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 بر اعتماد اجتماعی با تأکیدورزش همگانی کارکردهای اجتماعی 

 2هاشمی ، سید ضیا1بهمن سبحانی

 

 *دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی. 1

 شناسی، دانشگاه تهرانیار جامعهدانش. 2
 

 12/07/1395تاریخ پذیرش:                    24/04/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده
های اصلی تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی عنوان یکی از راههای اجتماعی غیررسمی بهشناسی شبکهدر ادبیات جامعه

 ۀکه ورزش همگانی نوع غیررسمی و داوطلبانییجاآناند و ازافزایش اعتماد اجتماعی شناخته شده ،تبع آنمیان افراد و به

بین افراد مختلف جامعه مهیا و پیوندهای عاطفی و نزدیک  متقابلجهت افزایش روابط  را فضای مطلوبیو  بودهورزش 

. مؤثر باشدتقویت اعتماد اجتماعی  دراز طریق کارکردها و سازوکارهای خاص خود  تواندمیکه  رسدنظر میبه کند،می

. روش به انجام رسید هاآناعتماد اجتماعی  های همگانی بارکت جوانان در ورزشش ۀرابطبا هدف بررسی  پژوهش حاضر

 ۀسال 29ا ت 15شامل تمامی جوانان  پژوهشآماری  ۀ. جامعباشدمیبستگی و طرح آن از نوع هم بوده پیمایشی این پژوهش

 انتخاب عنوان نمونهای بهای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهاستفاده از نفر با  405 هانکه از میان آ بود تهران شهر

های اعتماد مؤلفهو  کننده در ورزش همگانی تقسیم شدندکننده در ورزش همگانی و غیرشرکتبه دو گروه شرکتو  شده

میانگین اعتماد اجتماعی  که دهدنشان مینتایج  ساخته سنجیده شد.ۀ پژوهشگرنامبا استفاده از پرسش هاآن اجتماعی

برای افراد بیشتر از میانگین این متغیر  (96/2) در ورزش همگانی کنندهافراد شرکتحالت کلی آن برای در
شرکت در  توان گفتمی معناکهبدین ؛از نظر آماری معنادار استتفاوت  این باشد ومی (84/2)آن کننده در غیرشرکت

در بررسی ابعاد اعتماد اجتماعی  همچنین، بستگی دارد.هم پژوهشمیزان اعتماد اجتماعی جوانان مورد ورزش همگانی با 

یافته از نظر آماری مورد متغیرهای اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیمکه تفاوت میانگین دو گروه در گردیدمشخص 

 .شودنمیمورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تأثیر معناداری مشاهده اما در باشد؛میمعنادار 

 

 جوانانهای اجتماعی غیررسمی، شبکهاعتماد اجتماعی، ورزش همگانی،  واژگان کلیدی:

 

  

 

 

                                                           

 Email: bsobhanib@gmail.com                                                              نویسنده مسئول*
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 مقدمه
های بسیار دور در ساختار جوامع عنوان یک واقعیت اجتماعی از زمانورزش و فعالیت جسمانی به

 ـ اجتماعی ۀها را تشکیل داده است. این پدیدانسان ۀاز زندگی روزمر بخشیبشری وجود داشته و 

مفهوم ورزش را نباید  ،البته. نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد ۀوار با مجموعپیوندی اندام ،هنگیفر

 ؛بینانه از ورزش است، محدود کردکه یک تصور و برداشت تنگ رقابتیبخشیدن اهداف صرفاً به تحقق

 1لیکر اعتقادبه  باشد.میتر تر و گستردهلحاظ اجتماعی و فرهنگی دارای مفهومی غنیبهورزش  زیرا،

. گذاردها اثر میساختن تعامل میان انسانر غنیبکه  استیک وجه ارتباطی دارای ورزش ، (2002)

و به تولید  بودهنوعی از روابط اجتماعی در معنای خاص های ورزشی مناسبات و تماس ،ارتباطات

بین اقشار و نهادهای مختلف آن اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و در  ـ های روابط ورزشیشبکه

های تعامل اجتماعی که فرصت عقیده هستندهمشناسان ورزشی در این نکته جامعه تمامی .پردازدمی

دست ( غیرهجایی و ه، رقابت، تماشا، جابهای آن )آموزش و تمرینمایهکه از طریق ورزش و درون

اجتماعی  مورد پذیرشاجتماعی و کسب هنجارهای  شدۀهپذیرفتهای ارزشآشکارا به خلق  ،دهدمی

  (.200-199، 1381، 2کند )الخولیلوب اجتماعی کمک میمط

پتانسیل دارای با توجه به خصلت اجتماعی ورزش، کند که عنوان می( 2008) 3آلددر این ارتباط، 

و مسائل  چندپارههای فرهنگی هویتمیان گیری هویت از برانگیز شکلبه بر حل مفهوم چالشغل

 والد، همکالسی، شهروند، کارمند مثالافراد )برای ۀبالقو ۀهای چندگانتطبیق نقش از طریقمتعاقب آن 

تواند فرصت برقراری کند که ورزش میاظهار می( 1998) 4هریس. وی به نقل از باشدمیهمسایه(  و

کنندگان این فرایند ورای شرکت و های اجتماعی را فراهم نمایدهای جدید در عرض مرزبندیدوستی

ازقبیل والدین، همکاران، مربیان ) ها که مشارکتی در ورزش ندارنددر ورزش، سایر افراد نزدیک به آن

های ورزش باشگاهبر این باور است که دیگر  پژوهشگری (.2008)آلد،  شودشامل میرا نیز  غیره(و 

جاد، گسترش و که ای هستند رسمی و غیررسمیهای اجتماعی مهم شبکه هایمؤلفه ی ازیک محلی

بر اجتماع محلی )ورزش های ورزشی مبتنیکنند. باشگاهعی را پشتیبانی میاجتما ۀحفظ سرمای

سازد ها را قادر میآن آورند تا گرد هم جمع شوند وهایی را برای افراد جامعه فراهم میفرصت ،همگانی(

درگیر  تر مرتبط وهای اجتماعی گستردهی ورزش با شبکهسازوکارهای رسمی و غیررسم ۀواسطتا به

 (.2008، 5)کاسکلی شوند

                                                           
1. Laker 

2. Alkhowli 

3. Auld 

4. Harrise 

5. Cuskelly 
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کردن تکثرگرایی ورزشی، اجتماعی و فراهمهای گروهبا هدف افزایش مشارکت تمام که  ورزش همگانی

بر عالوه گردید،گذاری تقویت ورزش قهرمانی، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه

بستگی کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت هم دارای سالمت و نشاط در جامعهافزایش 

باشد میی نیز پذیرو کمک به فرایند جامعه و مشارکت اجتماعی، تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی

های اصلی های اجتماعی غیررسمی یکی از راهشبکه ،شناسیدر ادبیات جامعه(. 1386)روشندل، 

 کهجاآنو از باشدمیتبع آن افزایش اعتماد اجتماعی ت روابط و پیوندهای اجتماعی میان افراد و بهتقوی

جهت افزایش  را تواند فضای مطلوبیورزش است که می ۀورزش همگانی نوع غیررسمی و داوطلبان

رسد نظر میبه ،بنابراین ؛عه مهیا کندو پیوندهای عاطفی و نزدیک بین افراد مختلف جام متقابلروابط 

تواند از طریق کارکردها و سازوکارهای خاص خود به تقویت اعتماد اجتماعی کمک ورزش همگانی می

 کند. 

افراد در روابط اجتماعی  تمامیظن نسبت به داشتن حسن( اعتماد را 12، 1384) چلبیراستا، دراین

که این امر منجر به گسترش روابط  داندای و مذهبی میقبیله ـها به گروه قومی تعلق آنجدای از 

ای اجتماعی است که مستلزم عمدتًا مقوله اعتمادتوان گفت می دیگر،عبارت. بهشودگروهی میبرون

خصلتی دارای  ،بنابراین ؛آیدپذیری و تجارب اجتماعی پدید میوجود رابطه بوده و در جریان جامعه

)سبحانی،  یابدهای مشترک معنا میارزش ۀپای برکه  شودو موضوعی فرهنگی شمرده می بودهاکتسابی 

شخصی، اعتماد ن ختلف اعتماد بنیادین، اعتماد بیاعتماد در اشکال مدر مطالعات مختلف . (24، 1390

عنوان یک ویژگی یافته و اعتماد نهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگر اعتماد را بهتعمیم

از سوی فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون در نظر بگیریم که باعث  شخصیتی و یک نگرش اجتماعی

بینی ظن و خوشها با حسناعتماد بداند و نسبت به آنشود وی افراد و موضوعات اجتماعی را قابلمی

(. اعتماد 1385 ،2گیدنز ؛1986اریکسون، سروکار خواهیم داشت ) 1نگاه کند، با مفهوم اعتماد بنیادین

حالت  که در این ها مدنظر قرار گیردفردی و گروه عنوان یک ویژگی در سطح روابط بینبهتواند می

. این نوع شود، مطرح میپردازدبر اعتماد بین افراد میکه به تعامالت مبتنی 3شخصی بیناعتماد 

 ،گروهیگروهی بررسی کرد. در اعتماد درونگروهی و برونتوان در دو سطح دروناعتماد را می

؛ 1964، 4بالوگیرد )کیشان مورد بررسی قرار میظن فرد نسبت به گروه خودی، خانواده و همحسن

افراد جامعه  ۀظن فرد نسبت به همگروهی حسنو در اعتماد برون (6،1993جانسون؛ 1974، 5هومنز

                                                           
1. Fundamental Trust  

2. Erikson & Giddens 

3. Interpersonal Trust  

4. Blau 

5. Homans 

6. Johnson  
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، گیدنز ؛1384،)چلبی شودهای قومی و سازمانی در نظر گرفته میبه دور از گروه در روابط اجتماعی

های که اعتماد به اصناف و گروه توان به سطح عام اعتماد توجه نمودسطح کالن نیز می (. در1385

را  2(اعتماد نهادیها و نهادهای کالن جامعه )اعتماد افراد به نظام و 1یافته(اجتماعی )اعتماد تعمیم

که  بیانگر آن استاعتماد  مرتبط بار نظریات مروری ب . (1386، 3زتومکا؛ 1385، )گیدنز گیردمیبردر

گرچه ااعتماد دارند.  اساسی در یهای اجتماعی نقشنزد بیشتر متفکران، ارتباطات و شبکه

طور ضمنی بر اهمیت اما به ؛اندبستگی توجه داشتهاز اعتماد به همپردازان کالسیک بیشتر نظریه

، جوامع 4(در گماینشافت )تونیساند. دهتماد اشاره نموگیری اعشکلدر  رو در روآشنایی و روابط 

روابط  ،7(و جوامع سنتی )وبر 6(جوامع پیش از مدرن )زیمل، 5(بستگی مکانیک )دورکیمبر هممبتنی

با معاصر  در آرا اما ؛شودی و انسجام شناخته میبستگعامل هم ،بر آشنایی و قرابتمبتنی ۀشدتعریف

گیری و تقویت اعتماد اجتماعی اشاره شده رو در شکل در رو وضوح بیشتری به اهمیت روابط متقابل و

، 9(، گسترش شعاع اعتماد )فوکویاما8(ها )پارسونزتعامل متقابل میان افراد و گروه براست. روابط مبتنی

یافته ، اعتماد تعمیم11()لومان تعین، آشنایی بیشتر و کاهش عدم10(ها، هنجارها و اعتماد )پاتنامشبکه

های اجتماعی و روابط متقابل اشاره به اهمیت شبکه غیرهروابط اظهاری و عاطفی )چلبی( و )گیدنز(، 

تواند به تقویت اعتماد تقویت روابط و پیوند میان افراد جامعه می ،بنابراین ؛ها دارندگروهافراد و 

ها و رسانهوپرورش، دین، ادهای مختلف جامعه از قبیل آموزشنه میان،ایناجتماعی منجر شود و در

رسمی که به افزایش های اجتماعی رسمی و غیرگیری شبکهتوانند در شکل)ورزش همگانی( میورزش 

 ، ایفای نقش کنند.شوندمنجر میو بسط روابط و پیوند افراد جامعه 

و  تنیدهای دارای ابعاد درهمرویکرد کارکردگرایی، پژوهشگران مسائل اجتماعی جامعه را منظومهدر 

تواند کارکردها و وظایفی را برای حفظ نظم دانند که هر بخش از آن میمند میبسته و نظامروابط هم

غالبًا اهداف ورزش همگانی را در چهار بخش اهداف بهداشتی و و انسجام اجتماعی به انجام رساند. 

نمایند. بررسی میتندرستی، پرورشی و اخالقی، روانی و اجتماعی و حرکتی و مهارتی طبقه بندی و 

                                                           
1. Generalized Trust 

2. Institutional Trust 

3. Sztompka 

4. Tonnies 

5. Durkheim 

6. Simmel 

7. Weber 

8. Parsons 

9. Fukuyamma  

10. Putnam 
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و  دانست اهداف یا کارکردهای آشکار ازتوان اهداف بهداشتی و تندرستی و حرکتی و مهارتی را می

اهداف یا کارکردهای پنهان ورزش  نوعیبه توانمیاهداف پرورشی و اخالقی و روانی و اجتماعی را 

 (،2002) و همکاران 2پریرا (،2002) 1ساووال متعدد از جمله هایپژوهشنتایج  همگانی قلمداد کرد.

احسانی و  (،1388) نژاد و همکارانرمضانی (،1388) غفرانی و همکاران (،1375) آبادرمضانی خلیل

افراد  ۀانگیز که دهدمینشان  غیرهو  (1393) شعبانی و همکاران (،1388) عزیزی (،1393) همکاران

 باشد؛می مرتبطترتیب اولویت بیشتر به کارکردهای آشکار آن از شرکت در ورزش همگانی به

برای  بسیاریها اهمیت فعالیتکارکردهای پنهان این نوع  ،بسیاری از اندیشمندان ۀکه به عقیدحالیدر

با عنوان  پژوهشی( در 1988) 3ویلکرسون و دودر ،مثالعنوانبه ؛ها در پی خواهد داشتجوامع و گروه

ی ورزش همگانی هفت وظیفه و عملکرد را برا ،"دهدچه کاری را برای مردم انجام میورزش همگانی "

باشند. این هفته عملکرد میکه بیشتر بیانگر کارکردهای اجتماعی و روانی آن  نمودنددر جامعه ذکر 

ایجاد الگوهای ، شدناجتماعی، کنترل اجتماعی، اثبات هویت، : کاهش هیجاناتعبارت هستند از

  .موفقیت و نشاط، بیداری و آگاهی جمعی، جدید رفتاری

( پنج کارکرد اجتماعی را برای ورزش همگانی برشمرده است: 1978) 4جی. ای. نیکسون ،راستاایندر

سازی، کارکرد تحرک شدن، کارکرد تکاملی و یکپارچهکارکرد اجتماعی ـ عاطفی، کارکرد اجتماعی

ورزش  کارکردهایی را براینیز ( 1976) 5الرسن(. 75 ،1381کارکرد سیاسی )الخولی، و تماعیاج

بخشیدن به اهداف از جمله تحقق ؛کند که بیانگر ابعاد پررنگ اجتماعی آن استپیشنهاد می همگانی

و سازگاری  دموکراتیکۀ سازی برای پذیرش رهبری و تبعیت در جامعآماده ،اجتماعی شدۀپذیرفته

های به اندیشه( 1983) 6جی کواکلیبراین، عالوه (.74، 1381)الخولی،اجتماعی و انطباق محیطی 

 ها سهم داشته باشدتواند در آنپارسونز پیرامون نیازهای اجتماعی اساسی و مطلوب که ورزش می

ند هست باورکارکردگرایان بر این ، وی اعتقاداشاره کرده است. به  (حفظ الگو، تکامل و تطبیق :شامل)

آموختن و  ۀدایر ۀتقویت و توسع هاآن دهد که کاردست میای را بههای آموختهتجربهکه ورزش 

 تواندورزش میذکر است که شایانآید. های دیگری پدید میها یا کنشفراگیری است که طی موقعیت

خدمت رساند، چون خانواده و مدرسه را یاری می نخستینای نهادهای عنوان یک نهاد ثانوی که پارهبه

که با جریان اجتماعی اصلی توافق و سازگاری  تربیت کندای گونهافراد را بهبر آن است  ،کند؛ زیرا

ها و تزریق احساسات بخشیدن به آنآوردن مردم و وحدتهمدورزش با گر همچنین،داشته باشند. 

                                                           
1. Savolla 

2. Preiera   

3. Wilkerson & Dudder 

4. Nixon 

5. Larson 

6. Coakley 
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وجود ساس تعلق بهکند. ورزش احخود می ۀای به جامع، خدمت ارزندههازا میان آنگروهی الفتهم

کند و پیوندهای دوستی و ، روابط اجتماعی را خلق میسازدتبلور میمآورد، هویت شخصی را می

تطبیق را  ،کارکردی ۀاصحاب نظریذکر این نکته ضرورت دارد که بخشد. محبت افراد را تحکیم می

جوامعی که  ژهویبهو  صنعتیجوامع با نگاهی به  ،؛ زیرادانندمیعنوان یک کارکرد اجتماعی ورزش به

که ورزش  شودمعلوم می ند،هست ات و روابط برخوردارارتباط ۀزمینهای فناوری پیشرفته دراز دستگاه

های بدنی و بخشیدن به مهارتدادن و تکاملرشد هاآن هایی است که کارتنها زمینه برای فعالیت

 . (32-34، 1983،کواکلی) باشدمیسازی و تطبیق با شرایط محیطی و مقتضیات اجتماعی هم

 هایکانم ،های ورزش همگانیبه این نتیجه رسیدند که شبکه( 2008) 1دائرتی و میزنرزمینه، دراین

کنندگان داوطلب فراهم ن شرکتدر میا ویژهاجتماعی به ۀبرای تقویت سرمای را ایبالفعل و بالقوه

های همگانی های رسمی و اعضای سازمانی ورزشبیشتر از شبکه ،ورند و این امکان در میان افرادآمی

مدارک و شواهد تجربی کافی برای اثبات کاماًل که  بر این باور است( 2008) آلدهمچنین، . باشدمی

د، وجود دارد. شواجتماعی می ۀروشن مزایای اجتماعی ورزش که منجر به بسط و گسترش سرمای

شمالی و کانادا و  از انگلستان، اسکاتلند، ایرلند مطالعاتی با تحلیل نیز (2008) و همکاران 2اسکینر

ها و که عواملی چون سیاست دست یافتنداسترالیا به این نتیجه  ۀکارگیری آن در متن جامعبه

اجتماعی، ارزیابی و پایش و ثبات اجتماعی  ۀها و فضاها، توسعورزش، عضویت، مکان ۀراهبردهای توسع

 ۀاجتماعی و ایجاد سرمای ۀکارگیری ورزش در توسعموفق به ۀن عوامل اثرگذار بر تجربتریاز مهم

 . باشندمی برخورداراجتماعی مثبت در جوامع کم

کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی  در ارتباط باچندانی  مطالعاتدر ایران ذکر است که  به الزم

کنندگان در ورزش همگانی، وضعیت آن در شرکت ۀبه انگیزاما در چند مورد  ؛است صورت نگرفته

ورزش همگانی در  ۀاندازهای آیندها و چشمدیدگاه و ها و موانع توسعه و گسترش آنایران، چالش

غفرانی  (،1375) آبادرمضانی خلیلپژوهش توان به می مطالعاتاین  ۀاز جملکشور پرداخته شده است. 

 (،1388) عزیزی (،1393) احسانی و همکاران (،1388) اراننژاد و همکرمضانی (،1388) و همکاران

حدود  که زمینهاینکاربردی در مطالعاتیکی از نتایج اشاره نمود.  غیرهو  (1393) شعبانی و همکاران

آن با  ۀیسوضعیت ورزش همگانی ایران و مقا" با عنوان( 1384) مظفری و قرهسال پیش توسط 10

 دادنشان باشد(، نمیروز و نتایج آن به گشتهتکرار ناگرچه ) گرفتانجام  "چند کشور منتخب جهان

 9/5 معادل پردازندهای ورزش همگانی به ورزش میت پوشش هیأتتحدر ایران درصد افرادی که 

ه ن مربوطمسئوالو  باشدمیکشور دیگر جهان از همه کمتر  23مقایسه با درصد جمعیت است که در

                                                           
1. Doherty & Misener 

2. Skinner 
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سطح آگاهی مردم نسبت  یها عدم توجه به ورزش همگانی را با ارتقاسال بایست با اولویت بیشتریمی

دسترس جبران نمایند. قیمت، ساده و درورزش همگانی ارزانۀ ها و ایجاد امکانات ویژبه این ورزش

در ورزش همگانی و نقش  کنندگانشرکت اندککه با توجه به درصد  عنوان کردندها آنهمچنین، 

است ملزومات توسعه  ضروری ،ی، بهداشتی، روانی و اجتماعیانکاهش معضالت جسمها در این ورزش

 د.گردها در جامعه فراهم و گسترش این ورزش
 

 پژوهش شناسیروش
همچنین، . باشدمیبستگی یا مقطعی و طرح آن از نوع هم بودهحاضر پیمایشی  پژوهشروش انجام 

 ۀنامنظر با استفاده از پرسشمورد ۀافراد جامعنیاز از فرد بود و اطالعات مورد ،واحد تحلیل

ساکن شهر  ۀسال 29تا  15تمامی جوانان  پژوهش راآماری  ۀجامع .گردیدآوری ساخته جمعپژوهشگر

اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت جوانان ساکن . بر( تشکیل دادند1390) تهران در سال

و  مردنفر  1192198 ،که از این تعداد است نفر بوده 2361911 با برابر( 1390) شهر تهران در سال

 طبق فرمول کوکرانمتناسب با این جامعه،  ۀحجم نمونذکر است که شایاناند. نفر زن بوده 1169713

یا کدهای  و هانامهگویی کامل به پرسشکه برای رفع اثر عدم پاسخ دست آمدنفر به 384 معادل

. گردیدنفر برآورد  405 معادلو حجم نمونه  درصد افزایش یافت پنجمیزان شده، این تعداد بهگم

( و زن 105مرد و  120) نفر 225 "کننده در ورزش همگانیشرکت"دو گروه به  نمونهافراد  ،سپس

  .ندتقسیم شد زن( 90مرد و  90نفر ) 180 "کننده در ورزش همگانیشرکتغیر"

اول مناطق  ۀکه در مرحل ای بودای چندمرحلهگیری خوشهنمونه ۀشیوها بهانتخاب نمونه براین،عالوه

سطح اقتصادی اجتماعی مناطق  بندیدرجهشهر تهران براساس اطالعات اقتصادی خانوارها و  ۀگان22

از هر بخش یک منطقه  گردید و درادامه،توسط مرکز آمار به سه بخش )باال، متوسط و پایین( تقسیم 

عنوان مناطق با وضعیت اقتصادی باال، متوسط به 18و  شش، یکمناطق  ،اساسبراین. گشتانتخاب 

پارک که محل  یک ،همنطق هرهای متعدد دوم از میان پارک ۀدر مرحل .ه شدو پایین در نظر گرفت

، پارک الله از یک ۀپارک قیطریه از منطقگردید )انتخاب  ،های ورزش صبحگاهی بودانجام فعالیت

از بین  سوم گروه اول جمعیت نمونه ۀدر مرحل سپس، (.18 ۀو پارک میثاق از منطق شش ۀمنطق

در آخرین مرحله از میان جوانان  و انتخاب شدندهای ورزش همگانی کننده در فعالیتجوانان شرکت

کننده در شرکتگروه دوم جمعیت نمونه )گروه غیر ،های مذکورهای اطراف پارکساکن در محله

دلیل عدم به هاآنمورد از 10، هانامهپرسشآوری جمعپس از . گزینش گردیدندورزش همگانی( 

گویان به از فرایند تحلیل حذف شدند و تعداد پاسخ بسیار ۀشدگویی کامل و داشتن کدهای گمپاسخ

 مورد تقلیل یافت. 395
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سنجش روایی  منظوره، بگردیدساخته استفاده پژوهشگر ۀناماز پرسشدر این پژوهش که ییجاآناز

 های ابزار سنجش(یک رشته بر روی شاخص پژوهشگرانن و انظر متخصص)اتفاق آن از اعتبار صوری

ابتدا با مشورت و همکاری  نامهاین پرسشهای ها و گویهشاخص ذکر است کهبهالزم بهره گرفته شد.

و  ندشناسی تهیه شدارشد جامعهدکتری و کارشناسی ۀدوردانشجویان تن از اساتید دانشگاه و  چند

رسد اعتبار نظر میبه ،بنابراین گردیدند؛و یا اصالح شده ها حذف پس از بحث و بررسی، برخی از گویه

از آلفای کرونباخ  پژوهشبرای تعیین پایایی ابزار براین، عالوهنامه مطلوب باشد. صوری این پرسش

سه مورد از متغیرها ضریب آلفای کرونباخ شود که مشاهده می یک ۀول شماردر جد .گردیداستفاده 

توان گفت که پایایی و می ،است؛ بنابراین( 6/0) باالتر از مورد یک متغیردرو ( بوده 8/0) باالتر از

 .در سطح باالیی قرار داردنامه قابلیت اعتماد پرسش
 

 پژوهشضرایب پایایی متغیرهای  ـ1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیرها

 83/0 14 اعتماد بنیادین

 62/0 11 اعتماد بین شخصی

 81/0 13 یافتهاعتماد تعمیم

 85/0 12 اعتماد نهادی

 

 نتایج

از  آنکنندگان در شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیررسد بین شرکتنظر میبه اول: ۀفرضی

 نظر اعتماد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

شود که میانگین اعتماد اجتماعی در حالت کلی آن برای مشاهده میۀ دو شماربا توجه به جدول  

کننده افراد غیرشرکت میانگین این متغیر برای ( بیشتر از96/2کننده در ورزش همگانی )افراد شرکت

رسد که شرکت در ورزش همگانی بر میزان به نظر می ،بنابراین ؛باشد( می84/2در ورزش همگانی )

بودن این تفاوت از نظر آماری از برای بررسی معنادار اعتماد اجتماعی افراد تأثیر مثبت داشته باشد.

آمده برای دستبه تیمقدار  که شودمالحظه می .تی مستقل( استفاده گردیدآزمون تفاوت میانگین )

( 05/0) از کمتر ( است که= 001/0Sig)معادل  داری آناو سطح معن( 125/4با ) برابر این فرضیه

بر نبود تفاوت بین میانگین دو گروه( رد فرض صفر )مبنی ،درصد 95با اطمینان  ،؛ بنابراینباشدمی

توان ادعا نمود که درصد می 95با اطمینان  معنا کهبدین ؛دگردتأیید می پژوهش اول ۀشده و فرضی

 . گذاردمیشرکت در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد اجتماعی افراد تأثیر 
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 اجتماعیها از نظر متغیر اعتماد آزمون تفاوت میانگین گروه ایجنت ـ2 جدول

شرکت در 

 ورزش همگانی

 آزمون تفاوت میانگین های توصیفیآماره

 معناداری درجه آزادی تی مستقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 313/0 96/2 221 بله
125/4 9/392 001/0 

 294/0 84/2 174 خیر
 

متغیر اعتماد بنیادین، اعتماد  چهاراز ترکیب  پژوهشکه متغیر اعتماد اجتماعی در این با توجه به این

دست آمده است، برای دقت و وضوح بیشتر نتایج بهیافته، اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی تعمیم

آزمون قرار مورد دوم تا پنجم طور جداگانه در فرضیاتمعناداری تفاوت میانگین هر چهار بعد فوق به

 .گرفت

 آنکنندگان در شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیربین شرکتکه رسد نظر میبه دوم: ۀفرضی

 از نظر اعتماد بنیادین تفاوت وجود دارد.
 

 ها از نظر متغیر اعتماد بنیادینآزمون تفاوت میانگین گروه ایجنت ـ3جدول 

شرکت در 

 ورزش همگانی

 آزمون تفاوت میانگین های توصیفیآماره

 معناداری درجه آزادی تی مستقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 435/0 98/2 221 بله
318/1 393 188/0 

 033/0 93/2 174 خیر
 

( اندکی 98/2کننده در ورزش همگانی )میانگین اعتماد بنیادین برای افراد شرکت که شودمالحظه می

که  باشد( می93/2کننده در ورزش همگانی )افراد غیرشرکت میانگین این متغیر برایبیشتر از 

کننده در ورزش همگانی نسبت به شده توسط گروه شرکتبودن نسبت نمرات کسببهتردهندۀ نشان

 ( بوده318/1معادل ) آمده برای این فرضیهدستبه تیمقدار همچنین،  .استکننده غیرشرکتگروه 

 ؛باشدمی( 05/0) از است که بیشتر (= 188/0Sig) برابر با آمده برای آندستداری بهاو سطح معن

 .شودبر نبود تفاوت بین میانگین دو گروه( تأیید میفرض صفر )مبنی ،درصد 95با اطمینان  ،بنابراین

توان ادعا درصد می 95با اطمینان  معناکهبدین شود؛میرد  پژوهشاین  دوم ۀفرضی ،دیگرعبارتبه

 .باشدمیماری معنادار نآلحاظ بهافراد  ر اعتماد بنیادیننمود که تأثیر شرکت در ورزش همگانی ب

کنندگان در وررزش شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیررسد بین شرکتنظر میبه سوم: ۀفرضی

 همگانی از نظر اعتماد بین شخصی تفاوت وجود دارد.

در کننده که میانگین اعتماد بین شخصی برای افراد شرکت حاکی از آن است چهار ۀشمارجدول 

کننده در ورزش افراد غیرشرکت متغیر برایمیانگین این بیشتر از  و (13/3) معادل ورزش همگانی
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شده توسط گروه رسد که نسبت نمرات کسبنظر میبه ،بنابراین باشد؛می( 91/2همگانی )

که معناداری این تفاوت  کننده بهتر باشدغیرشرکت کننده در ورزش همگانی نسبت به گروهشرکت

 .مورد ارزیابی قرار گرفته استمستقل  تیمیانگین با آزمون 
 

 شخصی ها از نظر متغیر اعتماد بینآزمون تفاوت میانگین گروه ایجنت ـ4جدول 

شرکت در 

 ورزش همگانی

 آزمون تفاوت میانگین های توصیفیآماره

 معناداری درجه آزادی تی مستقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 330/0 13/3 221 بله
548/7 5/391 001/0 

 244/0 91/2 174 خیر
 

و سطح ( 548/7با ) برابر آمده برای این فرضیهدستبه تیدهد که مقدار نشان می یج آزمونانت

 ،درصد 95با اطمینان  ،برایناست؛ بنا( 05/0) از کمتر که باشد( می= 001/0Sig)معادل  داری آنامعن

توان ادعا نمود که شرکت درصد می 95با اطمینان  معناکه؛ بدیندگردتأیید می پژوهش سوم ۀفرضی

 . در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد بین شخصی افراد تأثیر دارد

دهد در جدول شمارۀ پنج نشان می های آنآزمون تفاوت میانگین اعتماد بین شخصی به تفکیک گویه

همگانی بیشتر از افراد کننده در ورزش مورد تمامی اشخاص، میزان اعتماد افراد شرکتکه در

کننده است؛ اما آزمون تفاوت میانگین اعتماد دو گروه حاکی از آن است که این تفاوت غیرشرکت

مورد همکاران، باشد؛ اما درمورد افراد خانواده، دوستان و اقوام و خویشان از نظر آماری معنادار نمیدر

توان گفت که ورزش درصد می 95طمینان معناکه با اهمسایگان و همشهریان معنادار است؛ بدین

همگانی باعث افزایش اعتماد به افراد کمتر صمیمی از جمله همسایگان، همکاران و سایر همشهریان 

 گردد.می
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بین دو گروه بین شخصیمیانگین اعتماد  ۀمقایس ـ5جدول   

 میانگین ورزش همگانی هاگروه
 مستقلتی  آزمون ۀنتیج

 معناداری مقدار تی

 خانواده
 24/4 بله

241/1 215/0 
 14/4 خیر

 دوستان
 46/3 بله

772/0 440/0 
 40/3 خیر

 اقوام و خویشان
 49/3 بله

657/1 098/0 
 36/3 خیر

 همسایگان
 99/2 بله

624/5 001/0 
 64/2 خیر

 همکاران
 34/3 بله

316/14 100/0 
 51/2 خیر

 همشهریان
 94/2 بله

240/7 100/0 
 52/2 خیر

 

از  آنکنندگان در شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیررسد بین شرکتنظر میبه چهارم: ۀفرضی

 یافته تفاوت وجود دارد.ماد تعمیمنظر اعت

کننده یافته برای افراد شرکتشود که میانگین اعتماد تعمیمبا توجه به جدول شمارۀ شش مشاهده می

کننده در ورزش همگانی شرکتافراد غیرمیانگین این متغیر برای  ( بیشتر از93/2در ورزش همگانی )

برابر  این فرضیه آمده برایدستدهد که مقدار تی بهجدول فوق نشان میباشد. همچنین، ( می81/2)

باشد؛ بنابراین، ( می05/0کمتر از ) باشدکه( می= 001/0Sig( و سطح معناداری آن معادل )430/3با )

توان درصد می 95معناکه با اطمینان شود؛ بدیندرصد، این فرضیۀ پژوهش تأیید می 95با اطمینان 

  .یافتۀ افراد تأثیر داردتعمیمادعا نمود که شرکت در ورزش همگانی بر افزایش اعتماد 

 
 یافتهها از نظر متغیر اعتماد تعمیمآزمون تفاوت میانگین گروه ایجنت ـ6جدول 

شرکت در 

 ورزش همگانی

 آزمون تفاوت میانگین های توصیفیآماره

 معناداری درجه آزادی تی مستقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 414/0 93/2 221 بله
340/3 7/392 001/0 

 317/0 81/2 174 خیر
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گویان و آزمون تی مستقل آن که در جدول شمارۀ های دو گروه پاسخهمچنین، نتایج مقایسۀ میانگین

مورد کننده در ورزش همگانی درکه میانگین میزان اعتماد افراد شرکتدهد هفت آمده است، نشان می

مورد کارمندان، پرستاران، دانشجویان، از گروه دوم است و این تفاوت درها باالتر تمامی اصناف و گروه

که شرکت در ورزش همگانی بر معناباشد؛ بدینرانندگان تاکسی و مسافربرهای شخصی معنادار می

 ها تأثیر مثبتی دارد.اعتماد افراد به این گروه

 

 ی بین دو گروههای اجتماعمیانگین اعتماد به اصناف و گروه ۀمقایس ـ7 جدول

 میانگین ورزش همگانی اصناف
 مستقل تی آزمون ۀنتیج

 معناداری تی مقدار 

 استادان دانشگاه
 31/3 بله

423/1 156/0 
 22/3 خیر

 دارانمغازه
 76/3 بله

136/1 257/0 
 69/2 خیر

 روحانیون
 27/3 بله

017/1 310/0 
 21/3 خیر

 معلمان
 25/3 بله

825/0 413/0 
 20/3 خیر

 رانندگان تاکسی
 97/2 بله

375/2 018/0 
 80/2 خیر

 کارمندان
 02/3 بله

233/2 026/0 
 92/2 خیر

 پزشکان
 00/3 بله

067/1 287/0 
 92/2 خیر

 ورزشکاران
 74/2 بله

526/2 012/0 
 58/2 خیر

 بازاریان
 56/2 بله

615/0 539/0 
 50/2 خیر

 دانشجویان
 88/2 بله

977/3 001/0 
 63/2 خیر

 پرستاران
 91/2 بله

939/0 003/0 
 70/2 خیر

 مسافربرهای شخصی
 59/2 بله

561/2 011/0 
 43/2 خیر
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از  آنکنندگان در شرکتکنندگان در ورزش همگانی و غیررسد بین شرکتنظر میبهپنجم:  ۀفرضی

 نظر اعتماد نهادی تفاوت وجود دارد.

کننده در ین اعتماد نهادی برای افراد شرکتمیانگ شود کههشت مشاهده می ۀشمارطبق جدول 

کننده در شرکتافراد غیر میانگین این متغیر برای ( اندکی بیشتر از98/2) معادل ورزش همگانی

شده توسط گروه بودن نسبت نمرات کسببهتر بیانگر و این شاخص باشد( می93/2ورزش همگانی )

 .باشدمیکننده شرکتغیر نسبت به گروه در ورزش همگانیکننده شرکت
 

نهادیها از نظر متغیر اعتماد آزمون تفاوت میانگین گروه ایجنت ـ8جدول   

شرکت در 

 ورزش همگانی

 آزمون تفاوت میانگین های توصیفیآماره

 معناداری درجه آزادی تی مستقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی

 414/0 79/2 221 بله
619/1 393 106/0 

 359/0 72/2 174 خیر
 

است و سطح ( 313/3) با برابر آمده برای این فرضیهدستبه تیمقدار  شود،طور که مشاهده میهمان

 ،درصد 95با اطمینان  ،براینبنا ( است؛05/0) از باشد که بیشترمی (Sig=106/0) معادلداری آن امعن

این  پنجم ۀفرضی ،دیگرعبارتبه .شودتفاوت بین میانگین دو گروه( تأیید می بر نبودفرض صفر )مبنی

توان ادعا نمود که تأثیر شرکت در ورزش درصد می 95با اطمینان  معناکهشود؛ بدینمیرد  پژوهش

  .باشدمیماری معنادار نآ لحاظبه پژوهشمورد  همگانی بر اعتماد نهادی افراد

 ،نظرها و نهادهای موردمورد تمام سازمانکه در حاکی از آن است نه ۀشمار نتایج جدولبراین، عالوه

کننده در کننده در ورزش همگانی باالتر از میزان اعتماد گروه غیرشرکتمیزان اعتماد افراد شرکت

های خدماتی )مانند سازمان مورد شهرداری و سازماندر تنهااما این تفاوت  باشد؛میورزش همگانی 

 باشد.میها معنادار نمورد سایر نهادها و سازماندار است و درالحاظ آماری معنبهآب، برق و گاز( 

عنوان متولی ورزش شهروندی شرکت در ورزش همگانی بر اعتماد افراد به شهرداری )به ،دیگرعبارتبه

آماری  لحاظبهانگین اعتماد نهادی بین دو گروه تفاوت می طورکلی،بهدارد.  یو همگانی( تأثیر مثبت

 .باشدمیمعنادار ن
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 نهادی اعتمادهای گویهمیانگین  ۀمقایس ـ9جدول 

 میانگین ورزش همگانی نهادها
 مستقلتی  آزمون ۀنتیج

 معناداری مقدار تی

 شهرداری
 67/2 بله

540/2 011/0 
 56/2 خیر

 پرورشوآموزش
 96/2 بله

492/0 623/0 
 93/2 خیر

 نیروی انتظامی
 84/2 بله

123/0 902/0 
 83/2 خیر

 بانک
 89/2 بله

275/0 784/0 
 87/2 خیر

 پست
 93/2 بله

967/0 334/0 
 86/2 خیر

 های مسافرتیآزانس
 65/2 بله

997/0 319/0 
 59/2 خیر

 صدا و سیما
 55/2 بله

690/0 491/0 
 51/2 خیر

 راهنمایی و رانندگی
 79/2 بله

812/1 071/0 
 71/2 خیر

 هادادگاه
 67/2 بله

783/0 434/0 
 62/2 خیر

 هابیمارستان
 62/2 بله

541/0 589/0 
 59/2 خیر

 مخابرات
 74/2 بله

185/0 237/0 
 67/2 خیر

 های خدماتیسازمان
 89/2 بله

082/2 038/0 
 75/2 خیر

 

 گیرینتیجهبحث و 
( نشان داد 1382های تهران( در سال )های ایرانیان )یافتهها و نگرشکه نتایج پیمایش ارزشحالیدر

درصد در حد  2/27تر از متوسط، درصد باال 57که میزان اعتقاد جوانان به وجود اعتماد در بین مردم، 

که میزان  دادنشان  تحقیق حاضرۀ یج؛ نتتر از متوسط بوده استدرصد پایین 7/15متوسط و تنها 

 ؛تر از حد متوسط استپایین( 91/2) اعتماد اجتماعی در میان جوانان شهر تهران با میانگین
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 7/14 تنهاتر بوده و گویان از حد متوسط پایینپاسخاز درصد  40 که میزان اعتماد اجتماعیطوریبه

در حد متوسط  هااز آن درصد 3/45یزان اعتماد ماند و ها اعتماد باالتر از متوسط داشتهآن از درصد

وجود گذشت، از میزان اعتماد در میان جوانان کاسته شده و اعتقاد به بیانگر آن است کهکه  ؛بوده است

همچنین، با توجه به نتایج آزمون  کمرنگ شده است. غیره و داری، انصاف، پایبندی به تعهداتامانت

بیشتر  متغیرها کهمعنا؛ بدینبر اعتماد اجتماعی مؤثر است همگانیورزش توان گفت میفرضیات، 

 نظرانصاحببیشتر  ۀاین نتیجه با نظری که هستند های اجتماعیبر روابط با افراد و نقشمبتنی

ویلکرسون و دودر، ) مورد کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی همخوانی داردشناسی ورزش درجامعه

؛ اسکینر و همکاران، 2008؛ آلد، 2008؛ دائرتی و میزنر، 2008کاسکلی، ؛ 1998؛ هریس، 1988

 .گردیدمورد اعتماد بنیادین و اعتماد نهادی تأثیر معناداری مشاهده ندر اما ؛(1386و روشندل،  2008

کننده دهد که در میان جوانان شرکتاعتماد بین شخصی نشان می متغیر عنصربه  عنصرنتایج تحلیل  

 ،البته .ها و افراد ناشناس اعتماد دارنداعتماد به افراد نزدیک بیشتر است و کمتر به غریبهدر تحقیق 

ادعای این  ۀکنندمعناداربودن تفاوت میانگین اعتماد به همسایگان، همکاران و همشهریان تأیید

 بستگی مستقیم دارد.گرایی همعتماد و افزایش عاماست که ورزش همگانی با گسترش شعاع ا پژوهش

شود که اعتماد به قشر فرهیخته و فرهنگی جامعه اعم از اساتید یافته مالحظه میمورد اعتماد تعمیمدر

بودن میزان اعتماد به پزشکان، رانندگان باالتر از سایر اقشار است. باالتر ،دانشگاه، روحانیون و معلمان

های زتومکا نظریه ۀکنندداران نسبت به پرستاران، مسافربرهای شخصی و بازاریان تأییدتاکسی و مغازه

انس  برانگیز و آشنایی وها و عالئم اعتماددر رابطه با تأثیر موقعیت و پرستیژ اجتماعی، نشانه( 1386)

نهادی نتایج نشان مورد اعتماد درها یافته براین،عالوه .باشدمیبا محیط و افراد بر افزایش اعتماد 

رسد ها دارند و به نظر میاتی که مردم ارتباط بیشتری با آنهای خدمسازمان دهد که اعتماد بهمی

باالتر از سایر  (،پرورش و پستواز قبیل شهرداری، آموزش) دهندخوبی انجام میکه خدمات خود را به

گویی و انس شفافیت سازمان نظام اجتماعی، پاسختواند متأثر از میامر و این  ستا ها و نهادهاسازمان

اعتماد به صدا و سیما در آخرین رتبه قرار دارد که باعث  اما؛ ها باشدو آشنایی بیشتر مردم با آن

های وجود یکی از نشانه (1386) نظر زتومکارفتاری که به ؛شودهای خارجی میگرایش به رسانه

تواند فضایی مناسب جهت توان گفت ورزش همگانی می می ،مجموعاعتمادی در جامعه است. دربی

ها با سایر افراد و اقشار ه و از طریق تقویت روابط متقابل آنآوردفراهم  را حضور و مشارکت جوانان

ها و هنجارهای اجتماعی به انتقال ارزشو  هاافزایش میزان تعلق و آگاهی اجتماعی آن نیز جامعه و

  کمک نماید. تقویت اعتماد اجتماعی
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Abstract 

In sociology literature, informal social networks have been recognized as one of 

the main ways to boost ties and social bonds between people and thus increase 

social trust, and since the “sport for all” is an informal and voluntary exercise and 

provides a good atmosphere to increase direct relationships and emotional bonds 

between people in the community, it seems can be affective in strengthening of 

social trust through its functions and mechanisms. This study was done to 

examination the relationship between participation of young people in the “sport 

for all” exercises and their social trust. The research method is descriptive and 

correlation design. The population consisted of all young people aged 15 to 29 in 

Tehran, among them 405 patients selected with multi-stage cluster sampling and 

divided into two groups “participant” and “nonparticipant” groups, and the 

components of social trust were measured using the self-made questionnaire. The 

results show that the average social trust for the participants in sport for all in 

general (2.96) higher than the average of the variable for nonparticipant (2.84), 

and this difference was statistically significant, so, it can be said that participation 

in sport by young people in the study correlated the degree of social trust. The 

consideration of social trust dimensions showed that mean difference between the 

two groups about interpersonal trust and generalized trust is statistically 

significant, but there was no significant impact on the fundamental trust and 

institutional trust. 
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