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 پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی مدیران ورزشی و غیر ورزشی در شسنجش نگر

    با محوریت ورزش قهرمانی

  1محمدرضا نیک نژاد

  2شعبانی بهار غالمرضا

  3سید قاسم قربانزاده زعفرانی

  

 ٣٠/۴/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٠/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                          

نظران در حوزه  یکی از موضوعات اساسی است که از گذشته طوالنی مورد توجه صاحب ،وفاق اجتماعی   

با گذشت زمان این مسئله نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، . و فرهنگی بوده استمطالعات اجتماعی 

الملل و جهانی از اهمیت بیش از پیشی برخوردار شده  بلکه به جهت تحوالت روزافزون در صحنه بین

از عومل تاثیرگذار بر  و هاي اساسی و بنیادین سرمایه اجتماعیق اجتماعی به عنوان یکی از مولفهوفا. است

این مساله هم در سطح  -گرددمی تر یابد و ضعیفباشد که روز به روز فرسایش میروابط اجتماعی می

 چهارچوب نظري تحقیق ،این موضوع براي تحلیل و تبیین .جهانی و هم در سطح ملی مشاهده شده است

هدف  .ن طراحی گردیده استمتقابل نمادیدگرایی و کنش رو مکاتب کارک بوردیوو  امبر اساس نظریات پاتن

قهرمانی ورزش پیش بینی میزان توانایی نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در بررسی  ،از پژوهش حاضر

برقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و ، هاي ارتباطیکنش(وفاق اجتماعی دابعاافزایش در 

  .می باشد )همنوایی اجتماعی

مدیران ورزشی و غیر ورزشی  ،پژوهش يجامعه آمار. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی است   

ده استان باالي دو میلیون نفر جمعیت به شکل تصادفی  ،هاکه از بین این استان است  هبوداستان کشور  31

داراي  -هاتربیت بدنی استانن ادارات کل اشامل مدیران و معاون نفر 5 ،مدیران ورزشی .ندساده انتخاب شد

 از  نفر 3نفر شامل 5 ورزشی و مدیران غیر -توسعه ورزش همگانی و قهرمانیتجربه و زمینه  مدیریت در 

ن ادارات کل فرهنگ و ارشاد امدیران و معاوننفر از  2و  استانداري 31انتظامی و  امنیتیسیاسی، مدیران 

که  بودند  -فراهم نمودن همبستگیو ثبات  فرهنگ سازي برقراري نظم و داراي سابقه در زمینه -اسالمی

گیري به روش کل شمار و به نمونه ،در واقع. ندن نمونه آماري انتخاب شدعنوا بهنفر  100 در مجموع،

                                                           
                                                            E-mail:neek_m2008@yahoo.com )نویسنده مسئول(کارشناس مسئول امور ورزشی، دانشگاه مازندران ١

 دانشگاه بوعلی سینا، همدان دانشیار، 2

  کارشناس مسئول امور ورزشی، دانشگاه مازندران 3
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براي سنجش میزان . بودنامه  آوري اطالعات در تحقیق حاضر، پرسشابزار جمع .صورت هدفمند انجام شد

تجزیه و تحلیل داده ها  .استفاده گردید» آلفاي کرونباخ«ها و همچنین روش همبستگی درونی گویهروایی از 

  .صورت گرفت SPSS 16با استفاده از 

چهار بعد وفاق هر با قهرمانی هر چند متغیر مشارکت در ورزش  داد کهنشان ها تجزیه و تحلیل داده   

رابطه ) اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوایی اجتماعیبرقراي نظم ، هاي ارتباطیکنش(اجتماعی

به دلیل ی اجتماعی یهمنوامتغیر تنها دهد چندگانه نشان می اما تحلیل رگرسیون p) 05/0( داردمعنی داري 

کند که با توجه به واریانس ورزش قهرمانی را تبیین میاز  158/0 ،ضریب همبستگی دارا بودن باالترین

 01/0مدل رگرسیون درگام اول در سطح  ،در نتیجه .استمشاهده شده این واریانس تبیین شده  Fمیزان 

سه بعد بعد همنوایی اجتماعی را دارد و در تنها در  ورزش قهرمانی و نشان از توانایی پیش بینی معنی دار 

  .باشدنمی داریبینی معناین پیش  )اجتماعیبرقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن ، هاي ارتباطیکنش(دیگر 

  وفاق اجتماعی پیش بینی و ورزش قهرمانی،: اژگان کلیديو
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  مقدمه 

ایی، مثالً داخل درون مرزهاي جغرافی(وفاق اجتماعی، شکلی از ارتباط است که در آن گروهی از مردم    

دهند و این خود فضا را براي بروز  توانایی و مهارت براي تشریک مساعی را نشان می )مرزهاي یک کشور

محکم میان اعضاي یک وجود وفاق و توافق  .دآور وجود می   به )1توسعه به تعبیر چمبرز(تغییر خوب 

اندیشند و پیوسته در این  مهم فکري همه کسانی است که به رشد و تعالی جامعه می هجامعه، دغدغ

هاي متفاوت مردم، برآیندي مثبت ساخت تا حیثیت جامعه در مسیر  توان از خواسته اند که چگونه می اندیشه

تارها و ست که زمینۀ رفها و باورها اي از ارزش ر مجموعهمنظور از وفاق، توافق بر س .تکامل پیش رود

و هویت  کنداعمال و رفتارهایی که زندگی اجتماعی و جمعی را خلق . دهد اعمال اجتماعی را شکل می

ماند مگر اینکه رفتارها و امورات اجتماعی آن داراي ثبات و پیوستگی  یک جامعه پایدار نمی. بخشد

و تفاهم میان افراد و اعضاي  آید مگر با داشتن وفاق وجود نمی این ثبات و پیوستگی هم به و  مشخصی باشد

نظران در مورد تعریف وفاق اجتماعی اتفاق نظر وجود  با وجود آنکه میان صاحب. جامعه در امور مشترك

از بعد نظري، وفاق اجتماعی . توان این مفهوم را در دو بعد نظري و عینی مورد بررسی قرار داد میاما ندارد، 

اما . اشاره دارد که قرار است میان آنها وفاق اجتماعی به وجود آید به نزدیکی و سازگاري باورهاي افرادي

از بعد عینی، رفتار و نوع نظام اجتماعی است که در آن برآیند نیروها در جهت سازگاري، انطباق و تعادل 

چه هاي سیاسی، تالش براي یکپار ترین اهداف همه نظام بر این اساس، یکی از اصلی .بیشتر میان اعضااست

این امر به عصر حاضر اختصاص ندارد و همواره براي همه رهبران و  .هاي اجتماعی است ساختن گروه

هاي اجتماعی از همگونی در اهداف و  اندیشمندان امور اجتماعی مسلم بوده است که هر مقدار، گروه

و همبستگی هاي مهم اعتقادي و اجتماعی برخوردار باشند، زمینه ایجاد وفاق  ها و دغدغه گیري جهت

   ).14: 1390امیر انتخابی،(تر خواهد شد همگانی فراهم

یکدیگر   ها به کاري مفید و مؤثر براي نزدیک کردن خرده فرهنگ سازو  ،ورزشدهد نشان میمطالعات    

کاران ورزش  در مسابقات جهانی، اهتزاز پرچم و پخش سرود ملی یک کشور به دنبال پیروزي. است

و تجسم و  ههاي مختلف و یا فرهنگ اصلی آن کشور، بازگوکننده و تأکید کنند  فرهنگوابسته به خرده 

جذب اقوام در جامعه ملی یکی از کارکردهاي هویت ساز ورزش . مقوم وحدت ملی در آن کشور است

 باهاي ورزشی تیم) ترك، کرد، لر، عرب، ترکمن و بلوچ(با توجه به وجود اقوام گوناگون  ، رو  از این. است

المللی باعث نزدیک شدن حس هویت در بعد ملی در بین این اقوام و تقویت درخشش در سطح بین

  ).89: 1393ابراهیمی،( ده استهمبستگی و هویت ملی از طریق ورزش ش
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تواند عاملی مهم و اساسی در عرصه سیاسی و اجتماعی می هامروزورزش  ،بر اساس تحقیقات انجام شده   

مشارکت عمومی، نشاط روحی و روانی در جوامع، تخلیه   ، تقویت هویت ملی،اجتماعیدر ایجاد وفاق 

در کنار عناصر  ،در جهان امروز .، انسجام و همبستگی اجتماعی باشدهاي مخرب، امید و سرزندگی خشونت

، ورزش نیز جایگاه خود را پیدا  ، دین و سرزمین مشتركبخش هر ملتی مانند زبان بخش و وحدت هویت

ورزش به دلیل اثر پررنگ  اینک،. هر چند وزن هر کدام از این عوامل نسبت به دیگري متفاوت است ،کرده

تواند افراد یگانه عالمی است که می ،ورزش در عصر جدید. اي یافته است و زودهنگام خود جایگاه ویژه

شکست  ،مثال بارز این مطلب شاید. دار به همدیگر پیوند دهد اهاي  معن یک جامعه را در عین داشتن تفاوت

 ،اعالم کرده بود که در صورت پیروزي در انتخابات لوپن . فرانسه باشد 2001رقیب شراك در انتخابات سال 

اسطوره » زیدان«توانست  پس در صورت پیروزي می .مقیم فرانسه را اخراج خواهد کرد هاي مذهبیاقلیت

امروزه حضور . داین مسئله منجر به شکست او در انتخابات ش ،بنابراین .فوتبال آن کشور را اخراج کند

جذب اقوام در جامعه ملی از طریق ورزش از کارکردهاي مهم  و هاي ملی هاي مذهبی در تیم بازیکنان اقلیت

مشابه نقش ساختاري کارکردي  ،کننده ورزش براي یک ملت نقش منسجم .این پدیده اجتماعی است

انسجام . توان یافت باشد که در مطالعات کالسیک و مطالعات اخیر میات میمنتسب به ورزش در اجتماع

اي است که سبب اي و طبقاتی موجود در داخل کشور دلیل عمدهبراي مقابله با تنوع نژادي، قومی، منطقه

  ).1: 1389 تیموري،(رزشی کامالً آشکار را تشویق کنندها مشارکت در رویدادهاي وشود تا ملتمی

 بادهد که چگونه ورزش به یک جمعیت متنوع، عامل مشترکی مطالعه لور در مورد برزیل نشان می    

هویت ملی یا ناسیونالیسم ایفا  ایجادتواند نقش مهمی درپس ورزش می. بخشدمی "همبستگی ملی"عنوان 

مثال جالبی  ،جهانیمسابقات قهرمانی راگبی . دیها و اختالفات موجود فایق آ بطور موقت بر تفاوت و کند

هاي در حال جنگ در ایرلند و ایرلند شوند، جناحبرگزیده می هاهر سال وقتی تیم. در این زمینه است

شوند تا تیم بازیکنانی از هر دو گروه با یکدیگر ترکیب می می نهند،هاي شدید خود را کنار  شمالی دشمنی

: 1389 تیموري،(دهندبراي آن فریاد شادي سر می ملی ایرلند را تشکیل دهند، تیمی که مردم هر دو ملت

اگرچه . کنندالمللی را تشویق میهاي بین ها با آگاهی از نقش متحدکننده ورزش اغلب رقابت حکومت ).1

نمودن مردم جامعه بیانگر  منتقدان معقد به دیدگاه تضاد بر این باورند که استفاده از ورزش براي متجانس

ها که نتیجه این امر تقلیل احتمال  هاي حاکم بر آن این مردم از طریق تلقین ارزش تالشی است براي کنترل

اي از المللی مستلزم مشارکت در شبکههاي بین مشارکت در ورزش. باشدچالش علیه صاحبان قدرت می

وثر واقع لذا قبل از اینکه این مشارکت بتواند م. ها داراي قلمرو جهانی هستند ست که این سازمانها سازمان

توسعه یابد تا به وسیله  ،صالح باشندشایسته و ذي افراديپایگاهی سازمانی که کارکنان آن  دشود، بای

هاي مدیریتی و اداري در  د، مهارتنها به یکدیگر پیوند بخور آورد تا سازمانورزش که مکانیسمی فراهم می

  ).1: 1389 تیموري،(میان مردم توسعه یابد
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. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است     

این پدیده . هاي معنادار قرن بیست و یکم است ها و بازنمایی ها، ارزشورزش عرصه ظهور رفتارها، نگرش

توان با توجه به نگرش و ها نفوذ نموده که امروز می چنان در متن جهان زندگی انسان بعدي، آن چند

هاي ورزشی افراد طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایه اجتماعی افراد را بازشناسی کرد و از  فعالیت

بینی نمود و انسجام و  هاي زندگی را منسجم و پیش هاي ورزشی، سایر فعالیت روي رفتارها و فعالیت

توان ها  می ها و  ورزش شناختی تحلیل بازي جامعه با رویکرد ،بنابراین. همبستگی را تحت تاثیر قرار داد

: 1388 ،جوانمرد(اند را باز شناختها در آن پدیدار شده اي که ورزشهاي جامعه اي از ویژگی بخش عمده

30.(   

هاي اجتماعی است اي از پدیدهورزش و پرداختن به ورزش نمونه ،هاي به عمل آمدهبا توجه به بررسی   

رسد در عین حال که سرمایه اجتماعی موجود در جامعه می تواند به توسعه ورزش کمک که به نظر می

تقویت ابعاد سرمایه  بلکه اقبال عمومی جامعه به ورزش و پرداختن به ورزش نیز می تواند از عوامل ،کند

تماد همبستگی اجتماعی باال، روحیه انعطاف پذیري و تنوع طلبی، مشارکت مدنی باال، اع اجتماعی مثل

  .)38: 1390،رحمانی فیروزجاه(داردباشد که نشان از سالمت اجتماعی و روانی یک جامعه .... اجتماعی و

تواند در تقویت این سرمایه مهم اجتماعی می عواملورزش به عنوان یکی از به نظر می رسد  ،بنابراین   

که اعضاي جامعه با برقراري تماس با  طوريبه  ؛نقش زیادي داشته باشد اجتماعی یعنی وفاق اجتماعی 

  .باشندیکدیگر و پایدار ساختن آنها، قادر به کسب این سرمایه می

یکی از موضوعات اساسی است که  ،به عنوان یکی از مولفه هاي اساسی سرمایه اجتماعی 1وفاق اجتماعی   

توافق جمعی بر «: عبارت است ازوفاق اجتماعی . شناختی بوده است باز مورد توجه مطالعات جامعه از دیر

انرژي «اي از اصول و قواعد اجتماعی که در یک میدان تعاملی اجتماعی که خود موجود  سر مجموعه

توافق اجتماعی ) علت و معلول(زمان نتیجه و موجد  انرژي عاطفی هم. آیداست به وجود می» عاطفی

هاي ارتباطی، برقراري در چهار بعد کنش ،وفاق اجتماعی در این پژوهش). 146: 1379 جمشیدي،(است

 در. گرفته استنوایی اجتماعی مورد تعریف و بررسی قرار  نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و هم

کنش ارتباطی به کنش تحریف نشده و داوطلبانه که همواره به رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط آزادانه 

ها و قوانینی  تماعی به معناي اطاعت اعضاي جامعه از هنجارها، ارزشمنجر خواهد شد پرداخته و نظم اج

تعادل اجتماعی هم متضمن اندیشه چیزي است که قائم به . دهد است که اساس قوام جامعه را تشکیل می

نوایی اجتماعی به عنوان مولفه دیگر این  هم. ماندخود بوده و در طول زمان به صورتی پویا پابرجا می
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معناي فرآیندي روانی و اجتماعی است که از طریق آن شخص همان طرز تلقی و کردارها، پژوهش به 

  ).30: 1388 جوانمرد،( اندپذیرد که افراد مسلط بر محیط پیرامونش پذیرفتهعادات زندگی و اندیشه را می

بین متغیرهاي سابقه ورزشی، عضویت در تیم ملی، دعوت به گزارش کرد درتحقیقی ) 1388(جوانمرد   

اردوي تیم ملی و کسب مقام ورزشی با نگرش قهرمانان در زمینه تاثیر ورزش بر انسجام اجتماعی ارتباط 

آرامش، ثبات و  دهد بین متغیرهاي مستقل شادابی،این تحقیق نشان مینتایج . داري وجود دارد معنی

... ، سرمایه اجتماعی وکنش ارتباطی، تفاهم و توافق، وفاق اجتماعی زایش سازگاري،پایداري، هویت ملی، اف

 .با متغیر وابسته انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد

هاي سرمایه اجتماعی و مصرف ورزش را نشان  همبستگی مثبت میان مولفهخود  در تحقیقپارسامهر    

تعامل اجتماعی و احساس تعلق همبستگی اجتماعی،  مشارکتهاي  مولفه مصرف ورزش با  مولفه. دهد می

  .)1390:73( داردنسبتاً باالیی 

اي ایران، نام تاریخی  بر سر حق هسته شناسان ایرانی سه رخداد، اجماعبرخی جامعهکند بیان میفاضلی    

اند که اجماع حداکثري خلیج فارس و پیروزي تیم ملی فوتبال ایران بر امریکا را سه حادثه مهم دانسته

تواند مجرایی براي به ویژه فوتبال می ورزش همچنین،. ایرانیان را طی دو دهه گذشته به وجود آورده است

  )1391:174(. زندها به بدنه اکثریت باشد که در نهایت همبستگی ملی را رقم میزدن عالیق اقلیت گره

هاي مناسب براي هاي ورزشی عرصهکه باشگاه دهدنشان می) 2008:17( 1والست قیقنتایج تح         

 2شرريپژوهش  .باشدهایی با پیشینه مختلف قومی میزدن سرمایه اجتماعی میان مهاجران از اقلیت پل

اي در اجتماعات کردن مردم حاشیه توانند در دوباره دخیلهاي ورزشی میاثبات کرد برنامه) 2010:203(

هاي گوناگون را در بر  نه تنها  ورزش ،هاي ورزشی وسیعکلوپ ،همچنین  .ایفا نماید مهمی تر نقشوسیع

  .)2010:15( 3اوکاسیو فراهم نمایدارتباطات میان اعضاي کلوپ را نیز  مناسبی براي  فرصت گیرد، بلکهمی

ورزش در عناصر اجتماعی مانند  به سهم و نقشکارکردگرایان  مکاتب مختلف جامعه شناسی ازجمله   

گیرند که  در نظر می 4ورزش را به مثابه نهاد شبه مذهبی ،کارکردگرایان. ثبات اجتماعی تأکید و توجه دارند

. پردازد هاي مشترك بین افراد و جامعه می با استفاده از مراسم و تشریفات خاص خود به تقویت ارزش

نمودن افراد جامعه  جوانان و جوانان و سازگارپذیري نو کارکردگرایان به تأثیر ورزش در جامعه ،عالوه بر این

هاي فیزیکی تأکید دارند و آن را به عنوان  پرستی و نقش آن در تقویت توانایی هاي مثبتی نظیر میهن با ارزش

به . گیرند ها و تخلیه انرژي پرخاشگرانه با شیوه اجتماعی مطلوب در نظر می اي براي تجلی تنش عرصه
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کند و نوعی  مکتب، ورزش افراد یک جامعه یا حتی یک ملت را دور هم جمع می نظران این اعتقاد صاحب

  ).25: 1389نیک نژاد،(دهد یکپارچگی اجتماعی را رواج میاحساس وحدت و 

درون جهان اجتماعی ورزش، معانی نمادین بسیاري  معتقدند نمادین هم صاحبنظران مکتب کنش متقابل   

شناس به سادگی قابل  شود، براي یک جامعه فرآیندي که در خالل آن این معانی ساخته می. شود خلق می

تیم است، نه  گیرد کارکردي آشکار از وجود یک از آنجا که آنچه مورد مشاهده قرار می ،بعالوه. رؤیت است

 ،در ورزش. توان فراگرد جمعی ساختار معانی آن را مورد بررسی قرار داد می ،اي از افراد مجموعه

هاي نهادین مانند شکست و پیروزي، روحیه و اخالق ورزشکاري، فعالیت تیمی و تالش فردي از  ارزش

مفاهیم موجود در کنش متقابل نهادي از قبیل خود، دیگري تعمیم یافته، نقش، . اهمیت وافري برخوردارند

هاي تیمی، هنجارها، تشریفات،  ارزش. ت و هویت براي انجام هرگونه تحلیل از ورزش مناسبت دارندوضعی

هاي مربوط به شکست یا پیروزي در عرصه ورزش،  ها، آمارها و واکنش ها و عالئم، بازي ها، نشانه تشویق

موضوع به شمار  گران کنش متقابل نمادي به این اي براي جلب توجه تحلیل جملگی دالیل قانع کننده

و این که چگونه این هاي گروهی  دیدگاه کنش متقابل نمادي به معانی خلق شده در عرصۀ ورزش. آیند می

تأکید این دیدگاه بر آن دسته از معانی اجتماعی است که در . توجه دارد ،گذارند معانی بر ورزش اثر می

اي حائز اهمیت با یکدیگر تفاوت داشته  نههاي متفاوت حتی با بازیگرانی یکسان ممکن است به گو وضعیت

هاي ورزشی دنیاهاي نمادین هستند، دنیاي اجتماعی مناسبی  هاي گوناگون فعالیت از آنجا که شکل. باشند

هاي  معانی موجود در قلمرو فعالیت. آیند پردازان دیدگاه کنش متقابل نمادي به شمار می جهت بررسی نظریه

این . شوند گران اجتماعی خلق می توسط کنش...... طریق قواعد و قراردادها و ورزشی ذاتی نیستند، بلکه از

شارع (رنداند و کارکرد بیولوژیکی تحت پوشش معانی اجتماعی دا معانی برخاسته از مبانی اجتماعی

  ).40: 1381پور،

و هنجارهاي  شبکه هاي اجتماعی، است از پیوندهاي بین افراد تسرمایه اجتماعی عبار 1نظر پانتاماز    

هاي پانتام بر روي نقش مثبتی است که بیشتر تحلیل .ن پیوندها ناشی می شودآ مله به مثل که ازااعتماد و مع

  ).401: 2001پاتنام،(دادن سرمایه اجتماعی بازي کند، تمرکز کرده است ورزش ممکن است در شکل

ها جهت اهداف و امیال سیاسی دانسته و معتقد است  بسیج توده راکارکردهاي ورزش ) 1984( 2بوردیو   

اند تا  موضوعی براي رقابت میان نهادهایی تبدیل شده که به شکل کامل یا جزیی سازمان یافته به ورزش

او معتقد است نهادها و احزاب سیاسی و رقیب در . ها گام بردارند بتوانند به سمت بسیج و فتح سیاسی توده

که در این رهگذر به تدریج سندیکاها و  نده اتامین اهداف سیاسی استفاده کردز ورزش به جهت استفاده ا

بنابراین . اند داران به جمع این رقبا براي کارکردهاي سیاسی ورزش اضافه شده سرمایهسپس کلیساها و 
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روزي خود ورزش را ابزاري مناسب جهت رقابت در بین نهادهاي سیاسی به منظور سلطه و پی ،بوردیو

هنگام را  ه قدرت سیاسی زودب نقابلیت تبدیل شد ،معتقد بود ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی ،دانسته

  ).30: 1388جوانمرد،(دارد

به هر تقدیر از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرهاي متعددي براي تحلیل کارکرد ورزش بر وفاق    

) ورزش(همچنان که در این بخش توضیح داده شد، متغیر مستقلاجتماعی و اعتماد ملی مطرح شده است و 

توان با یک  تحقیق حاضر، مفاهیمی هستند که صرفاً نمی) وفاق اجتماعی و اعتماد ملی(و متغیرهاي وابسته 

بر پایه  ؛ یعنی،باشد ترکیبی باید چارچوب نظري پژوهش حاضر  پس. ها را سنجید یا تبیین نمود یه آننظر

  .دنا گردچند تئوري ب

، بیشتر بر مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بحث در تحقیات داخلی همانگونه که بیان گردید   

یا به بررسی میزان سرمایه اجتماعی و عوامل موثر  اندشده  و تاثیر آن را بر مفاهیم دیگر بر روي آن سنجیده

در مورد کارکرد ورزش بر وفاق اجتماعی و اعتماد ملی  .بر آن در جوامع آماري مختلف پرداخته شده است

علی رغم جستجو در منابع و اسناد مختلف تحقیقاتی، متاسفانه منبعی که مستقیماً  به موضوع تحقیق مورد 

توجهی محققان ایرانی به انجام مطالعه در این زمینه، محققان بی برخالف. نظر بپردازد مشاهده نشده است

در نتایج پژوهش خود به  کم و بیش به این موضوع پرداخته اند وخارجی در تحقیقات دهه اخیر خود 

اهمیت توجه به این موضوع و لزوم مطالعه و تحقیق بیشتر پیرامون این موضوع را در جامعه آماري مورد 

به لحاظ  با توجه به خالء نسبی پژوهش و مطالعه در این زمینه، این تحقیق. رده اندکمطالعه خود اعالم 

-ها و نتایج تجربی براي استفاده سایر محققانگسترش و تقویت ادبیات موضوع و فراهم شدن داده - علمی

ز طریق ا وفاق اجتماعی و اعتماد ملیو تقویت سرمایه اجتماعی،  ارائه راهکارهایی براي ارتقا -و عملی

  .کارکرد هاي مناسبی را در پی خواهد داشت –ورزش 

پدیده یک به عنوان   - باشدکه در این تحقیق ورزش قهرمانی مد نظر می - ورزشبه نظر می رسد    

ها بوده و زمینه را براي انسجام و همبستگی تواند بدون  نیاز به ترجمه، خود ترجمان ملتاجتماعی می

قادر است تا مشترکات بین ملل را به ارمغان آورده و مراودات و تبادل فرهنگی را اجتماعی فراهم نماید و 

به ورزش و گسترش  الزم است روشن شود که آیا پرداختنبنابراین  .)30: 1388 جوانمرد،(رقم بزند

حاضر در  هبه همین منظور مطالع باشد؟ اجتماعی وفاقفرصتی براي تقویت تواند به عنوان روزافزون آن می

 نایورزش قهرمانی از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی،  آیا که  است اساسی این مساله بررسیصدد 

این امر مهم به  ردر کنا ؟ابعاد وفاق اجتماعی را بیش بینی نماید افزایش زانتوانایی را دارد که بتواند می

کارکرد ورزش قهرمانی از دیدگاه مدیران آیا میانگین  شد که پرداخته خواهد نیز مواردبررسی به این 

   ورزشی و غیر ورزشی بیش از سطح متوسط است؟
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تعادل و  برقراري نظم اجتماعی، هاي ارتباطی،کنش -آیا مشارکت در ورزش قهرمانی با ابعاد وفاق اجتماعی

   ؟رابطه دارد همنوایی اجتماعی توازن اجتماعی،

  

  فرضیه اصلی تحقیق

  .وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد و  ورزش قهرمانی بین

  تحقیقفرعی ات فرضی

 .هاي ارتباطی وفاق اجتماعی رابطه وجود داردورزش  قهرمانی و بعد کنشبین  .1

 . رابطه وجود دارد وفاق اجتماعی برقراري نظم اجتماعی عدببین ورزش قهرمانی و  .2

 .وجود داردرابطه وفاق اجتماعی تعادل و توازن اجتماعی بعد بین ورزش قهرمانی و  .3

  .رابطه وجود داردوفاق اجتماعی همنوایی اجتماعی بعد بین ورزش قهرمانی و  .4

  

  پژوهش روش شناسی

که در آن براي گردآوري داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده بوده پیمایشی  ،روش پژوهش حاضر   

که در این جامعه می باشد ستان باالي دو میلیون نفر جمعیت ده اجامعه مورد مطالعه در این پژوهش، . است

ها مد نظر ، ادرات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداريبا عنوان  ادارات کل تربیت بدنیسه سازمان 

 ،ن، رئیس ورزش همگانیامدیران ورزشی شامل مدیران کل و معاون ،نمونه آماري  این پژوهش .بوده است

مدیران ورزشی شامل  نفر و مدیران غیر 5د به تعدا ها بدنی استان ادارت کل تربیت  رئیس ورزش قهرمانی در

ل فرهنگ و ارشاد اسالمی ن ادارات کاهاي کشور و مدیران و معاون کل سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداري

ابق مدیریتی در ورزش و فرهنگ سازي مدیران داراي س  ازنفر  100 ،مجموع و درنفر  5به تعداد  ها استان

به شیوه تمام شماري انتخاب  نمونه آماري  این پژوهش، به عبارت دیگر -ندو  برقراري نظم در جامعه بود

 ،افراد جامعه در ارتباط می باشند و از طرف دیگربا توجه به اینکه مدیران ورزشی مستقیما با . شده بود

مستقیما با امنیت و همبستگی افراد جامعه ) جامعه آماري مورد استفاده در این تحقیق(مدیران غیر ورزشی 

  .این پژوهش از این دو طیف مدیران انتخاب شده استجامعه آماري  مرتبط می باشند، 

نتایج تحقیقات نامه،  براي تنظیم پرسش. است نامه آوري اطالعات در تحقیق حاضر، پرسشابزار جمع   

هاي ورزشی و وفاق اجتماعی منتشر شده بود، مورد  اي که در خصوص فعالیتمطالعات کتابخانهمیدانی و 
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سپس با استناد به ادبیات پژوهش و حوزه  .هاي مورد نظر تعیین گردیدبررسی قرار گرفت و ابعاد و شاخص

معتبر در در تحقیقات  نامه از سواالت مشابه واالت پرسشموضوع تحقیق تالش گردید تا در طراحی س

 30برروي  پس از انجام یک پیش آزمون نامه اولیه و له بعد با تنظیم پرسشدر مرح  .شودسطح ملی استفاده 

براي  .شد حذف و یا اصالح ،سواالت نامناسب و مشابهمشابه پاسخگویان جامعه آماري، گویان  نفر از پاسخ

از پیش آزمون و آلفاي کرونباخ  ،نامهاز عتبار صوري و جهت روایی پرسش  ،نامهاطمینان از اعتبار پرسش

  spssتجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده هاي آماري و با نرم افزار  ،در نهایت. استفاده گردید) 86/0(

ن، به منظور توصیف و تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از شاخص هاي آمار توصیفی، میانگی. صورت گرفت

 -با استفاده از آزمون کلموگزوف .انحراف معیار، جدول و نمودار متغییرهاي تحقیق توصیف شدند

  .شد نجامو برازش رگرسیون ا Tسپس آزمون  .اسمیرنف تسن نرمالیتی انجام گرفت که داده ها نرمال بودند

  پژوهش یافته هاي 

  یافته هاي توصیفی

درصد مدیران در  47درصد مدیران در ارشاد ،  20 داده استاطالعات جمعیت شناختی جامعه آماري نشان 

 8/11 درصد نمونه آماري را مدیران  مرد و   2/88  .اندبودهها  درصد در استانداري 33تربیت بدنی و 

داراي مدرك  آناندرصد  7/ 2داده است سطح تحصیالت مدیران نشان . انددادهزن تشکیل را مدیران درصد 

درصد مدیران  4/91. بودنددرصد دکترا   1/3درصد فوق لیسانس و  3/44، لیسانس 45/ 4فوق دپپلم، 

درصد مدیران داراي سابقه  25 بودنشان داده وضعیت سابقه خدمت آنها . بودندمجرد درصد   6/8متاهل و 

درصد داراي سابقه  9/15سال  و  10-15درصد  25، سال 5- 1درصد   1/34سال،  5  خدمت کمتر از

  .بوده اندسال و بیشتر   15خدمت 

  یافته هاي استنباطی

  مقایسه میانگین کارکرد ورزش قهرمانی بر ابعاد وفاق اجتماعیآزمون  :1جدول                                    

 t P  انحراف معیار  میانگین  ابعاد وفاق اجتماعی

  001/0  56/17  573/0  00/4  ارتباطیکنش هاي 

  001/0  75/14  632/0  95/3  نظم اجتماعی

  001/0  76/12  620/0  80/3  تعادل و توازن اجتماعی

  001/0  06/15  641/0  97/3  اجتماعی همنوایی
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جهت مقایسه میانگین نمره کارکرد ورزش قهرمانی بر ابعاد وفاق  Tخروجی آزمون 1جدول بر اساس نتایج 

میانگین  کارکردهاي ورزش در ابعاد  وفاق  ،بنابراین. باشدمعنی دار می  p≥/05اجتماعی در سطح 

در ورزش   )، تعادل و نظم اجتماعی، کنش هاي ارتباطی، نظم اجتماعیی  اجتماعییهمنوا(اجتماعی

  .شدو معنی دار می باوسط قهرمانی  بیش از سطح مت

  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ورزش قهرمانی و ابعاد اعتماد ملی :2جدول 

 

       R       P  ابعاد وفاق اجتماعی

  009/0      261/0      کنش هاي ارتباطی

  001/0      327/0      نظم اجتماعی

  014/0     249/0      تعادل و توازن اجتماعی

  001/0      407/0      اجتماعی همنوایی

  

کنش هاي ارتباطی، نظم اجتماعی، (د وفاق اجتماعی ضریب همبستگی بین  ابعا ،2براساس نتایج جدول 

 لذا .معنی دار بوده است  p≥/05 با ورزش قهرمانی در سطح) اجتماعی همنوایی تعادل و توازن اجتماعی و

  .اجتماعی رابطه وجود داردوفاق ابعاد بین مشارکت در ورزش قهرمانی با 

  رگرسیون چندگانه پیش بینی ورزش قهرمانی براساس کارکرد هاي ورزش :3جدول

ضریب همبستگی   مدل 

 چندگانه

مجذور ضریب 

 همبستگی چندگانه

ضریب همبستگی 

  چندگانه تعدیل شده

F      
change  

     R سطح معنی داري 
change 

 همنوایی

  اجتماعی
397/0  158/0  148/0  65/16  001/0  158/0  

 

نتایج  با توجه بهبا متغیرهاي وابسته ) ورزش قهرمانی(رگرسیون خطی چندگانه بین متغیر مستقل تحقیق

کنش هاي ارتباطی، نظم اجتماعی، تعادل و (د شده در معادلهاز چهار متغیر وار داده است، نشان  3جدول

اجتماعی در گام اول به دلیل دارا بودن  باالترین   همنواییمتغیر  ) اجتماعی همنوایی توازن اجتماعی و

از  158/0وارد معادله رگرسیون شده و ) ورزش  قهرمانی  ( ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر وابسته 

مشاهده شده این واریانس تبیین شده و  Fواریانس  ورزش قهرمانی  را تبیین می کند که با توجه به میزان 

ورزش قهرمانی توان پیش بینی  ،بنابراین .معنی دار است 01/0ون درگام اول در سطح در نتیجه مدل رگرسی
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ابعاد سایر  در وباشد می دار داشته و معنی را همنوایی اجتماعی  فقط در بعدمیزان ابعاد وفاق اجتماعی را 

  .باشد نمی دارمعنی) ، تعادل و توازن اجتماعیکنش هاي ارتباطی، نظم اجتماعی(وفاق اجتماعی 

  

  بحث و نتیجه گیري

و به  می پردازدها و هنجارهاي فرهنگی یک جامعه به بررسی ارزش ،یک پدیده اجتماعی ورزش به عنوان   

این پدیده . دهدمورد توجه قرار میصورت ارتباط متقابل و مؤثر زوایاي مختلف و ابعاد نو رفتار انسانی را 

گرایی، هاي مشترك، ابزار سلطه، خشونتآیین ها، نمادها، ارزشیق مراسم، گذار  در عصر حاضر از طراثر

به عنوان یکی از مهمترین ... اي شدن وماعی و فرهنگی، سیاسی شدن، رسانهتجاري شدن، سرمایه اجت

که بخش اعظم جمعیت هر کشور را به اشکال گوناگون  درآمدهنهادهاي جامعه مدرن صنعتی و پساصنعتی 

ورزش به عنوان پدیده اجتماعی تام، بسیج منابع انسانی و مالی، تشکیالت سازمان  .تبا خود همراه کرده اس

اي، ارتقاي آگاهی محوري، سالمت روانی و لملل، نوعی سرگرمی و تفریح رسانهیافته، گسترش روابط بین ا

جسمی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی،رشد توریسم، تخلیه هیجانات و انفعاالت روحی، پرورش اخالق 

  . را به همراه دارد... انسانی و اجتماعی و

 ،انجام بازيمرین و در هنگام تبازیکنان شود که میعضویت افراد در تیم هاي ورزشی سبب  ،در واقع   

به  انجام چنین فرایند جامعه پذیري منجر اجتماعی را بپذیرند و رعایت کنند وها و هنجارهاي ارزش

: معتقدند  -اندیشمندان جامعه شناسی ورزشی از - 1نیکسون و فراي. تقویت همبستگی اجتماعی شده است

و جامعه  بود مهارت هانگرش ها، بهحاصل جامعه پذیري از طریق ورزش، یادگیري و شکل گیري باورها، «

کاران قابل انتقال است ها به زمینه هاي دیگر زندگی ورزشاین آموخته. ها و هویت جنسی استپذیري نقش

شود که در زمینه هاي دیگر حیات خود نیز در فعالیت هاي گروهی و جمعی به صورت و موجب می

هاي تربیتی کسب شده در فعالیت هاي ورزشی به آموزه ،به عبارت دیگر. مل می کنندموفقیت آمیزي ع

  )1384صداقت زادگان،(» .زندگی ورزشکار منتقل می شوندموقعیت هاي دیگر 

  یکی از کارکردهاي پنهان مشارکت ورزشی، ایجاد  ،آیدکه از فواید اجتماعی ورزش بر میهمچنان   

به این صورت که اعضاي جامعه با برقراري تماس با  ؛هاي دوستان و همبستگی بین افراد استشبکه

  ).1388پارسامهر، ( یکدیگر و پایدار ساختن آنها، قادر به کسب آنها می باشند

                                                           
1 Nikson.h.I& Fery.J.h 
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 هاي مختلف کارکردهاي متنوع ورزش در حوزه ،تحقیقات انجام شده و نتایج این پژوهش با توجه   

عالوه   ،اصلی این پژوهش را به خود اختصاص دادهکه محور و ابعاد آن  جمله وفاق اجتماعی ازاجتماعی 

اي در جوامع امروزي جایگاه ویژه ،اندیشمندان علوم انسانی بوجود آورده است خاطردر  ايدغدغهبر آنکه 

   .پیدا کرده است

یکی از موضوعات اساسی است که از دیر باز مورد توجه مطالعات جامعه شناختی بوده  وفاق اجتماعی   

هاي ارتباطی، برقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن در چهار بعد کنش وفاق اجتماعی در این پژوهش. است

  ).26-30: 1388جوانمرد،( گیرداجتماعی و همنوایی اجتماعی مورد تعریف و بررسی قرار می

یکی از مولفه هاي اساسی و بنیادین سرمایه  به عنوان وفاق اجتماعی با توجه به اهمیت و جایگاه    

رسد یکی از فاکتورهاي اجتماعی موثر در به نظر می، عاملی در حفظ ثبات سیاسی جامعه  و اجتماعی

که همه افراد صرفنظر از اینکه خود چقدر به ورزش  باشدواژه کامال آشناي ورزش   ،تقویت وفاق اجتماعی

ها هاي جهانی به ویژه در برخی رشتهو یا دست کم دنبال کردن مسابقه یپردازند، به شنیدن اخبار ورزشمی

هاي مردم درباره ورزش افزایش قابل و آگاهیهاي اخیر اطالعات در سالهر چند . دهندعالقه نشان می

هاي ذي ربط هاي بسیاري در زمینه شناساندن ابعاد گوناگون ورزش از سوي سازمانیافته و فعالیت یتوجه

 .هاي گروهی صورت گرفته است که این امر نشان از ابعاد مهم و گوناگون این پدیده اجتماعی داردرسانهو 

هاي با هم نشینی دو فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی  و فرهنگکه  ایران به عنوان کشوري در حال توسعه 

این رویه از دوره صفویه آغاز گشته و با باالترین سطح وفاق  باشد ومی پذیرفته شده از غرب مواجه

در دوره کنونی در کنار شهرنشینی گسترده، ارتباطات  اما ،اجتماعی در انقالب اسالمی نمود پیدا کرده است

اي و جهانی شدن به عنوان یک اصل که خواهان شکستن مرزهاي فرهنگی و ارزشی بین اینترنتی و ماهواره

گذارد مواجه ها بوده و تاثیرات خود را بر روند وفاق ارزشی و هنجارهاي ملی به نمایش میملت  -دولت

عی در عرصه امهم و تاثیرگذار در انسجام و وفاق اجتم لیورزش می تواند عام .)1378 احمدي،(باشیم می

ورزش  نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در میزان توانایی پژوهش حاضر با هدف بررسی. باشدملی 

هاي ارتباطی، برقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن کنش(افزایش ابعاد وفاق اجتماعی پیش بینی قهرمانی در

ها نشان داده است مشارکت در ورزش قهرمانی با هر یافته .انجام شده است) اجتماعی و همنوایی اجتماعی

هاي ارتباطی، برقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوایی کنش(چهار بعد وفاق اجتماعی

بیانگر مقایسه میانگین نمره کارکرد ورزش قهرمانی برابعاد وفاق اجتماعی  ،همچنین .داردرابطه ) اجتماعی
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کنش هاي  ،اجتماعی همنوایی(در ابعاد  وفاق اجتماعی قهرمانی میانگین  کارکرد ورزشآن است که 

  .در ورزش قهرمانی  بیش از سطح متوسط و معنی دار می باشد) تعادل اجتماعی و ، نظم اجتماعیارتباطی

به دلیل  ،اجتماعی همنوایی بعددر  تنهاورزش قهرمانی دهد تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می ،همچنین   

وفاق و در سه بعد دیگر  برخوردار بوده استدارا بودن باالترین ضریب همبستگی، از توانایی پیش بینی 

دار نبوده این پیش بینی معنی) هاي ارتباطی، برقراي نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعیکنش(اجتماعی 

  .است

 ،)1389(امیرتاش ،)13( فاضلی ،تایج بدست آمده توسط محققان داخلنبا  هاي این پژوهشیافته   

در شکل دهی افکار را ورزش مفید نقش موثر و که ) 1387(شارع پور و )1388(فتحی ،)1388(جوانمرد

نشان داده سازگاري و ارتباطات دوستانه ، هاي ارتباطیها و اصول، افزایش کنشعمومی، پایبندي به ارزش

 2دانیل بوردسی ،)2010( 1برانازهاي خارجی مانند پژوهشهاي یافتهبا  ،همچنین ،.ردهمخوانی دا بودند

اي براي یکپارچگی اجتماعی، گره زدن که ورزش را عرصه) 2003( 4بریدولد و )2006( 3سیپل ،)2006(

  .همخوانی دارد ،دانستندها، گسترش ارتباطات اجتماعی و همبستگی اجتماعی گروه

المللی بیشتر شده هاي بیناي ایران و تحریم مسئلۀ هسته به دلیلهاي اخیر که فشارهاي سیاسی ر سالد

هاي ورزشی بر همبستگی و هویت ملی ایرانیان اثر گذاري بیشتري است، هرگونه شکست و پیروزي تیم 

همبستگی و  يتقویت و ارتقا درلذا با در نظر گرفتن جایگاه و تاثیر تعیین کننده ورزش . پیدا کرده اند

بخصوص ورزش قهرمانی به عمل آورند اي به گسترش ورزش توجه ویژهباید مسئوالن کشور ، هویت ملی

در برابر تهدیدات خارجی که ایجاد تشتت و را وحدت و انسجام داخلی و تحکیم هویت ملی تا بتوان 

  .تفرقه در جامعه متعدد االقوام ایرانی را هدف گرفته اند، تضمین و تحکیم نمود

به عنوان یکی از براي تقویت وفاق اجتماعی  تواند فرصت مناسبیمی ورزش و گسترش روز افزون آن

نتایج این تحقیق و انجام  ،به عبارتی دیگر. فراهم نمایدبنیادین سرمایه اجتماعی اساسی و  هاي مولفه

ممتاز تلقی  متولیان امر،براي  در ارائه راهکارهاي کاربردي و مناسب تواندمیبیشتر دراین حوزه تحقیقات 

                                                           
1 Branas 
2 Burdsey 
3 Sipple 
4 Breedveld 
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در  ثبات و پیوندهاي اجتماعیاجتماعی و ، همبستگی وفاق اجتماعی يتقویت و ارتقااي براي و زمینه دگرد

 .جامعه فراهم نماید

  پیشنهادها

با کلیه نهادهاي سیاسی، با توجه به نقش مثبت و ارزنده ورزش در پیکره جامعه و ارتباط متقابل آن 

انجام اقدامات مقتضی براي نهادینه کردن ورزش در دوره رسد به نظر می، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

ضروري ها ساعات درس ورزش و تربیت بدنی در مدارس و دبیرستان افزایش از طریققبل از دانشگاه 

   .باشد

هاي ورزشی که بخش اعظمی از افراد از تماشاي آن بیش از با توجه به زیبایی و هیجان فعالیت ،همچنین

هاي ورزشی از هاي الزم براي همگانی کردن فعالیترسد زمینهبرند، ضروري به نظر میانجام آن لذت می 

 .به طور جدي دنبال گردد - که به تدریج شروع شده است -گروهی بویژه صدا و سیماطریق رسانه هاي 

ود را از حالت انفعال خارج و خ ...مراکز علمی، آموزشی، ورزشی، اداري، کارگري، صنعتی و عالوه بر آنکه

  .نمایندهاي وزشی مقید به انجام فعالیت

عتبار ابزارهاي سنجش روبرو با مشکل روایی و ا ، مطالعات کمی همواره علی رغم برخورداري از پایاي باال

هاي  تحقیق حاضر با استفاده از روشپژوهش هایی همچون شود نتایج حاصل از  پیشنهاد می هستند که

                                                                                                                             .مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیردمطالعات  کیفی نظیر مصاحبه 

لذا پیشنهاد  .فقط در قلمرو ده استان انجام شده است ،هاي ناشی از بودجه حاضر به علت محدودیت همطالع

شرایطی را فراهم نمود تا بهتر بتوان به  ،ها و مقایسه نتایجگردد با انجام مطالعات مشابه در سایر استان می

  .                                                                    هاي اجرایی مبادرت نموداتخاذ سیاست

نیز مفید فایده خواهد  ر و مقایسه آنها با یکدیگرهاي کشوها و سایراستانانجام تحقیق مشابه در دانشگاه 

 .بود
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  منابع

 مقایسه اجتماعی شدن دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ") 1389(، علی محمد امیرتاش

 .شماره دوم سال چهارم، .نامه علوم اجتماعیپژوهش ."مقطع راهنمایی

 ،نشر نی :تهران .افسانه تا واقعیتقومیت و قوم گرایی در ایران از  )1378( حمید احمدي 

 ي فرهنکی مرکز هامعاونت پژوهش ."نامه وفاق اجتماعیپژوهش") 1390( شهرود انتخابی،امیر

 .75شماره . تحقیقات استراتژیک

  خبرنامه جنوب . "أثیر ورزش بر ایجاد هویت و تحکیم هویت ملیت") 1393(ابراهیمی، طالب

 .نیوز

 انتشارات دانشگاه یزد :یزد. شناسی ورزش جامعه) 1388( مهر، مهربانپارسا 

  ،جامعه پذیري ورزش و رابطه آن با امور بین الملل" )1389( عباس تیموري". 

 شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران  بررسی جامعه") 1388(کمال  ،جوانمرد

واحد علوم  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسی دکتري جامعه . "دهه هشتاد، مورد مطالعه کرمان

 .وتحقیقات

 فصلنامه مطالعات ملی. "وفاق از منظر قرآن و حدیث") 1379( جمشیدي، محمدحسین .

 .3و2شماره

 سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ")1390(علی رحمانی،  ؛فیروزجاه

نامه فصل ")دانشگاه مازندرانورزشکار  مطالعه موردي دانشجویان ورزشکار و غیر(ورزشی

 .سال دوم،شماره دوم. شناسی مطالعات جوانان جامعه

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت " )1387( حسینی راد، علی. شارع پور، محمود
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Social consensus is one of the main issues of the past, long regarded experts 

in the field of social and cultural studies. Over time, it not only did not lose 

its importance, but also has gained global importance because of increasing 

developments on the international scene. Social consensus as a fundamental 

component of social capital and of factors affecting social relations that daily 

wear tends to be weak. This issue has been observed globally and nationally. 

The analysis of this issue was designed on the basis of Bourdieu's theories 

and schools Pantam and functionalism and symbolic interactionism. The aim 

of this study was to investigate the attitudes of sports and non-sports 

administrators the ability to predict the rise of social consensus athletics (act 

of communication, establish social order, social balance and social 

conformity). 

This is due to the implementation of the survey. The study samples were 

non-sport athletic directors from among the directors of the country's 31 

provinces, among the ten provinces of the two million people were randomly 

selected. Therefore, among the directors, 5 persons including directors and 

assistant athletic departments of physical education unsporting Astan¬Ha 

managers and directors of the political, security to 3 Estandard 31 and 

deputy director of the Office of culture and the number 2 of persons Who 

have experience in the culture of order, stability, providing solidarity (total 

of 5 persons as directors of non-sports) for a total of 100 individuals were 

sampled. Data collection tools in the study was a questionnaire. To assess the 
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internal consistency reliability of the items as well as "alpha" was used. Data 

analysis was performed using SPSS 16.                                                                       

 Data analysis showed a variable that participation in athletics all four 

dimensions of social consensus (communicative action, establish social 

order, social balance and social conformity) has a significant relationship(p≤ 

0.05). However, multiple regression analysis showed that the only variable  

highest correlation due to social conformity, /158 explaining the variance in 

athletics given that the variance of F is observed. As a result, the first 

regression Level 0/01 showed significant predictive ability in athletics is 

only after, social conformity a nd in three dimensions (act of 

communication, establish social order, social balance) This  predict can not 

be of the meaning. 
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