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 مقدمه
 زشموآ ،بخش تلذ و طنشا با ،سالم غتافر تقااو رانگذ اد،فرا عمومیسالمت  در وزه ورزشمرا 

 از يپیشگیر و جامعه در سالم جتماعیا بطروا دیجاا ان و جوان،وجون نسل در هیژو به ورشپر و

، غفوري)است  ساخته متجلی را دخومثبت  نقش خالقیا تفاانحرا و جتماعیا مفاسدري بسیا

 تنها ،مخاطبان ۀگسترد فیط انیم در حال این با. (1332 احسانی، رحمان سرشت، کوزه چیان،

 را آن به مربوط الزامات  و کنند یم مشارکت یهاي ورزش فعالیت در فعاالنه یخاص ۀعد

 ورزشکاران که کنند یم مطرح را نکته نیا ورزش شناسان جامعه رابطه نیا در. رندیپذ یم

 سبب تواند یم ندیآ یم ایدن به ورزشکار ذاتاً یبرخ شود یم گفته یوقت. ندارند وجود يادمادرز 

اشنایدر و ) ستین یکاف شدن رزشکارو يبرا یبدن توان داشتن اًصرف زیرا ؛شود یبدفهم

   (.1831، 1اسپرایتزر

 ای يریپذ افراد، مباحث مربوط به جامعه یمشارکت ورزش ندیعوامل مطرح در فرا انیم در 

خود اختصاص داده  به يمتماد انیسال ياز مکاتب را برا ياریکانون توجه بس 2شدن یاجتماع

 در افراد يرفتارها و ها شیگرا با که يریپذ عهجام منظر از را یورزش مشارکت پژوهشگراناست. 

 یکل بطور و ورزش در مشارکت، یشناخت جامعه مطالعات رو  نیا از ؛اند کرده نییتب هستند ارتباط

 عوامل از متأثر که اند گرفته نظر در يتاررف يالگو کی عنوان بهرا  ورزش سمت به يریگ جهت

 هنجارها، ها، ارزش کردن یدرون ندیفرا يریپذ جامعه  باشد. یم يریپذ جامعه یکل ندیفرا بر مؤثر

. است جامعه از یبخش ای جامعه با شدن سازگار منظور به یاجتماع يها نقش و يرفتار يالگوها

که سبب جذب  یطیاز عوامل و شرا است در ورزش عبارت يریپذ جامعه . (1338، 3اتمار)

 شود ین عرصه میها در ا آن یورزش يها تیکودکان و نوجوانان به سمت ورزش و تدوام فعال

ورزش مطرح  ۀدر حوز يریپذ ت جامعهیکه با محور ی(. مباحث1813 اسپرایتزر، و اشنایدر)

فراوان به انجام  ۀافراد با عالق یکه چگونه بعض نیا :دهند یم لیرا تشک یعیف وسیط ،شوند یم

ندارند،  یقین عالیگران چنید اما ؛پردازند یم یورزش يها رقابت يتماشا یا یورزش يها تیفعال

ت یخود را صرف فعال ۀنیشناسند و وقت و هز یعنوان ورزشکار م هب خودشان را يا چگونه عدهیا 

. کنند اي را صرف نمی چنین زمان و هزینهگران ید لیو ؛کنند یخاص م یورزش ۀک رشتیدر 

ها را در جامعه  آن ،یبدن بر توان د عالوهیاست که فرد با یالزامات يدارا مشارکت فعال در ورزش

 ،يفرد يها ییافراد، عالوه بر توانا مشارکت ورزشیند یمعتقدند در فرا پژوهشگرانرد. یبگ فرا

                                                           
1. Snyder, Spreitzer 

2. Socialization 

3. Otmar 
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پدر و مادر، خواهران و برادران، معلمان،  ) يریپذ ها، عوامل جامعه به فرصت یامکانات و دسترس

  (.2212، 1کواکلی)ل هستند یز دخی( ن الگوها یو برخ ها ، رسانههمساالن

وجود  يریپذ جامعه ندیمورد فرا در پژوهشگرانبین که  ییها و اختالف نظرها با وجود تفاوت

 ها روزنامه تلویزیون، مجالت و جمعی ازجمله هاي رسانه مورد عوامل دراین اختالف اما  ؛دارد

، یتسب ؛2222 ،3فردریک و جاکیوالین ؛2222 بلوکسهام، و چاپمن خانواده) ،(1883، 2کاکس )

، 2سیارکات و تری) مدرسه ،(1338پارسامهر، ) همساالن و دوستان ،(2211، 2باندا، اروین، بیگل

نظر  اتفاق وجود ندارد، بلکه در این موارد ورزش در افراد مشارکت در (2228، 6، کارس2222

پذیري سخن به میان  از اهمیت فراوان جامعه نیز پژوهشگراناز برخی . بیشتري وجود دارد

 از دیگر تر و با اهمیت باالتر ،پذیري جامعه عوامل و اهمیت نقش اند که و اذعان نموده اند ردهآو

 باشد می شرکت در ورزشبراي  افرادهاي ورزشی  مهارت ۀجمله استعداد و توسع از عوامل

بر  يریپذ عوامل جامعهتأثیر "با عنوان  پژوهشیدر ( 1832) سیودر این بین  (.2212، 1بیامون)

که در سطح زن  يها ستیبالینفر از وال 82 يکه بر رو " یست  دانشگاهیبالیکنان زن والیباز

 ،افراد نیا یکه مشارکت ورزش دیرس جهینت نیبه ا انجام داد ت داشتندیفعال اه هدانشگا یقهرمان

ورزش داشته  انی، معلمان و مرب، همساالننیوالد تیجمله حما ها از آن یدر دوران کودک شهیر

  آن با مشارکت ۀو رابط يریپذ جامعه"تحت عنوان  یدر پژوهش همچنین .(1832، 3ویس) است

که افراد ورزشکار اغلب  کنند یان میبگونه  گیري آن این در نتیجه پژوهشگران "،افراد یورزش

با  کهپژوهش دیگري  در .(1813، 8کنیون و مک فرسون)د گران مهم هستنید تأثیرتحت 

 ۀمصاحببه روش  که "یجسم يها یدر زنان ورزشکار با  ناتوان يریپذ ند جامعهیفرا "عنوان 

 بودند کایمتحده آمر االتیا لچریبا وبسکتبال  یمل میت يکه از اعضا یچهره با زنانبه  چهره

ند یتوانند در فرا یم يافتند که عوامل متعددیجه دست ین نتیبه ا پژوهشگران ،انجام گرفت

ن یتر از مهم یکین افراد ین همساالن این بیاما در ا ؛ل باشندیخن ورزشکاران دیا پذیري جامعه

ک یبه  يریپذ گر عوامل جامعهیها و د ذکر شد و سازمان ورزشها در  آنکردن ریپذ عوامل جامعه

                                                           
1. Coakly 

2. Cox 

3. Fredricks, Jacquelynne, Beets  

4. Beets; Banda; Erwin; Beighle. 

5. Erkut & Tracy 

6. Erkut, Tracy, Kurc 

7. Beamon 

8 . Weiss 

9. Kenyon, Mcpherson 
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که  یپژوهشدر  (2212)  و همکارانش 2(. سانز2226، 1وارکینز و شاینو ) گذار بودندتأثیراندازه 

ن در ینقش والدتعیین منظور  به ییایاسپان ۀدوازده تا شانزده سال اناز نوجوان يتعداد يبر رو

 والدین وقتی که افتندیجه دست ین نتین قشر انجام دادند به ایا یورزش يها تیعدم فعال

ن عامل یا ،دانستند یها به دانشگاه م ورود آن يک مانع برایفرزندان خود را  یورزش يها تیفعال

. (2212، 3والدمروس و انجلس  ،سانز) شد یفرزندان محسوب م نکرد ورزش يبرا یمانع بزرگ

 يها تیبر مشارکت زنان در فعال یت اجتماعیحما تأثیر یبررس"که با عنوان ی پژوهشدر 

کردن  ر ورزشیکه چهار متغ دست یافتندجه ین نتیبه ا پژوهشگرانصورت گرفت،  " یورزش

ن عوامل یتر مهم ورزش يسودمند ، درآمد ون دوستیکردن بهتر خانواده، ورزش ياعضا

(.  1332وحیدا، عریضی، پارسامهر، )شوند  محسوب می یورزش يها تیمشارکت زنان در فعال

بر مشارکت دختران  يریپذ نقش عوامل جامعه "تحت عنوان  ی( در پژوهش1338)پارسامهر 

آموزان  دانش نفر از 318 يکه بر رو "د بر نقش دوستانیکأبا ت یورزش يها تینوجوان در فعال

زان مشارکت یان نقش دوستان و میافت که میجه دست ین  نتیبه ا دادزد انجام یدختر شهر 

ن بخش ییاما نقش دوستان قادر به تب ؛وجود دارد يمعنادار یهمبستگ ،دختران نوجوان یورزش

به  قادر يریپذ جامعه يرهایر متغیکه سا یحال در ؛ستیر تحت مطالعه نیانس متغیاز وار يادیز

ر یشنهاد شد سایپ پژوهشن یاند. در ا ر تحت مطالعه بودهیانس متغیاز وار يشترین سهم بییتب

که با  پژوهشیدر همچنین  (.1338پارسامهر، )د نریقرار گ پژوهشگرانمورد توجه  نیزرها یمتغ

 يبر روکه  "یفرهنگ ورزش همگان ۀدر توسع یورزش يها رسانه ۀگان نقش چهار یبررس "عنوان 

جه دست ین نتیبه ا پژوهشگران ،ورزش و رسانه انجام گرفت ۀنظران حوز نفر از صاحب 62

خود  يزیر د و در برنامهرنن مسئله ندایبه ا یتوجه مناسب و مطلوب یورزش يها رسانهافتند که ی

 (.1382مرادي، هنري، احمدي، ) دهند یاختصاص نم یزمان الزم را به ورزش همگان

 صورت ورزشیهاي  در فعالیتافراد ذشته مطالعاتی پیرامون مشارکت گۀ ده اگرچه در طی چند

هاي  لفهؤم یک از هر تأثیربررسی  اي به طور ویژه شده به حال مطالعات ذکر این با ولی ؛گرفته است

و تالش چندانی اند  نپرداخته جوانان ۀدر حوز ویژه هب ،مشارکت ورزشی ۀدر توسعپذیري  جامعه

 ،واقع  و در بررسی صورت نگرفته است رهاي موردالبی منسجم براي متغیکردن ق براي فراهمهم 

ن جوانا ویژه بهافراد و  یورزش يها تیفعال رشیپذ يکه رو پذیري جامعه یاصل يها ریمتغهنوز 

 یمشارکت ورزش تعیین چنین عواملی بر .ستندیشده ن طور کامل شناخته به گذراند یم تأثیر

                                                           
1. Warkins & Shinew 

2. Sanz 

3. Valdemeros; angeles  
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نوجوانان و که مشارکت  را ییربنایز يکارها و است که ساز تیجوانان از آن جهت حائز اهم

 اجتماعیکند و به عوامل مهم  یکنند مشخص م یم دیتشدرا  یورزش يها تیجوانان در فعال

مشارکت جوانان در  ۀآورند وجود هب ایکننده  دیعوامل تشد نیا يثرترؤطور م به کهدهد  یم اجازه

 پذیري جامعهتوجه داشت که  به این مسئله نیز باید همچنین ورزش را مورد هدف قراردهند.

 مؤثر مشارکت منظور بهرا  الزم هاي و آگاهی دانش ،فرد آن ۀواسط هب که است فراگردي ورزشی،

 موجب فرایند این در اختالل ایجاد هرگونه لذا ؛کند می کسب هاي ورزشی عرصه در فعال و

 ،هاي محتلف ورزشی در فعالیت افراد ۀآگاهان عدم مشارکت و ورزش تفاوتی نسبت به بی

ها  گونه پژوهش بدیهی است که با انجام این شد. خواهد جواننوجوان و خصوص در بین قشر  هب

 هاي با شناخت کافی نسبت به عوامل و مؤلفه توان هایی می هاي چنین پژوهش و براساس یافته

 و یورزشهاي  فعالیت  کت درگرایش و تمایل جوانان به مشار بر گذارتأثیر پذیري جامعهمهم 

 ویژه هقشر، ب نیا شتریچه ب هر رغیبنیاز براي ت هاي الزم در زمینۀ ایجاد شرایط مورد ریزي برنامه

 . میرا فراهم آور ،ندارند یورزش يها تیبه مشارکت در فعالی لیکه تما یاز جوانان آن دسته

عوامل مهم نقش  نیزو  نجوا قشر يبرا یورزش هاي تیفعال یاتیتوجه به نقش ح با لذا

یک  هر تبیین سهماست که با  نیحاضر ا پژوهش، هدف افرادی مشارکت ورزش در يریپذ جامعه

 درعوامل  نیا تأثیر ی، به بررسییربنایز عوامل نیکردن ا و مشخص يریپذ جامعه هاي مؤلفه از

 . بپردازد مشارکت ورزشی جوانان ۀتوسع

هاي  همچنین پژوهش و با موضوع پژوهش تبطمربا توجه به نظریات مطرح در ادبیات 

پذیري  هاي جامعه مؤلفهروابط بین متغیرهاي این پژوهش در ارتباط با گرفته در گذشته،  صورت

 زیر نشان داده شده است.شکل  تبیین مشارکت ورزشی جوانان در قالب در 
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 ـ مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسي  روش

جوانان شهر  یشامل تمامپژوهش  يآمار ۀجامعاست.  یشیمایپـ  یفیوصت نوع از حاضر پژوهش

 یت ورزشیک فعالیدر هفته در  ک ساعتیسال گذشته حداقل  کیکه در  باشد یاصفهان م

در زمان انجام پژوهش  يآمار ۀق جامعیتعداد دق ،ن مسئلهیشرکت کرده بودند که با توجه به ا

 عدد 32 تعداد تقسیم و اولیه گیري نمونه با نمونه حجم تعیین جهت ،دلیل همین به .نامعلوم بود

 حجم به توجه باکه  صورت این به. آمد دست هب ها نمونه تعداد پژوهش، هاي نمونه بین نامه پرسش

 نفر 381 زیر، فرمول طریق از شده برآوردۀ نمون حجم شده، محاسبه معیار انحراف و جامعه

 و پژوهش طول در ها  نامه پرسش برخی دادن دست از احتمال به توجه با ولی ؛گردید محاسبه

 .یافت افزایش مورد 222 به را نمونه حجم احتمالی، خطاهاي پوشش جهتنیز 

                                              

 گیري نمونه روش از جامعه، افراد  نیاز مورد هاي داده گردآوري منظور به پژوهش این در
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 به مربوط هاي محدودیت به توجه با روش این که است ذکر قابل. استفاده شد اي مرحله ندچ

 .باشد می مناسبی روش ،مادي و مالی منابع و زمان

 شدند انتخاب شهرداري شهر اصفهان مناطق از تعدادي نمونه، حجم تعیین از پس: اول ۀمرحل

 .اي(گیري خوشه )نمونه

 اجتماعیـ  اقتصادي وضعیت به توجه با و منطقه هر در کنسا جمعیت نسبت به: دومۀ مرحل

 .(اي طبقه گیري نمونه ) یافتند تخصیص ها نمونه مناطق، یک از این هر

 منطقه هر در ورزشیـ  تفریحی هاي پارک و ورزشی اماکن برخی انتخاب: سوم ۀمرحل

 .(ساده تصادفی گیري نمونه )

 فعالیت میزان از یافتن اطالع از بعد و مذکور هاي محل در حاضر جوانان بین از: چهارم ۀمرحل

 صورت بدین .شد داده قرار آنان اختیار در نامه پرسش وشده  انتخاب تعدادي ها، آن ورزشی

 کرده شرکت ورزشی فعالیت یک در هفته در ساعت یک حداقل گذشته سال یک در که افرادي

  .(دسترس در و هدفمند)  شدند خابانت نامه پرسش االتؤس به هدهند پاسخ عنوان به ،بودند

 به توجه با پژوهشگران استاندارد، ۀنام پرسش نبودن دسترس در لیدل به حاضر پژوهش در  

پارسامهر  ۀنام شبا اقتباس از پرس رااي  گویه 23 ۀساخت محقق ۀنام پرسش ،پژوهش موضوع

 گسترده ۀبزار، مطالعا نیا یطراح يبرا یعلم ۀپشتوان که است یهیبد. نمودند یطراح (1338)

 جهت. باشد یم شده انجام هاي پژوهش و حاضر پژوهش ينظر یمبان و اتیکل با رابطه در

 یشناس و جامعه یبدن تید تربیاسات از یجمع نظر از نامه، پرسشصوري  ییروا از نانیاطم

جود در ابعاد مو یشده است تا تمام یسع پژوهشن ی. در اشد استفاده ( نفر 8 ) دانشگاه اصفهان

 ییق اعتبار محتواین طریده شود و از ایو سنج یاتیعمل ينحو به يریپذ مفهوم جامعه

 يبرا که کرونباخ يآلفا بیضر از نیز نامه پرسش ییایپا یبررس يابد. برایش ینامه افزا سشپر

 ۀآمد دست به کرونباخ يآلفا بیضر نیانگیم. شد ستفادها ،دارد کاربرد یاسیمق چند سؤاالت

 نامه پرسش مطلوب ییایپا ۀدهند نشان که بود 12/2 مقدار ي پژوهش باالتر ازمتغیرهاتمامی 

 یبررس يبرا نیز یاستنباط يها آماره از و یفراوان جداول استخراج يبرا یفیتوص آمار از .است

فزار ا م نر و يساختار معادالت يساز مدل روش از ،اساس این بر .دیاستفاده گرد ها هیفرض نتایج

 استفاده شد. نتایج پژوهشبراي بررسی  1 13اِي موس ازي س مدل
 

 

 

                                                           
1. AMOS 18 
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 نتايج
حسب جنس  ان بریپاسخگو عیتوز ،پژوهشن یدهند که در ا نشان می 2 و 3 ،2نتایج نمودارهاي

(  % 22حدود  ) پاسخگویان ین فراوانیشتریزن(. ب % 21مرد و  % 28)حدود  است برابر بوده باًیتقر

سال سن  22تا  12ن یان بیپاسخگواز  % 16حدود  ،یکل طور ود و بهسال ب 12ـ22  یدر گروه سن

 ی( متعلق به گروه% 32هاي پژوهش حاضر )حدود  نمونه ین فراوانیشتریب . همچنینندداشت

 ین فراوانیپرداختند و کمتر یت در ورزش میبه فعال یو همگان یحیبوده است که در سطح تفر

در ورزش  يا در سطوح حرفه د که اعالم کرده بودندبو ی( مربوط به گروه%13) حدود  افراد

 مشارکت دارند. 

 
 

 سطوح مشارکت در ورزش و سن جنسیت، تفکیک به ها نمونه فراوانی درصد و فراوانی ـ2و  3، 2شکل

 
ر یمتغ دارد. وجود زیتما  2آشکار و 1 پنهان ریمتغ نوع دو نیب يساختار معادالت يساز مدل در

 مدل رب (. بنا1338قاسمی، )  دیآ یم وجود به گرید ریمتغ چند از که است يریمتغ پنهان

 ،واقع درباشند.  نامه می پرسش هاي گویه همان ریپذ مشاهده هايریمتغ پژوهش نیا، در یمفهوم

 توانندیم ( نامه پرسش هايگویه) ریپذمشاهده يرهایمتغ ایآ است که نیا یاصل پرسش

سازي  مدل روشها از هیتست فرض يبرامنظور  بدین ؟نندک يریگاندازه را پنهان يرهایمتغ

     .دهد را نشان می پژوهش نهایی مدل 2شکل  شده است.استفاده  معادالت ساختاري
 

                                                           
1. Latent variable 

2. Observed variabl 
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 الگوي معادالت ساختاري ـ 2شکل 

 

 

  دهد. نشان می شده را گیري مدل اندازه برازش يهاشاخصوضعیت  ـ 1جدول  
 

  مفهومی پژوهشمدل  برازش يهاشاخص ـ1 جدول

 شاخص مقدار

16/282 اسکوئر يکا   (CMIN) 

11/1 اسکوئر بهنجار يکا   (CMIN/DF) 

22/2 يسطح معنادار    (P) 

82/2 برازش  ییکویشاخص ن   (GFI) 

82/2 شده شاخص نیکویی برازش اصالح   (AGFI) 

22/2 مانده ین مربعات باقیانگیم ۀشیر   (RMR) 

81/2  (CFI)  یقیشاخص برازش تطب 

86/2  IFI شاخص برازش افزایشی 

برآورد يخطا مربعات نیانگیم ۀشیر   22/2  (RMSEA)  
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معادالت  نهایی مدل که دهد یم نشان مدل استاندارد نیتخم بخش آموس در یخروج جینتا 

باشد.  یم /22مدل برابر با  1برآورد يمربعات خطا نیانگیم ۀشیاست. ر یمناسب مدل  ساختاري

قاسمی، ) شود یم داده صیتشخ مدل نامناسب ،باشد 12/2 بیشتر از که یورتص در ن مقداریا

 مدل برازش است، آمده دست هب 22/2 مدل در خطا نی ا مقدار که نیا به توجه با .(1338

(GFI)کویی برازشیشاخص ن مقدار ،نیهمچن باشد. یم مناسب
و مقدار شاخص نیکویی   2

  و (IFI) 2افزایشی برازش شاخصباشد. دو  یم 82/2 يبرابر و باال (AGFI) 3برازش اصالح شده

مقدار ریشه میانگین  ،تینها د. درنباش یم 82/2 ينیز هر دو باال (CFI) 2شاخص برازش تطبیقی

را  یمناسب تیوضع مدل برازش ،کل باشد و دریصفر مبه ک ینزد (RMR) 6مربعات باقی مانده

  دهد. یم نشان

 ریل مسیتحل مدل در موجود مکنون متغیرهاي روابط بینبررسی  منظور بعد به ۀدر مرحل 

 یعل روابط دهد یم نشان يمعنادار اعداد ۀمحاسب شد. یبررس استاندارد صورت به مدل نیتخم

ضرایب مسیر در  .است شده خانواده، دوستان و همساالن بر مشارکت ورزشی جوانان معنادار

، دوستان و خانواده، مدارسابعاد  رهار متغیاین است که از میان چ ۀدهند مدل تحلیل فوق نشان

جوانان، متغیر خانواده  بینی مشارکت ورزشی جمعی در پیش هاي و رسانههمساالن ورزشکار 

( را 22/2بزرگترین ضریب رگرسیونی ) ،خانواده متغیرکه  دلیل این بهاهمیت بیشتري دارد؛ 

همساالن و دوستان ورزشکار جود ومتغیر همچنین . دست آورده است هب نسبت به دیگر متغیرها

را روي میزان مشارکت ورزشی جوانان  تأثیربیشترین  ( پس از متغیر خانواده21/2با مقدار )

 . (2) جدول اند شتهدا
 

 مسیر لیتحل مدل از آمده دست به یعل بیضرا ـ2جدول 

جهینت  P یمقدار بحران یونیب رگرسیضر   هیفرض ۀشمار هیفرض 

دییتا  222/2  633/6  22/2  1 خانواده ← یمشارکت ورزش 

هرد  282/2  362/1-  16/2-  2 مدارس ← یمشارکت ورزش 

دییتا  222/2  688/2  21/2  3 دوستان و همساالن ← یمشارکت ورزش 

هرد  232/2  212/1  233/2  2 هاي جمعی رسانه ← یمشارکت ورزش 
 

                                                           
1. Rot Mean Square Of approximation 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted goodness of fit index 

4. Incremental fit index 

5. Comparative fit index 

6. Root mean square residual 
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 يريگ جهيبحث و نت
، دوستان و همساالن خانواه، مدارس ) يپذیر عوامل جامعه تأثیر بررسى منظور به حاضر پژوهش

 موردى ۀمطالعصورت  هب  که شد انجام جوانان یمشارکت ورزش ۀتوسع بر (یجمع يها و رسانه

  .صورت گرفت شهر اصفهان  ۀسال 12ـ 28جوانان  روى بر

 زانیم بر یمتفاوت يها روش به ها خانواده که گفت توان یم نتایج این پژوهش به توجه با 

 گذشته يها پژوهش. دارند ییسزا هب تأثیر اصفهان شهر ۀسال  12ـ  28 جوانان یورزش مشارکت

 بر توانند یم مختلف يها روش و متفاوت  يهاحالت در خانواده ياعضا که اند داده نشان زین

ویس، ، 1813کنیون و مک فرسون، ) باشند گذار تأثیر یورزش يها تیفعال در افراد مشارکت

، 1332وحیدا، عریضی، پارسامهر،  ؛2212سانز و دیگران،  ؛2222اکیوالین، فردریک و ج ؛1832

 نقش اهمیت به نوعی به خود هاي یافته  درنیز  پژوهشگران این حقیقت . در(1338 پارسامهر،

. بودندکرده اشاره افراد  ورزشی مشارکت ۀتوسع در خانواده موضوع در بررسی مورد ابعاد از یک هر

 یتحرک جسمکه  ینیوالدبه احتمال فراوان، فرزندان  دنده یز نشان مین متفاوت يها پژوهش

هاي  در فعالیت دارند يشتریب یکه تحرک جسم ینیوالدفرزندان  نسبت به دارندکمتري 

ز ین پژوهش نی(. در ا2223 ؛2وان دیک، 3سیاهپوش ،2،کانگن1سینگ) هستندفعال  ریغ ورزشی

خود در امر مشارکت  ۀخانواد يپژوهش حاضر از اعضا يها که نمونه گونه بیان کرد اینتوان  یم

نام  ورزشی خود در مشارکت ییعنوان الگو ها به اند و از آن د کردهیتقل یورزش يها تیدر فعال

نسبت به  یکه نگرش مثبت اي خانوادهفرزندان نتایج نشان داد  ن پژوهشیدر ا همچنیناند.  برده

 يها تیدر فعال يشتریدارند به همان نسبت مشارکت ب د آنیو فوا یورزش يها تیورزش و فعال

 ۀتوسع دررس امد معنادار تأثیرعدم  ،ي این پژوهش ها تهدر یاف تأمل قابل ۀاند. نکت داشته یورزش

 باجه ین نتیا زیرا ؛از داردین يتر قیدقهاي  ین موضوع به بررسیا. بودجوانان  یمشارکت ورزش

ت یبا توجه به اهم .باشد یمهمسو ن (1338) پارسامهر و (2222) یسیتر و ارکات يها افتهی

ن پژوهش با یج اینتا ،ا داردهدولت و خانواده يکه برا یگزاف يها نهیامروز و هز يایمدرسه در دن

مدرسه  است. در پژوهش حاضر به ندرت جوانان از تأمل قابل یبررس گاه افراد تحتدیتوجه به د

 نام خود ورزشى تیزان مشارکت فعالیش میدر افزا شخاصا نینافذتر عنوان  به خود و معلمان

شمندان بوده یاند هاي ن دغدغهیتر ها از مهم آموزش و پرورش انسان ،در تمام دوران .اند برده

                                                           
1. Sing 

2. Kogan  

3. Siahpush 

4. Van Dick 
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بوده و چه اکنون که  یاجتماع يو طبقات باال یاشراف يکه مختص امرا یاست، چه از زمان

 است یهیر و بدیناپذ ورت اجتنابک ضری يا و مدرسه یالت رسمیاز تحص يبرخوردار

 یرغم وجود برخ یرسد که عل ینظر م جه بهینت این دقت در یبا اندک (.1312 بند، عالقه)

 يها مدارس و نظام ییافراد جامعه، گو یورزش يریگ مورد نقش مدرسه در جهت ها در شهیاند

جمله  از وارددیگر ماند و به  ها توجه کرده ن رسالتیاز ا یبه برخ فقط یرسم یآموزش

 دراند.  نداشته چندانی توجه هاي مختلف ورزشی در فعالیت جوانان و نوجوانان رکردنیپذ جامعه

 يها تیمشارکت خود در فعال درگذار  اثر یعنوان عامل هب مدارس و معلمان خوداز  يافرادواقع 

از  يادیز ياه اند و سال عنوان محصوالت مدرسه وارد جامعه شده بهبرند که  نام نمی یورزش

 کل طور هاما چرا مدرسه و ب ؛اند کرده يمت سپریق گران ین نهاد اجتماعیخود را در ا یزندگ

ت عمل کند یم و تربیاد در نظام تعلیک رکن و بنیعنوان  تواند به یکه م یپرورشو نظام آموزش 

 یورزش يها تیکردن افراد در ورزش و فعال ریپذ در جامعهت یاز اهم يتر نییپا ۀدر مرتب

که  مدارس جستجو کرد یآموزش يعملکرد و محتوا ۀد در نحوین پرسش را بایارد؟ پاسخ اقرارد

ما  یآموزش نظام د. ضعفان نمودهتحقق آن تالش  ين رسالت توجه کرده و برایتا چه اندازه به ا

 ،یرسان اطالع خصوص در را الزم یعمل ۀبرنام چیه و ورزش که یبدن تیدر بخش ترب

 در یورزش يها تیانواع فعال ییاساو شناس یورزش يها تیفعال يایمزا یمعرف و یبخش یآگاه

 .جه باشدین نتیل ایتواند دل یز میندارد ن خود کار دستور در افراد یعموم آموزش ۀدور

 کنند ینم دقت مطالعه با را پرورش و آموزش يها هدف مدارس ،اوقات از ياریدر بس نیا بر عالوه

 فقدان در دیبا را مشکل نیا ن علتیتر مهم. برسند ن اهدافیا از یمشترک رکد به توانند ینم و

 جستجو یبدن تیران در بخش ورزش و تربیپرورش ا و آموزش نظام در مستند و مکتوب ۀفلسف

و  نقش ،یورزش يها تیو فعال یبدن تیبه ترب یده جهت با دیبا پرورش و آموزش ۀفلسف. نمود

 برگرداند مدارس است به یورزش هاي فعالیتکردن افراد در  ریپذ هکه همانا جامع خود را ۀفیوظ

 دار در بخش ورزش کشوریپا ۀتوسع به ،تینها در وکرده ن دستاورد استفاده یجامعه بتواند از ا تا

 يها در رسالت يجد يازمند بازنگریرسد مدارس ن ینظر م به این نتیجه با توجه به .شود منجر

خود بپردازند و  یاصل يها و ورزش هستند تا هم به رسالت یبدن تیخصوص در امر ترب هخود ب

 هستند نه قادر یط کنونیهم انتظارات مخاطبان خود را برطرف سازند. مدارس کشور ما در شرا

 ییان خود را برآورده کنند، گویمشتر يمدرسه حرکت کنند و نه تقاضا ينظر یبر محور مبان

که از آن توقع  آن ید آن را گذراند، بیبا يمانند سربازکه هاست  یسنت یرفتن به مدرسه عادت

 يها شهیاهو ریمهلک است که بدون ه ی، سمینظام پرورش رسم ين نقطه برایداشت. ا یخاص

از  يشتریکه حضور ب یجوانان ،با توجه به نتایج این پژوهش همچنینآن را خواهد سوزاند. 
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باال در  یزان مشارکتیاز م ،ش داده بودندخود گزار یدوستان و همساالن ورزشکار را در زندگ

ان یکرد که در ميریگ جهیتوان نت ین میبنابرا ؛ر بودندبرخوردا یورزش يها تیورزش و فعال

 ۀزان توسعیبر م یت و وجود دوستان و همساالن ورزشیحما ،پژوهش يآمار ۀجوانان جامع

بعد از ابعاد مربوط به ؛ لذا (1338پارسامهر، دارد ) يمعنادار تأثیرجوانان  یورزش يها تیفعال

زان مشارکت یش میدوستان و همساالن بر افزا ينقش باال تأثیر يایج پژوهش گویخانواده، نتا

 تیحما و نفوذ پژوهش تحت يآمار ۀجوانان جامعشتر یب ،اساس نیا باشد که بر یافراد م یورزش

 به شدن کینزد با .ردندک مى شرکت ورزشى هاى تیفعال در خود جنس  هم دوستان و همساالن

 تأثیر و شده کمرنگ خانواده تأثیر خانواده، تسلط و یکودک ۀدور از شدن دور و ینوجوانۀ دور

 نقش خانواده، از خارج نفوذ با بزرگساالن یبعض و خاص دوستان. ابدی یم شیافزا همساالن گروه

 تأثیر یگاه یحت افراد نیا تأثیر. کنند یم يباز نوجوانان و جوانان شدن یاجتماع روند در یمهم

 يبرا را ياطالعات ارزشمندنیز ن پژوهش یا .دهد یم قرارخود شعاع  تحتنیز  را خانواده

که با توجه به  دهد. چنان یار ما قرار میدر اخت يریپذ ر عوامل جامعهینقش دوستان و سا یابیارز

 ین نوجوانیکت افراد در سنزان مشاریش میافزا يکه برا نمودتوان اذعان  یآمده م دست ج بهینتا

مهم در  يرهایاز متغ یکی عنوان توان از نقش دوستان به یم یورزش يها تیدر فعال یو جوان

گونه بیان  اینتوان  یم جهین نتیبا توجه به اسود جست.  يو فرد یاجتماع يرهایر متغیکنار سا

 تیتقو را استشده آغاز هخانواد طیمح از که افراد  ورزشى مشارکت توانند مى همساالن نمود که

جمعی  يها که رسانه این پژوهش این بود تأمل قابل ۀدیگر نتیج .و آن را گسترش دهند کنند

این بگذارند.  معناداري تأثیرجوانان  یورزشمشارکت  و افزایش میزان توسعه بودند درنتوانسته 

مورد توجه قرار داده  اها ر نوعی نقش رسانه که به یقبل يپژوهش هانتایج برخی از با  نتیجه

 ؛ مرادي، هنري، احمدي (1883) ؛ کاکس (1332) غفوري و دیگران ) ندارد یهمخوان بودند

انجام ر یپژوهش اخده گرفت که در دو ین مسئله را نادید این مورد نبایالبته در ا (.(1382)

 یل  مهمیرسد دل ینظر م ها گزارش شده بود. به ف رسانهینقش مثبت اما ضعنیز  رانیدر ا گرفته

گذشته متصور  يها نسبت به پژوهش نتیجهن ینبودن ا همسو ين پژوهش برایتوان در ا یکه م

ورزش انجام  ۀتوسع درها  نقش رسانهۀ گذشته که دربار يها ن مسئله باشد که در پژوهشیا شد

 ؛اندما بودهیو کارشناسان صدا و س یکارشناسان ورزش ،پاسخگو يآمار ۀ، جامعاست گرفته

 يها رسانه ی، مخاطبان اصلهاي مورد مطالعه و نمونه انیپاسخگو حاضرکه در پژوهش  یحال در

است و پاسخگو ها پرسش شده باره از آن نیم در ایصورت مستق هاند و ب جوانان بوده یعنی یگروه

 .ان زن در پژوهش حاضر باشدیتواند وجود پاسخگو ین موضوع میگر ایل دین دلیاند. همچن بوده

ورزش بانوان دارند و  ۀبه مقول يدر ابعاد مختلف توجه کمتر یجمع يها رسانه ن نظر کهیاز ا
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 یخوب ورزش بانوان به ۀبر اشاعه و توسع یاند در رسالت خود مبن ها نتوانسته ن رسانهیا احتماالً

 هب یجمع يها رسانه ن مسئله کهیا در رسد هنوز یم جه به نظرین نتیبا توجه به ا عمل کنند.

مثبت داشته باشند  تأثیر ورزش فرهنگ مشارکت در جیترو و ورزش جهت اشاعۀ در یکاف ۀانداز

 مردم یش آگاهیافزا بر یجمع يها همان اندازه که رسانهبه وجود دارد و  دیترد يجا نه ای

 و رفتار افراد رییتغ در حتماالًگذارند، ا یمثبت م تأثیر یورزش يها تیفعال نسبت به ورزش و

تواند  یجه مین نتیا دیگر لیدل اند. موفق نبوده یورزش يها تیفعال ها به مشارکت در ش آنیگرا

نوجوانان و  ۀمورد درخواست و عالقمختلف ورزشی  به موضوعاتي ورزشی  ها نپرداختن رسانه

مکتوب  يها ون و رسانهیزیتلو ویژه هو ب یجمع يها است که رسانه یحال ن دریا .باشد جوانان

جمله فوتبال  خاص از یورزش ۀرشتبه چند  اکثراً ،یها و مجالت ورزش روزنامهجمله  از

 که سازد یم مسئله نیا متوجه را ما ،متغیرن یا از حاصل جینتا در تأملن ی. همچنپردازند یم

 يها تیورزش و فعال يایر نگرش افراد نسبت به مزاییتغ يچند بر رو هر یجمع يها رسانه

رفتار  رییتغ، يساز نهینهاد منظور به الزم يکارکردها از اما ؛گذار باشند تأثیرتوانند  یم یورزش

 يها رسانه امروزه .ستندین برخوردار یرزشو يها تیفعال ها به مشارکت در ش آنیگرا افراد و

 که ادعا نیا اند و ل شدهیتبد جوامع در یاجتماع يها تیواقع يریگ شکل غالب منبع به یجمع

باشد.  تواند یم یبحث قابل يشک ادعا یب دارد، قرار يا رسانه يها تیاقعو محاصرۀ در ما يایدن

 خود درک ها آن قیطر از که ما هستند ییها تجربه و مشاهدات از یبخش اعظم مسئول ها رسانه

 از يا بخش عمده واقع در. میخشب یم سامان آن عملکرد نحوۀ و رامونیپ جهان به نسبت را

 لحاظ به ها آن. اند ش ساخته  شدهیپ از که دارد يا رسانه يها امیپ در شهیر، ایدن به نگرش ما

 توانند در یدارند و م جامعه يها يهنجار و ها ارزش بر یمیمستق اثر ع،یوس نفوذ دامنۀ بودن دارا

حالی است که با توجه  این دراما  ؛کنند فایا ییسزا هنقش ب جامعه يها نگرش و ها یآگاه رییتغ

 دیتول باز ای جیو ترو مطلوب يباورها اشاعۀ به یجمع يها ، رسانهضرحا پژوهش ۀجینت به

 ییسو از اند و نپرداخته دیو شا دیبا که طور آن جامعه در ورزش توسعۀ به امر متناسب يها ارزش

 آن ۀورزش و اشاع محرک و مشوق مقررات و نیقوان يریگ شکل منظور به را الزم ياثرگذار ها آن

ۀ یاول يریپذ ها در جامعه امروزه نقش رسانهحالی است که  و این در ستندین دارا جامعه در

هرچند  .قبول قرار گرفته است مورد طور گسترده هدرازمدت بزرگساالن ب يریپذ کودکان و جامعه

 هر رایز ؛ممکن است ریغ باًیموضوع، تقر يهنوز اثبات ماهو (1332)  1لیکوا مک ۀدیبه عق

درهم  و خانواده یط اجتماعیاز مح یات ناشتأثیرر یبا سا رنگد یها ب رسانه ياز سو يتأثیر

کنترل  يها استیدر س ها دربارۀ اثرات بالقوۀ رسانه یات اساسیفرض ین، برخیا وجود زد. بایآم یم
                                                           
1. Mack Kval 
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افراد از  ۀن در رابطه با استفادیهنجارها و انتظارات والد ،خود رسانه يها يریگ میها، تصم رسانه

 ،یجمع يها کند که رسانه ید میتأک 1ين پایلوس حال نیا. باندشو یم یمتجل ها رسانه

 (. 1332مک کوایل، ) است يریپذ جامعه ين روش موجود برایتر مناسب

ر است که در تمام دوران یناپذ انیپا يندیفرا ،يریپذ جامعه توان گفت که یرفته م هم يرو  

مورد دخل و تصرف قرار  يریپذ جامعهن یفرد ا یاز زندگ يا فرد ادامه دارد و در هر برهه یزندگ

ن یتر فرد مهم یو جوان یاما دوران نوجوان ؛ابدی یر مییتغگاهی ت شده و یتثب يدر موارد ،گرفته

 يگذار هین دوران پایفرد است که در ا یجمله رفتار ورزش رفتارها از یبرخ يریگ شکلۀ دور

رد. یقرار بگ يشتریت بیمورد عنا یستیبان دوران یشده، ا ذکر مواردبه ن با توجه یبنابرا ؛شود یم

خانواده، دوستان و  نهادها ) نیا انیم یمتناسب تعادل و یاز است که هماهنگین نیهمچن

 و ارتباط ماحصل جامعه در نظم رایز ؛گردد برقرار (یجمع يها همساالن، مدارس و رسانه

 و نوجوانان به شده ارائه عاتاطال چنانچه صورت نیا ریغ در. است دیگرهم با نهادها نیا یهماهنگ

 با تناقض در یحت ای نباشد هم يراستا ورزش در ۀها در توسع کردن آن ریپذ و جامعه جوانان

 و ییاعتنا یب يها نهیزم و کرده جادیا جوانان و نوجوانان در یدوگانگ حالت باشند، گریکدی

 .کند یم فراهم در ورزشفعال مشارکت  به نسبت را آنان یتوجه یب

بل از انجام این پژوهش و با توجه به نتایج گذشته که در ارتباط با موضوع پژوهش به دست ق 

)مدرسه،  آمده بود تصور بر این بود که در جامعه مورد مطالعه، هر یک از عوامل جامعه پذیري

 مشارکت ورزشی جوانان در  به یک اندازه نقش پر رنگی خانواده، رسانه هاي جمعی و دوستان(

 که نشان داد یینها يریگ جهینتو  گویاي این فرضیه نبود. اما نتایج تحقیق باشندداشته 

 عوامل و ردیگ ینم خاص صورت کانال این چند از صرفاً جوانان شهر اصفهان یمشارکت ورزش

  .گذارند می تأثیر آن در یمختلف

غیر قابل  همچنین نتیجه مهمی که در این پژوهش بدست آمد و قبل از انجام تحقیق تا حدي

 یتصور بود این بود که بر خالف بیشتر جوامع پیشرفته که مدارس و رسانه هاي گروهی نقش

مهم و کلیدي در مشارکت افراد در فعالیت هاي ورزشی دارند؛ اما در جامعه مورد بررسی ما کم 

 .اند ترین و ضعیف ترین نقش را در این مورد داشته

 ( اصفهان شهر ) مکانی و( جوانان) سنی محدودیت داراي وقف بررسی که این به توجه بادر پایان 

 انتخاب را تري وسیع مکانی و سنی ۀدامن ،آتی هاي پژوهش که شود می پیشنهاد است بوده

 سنین میان در ورزشی هاي فعالیت در افراد مشارکت بر گذار اثر متغیرهاي سایر ثیرتأتا  نمایند

 گیرد. قرار تر دقیق زیابیار مورد نیز گوناگون هاي مکان و مختلف
                                                           
1. Losin Pay 
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 داني تشکر و قدر

ۀ شائب اند. ما از همکاري بی خود قرار دادهۀ افراد زیادي این پژوهش را مورد حمایت همه جانب

 ،و همچنین جوانان ورزشکار شهر اصفهان نهایت تشکر را داریم. همچنینتمامی دوستانمان 

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  تربیت ۀنهایت سپاس خود را از اساتید مدیریت ورزشی دانشکد

 ود.بپذیر ن که اجراي این پژوهش بدون حمایت این بزرگواران امکانا چر ؛داریم اصفهان اعالم می
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Abstract  
Purpose of the present study was to Determination of the Role of 
Socialization Factors in the Development of  Sports Participation of 
Isfahan City’s Youths.  Method of the study was based on the purpose 
of the research and the data were collected in a naturally applied 
manner; the study was a Descriptive -explanatory one. Participants 
included all the Isfahan City’s youths with 15 through 29 years of age 
400 of whom were selected for the sample mass. A multi-stage 
sampling method was used and data were collected through the 
researcher-designed questionnaire the validity of which had been 
examined and approved of by some of lectures of physical education 
and sociology at the University of Isfahan. The results showed a 
significant relationship between the variables family, friends, peers the 
youths’ sports participation. The results of structural equations model 
analysis indicated that the variable family most effect on specifying 
the development of the youths’ sports activities. The conclusion could 
be put this way: the development of youths’ sports activity is not made 
via a certain channel rather different factors are involved. 
Keywords: socialization, sports participation, structural equations 
modeling, youths in Isfahan City  
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