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  )مردم شهر تالش(مطالعه موردي: اجتماعی  انسجام در کارکرد ورزش پژوهشی در باب

       3، دکتر محمدرضا نیک نژاد2، سید پویا رسولی نژاد1دکتر مهربان پارسامهر

  دهیچک

ورزش در ایجاد و حفظ انسجام اجتماعی، مطالعات اندکی در ند که علی رغم نقش و اهمیت بررسی ها نشان می ده هدف:مقدمه و 

 تالشن مردم شهر یدر ب یاجتماع انسجام کارکرد ورزش و فعالیت بدنی در یبررس حاضر با هدفپژوهش این باره صورت گرفته است. 

  .انجام شده است

اي خوشه يریگوه نمونهیبا استفاده از ش تالششهر نفر از ساکنان  380، ش انجام شدیمایش که به روش پن پژوهیدر ا روش شناسی:

گی فعالیت بدنی از سبک زندمقیاس ، هاابزار گردآوري دادهانتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ) PPS( متناسب

و باال بودن  محرز شد و صوري محتواییوه یاعتبار ابزار به ش بود.ز ییک یسالمت اجتماعمقیاس انسجام اجتماعی از و  سالمت محور

   .شتابزار پژوهش دا ییایت پایت از مطلوبیحکا، رهایمتغ يکرونباخ برا يب آلفایضر

و در بین افراد متأهل بیشتر در بین مردان بیشتر از زنان داري معنیبه طور اجتماعی  میانگین انسجام می دهدکهنتایح نشان  یافته ها:

و در متاهل ها بیشتر از ان داري بیشتر از زنفعالیت بدنی در مردان به طور معنیمیانگین نمرات همچنین . )P> 05/0( استاز افراد مجرد 

، به طوري که هر چقدر میزان ردداري وجود داو معنیاجتماعی رابطه مستقیم  ی و انسجامبین فعالیت بدن. )P> 05/0( ستمجرد ها

  فعالیت بدنی افراد افزایش می یابد، میزان انسجام اجتماعی آن ها نیز افزایش می یابد. 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چند متغیره بیانگر این موضوع است که متغیرهاي مستغل تحقیق توانسته اند بحث و نتیجه گیري: 

 فعالیتورزش و بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و گسترش انسجام اجتماعی را تبیین کنند.  ،یعنی ؛غییرات متغیر وابستهدرصد از ت 22

 د.یاري خواهد نموایجاد جامعه اي منسجم  و همچنینآن ها اجتماعی  در جامعه به افزایش انسجام بدنی افراد هاي

  

  .تالش ،یاجتماع سالمت، یاعاجتم انسجام، فعالیت بدنیورزش، : کلیدي يهاواژه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 ، ایراندانشگاه یزدجاممعه شناسی، دانشیار  .1

                            Email:puya_rasulinejad@yahoo.com           )نویسنده مسئول، ایران(دانشگاه یزد ،کارشناس ارشد جامعه شناسی .2

  ، بابلسر، ایرانکارشناس مسئول گروه آموزشی مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران. دکتري مدیریت ورزشی،3



238   95هم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدپژوهش 

  مقدمه

 در دنیاي امروز شرکت در فعالیت هاي ورزشی، به عنوان یک عنصر اساسی در زندگی افراد به شمار می آید.

خود  مختص به ورزش به عنوان یک پدیده و نهاد اجتماعی که از سطح خرد تا کالن شکل، ساختار و ماهیت

 نیازمند است.داران، صاحبنظران و ورزشکاران رکت کنندگان ورزش اعم از مربیان، هواحضور فعاالنه مشابه ، دارد

 ي،امروزه پیشرفت سریع علم و تکنولوژي انسان مدرن را با چالش هاي جدیدي مواجه نموده است. از یک سو

ارزش ها و  نت باعث گردیده تا جوامع نگران کم رنگ شدنگسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و شبکه اینتر

کاهش ساعات رسمی کار موجب گردیده افراد اوقات فراغت بیشتري  ،فرهنگ غالب خود باشند و از سوي دیگر

داشته باشند که در آن می توانند به دلخواه و آزادانه براي رسیدن به آرامش روانی و جسمانی به سرگرمی 

ورزش یکی از شیوه هاي  رنگ تر گردیده است ودر جوامع پر ورزشنقش نهاد  ،سودمندي بپردازد. به همین دلیل

   ).1(د یج براي اوقات فراغت محسوب می شورا

که آن را تکامل یافته اصطالح هایی همچون تمرین بدنی و فرهنگ بدنی در  1الرسونفعالیت بدنی از دیدگاه      

. فعالیت بدنی خود دارد زیر پوشش که همه نظام هاي فرعی دیگر رااست یک نظام اصلی  گذر تاریخ می داند،

در  مدنهاي گوناگون انسان بوده و هست. همچنینو ت رهمواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده در طی اعصا

ارتباطات خانوادگی و فعالیتهاي گوناگون اجتماعی سهم بسزایی داشته و از رهگذر فعالیتهاي تفریحی و اوقات 

لذت و شادي به ارمغان آورده است  ره، براي اعضاي خانواده خرسندي،وفراغت و برگزاري مراسم آیینی چند منظ

ین بهداشت و سالمتی و زندگی سالم براي افراد و جوامع و تام و نیز براي ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی

   ).2تاثیر ارزنده اي گذاشته است ( -بعنوان یکی از دستاوردهاي فعالیت بدنی -

ي اندام وار با سایر نهادها و ساختارهاي اجتماعی دارد، در ا باید به عنوان پدیده اي که پیوندفعالیت بدنی ر     

نظر گرفت. هنگامی که می خواهیم ورزش را به مثابه یک پدیده اجتماعی فراگیر و پویا مورد مطالعه و بررسی 

ر هستیم از علم جامعه شناسی، اصول قرار دهیم و ارتباط آن را با محیط بیرونی و فرهنگ اجتماعی بسنجیم، ناگزی

جامعه شناسی ورزش به عنوان دانشی نوپا در طی چند دهه اخیر شکل گرفته و روش هاي آن استفاده نماییم. 

است و سعی دارد جنبه هاي گوناگون ورزش را در پرتو نظریه ها و مباحث جامعه شناسی و از خالل پژوهش هاي 

خصوصیات جامعه شناختی انواع مختلف  عه شناسی ورزش، ویژگی ها ودر جام تجربی تجزیه و تحلیل کند.

فعالیت هاي جسمانی (ورزش هاي قهرمانی، تربیت بدنی، ورزش هاي تفریحی و بازي هاي ورزشی) تحلیل و 

  تفسیر شده است. در تحلیل و تبیین پدیده ورزش در جامعه، همواره به سه عنصر نیازمندیم:

  ورزشی و کارکردهاي مختلف آن در جامعهیت هاي متنوع . شناخت و آگاهی از فعال1

  . تبیین اهداف فعالیت هاي ورزش در جامعه2

ین قلمرو از جامعه ). ا3. تنظیم و طراحی برنامه هاي اجرایی و عملیاتی مربوط به انواع فعالیت هاي ورزش (3

در جهت مشروعیت دادن به ارزش ها و شناسی ماهیتی انتقادي دارد و در بسیاري از موارد باورهاي عمومی را که 

باورهاي ورزشی به کار می روند به چالش می کشد. در جهان امروز با وجود گسترش ارتباطات و تاثیر گسترده 

رسانه هاي ارتباطی همچنان جوامع از نظر فرهنگی از هم متمایز هستند و ورزش نیز به عنوان پدیده اي اجتماعی 

  ).4اعی آن جامعه تاثیر می گیرد و هم بر آن تاثیر می گذارد (هم از عوامل فرهنگی و اجتم

 

1- Larson 
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و  پردازدمی نحوه عملکرد فرد در جامعه یابیکه به ارز یمین مفاهیتراز مهم یکی، یاجتماعهاي ان مولفهیاز م     

ی به عنوان انسجام اجتماعاست.  1یاجتماعانسجام ، باشد هاانسانورزش و فعالیت بدنی رسد متاثر از می به نظر

یکی از مولفه هاي عمده سالمت اجتماعی است که در جهت حفظ و نگهداري جامعه و ارزش هاي آن اهمیت 

منظور از انسجام اجتماعی، ارزیابی کیفیت روابط فرد در جامعه و گروه اجتماعی اي است که به آن  اساسی دارد.

ستند. بنابراین انسجام اجتماعی گستره اي است که تعلق دارد. افراد سالم احساس می کنند که بخشی از جامعه ه

زندگی  ).5مردم احساس می کنند با دیگران وجه مشترکی دارند و به جامعه و گروه هاي اجتماعی تعلق دارند (

اجتماعی به سازگاري با دیگران، توافق با آنان و تا حدودي کوشش براي انتظارات آن ها نیاز دارد. افرادي که 

ي ارتباط با دیگران مشکل دارند یا از برخوردهاي اجتماعی واهمه دارند و دچار اضطراب، افسردگی و براي برقرار

روز انزواي اجتماعی هستند و یا درگیر رفتارهاي بزهکارانه و خالف ارزش هاي اجتماعی که در آن می زیند،

  ).6یه می کند (ضرورت پرداختن به انسجام اجتماعی و عوامل مرتبط با آن را توج افزون است،

است. اغلب مطالعات در  یاجتماع توام با انسجاماي جاد جامعهی، اورزش و فعالیت بدنی ياز کارکردها یکی     

اینکه چگونه و تحت چه  ،یعنی؛یندهاي شرکت در ورزشپیش آ رکز است. یکیمورزش حول دو مسئله مت

در ورزش یا نتایجی که از شرکت در ورزش می آورد و دیگر پی آیندهاي شرکت  يبه ورزش روشرایطی شخص 

می شود که دومی به یادگیري نگرش ها، ارزش ها، مهارت ها و گرایش هایی کلی مانند جوانمردي، فرد عاید 

روحیه کارگروهی، انضباط و خشونت می پردازد که تصور می شود بر اثر شرکت در فعالیت هاي ورزشی حاصل 

ورزش و فعالیت بدنی را به عنوان پدیده اي اجتماعی مطالعه می کنند  ،ظران). سیاستگذاران و صاحبن7می آید (

را صنعتی شدن و غلبه نظام سرمایه داري  پیوندهاي اجتماعی گسسته شده حاصل ازکه قابلیت این را دارد که 

ر راستاي ند. ورزش موجب فهم نمادهاي مشترك براي ایجاد توافق و تفاهم بین افراد ددامجددا به جامعه بازگر

ورزش را کلید شناخت جوامع دانسته و آن را مدخلی مناسب  2»الیاس«انسجام اجتماعی می گردد. در این زمینه 

  ). 8براي تحلیل ساختارهاي حاکم بر جوامع می پندارد (

  به طور کلی، برخی از کارکردهاي مثبت ورزش و فعالیت بدنی از لحاظ اجتماعی عبارتند از:

  ؛درونی ساختن هنجارهاي جمعی و باورها و ارزش هاي اجتماعی انتقال و درك، -1

  ؛قبول مسئولیت در جامعه و گروه هاي اجتماعی -2

  ؛توانایی برقراري ارتباط با دیگران و تقویت روابط اجتماعی -3

  ؛گاهی ها و تجارب گروهی و جمعیبروز استعدادها، احساسات، آ -4

  اد و رعایت حقوق دیگران؛اه افراحترام متقابل و توجه به جایگ -5

  ؛احترام به قوانین و التزام عملی به آن ها -6

  ؛انسجام و همیاري ،یارگیري تقویت روحیه همبستگی، تعاون، -7

  ).9داشتن هدف واحد و تالش براي تحقق آن به صورت گروهی ( -8

، آن را مدلی براي حوزه جامعه شناسی ورزش ضمن تاکید بر نقش و کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی     

شناخت ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی و مدخلی به منظور تحلیل این ساختارها پنداشته و غنی سازي اوقات 

فراغت، انتقال ارزشها، کاهش آسیبهاي اجتماعی و افزایش سالمت اجتماعی را از دیگر کارکردهاي اجتماعی 
 

1- Social integration 

2- N. Elias 
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به عنوان جنبش اجتماعی نوین براي فهم نمادهاي ورزش در جامعه معاصر می داند. همچنین از این پدیده 

مشترك ملی یاد شده که قادر به فراهم سازي مقدمات الزم براي کنش ارتباطی در راستاي ایجاد توافق و تفاهم 

  ).8بین افراد در راه نیل به انسجام اجتماعی است (

سجام اجتماعی دارد. ورزش باعث شان دادند که ورزش تاثیر بسزایی در تقویت انن پژوهش هاي بسیاري     

یادگیري و شکل گیري باورها، نگرش ها، شخصیت، بهبود مهارتها، درك از خود و همچنین بهبود ویژگی هاي 

روانی عمومی و جامعه پذیري نقش ها بر اثر انجام فعالیت هاي بدنی می گردد. از طریق فعالیت هاي ورزشی، 

زان هویت جنسی و یادگیري نقش، بر اساس نوع و میزان درگیري هویت جنسی و نقش ها آموخته می شود. می

در فعالیت ورزشی متفاوت است. این آموخته ها به زمینه هاي دیگر زندگی افراد ورزشکار هم قابل انتقال است و 

باعث می شوند که ورزشکاران بتوانند براي مشارکت در زمینه هاي دیگر زندگی نیز به شیوه موفقیت آمیزي عمل 

از یک تیم ورزشی کسب در واقع، هویت بسیاري از افراد از طریق ورزشکار بودن یا حداقل هواداري ). 10کنند (

انسجام اجتماعی را فراهم به ). گروه هاي ورزشی و عضویت یا ارتباط با آنها، فرصت دستیابی 11(می شود 

است. عضویت فرد در گروه هاي ورزشی، جامعه پذیري خاصی که فراتر از نزدیکان نسبی و سببی فرد  آورد،می

 عی را افزایش می دهدهمبستگی و انسجام اجتماهنجارهاي اجتماعی می شود و گروهی ارزشها و  موجب تقویت

) نشان داد که انجام فعالیت هاي بدنی و ورزشی به واسطه افزایش مهارتهاي 1384صداقت زادگان ( ).10(

) 1386پروین (از نظر . )12( یشتر حیات جمعی و اجتماعی می انجامداجتماعی و مشارکت پذیري، به باروري ب

هاي شخصیت نوجوانان مانند اعتماد به نفس، احساس آزادي و ارزش تاثیر پرداختن به ورزش در برخی جنبه

 یافته، پیوند فرد را باهاي سازمانمشارکت در ورزشکه به این نتیجه رسید ) 1384سلطانیان () 13(مثبت دارد. 

ها و هنجارهاي به این صورت که فرد در حین فعالیت ورزشی، ارزش دهد؛زایش میها و قواعد جامعه افارزش

-توان گفت ورزش به جامعهشود و در نتیجه میهاي سازگارکننده در وي تقویت میعرفی را درونی کرده، ویژگی

  ).14کند (پذیري افراد کمک می

اد دارند که نتیجه مهم ورزش و فعالیت بدنی، فرایند اجتماعی سازي آن است اعتق )1385پارکس و همکاران (     

آن مواجه خواهند شد، می  و بر اثر این تاثیرگذاري، کودکان و نوجوانان نقش هاي اجتماعی را که در آینده با

اغت از اشکال مهم هاي اوقات فرعنوان یکی از فعالیت)، ورزش به1989( 1آگنیو و پترسونبه اعتقاد . )15( آموزند

با مطالعه و جمع بندي بیش  نیز کین. )16( آید و داراي اهداف تربیتی زیادي استکنترل اجتماعی به حساب می

مقاله و تحقیق انجام شده پیرامون ورزش، نتیجه گیري کرد که برنامه هاي ورزش در مدارس اهداف نه  200از 

الحیت هاي اجتماعی می شود، دنبال کرده و در رشد و توسعه آن گانه اي را که شامل رشد اخالقی و نیز احراز ص

نادا، در تحقیقات خود در کا 4و تیوان 3در آلمان، جامعه شناسی فرانسوي بویه 2کارل دیم ).17اساسی دارد ( ینقش

اجتماعی صحه گذاردند. فرهنگ بدنی عامل مهمی در اجتماعی شدن و انسجام ورزش در سالمت  بر اهمیت ویژه

اشاره می کند فردي که خود را متعلق به یک تیم ورزشی ) 2003( 5). گلوور18صیت به شمار می آید (شخ

دیویس و  .)19( استداند، مسئوالنه تر عمل می کند. اساس کنش متقابل اجتماعی در ذات فعالیت فیزیکی می
 

1- Agnew and Petersen 

2- K. Deim 

3- M. Bouet 

4- Teevan 

5- Glover 
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هد افراد را افزایش و فرصت هاي بدنی و ورزشی، میزان تع) نشان دادند که مشارکت در فعالیت2013( 1منارد

  . )20( دهدآمیز را کاهش میبزهکاري و رفتارهاي خشونترفتارهاي ضد اجتماعی مانند ارتکاب 

تواند نقش عمده و کارکرد می رسد انجام فعالیت هاي بدنی و ورزشیمی نظر به ن چه گفته شد،توجه به آ اب     

ن پرسش است یبه ا ییگوپاسخ پژوهش حاضر در پی، نی. بنابرادینمافا یاافراد و جوامع  یاجتماع در انسجام مثبتی

  دارد؟ یاجتماع و ورزش چه کارکردي در انسجام فعالیت بدنی که 

  

  یشناسروش

که در آن براي گردآوري داده ها از تکنیک  استپیمایشی و از طرح تحقیق مقطعی  ،روش پژوهش حاضر

در زمان  تالششتر ساکن شهر یساله و ب 15افراد  ق شامل کلیهیقتح يت آماریجمعپرسشنامه استفاده شده است. 

که با استفاده شده است  )PPSاي متناسب (مطالعه بود. براي انتخاب حجم نمونه از شیوه نمونه گیري خوشه

مورد مطالعه  ونه انتخاب شده وعنوان نم نفر به 380تعداد ، درصد 95نان یبا سطح اطم استفاده از فرمول کوکران

از آماره هاي توصیفی و  SPSSافزار براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده با کمک نرم قرار گرفتند.

پرسشنامه اعتبار  بررسی يبرااستنباطی (آزمون تی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. 

  د. یکرونباخ استفاده گرد يز از آلفاین ییایسنجش پا يرابو اعتبار محتوا استفاده شد.  ياز اعتبار صورتحقیق 

  : است به قرار زیر، به اهداف تحقیق یابیدست ين پژوهش برایدر اابزارهاي مورد استفاده 

میزان ، جنس، سنخود را در مورد اطالعات  ن پرسشنامهیاق یان از طریپاسخگوی: شناختتیپرسشنامه جمع     

  .گزارش کردندزان درآمد یم اشتغال وت یوضع، ت تاهلیوضعتحصیالت، 

بعد  6سوال بوده،  24که شامل  HPLPII(2سالمت محور ( یپرسشنامه سبک زندگ: فعالیت بدنیپرسشنامه      

گویه) مورد استفاده  4این سبک زندگی را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش سواالت بعد فعالیت بدنی (

هاي گزینه با سواالت باشد. اینگزینه اي در مقیاس لیکرت می 4صورت قرار گرفته است. نمره گذاري سواالت به 

 نمره باالترین و 4 عالیت بدنیممکن در ف نمره ترینپایین است. شده م سنجیدهزیاد، کم و خیلی ک، خیلی زیاد

جهت  .دشومی تقسیم باال و پایین، متوسط فعالیت بدنی گروه سه به آمده به دست نمرات دامنه و است 16 ممکن

 75/0ضریب آلفاي کرونباخ  مولفه فعالیت بدنی،پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده شد که براي بررسی 

  محاسبه گردید که حکایت از مطلوبیت ابزار داشت.

انسجام اجتماعی یکی از ابعاد مقیاس سالمت اجتماعی کییز است که سه  ی:اجتماع انسجامپرسشنامه      

در اي نهیگز 4سواالت به صورت  يگذارنمرهبیشترین همبستگی را با مقیاس داشتند انتخاب گردیدند.  اي کهگویه

 ترینپایین است. شده سنجیده خیلی کم و خیلی زیاد، زیاد، کمهاي زینهنیز با گ سواالت این. است کرتیاس لیمق

 گروه سه به مدهآ دسته ب نمرات منهدا و است 12 ممکن نمره باالترین و 3 جتماعیانسجام ا در ممکن نمره

خرده مقیاس انسجام اجتماعی  يبه دست آمده برا يآلفا .شودمی تقسیم باال و متوسط، پایین اجتماعیانسجام 

  بود. 74/0

  

  
 

1- Davis and Menard 

2- Health promotion lifestyle profile2 
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  :هاافتهی

 ): توزیع نسبی پاسخگویان تحقیق1(جدول شماره 

 درصد تحصیالت درصد تأهلوضع درصد جنس

 4/39 ترم و پاییندیپل 6/42 مجرد 4/53 مرد

 6/60 باالتر از دیپلم 4/57 متأهل 6/46 زن

هاي پژوهش نمایش داده شده است. یافته 1اطالعات توصیفی مرتبط با پاسخگویان پژوهش در جدول شماره      

یت چنین بیشتر جمعدهند. همدرصد نمونه مورد مطالعه را زنان و بقیه را مردان تشکیل می 6/46دهد که نشان می

درصد)،  60اند. اکثر پاسخگویان (بیش از ) و مابقی را مجردها شکل داده4/57نمونه را افراد متأهل (معادل 

  اند. تحصیالتی باالتر از دیپلم داشته

  ): توزیع فراوانی و درصدي میزان فعالیت بدنی پاسخگویان بر حسب جنسیت2(جدول شماره 

  شدت  گویه  ردیف
  جمع کل  زن  مرد

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

1  

  

برنامه منظمی براي ورزش 

  کردن دارم.

  2/7  27  1/5  9  9/8 18  خیلی زیاد

  7/19  75  8/15  28  2/23 47  زیاد

  4/43  165  7/49  88  9/37 77  کم

  7/29  113  4/29  52  0/30 61  خیلی کم

2  

  

اوقات فراغتم را با فعالیت 

هاي بدنی می گذرانم 

وچرخه (مانند شنا، د

  سواري).

  3/5  20  4/3  6  9/6  14  خیلی زیاد

  8/51  197  1/53  94  7/50  103  زیاد

  30  114  6/31  56  6/28  58  کم

  9/12  49  9/11  21  8/13  28  خیلی کم

3  

  

تمرین هاي کششی را حد 

بار در هفته انجام  3اقل 

  می دهم.

  5  19  1/5  9  9/4  10  خیلی زیاد

  2/34  130  6/26  47  9/40  83  زیاد

  6/35  135  7/40  72  31  63  کم

  2/25  96  7/27  49  2/23  47  خیلی کم

4  

  

هنگام فعالیت ورزشی 

ضربان قلبم به میزان 

  مطلوب می رسد.

  5/4  17  8/2  5  9/5  12  خیلی زیاد

  45  171  5/43  77  3/46  94  زیاد

  1/37  141  7/36  65  4/37  76  کم

  4/13  51  9/16  30  3/10  21  خیلی کم

دهد. ) توزیع فراوانی و درصدي میزان فعالیت بدنی پاسخگویان را بر حسب جنسیت نشان می2جدول شماره (     

اعداد مندرج در جدول فوق حاکی از آن است که بیشترین میزان موافقت از سوي پاسخگویان نسبت به گویه 

 1/57، به طوریکه ابراز شده است» اري)اوقات فراغتم را با فعالیت هاي بدنی می گذرانم (مانند شنا، دوچرخه سو«



  243...  اجتماعی انسجام در کارکرد ورزش پژوهشی در باب

درصد از  5/49درصد از آنان به این گویه پاسخ کامال موافق و یا موافق داده اند. پس از آن نیز در مجموع 

اعالم » هنگام فعالیت ورزشی ضربان قلبم به میزان مطلوب می رسد«پاسخگویان نظر مثبت خود را به گویه 

نیز با انتخاب گزینه هاي کم و خیلی کم به این گویه پاسخ دادند. بیشترین میزان  درصد از آنان 5/50داشته اند. 

درصد  7/29اختصاص داده شده است به طوریکه » برنامه منظمی براي ورزش کردن دارم«مخالفت نیز به گویه 

گزینه کم را  درصد از پاسخگویان نیز 4/43از پاسخگویان با انتخاب گزینه خیلی کم به آن پاسخ دادند. حدود 

در هفته ان و زن انبار تمرین هاي کششی مرد 3انجام حداقل انتخاب نموده اند. البته الزم به ذکر است بین میزان 

انجام  مرددرصد از پاسخگویان  8/45تفاوت قابل مالحظه اي مشاهده گردیده است؛ بطوریکه براي نمونه تنها 

. همینطور در استدرصد  7/31ان زناند در حالیکه این درصد براي  دهاعالم نمو این تمرین ها را زیاد و خیلی زیاد

» هنگام فعالیت ورزشی ضربان قلبم به میزان مطلوب می رسد«ان در مجموع با گویه درصد مرد 2/52حالیکه 

  ان با این گویه موافق بوده اند.درصد از زن 3/46موافقت نموده اند، مجموعا  اعالم

  انسجام اجتماعیسخگویان بر حسب میزان ): توزیع پا3(جدول شماره

  جنسیت                     

  انسجام اجتماعی

  جمع  دختر  پسر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  1/32  122  1/40  71  1/25  51  کم

  7/49  189  8/45  81  2/53  108  متوسط

  2/18  69  1/14  25  7/21  44  زیاد

  100  380  100  177  100  203  جمع کل

بندي هاي مربوط به این متغیر با هم ترکیب و سپس رتبهبراي ساختن متغیر میزان انسجام اجتماعی، گویه     

انسجام اجتماعی نفر) از پاسخگویان میزان  189درصد ( 7/49)، 2هاي جدول شماره (شده است. بر اساس داده

ن این گونه بیان توااند. بدین سان مینفر) نیز در حد زیاد گزارش کرده 69درصد ( 2/18را در حد متوسط و  خود

- را در حد زیاد و متوسط از خود نشان داد انسجام اجتماعی خوددرصد از پاسخگویان میزان  9/67داشت که حدود 

- ها نشان میه. به طور کلی داداستدرصد)  9/59درصد) بیشتر از زنان ( 9/74اند که در این میان درصد مردان (ه

  بیشتر است. دهد که میزان انسجام اجتماعی پاسخگویان مرد از پاسخگویان زن

ن افراد یو همچن بین مردان و زنان در و انسجام اجتماعی فعالیت بدنیمیانگین دقیق تر به منظور مقایسه      

  .استفاده شده است مستقل از آزمون تیمجرد و متأهل 

  بین مردان و زنان دری اجتماع و انسجام فعالیت بدنیانگین میمقایسه ): 4(جدول شماره 

  امیانگین  مقوله  متغیرها
انحراف 

 معیار
T 

ي درجه

  آزادي
  داريسطح معنی
Sig 

  انسجام اجتماعی
  727/1  05/6  مرد

310/69  378  000/0  
  598/1  81/5  زن

  فعالیت بدنی
  101/2  37/9  مرد

845/88  378  000/0  
  855/1  86/8  زن
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شتر از ی) ب05/6ن مردان (یدر ب یاجتماع زان انسجامین میانگیبر اساس اطالعات جدول باال، در مجموع م     

 يداری) به طور معن37/9در مردان ( فعالیت بدنین نمرات یانگین می). همچنP> 05/0( ) بوده است81/5زنان (

  ) بوده است.86/8شتر از زنان (یب

  افراد مجرد و متأهلبین  در یاجتماع و انسجام فعالیت بدنی ینمقایسه میانگ): 5(جدول شماره 

  میانگین  مقوله  متغیرها
انحراف 

 معیار
T 

ي درجه

  آزادي
  داريسطح معنی
Sig 

  انسجام اجتماعی
  652/1  96/5  متاهل

125/69  378  000/0  
  688/1  94/5  مجرد

  فعالیت بدنی
  893/1  93/8  متاهل

436/89  378  000/0  
  027/2  28/9  مجرد

) 96/5ن افراد متأهل (یدر ب یاجتماع زان انسجامین میانگیدهد در مجموع میاطالعات جدول باال نشان م     

) 28/9( مجرددر افراد  فعالیت بدنین نمرات یانگین می). همچنP> 05/0) بوده است (94/5شتر از افراد مجرد (یب

  وده است.) ب93/8( افراد متاهلشتر از یب يداریبه طور معن

که بین میزان فعالیت بدنی پاسخگویان و میزان انسجام اجتماعی آن ها رابطه  استفرضیه اصلی تحقیق این      

  معناداري وجود دارد.

 فعالیت بدنی و انسجام اجتماعیبین  آزمون رابطه): 6(جدول شماره 

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی پیرسون  نام متغیر
Sig 

  000/0  442/0  انسجام اجتماعی

اجتماعی از آماره ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. این  ه بین فعالیت بدنی و میزان انسجامدر آزمون رابط

و جهت  ) :442/0valueو   :000/0sig( آماره نشان می دهد که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته معنادار است

). بنابراین فرضیه اثبات می شود، به  :442/0valueباشد ( رابطه مستقیم و مثبت و شدت رابطه نسبتا قوي می

  طوري که هر چقدر میزان فعالیت بدنی افراد افزایش می یابد، میزان انسجام اجتماعی آن ها نیز افزایش می یابد.

در این بخش، از رگرسیون چندگانه به منظور تبیین مجموعه عوامل استفاده شده است. در انجام تحلیل رگرسیون 

متغیر سن، جنس، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال،  7چند متغیره در این تحقیق در مجموع 

متغیر وارد شده در معادله، جنس و  7گردیدند. از میان  و میزان فعالیت بدنی وارد معادله میزان درآمد خانواده

از معادله له باقی مانده اند و سایر متغیرها معنادار تشخیص داده شده و در معاد 05/0فعالیت بدنی در سطح آلفاي 

  ل زیر مشاهده می گردد.ون در جدکه نتایج آخارج و حذف گردیده اند 
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  ): نتایج رگرسیون چندمتغیره7(جدول شماره 

  F  928/45:مقدار

 000/0 سطح معناداري:
  

  44/0 ضریب همبستگی چندگانه:

  22/0 ضریب تعیین:

  سطح معناداري  T  رد شده (بتا)ضرایب استاندا  متغیرهاي مستقل

  000/0  451/9  44/0  فعالیت بدنی

  001/0  378/0  12/0  جنس

، براي Fشکل رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطی است؛ زیرا مقدار آزمون      

. ضریب است P=000/0 با سطح معنی داري 928/45ي مستقل انسجام اجتماعی برابر تعیین معنی داري اثر متغیرها

تغییرات  درصد 22است که نشان می دهد  22/0 و ضریب تعیین آن برابر با 44/0همبستگی چندگانه برابر با 

پیش بینی می کنند. در مجموع با توجه به بتاي استاندار شده، میزان اثر سته را متغیرهاي مستقل معادله متغیر واب

  .استدرصد  12/0 جنسدرصد و میزان اثر  44/0فعالیت بدنی 

  

  :يریگجهیو نت بحث

قرار  یگوناگون يانسان، موجودي اجتماعی است و در جامعه زندگی می کند و در برابر خواست ها و سلیقه ها

گیرد که گاه ممکن است با دیگران همخوانی نداشته باشد و به عبارتی دیگر جامعه را می توان شبکه سازمان می

منطبق بر مجموعه قوانین و  تعاون دانست که به شیوه اي منظم،ال همکاري و یافته اي از گروه هاي در ح

ها در حال انجام کار ویژه هاي خود هستند و متمایل به تعامل و توازن که در آن همه عناصر گرایش هاي ارزش

 امعه، مفهومراي تعادل در ج. به نظر می رسد عنصر اصلی و اساسی بهستند، معقوالنه به سازگاري و وفاق دارند

نی ارها، منافع و مشترکات یا درون ذهانسجام اجتماعی است. انسجام به اتفاق رسیدن در زمینه ارزش ها، هنج

). انسجام اجتماعی داللت بر 21روا می شود، است (تردید کردن و ملکه ساختن هنجارهایی که درباره آن ها کمتر 

ام در کل ناظر به میزان و الگوي رابطه متقابل کنشگران، توافق جمعی میان یک جامعه دارد. به عبارتی انسج

همچون حوزه  انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین). 22( گروه ها و خرده فرهنگ هاي تمایز یافته است

امروزه ورزش و فعالیت بدنی عالوه بر آنکه به عنوان فعالیتی شکل و معنا پیدا می کند.  ورزش و فعالیت بدنی

تلقی می شود، به مثابه پدیده اي چند بعدي با کارکردهاي مختلف به شمار می آید. یکی از ابعاد ورزش، سودمند 

می تواند  2در حکم جنبش اجتماعی نوین 1»هابرماس«. جنبه اي که به تعبیر همانا جنبه هاي اجتماعی آن است

  ). 8داشته باشد (موثري اجتماعی نقش  در انسجام

رفت. یصورت پذ تالششهر مردم در بین  یاجتماع در انسجام ورزش کارکرد یدف بررسبا ه این پژوهش      

وجود دارد،  يداریم و معنیرابطه مستق یاجتماع و انسجام ن ورزشیب می دهدنشان ق ین تحقیا يهاافتهی

 کند.یدا میش پیز افزاین آن ها یاجتماع زان انسجامی، مفعالیت بدنی در افرادورزش و که با افزایش میزان يبطور

 و انسجام یفعالیت بدنمقایسه میانگین ر گروه متوسط قرار گرفتند. د فعالیت بدنیبیشتر پاسخگویان از نظر 

شتر از زنان است. یب يان به طور معنادارن فعالیت بدنی در مردیانگینشان داد که م بین مردان و زنان در یاجتماع

) 1998بررسی ها در مینه سوتا ( لمثا يبرا اند.د کردهییتا ياریقات بسیمردان و زنان را تحق تفاوت فعالیت بدنی
 

1- J. Habermas 

2- Neo Social movement 



246   95هم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدپژوهش 

نشان داده است که فعالیت هاي ورزشی در زنان به طور قابل مالحظه اي پایین است، فعالیت هاي ورزشی در 

در ) 2002( 3فوکس و ریچاردز. )23( و این فعالیت ها با افزایش سن کاهش می یابند استزنان کمتر از مردان 

هاي بدنی و پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مردان به طور کلی نسبت به زنان مشارکت بیشتري در فعالیت

این بود که زنان تنها در رشته هایی مانند یوگا و شنا بیشتر از مردان  ،فراغتی دارند. از دیگر نتایج تحقیق آنان

ویلجالمسون . )24( دهندت شرکت کننده ها را تشکیل میهاي ورزشی مردان اکثریمشارکت دارند و در سایر رشته

هاي بدنی به این نتیجه رسیدند هاي جنسیتی در فعالیت) در پژوهشی به منظور بررسی تفاوت2003( 4و جانسدوتیر

هاي سنگین جسمانی بین مردان و زنان تفاوت معناداري وجود هاي سبک و فعالیترسیدند که در دو سطح فعالیت

هاي سبک دارند، اما گرایش قیق آنان نشان داده است که زنان بیشتر تمایل به مشارکت در فعالیتدارد. نتایج تح

  . )25( شودهاي سنگین جسمی در بین مردان بیشتر مشاهده میبه فعالیت

) با توجه به الگوي گذران اوقات فراغت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که 1382الهام پور و پاك سرشت (     

ها هاي معناداري بین عالیق پسران و دختران و نوع و مدت زمان پرداختن به این فعالیتنظر جنسیتی تفاوت از

هایی که در بین دختران و پسران تفاوت قابل مالحظه اي داشت، فعالیت ورزشی بود وجود دارد. از جمله فعالیت

عطارزاده حسینی و سهرابی . )26( کنندزش میکه نتایج نشان داد به طور معناداري پسران بیشتر از دختران ور

روانشناختی موثر بر فعالیت بدنی  - ) در پژوهش خود متغیر جنسیت را در کنار سایر متغیرهاي اجتماعی1386(

هاي بدنی و ورزشی رابطه مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که جنسیت با نگرش به فعالیت

رحمانی و . )27( ه اي معنادار مشاهده شده استبین جنسیت و گرایش به ورزش رابط معناداري ندارد، ولی

هاي فراغتی پسران در مرتبه دوم و براي ) نیز به این نتیجه رسیدند که ورزش در بین فعالیت1385همکاران (

 دختران است دختران در مرتبه نهم قرار دارد که حاکی از تمایل بیشتر پسران به مشارکت در ورزش نسبت به

در پژوهشی که به وسیله سازمان ملی جوانان که این یافته ها نیز با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.  )28(

ردان هاي فراغتی مانند ورزش کردن در بین م) صورت گرفته است نتایج تحقیق نشان داده که فعالیت1381(

  . )29( بیشتر از زنان رواج دارد

د ییدر تاباشد. می شتریمردان از زنان ب یجتماعا زان انسجامیم می دهدکهنشان حاضر ق یقتح جین نتایهمچن     

ن یگران دور در بیزان اعتماد به دیو م ی) نشان داد اندازه شبکه اجتماع1384( ییکویه یمطالعه صالح ج،ینتان یا

در زنان  یکه اعتماد اجتماع ) نشان داد1388( يب پژوهش اسکندرین ترتی. به هم)30( ش از زنان استیمردان ب

ورود زنان به اجتماع  يبرا ياندك بوده و به منزله سد یروابط اجتماع یب شناختیک نشانه آسیبه عنوان 

  . )31( شودیمحسوب م

 یاجتماع زان انسجامیا مب یبر رابطه فعالیت بدن یق مبنیتحق یه اصلید فرضیموق ین تحقیاج ینتادر مجموع،      

نتایج پژوهش اند همخوانی دارد. ن دو متغیر را بررسی کردهییج با نتایج تحقیقات دیگري که رابطه ا. این نتااست

اجتماعی افراد را  و انسجام هاي بدنی میزان سالمتحکایت داشت که فعالیت )2002( 5لمیوکس و همکاران

توانند سطح تعهد جوانان را ه مییافتهاي سازمان) نشان داد که ورزش1380. همچنین هیوز ()32( دهدافزایش می

. استوبر و )33( د و در نتیجه موجب کاهش انحرافات و بزهکاري شوندنها و نهادهاي عرفی افزایش دهبه ارزش

 

3- Fox and Richards 

4- Viljalmsson and Jansdottir 

5- Lemieux et al 
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هایی مانند گیرد که او را براي مهارتهایی قرار می) معتقدند فرد در میدان ورزش در موقعیت2007( 6همکاران

اجتماعی او را ارتقا می  انسجامتر می کند و در نتیجه میزان انجام کار گروهی آماده تقسیم کار، همکاري، تعاون و

نشان دادند که مسابقات ورزشی مدارس در کاهش میانگین بزهکاري  نیز )2002( 7. کاکس و همکاران)34( دهد

  . )35( نوجوانان تاثیرگزار است

انسجام  يمنجر به بهبود و ارتقا فعالیت بدنین است که یشود امی ن مطالعه استنباطیاز ا یآنچه به طور کل     

هاي حاصل از این پژوهش که حاکی از اهمیت و ضرورت ورزش با توجه به یافته افراد جامعه خواهد شد. یاجتماع

هاي گردد جهت آشنایی بیشتر با اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در حوزهباشد، لذا پیشنهاد میبراي فرد و جامعه می

به وسیله هاي مختلف مردم هاي آموزشی در این زمینه براي گروهصصی زندگی فردي و اجتماعی، کارگاهتخ

گردد رابطه پیشنهاد می ،هاي مسئول برگزار گردد. از آنجا که این پژوهش در شهر تالش انجام شده استسازمان

ایج مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین دو متغیر ورزش و انسجام اجتماعی در سایر شهرها نیز مطالعه گردد و نت

گردد رابطه ورزش و فعالیت بدنی با متغیرهاي دیگري نظیر نشاط اجتماعی، سالمت روانی و ... مورد پیشنهاد می

رابطه فعالیت بدنی به رامون یپ ینه کافیشیتوان به فقدان پمی ن پژوهشیا يهاتیاز محدود مطالعه قرار گیرد.

 شنهادین منظور پیاشاره نمود. به هم اجتماعی و مولفه هاي اجتماعی همچون انسجام یعنوان مقوله اي فیزیک

 يهان گروهیو در ب یو اجتماع يفرد يرهایر متغیو ارتباط آن با سا رامون فعالیت بدنییپ یقاتیگردد که تحقمی

 را ی افراد جامعهن سیاست هایی در راستاي افزایش و تقویت فعالیت بدنیتدوهمچنین . ردیمختلف انجام گ

  نمود.  یابیارزجامعه و افراد آن  اجتماعی ارتقاي میزان انسجام يمحکم در راستا یتوان گاممی
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