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  اعتماد ملی تقویت بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در

  1غالمرضا شعبانی بهار

   2محمدرضا نیک نژاد

   3ابوالفضل فراهانی

   4عباس صمدي

  ٢٠/٩/١٣٩٢: تاریخ دریافت مقالھ

  ٨/١١/١٣٩٢:تاریخ پذیرش مقالھ

  

 ،لذا هدف از پژوهش حاضر. آیدبه حساب میآن اجتماع و روابط  از اصولاجتماعی و سیاسی است و  یلمسابنیاد  ،5اعتماد

ها از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملیو مقایسه  بررسی

  .است

 مدیران غیراز  نفر 5و  مدیران ورزشینفر از  5 شاملنمونه آماري . از نوع پیمایشی است ،حاضر به لحاظ اجرا پژوهش

آوري اطالعات در تحقیق ابزار جمع). استجامعه آماري برابر با نمونه آماري ( باشند نفر می 100 وعمجمدر که  است ورزشی 

استفاده » آلفاي کرونباخ«ها و همچنین براي سنجش میزان روایی از روش همبستگی درونی گویه. نامه است حاضر، پرسش

  .صورت گرفت SPSS 16ها با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل  .گردید

. استر ابعاد اعتماد ملی داراي تفاوت معناداري دقهرمانی  همگانی و کارکرد وزشدهد نشان میها تجزیه و تحلیل داده

شخصی، (ضریب همبستگی ابعاد اعتماد ملی . تاثیر گذار باشد ،بنابراین متغیر مشارکت در ورزش توانسته بر میزان اعتماد ملی

قهرمانی معنادار بوده و همبستگی مثبت و مستقیمی بین مشارکت در ورزش قهرمانی همگانی و با ورزش ) تعمیم یافته، نهادي

  p). ≥05/0( و اعتماد ملی وجود دارد

هاي اساسی ملی به عنوان یکی از مولفهاعتماد که با تاکید بر  دارد در مجموع عوامل اجتماعی با ورزش یک وجه ارتباطی

نقش بسزایی داشته و با مجموعه روابط اجتماعی رابطه  ،ها سازي تعامل و ارتباط متقابل میان انساندر غنی سرمایه اجتماعی

  .کندتنگاتنگی برقرار می

  ورزش همگانی، ورزش قهرمانی اعتماد ملی، :اژگان کلیديو

                                                           
 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ١
 :E-mail                               )نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت ورشی دانشگاه بوعلی سینا همدان ٢

neek_m2008@yahoo.com   

 استاد دانشگاه پیام نور ٣
 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان ٤

1. Confidence 
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  مقدمه 

اجتماعی در خور بررسی و تامل، ، به عنوان یک پدیده فعالیت بدنیدر عصر حاضر ورزش و 

ا هیهها، نهادها، اتحادها، انجمنتهیئ. لی و جهانی به دست آورده استاي در دو سطح محایگاه برجستهج

هاي ورزشی، چه در سطح پردازند و در راستاي حمایت از فعالیتمی شی که به موضوع ورزهایتهو کمی

   .ها و مظاهري از این جایگاه هستندخود جلوه ؛کننددر سطح رسمی، کار و تالش میو چه محلی 

هاي اجتماعی است اي از پدیدهنمونهآن، ختن به ورزش و پردا ،دههاي انجام شبا توجه به بررسی

 ،کمک کند ورزشتواند به توسعه میرسد در عین حال که سرمایه اجتماعی موجود در جامعه که به نظر می

همبستگی اجتماعی باال،  مثل نیز می تواند از عوامل تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی آنورزش و پرداختن به 

باشد که نشان از سالمت .... ، اعتماد اجتماعی وروحیه انعطاف پذیري و تنوع طلبی، مشارکت مدنی باال

  )1390:6:رحمانی فیروزجاه(. استاجتماعی و روانی یک جامعه 

یعنی  ،اجتماعی تواند در تقویت این سرمایهمی ،به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم اجتماعی ،زشور بنابراین

به این صورت که اعضاي جامعه با برقراري تماس با یکدیگر و پایدار . نقش زیادي داشته باشد اعتماد ملی

بنیادین اجتماعی و  مسایل اعتماد از). 11: 1388پارسامهر، ( باشنداین سرمایه میساختن آنها، قادر به کسب 

ترین تعریف مترادف با تکیه در ساده ،اعتماد. آیدبه حساب می آناجتماع و روابط  از اصولسیاسی است و 

در این پژوهش اعتماد در . آمده است ،کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد به کار

  . گیردورد تعریف و بررسی قرار میم سه بعد بین شخصی، تعمیم یافته و نهادي

.... مانند اعضاي خانواده، دوستان و ،ما به کسانی که با آنها در کنش متقابل هستیم ،در اعتماد بین شخصی

یافته را دهیم و اعتماد تعمیماعتماد نشان می ،اعتماد نهادي، ما به یک سیستم کلی از خوددر . کنیماعتماد می

 اي تعریف کردهاي قومی و قبیلهبه گروه ،جداي از تعلق آنها ،به افراد جامعهتوان حسن ظن نسبت می

اعتماد به عنوان یک ویژگی خاص و عامل مستقل، موجب ایجاد و یا توسعه ). 2: 1390مهدي زاده،(

 کند واجتماعی ایجاد می اعتماد، انتظام« 6قول میزتاله ب. استهاي اجتماعی بسیاري از مفاهیم در واقعیت

اجتماعی را کند و روابط تعامالت اجتماعی را تنظیم می ،اعتماد .شودموجب انسجام و تعاون اجتماعی می

توان قرار دادن منابع فرد در اختیار دیگري به طور کلی اعتماد را می). 9: 1998میزتال،(» .سازدروان می

قبول حسن نیت  ،طبق تعریف نوعی ریسک است و ،اعتماد. دانست که آن دیگري خود آزادي عمل دارد

ها نشان بررسی). 154: 7،1377کلمن( فرد دیگر و فراهم آوردن امکان لطمه زدن دیگري به منافع خود است

که روز به است مل تاثیرگذار بر روابط اجتماعی اهاي سرمایه اجتماعی و از عودهد اعتماد یکی از مولفهمی

                                                           
2.Miztal  
3.

Colman 
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این مساله هم در سطح جهانی و هم در سطح ). 1: 1387فر،خوش( گرددیابد و ضعیف میروز فرسایش می

رو به کاهش است ) اعتماد ملی(ملی مشاهده شده است و در بسیاري از کشورهاي جهان سرمایه اجتماعی 

  )1: 1387فر،خوش. (داردو این کاهش به مدت چند دهه است که ادامه

به عنوان پدیده اجتماعی  ،استانی مد نظر قهرمهمگانی و که در این تحقیق ورزش ، به هر تقدیر ورزش 

و زمینه را براي انسجام و همبستگی اجتماعی  باشدها تواند بدون نیاز به ترجمه، خود ترجمان ملتمی

 بین ملل را به ارمغان آورده و مراودات و تبادل فرهنگی را رقم بزند هاياشتراكفراهم نماید و قادر است تا 

الزم است روشن شود که آیا پرداختن به ورزش و گسترش روزافزون آن بنابراین  )17: 1388جوانمرد،(

ها در گرو ها و چالشملی باشد؟ آشنایی با این فرصت فرصتی براي تقویت اعتمادتواند به عنوان می

حاضر  هبه همین منظور مطالع. استدر جوامع آماري مختلف مشارکت ورزشی بر اعتماد ملی  تاثیر سنجش

که یکی از ، همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی آیا ورزشکه  استمساله پاسخ گویی به این در صدد 

در آیا بین نقش ورزش همگانی و قهرمانی نقش دارد؟  ،گرددابعاد مهم و اساسی سرمایه اجتماعی تلقی می

  ي وجود دارد؟رادتفاوت معنی ) شخصی، تعمیم یافته و نهادي(ابعاد اعتماد ملی  تقویت

  

  پژوهشروش 

که براي تدوین چارچوب نظري  پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی است، ضمن آن

ده استان باالي دو جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، . تحقیق از تحقیقات پیشین نیز بهره گرفته شده است

کل فرهنگ و  هايهراکل تربیت بدنی، اد هايهکه در این جامعه سه سازمان ادار استمیلیون نفر جمعیت 

مدیران  مدیران ورزشی شامل ،نمونه آماري این پژوهش. مد نظر بوده است ،هاارشاد اسالمی و استانداري

 5به تعداد  ها بدنی استان هاي کل تربیتهیس ورزش قهرمانی ادارری ،یس ورزش همگانی، ریناکل و معاون

هاي کشور و مدیران و  نداريمدیران کل سیاسی، امنیتی و انتظامی استاجمله ورزشی از   نفر و مدیران غیر

 ،شودنفر می 100 نفر که در مجموع شامل 5ها به تعداد  ل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانک هايهن ادارمعاونا

تحقیق آوري اطالعات در ابزار جمع. استبه عبارت دیگر جامعه آماري برابر با نمونه آماري . باشند می

  . نامه است حاضر، پرسش

 ساروخانی،( .اعتبار صوري تعیین شده است بر اساس یققها و ابزارهاي سنجش در این تحگزاره 8اعتبار

سنجش که بر اساس طیف لیکرت طراحی  يابزارها 9یاز سوي دیگر، میزان روایی یا پایای .)139:1377

در این پژوهش براي سنجش میزان روایی از روش . همبستگی درونی تعیین شده است يپایه دیدند، بررگ

اي است و که مبتنی بر ماتریس همبستگی گویه» آلفاي کرونباخ«ها و همچنین همبستگی درونی گویه

تجزیه و ) 92:1384علیزاده و چینی پرداز،مهر(شد کند، استفاده ایی کل طیف را مشخص میوضریب ر

                                                           
4.Validity 
5.Reliability coefficient 
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  .صورت گرفت SPSS 16ها با استفاده از هتحلیل داد

  پژوهشیافته هاي 

تعداد                         
 مشخصات فردي گویه ها               پاسخگویان

 مطلق درصد

   اداره کل تربیت بدنی ورزشی    47 0/47
  

  نوع سازمان      
  
  
 

 

0/33 33   
 غیر ورزشی

 استانداري
 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  20 0/20

 مرد 82 2/88

 
 زن 11 8/11 جنس

 بی جواب 7 -

 فوق دیپلم 7 2/7

 
 

 تحصیالت

 لیسانس 44 4/45

 فوق لیسانس 43 3/44

 دکتري 3 1/3

 بی جواب 3 -

 متاهل 85 4/91

 
 مجرد 8 6/8 وضعیت تاهل

 بی جواب 7 -

 سال 5کمتر از  22 0/25

 
 
 

 سابقه خدمت

 سال 5 - 10 30 1/34

 سال 10 - 15 22 0/25

 سال و بیشتر 15 14 9/14

    بی جواب 12 -

 جمع پاسخگویان  100

  فراوانی جامعه و نمونه آماري بر حسب جنسیت، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل و سابقه خدمت) 1(جدول       

  

درصد مدیران در  20دهد شناختی جامعه آماري نشان میاطالعات جمعیت ) 1(با توجه به جدول 

درصد  نمونه   2/88.  باشندها میدر استانداري ،درصد 33درصد مدیران در تربیت بدنی و  47ارشاد، 

 2/7 دهدسطح تحصیالت مدیران نشان می. دهندتشکیل می انزنرا درصد  8/11مرد و آماري را مدیران 

 4/91. درصد دکترا هستند 1/3درصد فوق لیسانس و  3/44لیسانس،  45/ 4، درصد داراي مدرك فوق دپپلم

وضعیت سابقه خدمت آنها بر اساس جدول فوق نشان  .باشنددرصد مجرد می 6/8 درصد مدیران   متاهل و

-15درصد  25سال ،  5- 10درصد   1/34سال،  5 درصد مدیران داراي سابقه خدمت کمتر از 25دهد می

  .سال و بیشتر  هستند 15درصد داراي سابقه خدمت  9/15سال  و  10
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 )تعمیم یافته، نهادي شخصی،(کارکرد ورزش  قهرمانی بر ابعاد اعتماد ملی مقایسه میانگین . )2(جدول 

  

 T P  انحراف معیار ±میانگین   ابعاد اعتماد ملی

  /0001  32/12 77/3±616/0  اعتماد شخصی            

  /0001  23/13  87/3±649/0  اعتماد تعمیم یافته    

  /0001  09/14  89/3±619/0  اعتماد نهادي      

  

نتایج آزمون مقایسه میانگین کارکرد ورزش قهرمانی بر ابعاد اعتماد ملی ) 2(هاي جدول یافته

ها تغییرات کارکرد وزش قهرمانی تجزیه و تحلیل داده. دهدنشان می) اعتماد تعمیم یافته، نهاديشخصی، (

بنابراین متغیر مشارکت در ورزش قهرمانی توانسته است . بر ابعاد اعتماد ملی داراي تفاوت معناداري است

  .p) ≥/05( بر میزان اعتماد ملی تاثیر گذار باشد

  )شخصی، تعمیم یافته، نهادي(قهرمانی بر ابعاد اعتماد ملی  کارکرد ورزشضریب همبستگی ) 3(جدول 

 R P  ابعاد اعتماد ملی

  /007  /274  اعتماد شخصی

  /011  /258  اعتماد تعمیم یافته

  /009  /264  اعتماد نهادي

  

شخصی، تعمیم یافته، (دهد ضریب همبستگی بین ابعاد اعتماد ملی نشان می) 3(نتایج جدول 

با ورزش قهرمانی معنادار بوده و همبستگی مثبت و مستقیمی بین مشارکت در ورزش قهرمانی و ) نهادي

   p). ≥05/0( اعتماد ملی وجود دارد

  )تعمیم یافته، نهادي شخصی،(همگانی بر ابعاد اعتماد ملی  کارکرد ورزشمقایسه میانگین  )4(جدول 

  

 T P  انحراف معیار ±میانگین   ابعاد اعتماد ملی

  /0001  86/20 /479±01/4  اعتماد شخصی            

  /0001  59/24  /474±18/4  اعتماد تعمیم یافته    

  /0001  03/20  /576±15/4  اعتماد نهادي      

  

بر ابعاد اعتماد ملی  همگانینتایج آزمون مقایسه میانگین کارکرد ورزش ) 4(هاي جدول یافته
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تغییرات کارکرد وزش  ،هاتجزیه و تحلیل داده. دهدنشان میرا ) نهاديتعمیم یافته و  شخصی، اعتماد(

 همگانیبنابراین متغیر مشارکت در ورزش . قهرمانی بر ابعاد اعتماد ملی داراي تفاوت معناداري است

  .p) ≥/05( توانسته است بر میزان اعتماد ملی تاثیر گذار باشد

  

  )نهادي تعمیم یافته و اعتماد شخصی،(بر ابعاد اعتماد ملی  همگانیضریب همبستگی کارکرد ورزش ) 5(جدول 

 r P  ابعاد اعتماد ملی

  /001  /344  اعتماد شخصی

  /001  /371  اعتماد تعمیم یافته

  /024  /225  اعتماد نهادي

  

شخصی، تعمیم یافته، (نشان می دهد ضریب همبستگی بین ابعاد اعتماد ملی ) 5(نتایج جدول 

و  همگانیمعنادار بوده و همبستگی مثبت و مستقیمی بین مشارکت در ورزش  همگانیبا ورزش ) نهادي

   p). ≥05/0( اعتماد ملی وجود دارد

   

  در ورزش همگانی و قهرمانی نهادي، تعمیم یافته و مقایسه میانگین نمره اعتماد شخصی) 6(جدول 

 T P  ورزش قهرمانی   ورزش همگانی   

  انحراف معیار   میانگین   انحراف معیار   میانگین 

  /001  48/3  /616  77/3 /480  016/4  اعتماد شخصی 

  /001  88/4  /647  87/3  /473  18/4  اعتماد تعمیم یافته 

  /001  39/4  /619  89/3  /576  16/4  اعتماد نهادي 

 

در ورزش همگانی و  و نهادي ، تعمیم یافتهمیانگین نمره اعتماد شخصی )6(براساس نتایج جدول

در ورزش  ي، تعمیم یافته و نهادشخصیعبارت دیگر اعتماد ه ب .قهرمانی تفاوت معنی دار وجود دارد

 .p≥/05بیشتر از ورزش قهرمانی است ،همگانی

  گیريبحث و نتیجه

داري و در  شدن و غلبه نظام سرمایه  شتاب بیشتري به سمت صنعتیدر عصر حاضر که هر روز با 

رود؛ دغدغه  بیگانگی پیش می هویتی، انزوا، انفعال و از خود هاي اجتماعی، بی افزون پیوند نتیجه کاهش روز

بتوانند پیوندهاي  هایی ی شده است که با یافتن فرصتشناسان و مصلحان اجتماع فیلسوفان اخالق، جامعه
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اعتماد به عنوان یک ویژگی خاص و . گردانند به جامعه باز حاصل از این تحول را مجددا  عی گسستهاجتما

میزتال  ه گفتهب. شودهاي اجتماعی می موجب ایجاد و یا توسعه بسیاري از مفاهیم در واقعیت ،عامل مستقل

اعتماد تعامالت اجتماعی  .ودشکند و موجب انسجام و تعاون اجتماعی میاعتماد، انتظام اجتماعی ایجاد می«

که  استاینگلهارت معتقد ). 9: 1998میزتال،( سازدکند و روابط اجتماعی را روان میرا تنظیم می

باشد و این موضوع حتی در مورد مناطق معینی از  هاي فرهنگی در اعتماد به یکدیگر موثر می تفاوت

یک پدیده فرهنگی است  ،به این ترتیب اعتماد. تواند صحت داشته باشدمینیز کشورهاي داراي این شرایط 

 اینگلهارت سطوح نسبتا. قرار دارددهد و بنابراین در معرض تغییر که تجارب تاریخی مردم به آن شکل می

داند که شخص به احتمال زیاد نظام سیاسی موجود را نپذیرد و از راست یا پایین اعتماد را موجب آن می

ورزش نقش پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه  ).41: 1382اینگلهارت، ( حمایت کند، چپ افراطی

ابعاد اعتماد ملی هاي این پژوهش رابطه معنی داري  بین یافته. انجام شدهمگانی و قهرمانی در اعتماد ملی 

هاي این بررسی به یکی از مولفهدر . نشان دادانی و قهرمانی و ورزش همگ) شخصی، تعمیم یافته، نهادي(

نتایج . مورد بررسی قرار گرفته استورزش  با محور اساسی و بنیادین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد ملی

قهرمانی توانسته است بر میزان اعتماد ملی تاثیرگذار  همگانی و این پژوهش نشان داد مشارکت در ورزش

می میان مشارکت در ورزش همچنین استفاده از ضریب همبستگی نشان داد همبستگی مثبت و مستقی. باشد

  .وجود دارد) نهادي ،شخصی، تعمیم یافته( قهرمانی و فاکتورهاي موثر در اعتماد ملی

 غالمزاده ) 1390(پارسا مهر) 1391( اقدسی ازدست آمده ه تایج بنبا  هاي این پژوهشیافته

. همخوانی دارد) 2007(سیپل) 2008(الکن ،)2006(، آترلی)2005(دالنی و کنی ) 1997(هارتلاینگ) 1387(

تواند بین افراد مختلف چگونه می ،مفید سرمایه اجتماعینقش موثر و نشان داده بودند که این پژوهشگران 

 .یکسان استهاي اینگلهارت هاي این پژوهش با یافتههمچنین یافته. در استفاده از ورزش، تفاوت اینجا کند

- کنند میارتباط برقرار می همبا  ورزند ومیبه این نتیجه دست یافت که مردمی که به یکدیگر اعتماد او 

شود و نقش مهمی اجتماعی میهاي ورزشی تشکیل دهند و این به نوبه خود باعت افزایش اعتماد توانند تیم

از اعتماد اجتماعی باالتري  کهآنان که  دریافتنیز ) 2007(سیپل .کنددر حیات سیاسی و اقتصادي  ایفا می

در پژوهشی به بررسی ) 1387(غالمزاده  .اندداشته فرادي هستند که مصرف ورزش بیشتريا ،برخوردارند

هاي داوطلبانه هاي داوطلبانه و میزان اعتماد اجتماعی، مطالعه تطبیقی انجمنرابطه بین عضویت در انجمن

ان دادند که از میان چهار نوع انجمن داوطلبانه مورد بررسی در ها نشیافته. در دانشگاه مازندران پرداخت

از آنجا که . ندبیشتري بوداعتماد اجتماعی داراي هاي ورزشی به طور معناداري تنها اعضاي تیم ،این پژوهش

تواند کارکردهاي متنوع اجتماعی و فرهنگی نیز در پی دارد، می ،ورزش عالوه بر کارکردهاي اعتماد ملی

-رفتن از سکوهاي افتخار و کسب مدال رقابت شدید براي باال. اي در جوامع امروزي پیدا کندجایگاه ویژه

گیري از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جهانی و المپیک و بهره هايهاي رنگارنگ مسابقه
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ازي قهرمانان ورزشی س اي براي تربیت و آمادهها و جوامع به طور گسترده موجب شده است که دولت

این پدیده از حیث عوامل اجتماعی و فرهنگی داراي مفهومی غنی و ). 13: 1386عبدلی،(گذاري کنند سرمایه

که با تاکید بر سرمایه در مجموع عوامل اجتماعی با ورزش داراي یک وجه ارتباطی است . است ايگسترده

نقش بسزایی داشته و با مجموعه  ،ها قابل میان انسانسازي تعامل و ارتباط متدر غنی) اعتماد ملی(اجتماعی 

تواند در توجه به این متغیر و تقویت آن به نوبه خود می .کندروابط اجتماعی رابطه تنگاتنگی برقرار می

ونه من و سرمایه اجتماعی اساسی و بنیادین اعتماد ملی یک. نقش به سزایی داشته باشد تحقیقات آتی

بدین ترتیب . یا چند فرد می شودت که باعث ترویج همکاري بین دو غیر رسمی اساز یک هنجار ملموسی 

با . صورت پذیرد، ی براي ترغیب مردم به مشارکت در ورزشناسبریزي مرسد که باید برنامهبه نظر می

لذا . است شد انجام نشدهطور مستقیم به موضوع پرداخته با پژوهشی که بهرسد بررسی متون، به نظر می

  .رسدبیشتر در این زمینه ضروري به نظر می العه و تحقیقمط
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  منابع

 مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان ورزشکار و  )1391(، محمدتقیاقدسی

  .طرح پژوهشی دانشگاه تبریز ،ورزشکار دانشگاه تبریز غیر

 تماشاي (ف ورزشاجتماعی بر مصرنقش سرمایه ) 1390(سمیه جسمانی، .پارسامهر، مهربان

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار  فصلنامه ، دومطالعه موردي جوانان شهر یزد) ورزش

  .73-84ص) پیاپی 17( 1شماره حرکتی،

 ،فصلنامه تامین اجتماعی، هاي پست مدرن جهانی شدن و ارزش) 1379(رونالد اینگلهارت ،

  .8شماره

  شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه  جامعهبررسی ) 1388(جوانمرد ،کمال

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  ، پایانامه دکتري جامعهمورد مطالعه کرمان هشتاد،

  .459ص راهنما دکتر مهرداد نوابخش، استاد وتحقیقات،

 ردي استان مطالعه مو( تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی، )1387(خوشفر غالمرضا

 پایانامه دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی )گلستان

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

فصلنامه  ،)ورزشکار دانشگاه مازندران  مطالعه موردي دانشجویان ورزشکار و غیر( ورزشی

  ..3دوم، ص شماره سال دوم، شناسی مطالعات جوانان،  جامعه

 تهران، انتشارات بامداد بدنی و ورزش اجتماعی تربیت –مبانی روانی ) 1386(عبدلی، بهروز ،

 .کتاب

 هاي داوطلبانه و میزان اعتماد بررسی رابطه بین عضویت در انجمن) 1387(غالمزاده، خلیل

 .شناسی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران نامه جامعهن ، پایااجتماعی

 ،نشر نی: تهران منوچهر صبوري، ،بنیادهاي نظریه اجتماعی): 1377(جیمز کلمن.  

 مطالعه موردي شهر( بطه بین اعتماد و وفاق اجتماعیابررسی ر ):1390(مهدي زاده، صفیه 

  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، استاد راهنما دکتر احمد رضایین پایا )گنبد کاووس
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Background and purpose: Trust the fundamental problems of social and political 
foundations of society and social relations into account is. The aim of this study was 
to evaluate and compare the strengthening of the role of sport Public and the 
championship of the National Trust's view of sports and non-sports administrators 
province. 
Methodology: This study was conducted according to the survey. The Statistics 
sample of this research Sport   administrators The number 5 Person and non-sports 
administrators5 Person A total of 100 Person were included. (The population Statistics 
is equal to the sample) tool for gathering data in the present study, a questionnaire. To 
assess Rate of inter-item correlation as well as the " Cronbach's alpha " was used. Data 
analysis was performed using SPSS 16.                                                                                        
 Results: Analysis of the data shows the performance of sport Public and the 
championship of the National Trust Dimensions is a significant difference. So 
Variable participation in Sport has been able to affect the rate of the National Trust.: 
The correlation coefficient between the national trust (personal trust, generalized trust, 
institutional trust) with the sport Public  and the championship was significant and 
Direct and positive correlation between participation in Sport  Public and  
Championship and there are National Trust05). 
 Discussion:  A Total of Social factors associated with sport is a way that emphasizing 
the National Trust as one of the key components of social capital to enrich the 
interaction between humans Playing a role and a set of social relations are closely to  
connected. 
 
Key words: National trust, Public sports and Championship sports 
 


