندی همساالن ورزشی و گرایش به  -8 

 وجود ندارد. داریمعناورزش رزمی کاراته رابطۀ 
بین منزلت اجتماعی ورزش و گرایش به ورزش  -9 

مقدار ضریب  و وجود دارد دارمعناای رزمی کاراته رابطه
کمتر از  داریمعناهمبستگی این دو متغیر در سطح 

چه منزلت اجتماعی  است. هر 505/0 برابر با 05/0
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ورزش رزمی کاراته بیشتر باشد، گرایش به آن نیز بیشتر 
 خواهد شد.

بین حمایت ورزشی نظام خانواده و گرایش به  -10 
مقدار  و وجود دارد دارمعناای ورزش رزمی کاراته رابطه

 داریمعناضریب همبستگی این دو متغیر در سطح 

سطح حمایت  است. هر چه 744/0 برابر با 05/0کمتر از 
از ورزش رزمی کاراته بیشتر باشد،  اجتماعی خانواده

 گرایش به ورزش رزمی کاراته بیشتر خواهد شد.
 

 دار در مدلاضرایب مسیر معن -2جدول 

 یمقدارت داریمعناسطح 
ضریب 

 مسیر
 سطح متغیر

000/0  280/4  177/0  حمایت ورزشی خانواده <-الگوی مرجع ورزشی 

001/0  875/4  440/0  ورزش رزمی کاراته <-الگوی مرجع ورزشی 

003/0  541/0  308/0  ورزش رزمی کاراته <-خانوادهحمایت ورزشی  

001/0  3.362 211/0  الگوی مرجع ورزشی <-رسانۀ جمعی ورزشی 

427/0  284/0  102/0  شبکۀ همساالن ورزشی <-رسانۀ جمعی ورزشی 

101/0  473/0  184/0  رزمی کاراته ورزش <-رسانۀ جمعی ورزشی 

000/0  321/8  569/0  سرمایۀ فرهنگی خانواده <-سرمایۀ اقتصادی 

000/0  991/3  237/0  شبکۀ همساالن ورزشی <-سرمایۀ اقتصادی 

001/0  539/2  104/0  ورزش رزمی کاراته <-سرمایۀ اقتصادی 

021/0  667/4  391/0  ورزش رزمی کاراته <-سرمایۀ فرهنگی خانواده 

013/0  496/2  132/0  شبکۀ همساالن ورزشی <-سرمایۀ فرهنگی خانواده 

473/0  568/0  - 127/0  ورزش رزمی کاراته <-همساالن ورزشیشبکۀ  

000/0  280/4  139/0  حمایت ورزشی خانواده <-منزلت اجتماعی ورزش 

005/0  758/2  234/0  ورزش رزمی کاراته <-منزلت اجتماعی ورزش 

 
متغیرهای الگوی مرجع  دهدیمنتایج فوق نشان 

ی الگو (،177/0خانواده )حمایت ورزشی  <-ورزشی 
 ،(440/0کاراته )ورزش رزمی  <-مرجع ورزشی 

کاراته ورزش رزمی  <-ورزشی خانواده  تیحما
الگوی مرجع  <-ۀ جمعی ورزشی رسان ،(308/0)

شبکۀ  <-ۀ جمعی ورزشی رسان ،(211/0) یورزش
 <- ۀ جمعی ورزشیرسان ،(102/0) یورزشهمساالن 

 <- ییۀ اقتصادسرما ،(184/0کاراته )رزمی  ورزش
- یۀ اقتصادیسرما ،(569/0خانواده )سرمایۀ فرهنگی 

 شبکۀ  <

 <- یۀ اقتصادیسرما ،(237/0) یورزشهمساالن 
 خانواده سرمایۀ فرهنگی ،(104/0کاراته )ورزش رزمی 

 سرمایۀ فرهنگی ،(391/0کاراته )ورزش رزمی  <-
ۀ شبک ،(132/0) یورزششبکۀ همساالن  <- خانواده

 ،(-127/0کاراته )ورزش رزمی  <- همساالن ورزشی
خانواده حمایت ورزشی  <- اجتماعی ورزش منزلت

رزمی  ورزش  <- اجتماعی ورزش منزلت و (139/0)
بودند. تأثیردر مدل دارای ضریب  (234/0کاراته )

 

 

 



 431                                               1399ر بها، 31، شماره 9شناسی ورزشی، دوره :  مطالعات روانفالح

 

 

 دار در مدل ساختاری پژوهشاغیرمستقیم و کل متغیرهای معن، میمستقضریب اثر  -3جدول 

 مستقیم متغیرهای پژوهش
اثر 

 غیرمستقیم

 

 یت مقدار مقدار اثر
سطح 

 داریمعنا

ورزش  <- الگوی مرجع ورزشی
 رزمی کاراته

44/0  008/0  448/0  967/4  000/0  

ورزش رزمی  <- اقتصادی ۀسرمای
 کاراته

16/0  007/0  167/0  309/2  003/0  

ورزش  <- سرمایۀ فرهنگی خانواده
 رزمی کاراته

092/0  037/0  129/0  989/1  001/0  

ورزش  <- منزلت اجتماعی ورزش
 رزمی کاراته

22/0  015/0  235/0  589/3  004/0  

ورزش  <- حمایت ورزشی خانواده
 رزمی کاراته

- - 102/0  451/2  003/0  

 شدهلیتعدضریب تبیین  =321/0 

الگوی مرجع  متغیرهای دهدیمنشان  3جدول شمارۀ 
یۀ سرما ،(448/0کاراته )ورزش رزمی  <- ورزشی

سرمایۀ  ،(168/0کاراته )ورزش رزمی  <- اقتصادی
 ،(129/0کاراته )ورزش رزمی  <- خانواده فرهنگی

کاراته ورزش رزمی  <- اجتماعی ورزش منزلت
ورزش رزمی  <- ورزشی خانواده تیحما ،(235/0)

دو  .اندداشتهدر مدل  داریمعنا تأثیر( 102/0کاراته )
متغیر عملکرد رسانۀ جمعی ورزشی و شبکۀ همساالن 

در مدل بودند و از مدل  دارمعنا تأثیرورزشی فاقد 
 321/0پژوهش خارج شدند. در نهایت، متغیرهای فوق، 

ییرهای متغیرهای گرایش به ورزش رزمی کاراته از تغ
بر اساس مدل پژوهش، الگوی مرجع  .کندیمرا تبیین 

فرهنگی خانواده،  یۀاقتصادی، سرما ۀورزشی، سرمای
منزلت اجتماعی ورزش و حمایت ورزشی خانواده نقش 

 .ندهستمهمی در گرایش به ورزش کاراته را دارا 

 

 گیریبحث و نتیجه

میدان اجتماعی عینی  دادی پژوهش نشان هاافتهی
 در میدان انتخاب ورزش رزمی کاراتهالزاماتی را برای 

 رو نیا از .دهدیقرار م این حوزه کنشگراناجتماعی 

شناختی و ۀ عینی در مجموع در رشتۀ ورزشیجذب 
باعث  سرمایۀ فرهنگی و اجتماعیمربوط به  یهاحالت

ساختارهای ذهنی کنش عامل با ساختارهای  شودیم
مات موجود در میدان اجتماعی مطابقت اعینی و الز

  .دآی دوسویه به وجود ایداشته باشد و رابطه
-جامعهسبب گردیده است تا برخی مسائل  مسألهاین 

، خانواده ۀافتی تینیع یفرهنگ یۀسرماشناختی از جمله 
 یفرهنگ یۀسرما، خانواده ۀافتیتجسم یفرهنگ یۀسرما
 یاقتصاد یۀسرمای، فرهنگ یۀسرما کل، خانواده نینماد

و  ورزش یمنزلت اجتماعی، مرجع ورزش گروه، خانواده
سبب گرایش به ورزش  نظام خانواده یورزش تیحما

کاراته و انتخاب آن به عنوان رشته ورزشی در میان 
و  بوسبرخی نوجوانان و جوانان مشخص گردد. 

-مشخص نمودند مسائل جامعه( 2017همکاران )

های اجتماعی و خانواده نقش شناختی از جمله گروه
. ندموثر و مهمی در گرایش به ورزش در میان افراد دار

نیز مشخص نمودند ( 2013و همکاران ) کوزیجنسن
از جمله دوستان و خانواده ها گروهکارکردهای برخی 

 مسأله. این رخ دهدورزش گردد تا گرایش به سبب می
یک که در مسیر گرایش به  استاین مهم  ۀدهندنشان
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گذاری تأثیرها و افراد نقش برخی گروه ،ورزش در افراد
 بر تصمیمات و انتخابات افراد دارند. 

در این بین برخی مسائل از جمله حمایت ورزشی نظام 
یش به ورزش کاراته در میان خانواده نقش مهمی در گرا

تواند ناشی از می مسألهداشت. این  پژوهشهای نمونه
های افراد ت مالی موجود در میان برخی گروهمشکال

باشد که سبب گردیده است تا آنان درگیر رفع نیازهای 
اولیه زندگی خود باشند و توان کافی در جهت انجام 
هزینه در خصوص ورزش کاراته را نداشته باشند. از 
 طرفی نظام خانواده به عنوان یک نظام ارزشمند در

 درنقش مهمی و اساسی  میان نوجوانان و جوانان
دیفرسی، . نددار جوانان وهای نوجوانان گیریتصمیم

نواده یک مشخص نمودند خا (2018) 1دورسچ و فلیتون
زشی افراد و عالئق های ورگیریعنصر مهم در تصمیم

-تواند ناشی از ارزشیمی مسأله. این استورزشی آنان 

بودن نظام خانواده در کشور ایران به خصوص در استان 
گلستان باشد که سبب گردیده است تا این نظام به 

مهم در گرایش به ورزش کاراته در  مسألهعنوان یک 
 مسألهاین  میان نوجوانان و جوانان مشخص گردد.

های ورزشی از جمله سبب گردیده است تا برخی حمایت
ام خانواده در میان معنوی و مالی نظهای حمایت

نوجوانان و جوانان استان گلستان سبب بهبود و 
گسترش تمایل آنان به ورزش از جمله ورزش کاراته 

  باشد.
برخی مسائل از جمله  حاضر نشان داد  پژوهشاز طرفی 

فرهنگی و وضعیت اقتصادی از جمله مسائل  ۀسرمای
از  است.به ورزش کاراته در میان افراد مهم در گرایش 

 از ایمجموعه وسیلۀ به ورزشیدرک طعم  بوردیو، نظر
فردی متناسب با شرایط هایی گرایش و عالیق

 سرمایۀ گیرد.افراد شکل می فرهنگی و اقتصادی
 و اشیاء مصرف در ما هایگرایش و عالیق بر اقتصادی
 ذائقۀ سازندۀ مؤلفۀ مهمترین و گذاردمی تأثیرنمادها 

                                                                        

 

انتخاب ورزش رزمی کاراته  دیگر، بیان به .ورزشی است
 ۀو طبق شغل و التیتحص آموزش، با سرمایۀ فرهنگی،

سرمایۀ  با دارد. افراد دارمعناای ی خانواده رابطهاجتماع
 بیشتر ثروت و باال آموزش دارای احتماالً ،باال فرهنگی

 دارای پایین سرمایۀ فرهنگی با افراد مقابل، در و هستند
کمتر، گرایش بیشتری به ورزش  ثروت و پایین آموزش

 و منش ۀدربار بوردیو اصلی ایدۀ رزمی کاراته دارند.
 که است این ذائقۀ ورزشی ۀسازند اجتماعیِ عوامل

 و سرمایۀ فرهنگی بیننزدیک  روابط رغمعلی
. متمایزند یکدیگر از سرمایه از شکل دو این اقتصادی،

 و سرمایۀ فرهنگی کندمی استدالل (1984) بوردیو
اجتماعی در ورزش  اصلی هایمشخصه اقتصادی،

 به اقدام منش آن، طریق از که است رزمی کاراته
 ادعا این عمل، در. کندمی ورزشی هایذائقه بندیطبقه

 خواست و میل به ما که روابطی که معناست این به
 شکل منش تأثیر تحت کنیم،می ایجاد دیگران با خود
سرمایۀ  بر مبتنی ورزشیای رشتهدر  جذب. گیردمی

سرمایۀ  مفهومِ. اقتصادی است وضعیت و فرهنگی
 با افراد گرایشِ و میل یعنی بوردیو نزد در اجتماعی

 یکدیگر با پیوند برای مشابه اقتصادی هایزمینهپیش
 و غیره، که شکل تجاری دوستانه، روابط قالب در

 افراد کندمی استدالل بوردیو است. سرمایه از متفاوتی
 از بیشتر احتماالً باال فرهنگی و اقتصادی سرمایۀ با

افرادی با  مقابل، در. برندمی لذت کالسیک یهاورزش
 پایینی آموزش سطح که پایین طبقات سرمایۀ فرهنگی

عالقه  ی خشن و کارکردیهاورزشبه  بیشتر دارند
 اساس بر. روندینمبه سمت ورزش  اصوالًدارند یا 
افراد  متفاوت زندگی هایسبک بوردیو، نظری رهیافت

 طریق به و هاذائقه بازتولید به به لحاظ سرمایۀ فرهنگی
 یزندگ سبک زیرا شود؛منجر می متمایز منشبه  اولی،
 آموزندمی آن ذیل در کنشگران که است فضایی همان

1.  Defreese, Dorsh & Flitton 
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 نهایت در و بدانند ارجح را چیز چه کنند، زندگی چگونه
  بشمارند. زیبا را چیز چه

حاضر مشخص نمود برخی مسائل از  پژوهشاز طرفی 
 ۀشبکی و ورزش یجمع یهاعملکرد رسانهجمله 

یش به ورزش ی سبب گراهمساالن ورزش یوندیپ
گردد. این در نمی پژوهش هایکاراته در میان نمونه

ها رسانه ( مشخص نمود2018) 1رویحالی است که 
نقش مهمی در جذب افراد به ورزش دارند. این در حالی 

روی  پژوهشحاضر با نتایج  پژوهشاست که نتایج 
عملکرد رسد می. به نظر استناهمخوان  (2018)

نامناسب رسانه های جمعی در کشور ایران به خصوص 
ر پوشش رویدادهای ورزشی و در استان گلستان د

سبب گردیده  کاراتهسازی انواع ورزش از جمله فرهنگ
های جمعی ورزشی نقشی بر است تا عملکرد رسانه

گرایش به ورزش کاراته در میان افراد نداشته باشد. از 
-مشخص نمودند گروه (2017بوس و همکاران )طرفی 

های اجتماعی شکل گرفته شده در فرایند ورزش نقش 
موثری بر جذب افراد به ورزش دارند. این در حالی است 

کننده نتوانسته جذب مسألهبه عنوان یک  مسأله که این
ذب نماید. در به ورزش کاراته جاست تا ورزشکاران را 

انفرادی بودن  توان اعالم داشتمی مسألهتفسیر این 

کارکردهای تواند نقش مهمی در عدم ورزش کاراته می
ی بر گرایش به همساالن ورزش یوندیپ ۀشبکمناسب 

این  چند افراد داشته باشد. هرورزش کاراته در میان 
تری دارد اما انفرادی جامع هایپژوهشنیاز به  مسأله

های گیری گروهتواند از میزان شکلها میبودن ورزش
 اجتماعی در میان افراد بکاهد. 

توان پیشنهاد نمود حاضر می پژوهش با توجه به نتایج
گرایش به ورزش کاراته در میان افراد  ۀدر جهت توسع

نان و ورزشی در میان نوجوا ۀانتخاب این رشت أو ارتق
ی مسائل از جمله پوشش خبری بایستی برخجوانان می

سازی این رسانه ین فرهنگهای ورزشی و همچنرسانه
از این رو در جهت ترویج ورزش کاراته بهبود یابد. 

در ها خانوادههی به گردد تا با افزایش آگاپیشنهاد می
های حمایتمنجر به بهبود خصوص اهمیت ورزش 

گرایش به ورزش در میان نوجوانان و خصوص آنان در 
 جادیاپیشنهاد می گردد تا با  همچنینگردد. جوانان 

کاراته و  ۀورزشکاران رشت انیدر م یاجتماع هایگروه
 یکشش یروین کیبه عنوان  هاگروه نیا تیارتقأ جذاب

نوجوانان و جوانان به ورزش کاراته  لیتما شیافزاسبب 
  .گردد
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