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 62/6/31: تاریخ پذیرش                 11/3/39: تاریخ دریافت

 

 فرهنگي مؤثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني  -عوامل اجتماعي

 (شهر كرمان: مطالعه موردي) 
 

 2خواه ، عليرضا صنعت1الديني جواد معين

 

 چكيده

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر برر رررایش شرنروندان شرنر     
تحقيق براساس تلفيق نظریات ررافم،، ريردن ، بوردیرو و    چارچوب نظري . كرمان به ورزش همگاني است

نام سبک زندري ورزش محور مطرح كرده و از طرف دیگر متغيرهایي از  بلوخ است كه مفنوم جدیدي را به
جمله سرمایه اجتماعي ورزش محور، سرمایه اقتصادي ورزش محور و سررمایه فرهنگري ورزش محرور را    

نمونه تحقيق برابر برا  . ها پرسشنامه است مایشي و اب ار رردآوري دادهپي -روش تحقيق كمي .كند تعریف مي
تحقيرق برا   . شرود  شامل مري  1934ساله شنر كرمان را در سال  11نفر و جامعه آماري تحقيق جمعيت  044

تحليرل  رانره شرنر كرمران و     بندي شده در مناطق پرن   اي و طبقه ريري تلفيقي خوشه استفاده از روش نمونه
در قالب مدل مسير كه پس از اصالحات، برازش یافتره صرورت    ، وAmos 17ا استفاده از نرم اف ارمتغيرها ب

اي و  دهد كه متغيرهراي تصرور شراز از بردن، مصررف رسرانه       نتای  تحليل مسير نشان مي. پذیرفته است
 را برر رررایش   11/4و 24/4، 19/4سرمایه فرهنگري ورزش محرور تراثير مسرتقيب و بره ترتيرب در حردود        

انرد و متغيرهراي سررمایه اقتصرادي ورزش محرور، سررمایه اجتمراعي         شنروندان به ورزش همگاني داشرته 
محور، تننا و از راه سرمایه فرهنگي ورزش محور، تاثيري غيرمستقيب بر ررایش شنروندان به ورزش  ورزش
 .اند داشته

ر، سرررمایه اقتصررادي محررو ورزش همگرراني، تصررور از برردن، سرررمایه اجتمرراعي ورزش: هرراي كليرردي واژه

 محور محور، سرمایه فرهنگي ورزش ورزش
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 مقدمه

نشيني در شنرها، به همراه كاربرد روزاف ون تكنولوژي و ماشيني شردن   زندري آپارتمان

كارها، تأثيرات بسياري بر فعاليت بدني افراد و فقرحركتي رریبانگير زنردري شرنري كررده    

ساختار ورزش كشرور مرا بره    . مؤثري باشد تواند در رفع ای، مشكل رام است و ورزش مي

اي است كه مدیریت كالن ورزشي كشور به سمت ورزش قنرماني ميل دارد و بارش   رونه

عمده فعاليت مدیریتي ورزش به توان، وقت و اعتبارات ورزش قنرماني سرو  پيردا كررده    

 تروجني بره ورزش همگراني كره در     ررایش وافر مدیریتي به ورزش قنرمراني و بري  . است

تواند نقش منمري را برر عنرده ريررد، یكري از اشركا ت        راستاي سالمت مردم جامعه، مي

در ای، بي،، نگاه مردم به ورزش به دليل جذابيت . ست اساسي و ساختاري ورزشي كشور ما

بره همري، علرت در    . اي به بعد قنرماني اسرت  ورزش قنرماني و در كنار آن تبليغات رسانه

احمردي  )هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشرده اسرت    شسازي براي ورز بحث فرهنگ

 (11: 1931مظفري، 

توانرد نقرش    ورزش همگاني با وجود سادري حركات در زمينه سالمت شرنروندان مري  

از طرررف دیگررر ایرر، نرروا ورزش رایگرران اسررت و نيرراز برره  . منمرري را بررر عنررده بگيرررد

عوامرل اجتمراعي مرؤثر برر      به همي، علت بررسري . رذاري آنچناني شنروندان ندارد سرمایه

ررایش شنروندان به ورزش همگاني ضررورت دارد زیررا از طریرق شناسرایي ایر، عوامرل       

ریر ان كرالن دولتري، كمرک كررد ترا برا یرک          توان به بنتری، نحو بره مردیران و برنامره    مي

ری ي دقيق، ورزش را در اوقات فراغت شنروندان جاي دهند تا مردم زنردري ورزش   برنامه

 .به عنوان سبک زندري خویش انتااب كنند محور را

شناختي عوامرل مروثر برر رررایش      ست، براي تج یه و تحليل جامعه  تحقيقي كه پيش رو

شررنروندان برره ورزش همگاني،مفرراهيب جدیرردي را بررا عنرروان سرربک زنرردري ورزش      

محور،سرمایه اجتماعي ورزش محور،سررمایه اقتصرادي ورزش محرور و سررمایه فرهنگري      

اي ارائه كررده كره در قالرب     ابداا كرده و براي آن تعریف مفنومي و عملياتي  ورزش محور

 .فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار ررفته اند
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 طرح مسأله

اي نه چندان دور، فقرحركتي در ميان مردم بسيار پایي، وبراي مثال در جامعره   در رذشته

راوان از نيرروي بردني بروده    ريري فر  كشاورزي، كار كردن بر روي زمي، زراعي نيازمند بنره

هراي شرغلي،    در زندري شنري ني  درغياب تكنولوژي، جابجایي تا محل كار، فعاليت. است

طلبيرد امرا برا ورود تكنولروژي،      هاي بردني را مري   ها و غيره، تا حد زیادي فعاليت مسافرت

صررف  هرا، نيراز كمترري بره      جابجایي مكاني ه شد و همچني، ارتباطات با انقالب در رسانه

عوامرل یراد شرده بره همرراه زنردري       . هاي طو ني پيردا كررد   نيروي بدني و تحمل مسافت

نشيني، زندري ما را با فقر حركتي مواجه ساخته و ای، فقر حركتري باعرث مسرائل     آپارتمان

به همي، علت توجه بره تناسرب انردام و سرالمتي در     . فراواني در زندري شنري شده است

 (.21: 1331فوكس، )اهميت یافته است شناسي شنري  مباحث جامعه

امروزه در شنرها، عدم تناسب اندام از كودكان شروا شده و شعاا آن حتي افرراد مسر،   

حل راهبردي و ورزش همگاني  رسد ورزش به عنوان راه به نظر مي. را هب در برررفته است

از طررف دیگرر،   تواند مشكل تناسب اندام و  باش مي اي ارزان قيمت و فرح به عنوان وسيله

 .مشكل سالمت را در زندري شنري به نحو مطلوب بنبود باشد

تواننرد   تمامي مردم در شنرها مري . الوصول و ارزان است آنجاكه ورزش همگاني، سنل از

هاي اجتماعي و فراهب  ای، ورزش با هدف اف ایش مشاركت تمام رروه. مند شوند از آن بنره

ش قنرماني، ورزش رقابتي، تفریحات سالب و ورزش كردن تكثّرررایي ورزشي، تقویت ورز

با ای، حال ورزش همگاني به شرایط ( .10: 1931روشندل، )رذاري شده است  تفریحي پایه

هراي ورزشري    اي و فرهنگي ر اجتماعي بستگي دارد و شامل همه فعاليرت   جغرافيایي منطقه

شود و مااطب آن عرام   لي ميهاي بومي ر مح  تفریحي و بازي  سازمان یافته و سازمان نيافته

 (1931:121؛ رائيني،91: 1331اتكينسون، )است 

دانيب تمام افراد جامعه، نياز به رذراندن صحيح و مناسب اوقات فراغت  همانگونه كه مي

اي كره در   خود دارند، اما جوانان، بویژه دانشجویان، با توجره بره نقرش حسراس و سرازنده     

ترري   براره نيازمنرد توجره دقيرق     كشور دارند، در ایر، ساخت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
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امروزه رذراندن اوقات فراغرت برا ورزش، اصرلي    ( 1931زاده و همكاران،  لنساني. )هستند

سرت، در   رو تحقيقري كره پريش   . آید ها انسان در جنان به شمار مي اساسي در زندري ميليارد

ات فراغرت ایرانيران   درجه اول در پي آن است كره مشراز كنرد كره آیرا ورزش در اوقر      

ای، تحقيق تالش شده است تا رررایش شرنروندان بره     جایگاهي دارد یا خير؟ پس از آن در

ريري شود و عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر برر آن   ورزش در شنر كرمان اندازه

 .مورد تج یه و تحليل قرار ريرد

 

 پيشينه مطالعاتي

 1شناختي صرورت ررفتره، عمردتاه بره      راه جامعهمطالعاتي كه در رابطه با ورزش از دید

برخي تأكيرد  . شوند شناختي تقسيب مي دسته اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و جمعيت

-321: 1333كواكلي، )ميان وضعيت اقتصادي فرد و جامعه و ورزش دارند   زیادي بر رابطه

افرراد طبقرات پرایي، بره      دهد كه از یک طرف نتای  اینگونه تحقيقات بيشتر نشان مي(. 911

هراي   هاي كب ه ینه بيشتر تمایل دارند در حرالي كره افرراد طبقرات برا  بره ورزش       ورزش

انردركاران   از سروي دیگرر بره علرت تجراري شردن ورزش، دسرت       . آورنرد  ه ینه رو مي پر

كننرد و برا    رذاري ورزشي مي اي بر روي افراد طبقات پایي، جامعه سرمایه هاي حرفه ورزش

كننرد   ای، دسته از محققان بحرث مري  . نمایند ها را استثمار مي برند، آن كالني كه ميسودهاي 

كه ارر قرار است ورزش به یک پدیده طبقراتي تبردیل نشرود، بایرد امكانرات ورزشري بره        

 .اي از طرف مؤسسات غيرانتفاعي در دسترس افراد طبقات متوسط و پایيني قرار ريرد رونه

به نقرل از پارسرامنر،    1334فولي،)تماعي ورزش تأكيد دارند هاي اج هایي كه به جنبه آن

كننرد نشران دهنرد كره اجتمراعي       كشند و سعي مي اجتماعي شدن را پيش مي  مسأله( 1931

  و توسرررعه(  33: 1331بنررردورا، )شررردن از راه ورزش، یرررک فراینرررد فعرررال یرررادريري 

دیگران در دنياي ورزش  كنش متقابل با  است كه در نتيجه(  909: 1332اندرس،، )اجتماعي

آید و افراد یک سيستب از ورزش معناهایي در ذه، خود دارند و براساس آن برا   دست مي به

هراي دوران كرودكي و    هراي افرراد و آمروزش    توانرایي . پردازنرد  دیگران به كنش متقابل مري 
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نوجواني اهميت دارد و ارر شرایط اجتماعي مناسب باشد، شاز بره ورزش كرردن ادامره    

دهد و یا بره طرور كلري از     دهد و در غير ای، صورت یا شاخه ورزشي خود را تغيير مي مي

 ( .11: 1331آكرز، )نماید  ريري مي ورزش كناره

هورن، تاميلنسرون  )اند  له ورزش تأكيد كردهأهاي فرهنگي مس برخي از تحقيقات بر جنبه

هرا و   ها مربرو  بره قوميرت     باره بيشتر تحقيق در ای،(. 1933به نقل از فتحي،  1333و وانل، 

اند ثابت كنند كه ورزش  ها در ورزش است و برخي خواسته نژادها و چگونگي مشاركت آن

 .كند هاي نژادي و قومي را برطرف مي ها و تبعيض اي است كه تفاوت وسيله

اند ثابت كنند كه در ورزش مانند دیگرر ننادهراي    در مقابل تعدادي از تحقيقات خواسته

هراي   هاي نژادي و قرومي اثررات شردیدي برر مشراركت افرراد در ورزش       تبعيضاجتماعي، 

 .رونارون دارد

دررير كردن ورزش با مسائل سياسي، باعث شده ترا حجرب قابرل تروجني از تحقيقرات      

، به نقرل  1339آليسون، )رابطه ميان سياست و ورزش اختصاص داده شود   لهأورزشي به مس

اي  ه قرردرت و اعمررال آن در ورزش از اهميررت ویررژهلأبرراره مسرر در ایرر،( 1933از فتحرري، 

نكته تأكيد دارند كه اعمرال قردرت در ورزش هرب از     ای، محققان براي ای،.برخوردار است 

 .ريرد ورزش و هب از درون ساختارهاي كنترلي خود ورزش سرچشمه مي  خارج از پيكره

ترا سرطوح   شرود، از سرطوح محلري ررفتره      زماني كه از فشارهاي بيروني صرحبت مري  

اندركار از سطح یک  كنند و عوامل دست هاي فشار به ورزش فشار وارد مي المللي، رروه بي،

خواهند از ورزش به عنوان یک اب ار برراي اهرداف    هاي جناني، مي مربي ررفته تا فدراسيون

 .هاي ورزشي تمایل دارند خود استفاده كنند و همه به كنترل ورزشكاران و برنامه

هرال،  )انرد   شناختي و ورزش پرداختره  حقيقات بر رابطه ميان عوامل جمعيتتعدادي از ت

 (1931به نقل از مفلحي،  1331

در حرالي كره   . شناختي مؤثر بسريار منرب برر ورزش، جنسريت اسرت      از عوامل جمعيت

چنران   هرا آن  ها حالت مردانه دارند و نگرش مردان نسبت بره ایر، ورزش   بسياري از ورزش

اند، با ای، حال در قرن بيستب تالش زنان برراي وارد   ها مردانه تلقي شده بوده كه ای، فعاليت
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؛ 914: 1339بلر و همكراران،  )هاي ورزشي مردانه بسيار چشمگير بوده است  شدن به عرصه

هراي خرارج از    هاي صرورت ررفتره هنروز در ورزش    زنان با تمام تالش( . 09: 1331آیلر، 

هاي سربک   ها بيشتر به ورزش گر، زنان در ميان ورزشاز سوي دی. ترند سال، از مردان عقب

تمایل دارند كه البته ای، امر از نگرش مدیران ورزشي كه معمو ه هب مرد هستند، نسربت بره   

 .شود هاي ورزشي زنان ناشي مي فعاليت

معروفند كره آنران بيشرتر بره مير ان در      « اب ارررایان»از محققان ورزش به  اي دیگر دسته

انرد نشران دهنرد هرچره      ب ار آ ت و امكانات ورزشي تأكيد دارند و كوشيدهدسترس بودن ا

آنان بر ای، باورند كه كمبود .تر باشد  تواند مثبت امكانات ورزشي بيشتر باشد، اثر ورزش مي

دارد و امكران رشرد    وسایل و امكانات ورزشي، جوانران را از پررداخت، بره ورزش براز مري     

به نقل از پارسامنر،  1333كواكلي و دانلي، )شود  ها بيشتر مي انحرافات اجتماعي در ميان آن

1931)   

پيشينه تحقيق مي توان به ای، نكته اشاره كرد كه برخي از تحقيقرات، برر    جمع بندیدر 

آمرده در   دسرت  نترای  بره  .رابطه ميان وضعيت اقتصادي فرد و جامعه و ورزش تاكيرد دارنرد  

هراي پرر ه ینره و     طبقات با ي اجتماعي بره ورزش  اینگونه تحقيقات بيانگر از آن است كه

 .طبقات پایي، به ورزشناي كب ه ینه تمایل دارند

رروه دیگر از تحقيقات به فرایند اجتماعي شدن توسط ورزش تاكيد دارند كه در نتيجره  

آمروزش هراي دوران كرودكي در ایر، زمينره بسريار       .دست مي آید كنش متقابل با دیگران به

ارر شرایط اجتماعي در آینده كودكران مسراعد نباشرد، آننرا ورزش را رهرا       اهميت دارد اما

 .خواهند كرد

برخي از تحقيقات، به جنبه هاي فرهنگي ورزش نظر دارند و نتای  آننا نشان مري دهرد   

هاي نژادي را بره حرداقل رسراند،چرا كره ورزش قرادر       كه با كمک ورزش مي توان تبعيض

توانرد   رد و روابط ورزشي و رقرابتي بري، ورزشركاران مري    است افراد را در كنار هب رردآو

برخي از تحقيقات ني  درست عكس مطالب برا  را  .وجود آورد نوعي سرمایه اجتماعي را به

 .هاي بسياري وجود دارد عنوان كرده اند و معتقدند كه در ورزش تبعيض
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نره هراي   از بررسي نتای  تحقيقات با  مشاز اسرت كره، تبيري، جرامعي در برار  زمي     

اي كه مي توانند ررایش به ورزش را در افراد جامعه تقویت كنند، صورت نگرفتره   اجتماعي

همچنري،  .است و پراكندري عوامل كشف شده،باید در یک چرارچوب منسرجب آورده شرود   

  ، عرواملي را بره  ...هرا، آمروزش، محريط اجتمراعي و     باید با توجه به نقرش حسراس رسرانه   

 . يب كه نمایانگر رویكرد جامعي در ای، موضوا باشدهاي رذشته اضافه كن تحليل
 

 نظری تحقيق چارچوب

تواند تأثير روابط و مناسبات اجتماعي را برر ورزش و اینكره چگونره ایر،      كس نمي هيچ

را به عنوان یک فعاليت انساني توجيره   دهند و وجود آن روابط و مناسبات به ورزش معنا مي

توانرد از اندیشره    بنابرای، ورزش نمي( 13:1939نورالاولي، ا)كنند نادیده بگيرد  و تفسير مي

هاي اجتماعي، برحسب تفاوت  از آنجا كه اندیشه. خود تاثير نپذیرد اجتماعي حاكب بر جامعة

جوامع، متفاوتند و ای، تفاوت و تبای، در ورزش و كوششرنایي كره برراي تفسرير كراركرد      

به تدوی، یک چرارچوب نظرري براسراس    ريرد، انعكاس دارد، نياز  اجتماعي آن صورت مي

اي را براسراس   شرایط اجتماعي كشورمان، ما را بر آن داشت ترا چرارچوب نظرري تلفيقري    

 . دیدراهناي اندیشمنداني همچون رافم،، ريدن  و بوردیو طراحي كنيب

به منظور تبيي، عوامل مؤثر برر ارتقرا رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني بایرد بره         

با توجه به ای، مفنوم باید به ای، سؤال پاسر    و توجه كرد« سبک زندري»ن مفنومي با عنوا

شوند تا رژیب غذایي و ورزش، در زندري شنروندان جایگاهي  داد كه چه عواملي باعث مي

كارريري عرواملي كره برراي سرالمتي ایشران       داشته باشد و مردم ترجيح دهند كه به جاي به

ب غذایي، كشيدن سيگار و قليان، سوء مصرف مرواد  از جمله رعایت نكردن رژی)مضر است 

هاي بدني را سرلوحه زندري خرویش قررار دهنرد؟ منمترر از      ، ورزش و فعاليت...(مادر و

زندري خویش را سبک زنردري ورزش   شود كه افراد سبک مي همه اینكه چه عواملي باعث

 محور قرار دهند؟
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برا  ( Bloch)شده بلوخ  فنوم طرحمفنوم سبک زندري ورزش محور، رابطه تنگاتنگي با م

بلوخ سبک زندري سالمت محور را به عنوان یرک  . عنوان سبک زندري سالمت محور دارد

كننده حد اعالي سرالمتي برراي فررد     راهنما براي جلوريري از مشكالت بنداشتي و تضمي،

؛بره   2: 2441دیوی، و لپيسرتو  . )داند و در ای، زمينه به رژیب غذایي و ورزش اشاره دارد مي

 (1931نقل از قاسمي،

اي  ست، از ورزش حرفه مفنوم سبک زندري ورزش محور، در تعریفي كه مورد توجه ما

هایي اشاره دارد كه شرنروندان دربرار  حفرال سرالمت خرود، بره        ريرد و به شيوه فاصله مي

در ای، تعریرف ورزش بره عنروان یرک حرفره      . شوند متمایل مي( ورزش همگاني) ورزش 

شود، بلكه به عنوان یک نياز و ضرورت زندري به منظور برا  برردن سرالمت     يمحسوب نم

 .رردد شنروندان مطرح مي

همچني، افراد سبک زندري خرود را در كرنش متقابرل برا دیگرران و در یرک رهيافرت        

و یرا  « خرود اجتمراعي  »طبق دیدراه رافم،، بي، . كنند ها انتااب مي تفسيرررایانه از موقعيت

هراي اجتمراعي و    از نظر او نقرش . اي وجود دارد ، فاصله«خود واقعي»با « هویت اجتماعي»

« خرود »شوند و  هایي است كه در زندري روزمره اجرا مي هاي اجتماعي، تننا نمایش موقعيت

. یابرد  ريرد و معنا مري  كنند، شكل مي ها اجرا مي هایي كه در ای، موقعيت افراد به وسيله نقش

سرينوت،  . )تا اندازه زیادي به بدن فرد ني  اشراره دارد « خود»وم رافم، ضم، استفاده از مفن

 (1931؛ به نقل از فاتحي و اخالصي، 1333

پذیر است، به همي، علت ایشان برراي محافظرت    در نگاه رافم، بسيار آسيب« خود»ای، 

. كنرد  را مطرح مي« رذاري مدیریت تأثير»و اجراهاي آن در زندري روزمره، مفنوم « خود»از 

كوشرند   هنگام كنش متقابرل مري  افراد در كند كه  ي در پرداخت ای، مفنوم، چني، ادعا ميو

 .اي از خود را كه مورد پذیرش دیگران باشد نمایش دهند جنبه

داننرد كره تماشراچيان ممكر، اسرت در       اما كنشگران حتي در حي، انجام ای، عمرل مري  

آننا نياز به نظارت بر تماشراچيان را   هاي آننا اختالل ایجاد كنند، به همي، دليل، اجراي نقش

كنشرگران  . كننرد  رر باشند احسراس مري   به ویژه مراقبت از عناصري كه ممك، است اختالل
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اي قدرتمند باشرد كره خودشران     دهند به اندازه را كه به ایشان نشان مي« خودي»اميد دارند، 

تماشراچيان را وادار   خواهند نمایش دهند، كنشگران همچني، اميد دارند كه نمرایش آننرا   مي

مردیریت  »رافم، ای، عالقه اصلي را بره عنروان   . سازد تا داوطلبانه به دلاواه آننا عمل كنند

 (911: 2411ریت ر، . )مطرح نموده است« رذاري تأثير

. توانند دربار  تناسب اندام و مدیریت شاز بر بدن خود، ني  قضاوت كنند دیگران، مي

ن اهميت سالمتي، رژیب غرذایي و تناسرب انردام  برراي فررد، نير        توانند دربار  مي ا آننا مي

تواند با انتظاراتي از فرد دربار  مدیریت صحيح برر بردنش    ها مي ای، قضاوت .كنند قضاوت

 .از سوي دیگران مطرح شود

ها و انتظرارات در   توان رفت كه ای، قضاوت از طرف دیگر با توجه به دیدراه ريدن ، مي

و با پيوست، آننا به فرایند جناني شدن، به رونه مؤثرتري بر شرنروندان   مسير تكامل جوامع

كه جناني شدن عالوه برر ترأثيراتي كره برر اقتصراد،       شوند چرا در جوامع رونارون اعمال مي

رذارد، بر عقاید، باورهرا و بره طرور كلري فرهنرگ       سياست، روابط و مناسبات اجتماعي مي

 .رذارد ي مياي را برجا مردم ني  تأثيرات عمده

ما چه باواهيب و چره نارواهيب، امرواج اطالعراتي برا كمرک تكنولروژي كره هرر روزه          

سراز نيازهرایي    ای، آراهي و اطالعات زمينه. شود، مرزهاي ما را خواهد پيمود تر مي پيشرفته

 .توانند در راستاي مدیریت صحيح افراد بر بدنشان ني  متجلي شود خواهد بود كه مي

هاي پيشرفته و تبليغات آننا در خصروص تناسرب انردام و ورزش، در    توجه مردم كشور

هراي همگراني بره كشرورهاي در حرال       ها و سریالنا و به طور كلري از راه رسرانه   قالب فيلب

توسعه ني  راه پيدا خواهد كرد و ابتدا اقشار با ي جامعه را در ای، خصوص آراه سراخته و  

شده به اقشرار پرایي، جامعره     پس از آن فرایند یاد حساسيتي در آننا برانگياته خواهد كرد و

 .ني  خواهد رسيد

ما در فرایند جناني شدن شاهد اف ایش تعامل و وابستگي متقابل ميان مرردم كشرورهاي   

ريري سبک زندري  توان رفت كه طبق دیدراه ريدن ، در شكل پس مي. رونارون دنيا هستيب
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شرود   ود جوامع به دوران مدرن پدیدار مري ورزش محور، یک دررروني همراه مدرنيته و ور

 .دهند هاي سنتي جاي خود را به عادات جدید مي و آداب و رسوم و عادت

با ورود به دوران مدرن، جوامرع در حرال توسرعه نير  چره باواهنرد و چره ناواهنرد،         

چنرد در حالرت ابتردایي آن وارد     تكنولروژي هرر  . پذیرند عناصري از مدرنيته را در خود مي

، ای، امر تحرر  و فعاليرت بردني را تحرت     (شود همچون كشور ما مي)اي پيراموني كشوره

دهرد امرا از    هاي بردني را كراهش مري    از یک طرف تكنولوژي فعاليت. تأثير قرار خواهد داد

جدیدي را براساس ارزشناي مبتني برر ورزش ایجراد    توانند عادات ها مي طرف دیگر رسانه

ک زندري ورزش محرور، تحرت ترأثير اوضراا و احروال      ريري سب با ای، وجود شكل .كنند

: 2441كاكرهرام،  . )اجتماعي و اقتصادي، فشارهاي رروه، مدلناي رفتاري فرد ني  قرار دارند

 (13: 1939ريدن ، )و ( 119

كننرد بلكره    هاي زنردري نره تننرا نيازهراي ضرروري را كامرل مري        در ای، تعریف سبک

كنرد   باشد بنابرای، ريدن  وضعيتي را انتااب مي ياطالعاتي را در مورد خود هویتي شكل م

هاي ارائه شرده توسرط موقعيرت     ها و فرصت هاي زندري در بي، محدودیت كه در آن سبک

پرذیر   اجتماعي یک فرد بيان شده است و فرد مجبور به سازراري فررد برا سراختار انعطراف    

د هرویتي، فررد   در خرو ( 119:2441كاكرهرام،  . )اش اسرت  هاي زندري و خود هرویتي  سبک

تواند احساس نياز به ورزش را در خویش ایجاد كند كه در ای، صورت ورزش به عنوان  مي

رذاري زنردري روزانره خرود برر      شود و فرد به هدف یک ضرورت در زندري او مطرح مي

 .زند ری ي هدفمند مي پردازد و براساس آن دست به برنامه اساس ورزش مي

رد و انتااب سبک زندري ورزش محرور، تحرت ترأثير    اما پذیرش ای، هویت از سوي ف

هاي زندري فردي قرار دارد كه با توجه به اوضاا و احروال اجتمراعي و    ها و فرصت شانس

هررا و  اقتصررادي، فشررارهاي رررروه و تجربيررات زنرردري، موقعيررت فرررد در زنرردري، ارزش 

 .ريرد هاي او صورت مي نگرش
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اي  دي، به دیدراه ماكس وبر توجه ویرژه هاي زندري فر ها و فرصت در در  بنتر شانس

توان براساس مفنوم وبرري دربرار  سرلو  و     زیرا سبک زندري ورزش محور  را مي. داریب

 .هاي زندري ني  بيان كرد شانس

تواننرد   توان رفت شرنروندان در كرنش متقابرل برا دیگرران، مري       بر طبق ای، دیدراه، مي

المتي و تناسرب انردام فراريرنرد و سربک     عنوان یک مؤلفه منب براي حفال سر  ورزش را به

براساس سبک زندري ورزش محور برر ینند و ساختار روابرط و مناسربات    زندري خود را

در فرآیند جناني شردن و  . له نقش حساسي را برعنده داردأای، مس اجتماعي براي رسيدن به

دربرار   ريري ارزشنا و نيازهاي نوظنور مردمي، توجه بره ورزش و قضراوت جامعره     شكل

هایي را برراي   اما ارر شنروندان فرصت. تناسب اندام و مدیریت بر بدن اهميت بسياري دارد

انتااب سبک زندري ورزش محور در اختيار نداشته باشند قادر ناواهنرد برود ایر، سربک     

تواند براسراس   هایي كه در اختيار فرد قرار دارد مي فرصت. زندري را براي خویش برر ینند

هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتمراعي را در راسرتاي    ، سرمایه(20: 1333)بوردیو  رویكرد پير

از نظر بوردیو دربار  مفنروم سررمایه   . انتااب سبک زندري ورزش محور در فرد ایجاد كند

هراي رونراروني را در    هرا و سررمایه   توان بدی، نكته اشاره كرد كه افراد جامعره ظرفيرت   مي

 .اختيار دارند

هرا و   ي با ثروت مادي همچون درآمد پولي، منرابع مرادي دیگرر، دارایري    سرمایة اقتصاد

حقو  مالي، سرمایة فرهنگي با منابع فرهنگي از قبيل دانش و آموزش همراه است كه شامل 

آید و هدفناي فرهنگري   دست مي پذیري به ها و عادات دیرپایي كه طي فرآیند جامعه ررایش

؛ بره نقرل از   1931بوردیو، )منارتي را به دنبال دارد  هاي تحصيلي و ارزشمندي مانند قابليت

 .هستند( 11: 1931اميري مقدم،

یكري سررمایة اجتمراعي    : سازیب با توجه به دیدراه بوردیو سه مفنوم جدید را مطرح مي

ورزش محور، و دیگري سرمایه اقتصادي ورزش محور و همچني، سرمایة فرهنگري ورزش  

 .محور 
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از قبيل سر،، جرنس،   )هاي اجتماعي در فرد  ر با چارچوبسرمایة اجتماعي ورزش محو

و همچني، در خانواده، دوستان و همكاران و دیگر افراد ن دیک به فررد  ...( وضعيت تأهل و

همراه است كه عالقه و اشتيا  فرد را برراي مردیریت درسرت برر بردنش و رررایش او بره        

هایي در زندري فررد اشراره    مولفه در واقع ای، نوا سرمایه به.سازند ورزش را برانگياته مي

در سربک زنردري ورزش   .دارند كه مشو  او در انتااب سبک زندري ورزش محور هستند

ای، نياز او را به .هاي ورزشي به عنوان یک نياز براي فرد مطرح مي شود محور،انجام فعاليت

ران، فرد هرچقدر خانواده،دوستان و همكا.انجام حركات ورزشي در طول روز وادار مي كند

را بيشتر به انجام حركات ورزشي نمایند و هرچقردر سرازمانناي دولتري امكانراتي را برراي      

انجام فعاليت هاي ورزشي تشویق فراهب كنند، بستر مناسب ترري برراي ایر، نروا سررمایه      

 .فراهب مي شود

اي اشاره دارد كه از راه وسرایل   هاي فرهنگي سرمایه فرهنگي ورزش محور به چارچوب

، عالقه و اشرتيا  را در فررد برراي    ...( از قبيل ماهواره، اینترنت، تلوی یون و)با  جمعي ارت

 . انگياته ساخته و ررایش او را به ورزش اف ایش مي دهند مدیریت صحيح بر بدن  بر

اي اشراره دارد كره فرصرتي را     هاي اقتصادي سرمایه اقتصادي ورزش محور به چارچوب

ند تا او بتواند زماني را در طول روز به ورزش اختصاص دهرد، از  ده در اختيار فرد قرار مي

 ...هاي شغلي و به طور كلي وضعيت درآمدي، طبقة اجتماعي و قبيل مسؤوليت

تواننرد در طرول روز    شرده را دارنرد مري    هاي یراد  شنرونداني كه توان دستيابي به سرمایه

زنردري ورزش محرور را در   اي را براي خویش داشته باشرند و سربک    برنامه منظب ورزشي

 .زندري براي خویش و خانواده خود برر ینند
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 های اجتماعي موثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني مدل مفهومي زمينه:1نمودار

 

 فرضيات تحقيق

بي، طبقه اجتماعي ر اقتصرادي و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني رابطره         .1

 .داري وجود دارد معني

داري   دن و ررایش شنروندان به ورزش همگاني رابطه معنرا بي، تصور شاز از ب .2

 .وجود دارد
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داري   اي و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني رابطره معنرا       بي، مصرف رسانه .9

 .وجود دارد

ها و ررایش شنروندان بره ورزش همگراني    بي، نمایش تبليغات ورزشي در رسانه .0

 .داري وجود دارد  رابطه معنا

ها و رررایش شرنروندان بره ورزش     صي بر بدن در رسانهبي، نمایش مدیریت شا .1

 .داري وجود دارد همگاني رابطة معنا

بي، آراهي فرد از سرودمندي فعاليرت ورزشري و رررایش شرنروندان بره ورزش        .1

 .داري وجود دارد  همگاني رابطه معنا

بي، سرمایه اجتماعي ورزش محور و ررایش شنروندان به ورزش همگاني رابطره   .1

 .وجود دارد داري  معنا

بي، سرمایه فرهنگي ورزش محور و ررایش شنروندان به ورزش همگراني رابطره    .3

 .داري وجود دارد  معنا

بي، سرمایه اجتماعي ورزش محور و ررایش شنروندان به ورزش همگاني رابطره   .3

 .داري وجود دارد  معنا

 

 شناسي تحقيق روش

نمونره تحقيرق   . اسرت  ست براسراس روش پيمایشري تردوی، یافتره     رو تحقيقي كه پيش

ريرري براسراس    روش نمونره . نفر برآورد شده است 044براساس فرمول كوكران در حدود 

بندي شده براسراس سر، و جرنس در منراطق      اي و طبقه ريري خوشه هاي نمونه تلفيق روش

ساله و برا تر، شرنر    11شنرداري شنر كرمان صورت ررفته است و جامعه آماري جمعيت 

دربرار  اعتبرار تحقيرق از    . اسرت ( نفر 03333یعني به تقریب برابر با ) 1934كرمان در سال 

اعتبار سازه استفاده شده و دربار  پایایي، ابر ار سرنجش از ضرریب آلفراي كرونبراخ كمرک       

، (311/4)ضریب آلفاي كرونباخ براي طبقه اجتماعي ر اقتصادي برابرر برا    . ررفته شده است

 ، سررمایه (313/4)غرذایي   رژیرب  ، اهميت(312/4)ي ورزش فعاليت سودمندي از فرد آراهي
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 تبليغرات  ، نمرایش (191/4)همگراني   ورزش بره  ، رررایش (193/4)محور  ورزش اقتصادي

 ورزش اجتمراعي  ، سررمایه (330/4)انردام   تناسرب  ، اهميرت (330/4)هرا   رسانه در ورزشي

 نمرایش ( 141/4)اي  رسانه ، مصرف(323/4)محور  ورزش فرهنگي ، سرمایه(303/4)محور 

 .ر ارش شده است( 391/4)ها  رسانه در بدن بر شاصي مدیریت

 

 مفهومي و عملياتي آن تعاريفمتغيرهای تحقيق و :1جدول

 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

طبقررره اجتمررراعي ر      

 اقتصادي

ريري طبقه اجتماعي ر اقتصادي، از تعریف عيني طبقه استفاده شده   دربار  اندازه

صيالت، قيمت خودرو، قيمت موبایل، قيمت منر ل مسركوني و   است، سطح تح

دیگر امال ، حقو  ماهيانه، منطقه محل سركونت فررد در صرورتي كره مالرک      

هاي طراحري شرده    از جمله معرف... است، وضعيت لوازم خانگي و قيمت آن و

 .هستند

 تصور شاز از بدن

رژیرب غرذایي و تناسرب    پندارد كه ارر براي سالمتي،  اینكه تا چه اندازه فرد مي

اندامش اهميت قائل شود، جلوه بنتري در چشب دیگران دارد و دیگرران ارزش  

 .شوند بيشتري براي او قائل مي

 اي مصرف رسانه

اینكره  . اي به مي ان استفاده فرد از وسایل ارتبا  جمعي اشاره دارد مصرف رسانه

رادیو، تلوی یون، : لهروز چقدر از وسایل ارتبا  جمعي از جم فرد در طول شبانه

 (1931فاتحي،)كند  استفاده مي... ماهواره، اینترنت و

نمایش تبليغات ورزشي 

 ها در رسانه

به تبليغات رونارون ورزشي اشراره دارد كره شرنروندان را بره ورزش ترغيرب      

توانند دربار  فروش انواا وسرایل و امكانرات ورزشري     ای، تبليغات مي. كنند مي

وسيله آننا در داخل یا خارج از خانه به راحتري   توانند به ن ميباشند كه شنروندا

توانند دربار  معرفي  همچني، اینگونه تبليغات مي. حركات ورزشي را انجام دهند

 .مكانناي ورزشي و امكانات ورزشي در باشگاهنا و دیگر مراك  ورزشي باشند

نمایش مدیریت شاصي 

 ها بر بدن در رسانه

نمایش فعاليرت  : هاي سينمایي، به عنوان مثال ي شاصيتتماشاي فعاليت ورزش

 ورزشي آننا در باشگاهنا، توجه آننا به رعایت رژیب غذایي، در فيلمنا و سریالنا 

آراهي فرد از سودمندي 

 فعاليت ورزشي

آراهي فرد دربار  تأثير ورزش بر كاهش فشار خون، كاهش چربي خون، كاهش 

هراي قلبري و    برر جلروريري از بيمراري    قندخون، كاهش استرس، ترأثير ورزش 
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 عروقي، اضطراب و افسردري

ررررایش شررنروندان برره 

 ورزش همگاني

تروان مير ان    براي تعریف عملياتي ررایش شرنروندان بره ورزش همگراني مري    

فعاليرت ورزشري در خانره    : فعاليت بدني شنروندان را در موارد زیر جویرا شرد  

عاليرت ورزشري در هنگرام رفرت، بره      ، ف...(نرمش، استفاده از وسایل ورزشي و)

ها و دیگر مناطق تفریحي، كوهنوردي، شنا، رفت، به باشرگاهناي ورزشري،    پار 

 روي منظب در طول روز پياده

 

سرمایه اقتصادي ورزش 

تعریررف كامررل )محررور 

سرررررمایه اجتمرررراعي،  

اقتصرررادي و فرهنگررري 

ورزش محررررررررور در 

چارچوب نظري تحقيق 

 (بيان شده است

طلبرد،   هاي شغلي فرد، فعاليت جسمي را مي تا چه اندازه فعاليتاینكه : ها معرف

هاي شغلي، اجرازه اختصراص زمراني را برراي انجرام       اینكه تا چه اندازه فعاليت

دهد، اینكره ترا چره انردازه      هاي ورزشي در اوقات فراغت به شاز مي فعاليت

هرراي خررانوادري شررغلي اجررازه اختصرراص زمرراني را در جنررت انجررام  مشررغله

دهد، اینكره ترا چره انردازه      هاي ورزشي در اوقات فراغت به شاز مي يتفعال

هراي ورزشري    هاي تحصيلي اجازه اختصاص زماني را براي انجام فعاليت مشغله

دهد، اینكه تا چه اندازه محيطي كره فررد در آن    در اوقات فراغت به شاز مي

 .هاي ورزشي است كند، مستعد انجام فعاليت زندري مي

نگري ورزش  سرمایه فره

 محور

هرا،   عالقه به رشته ورزشي خاص، پيگيري مسابقات ورزشي از رسرانه : ها معرف

هرا، خوانردن روزنامره و مجرالت      تماشاي مسابقات ورزشي، رفت، به اسرتادیوم 

 ... ورزشي، پيگيري نتای  مسابقات از اینترنت و

سرمایه اجتماعي ورزش 

 محور

فررد را بره انجرام    ...( دران و خواهران وپدر، مادر، برا)چقدر خانواده : ها معرف

كننرد؟،   كنند؟، چقدر دوستان فررد را بره ورزش تشرویق مري     ورزش تشویق مي

كننرد؟، چقردر سرازمانناي دولتري      چقدر همكاران فرد را به ورزش تشویق مري 

امكانرات ورزشري را برراي شرنروندان فرراهب      ...( شنرداري و تربيت بردني و )

دیگر مراك  علمي امكانرات ورزشري را در اختيرار     كنند؟ چقدر دانشگاهنا و مي

 دهند؟ شنروندان قرار مي

 

 های تحقيق تجزيه و تحليل داده

را مرردان  ( درصرد  9/11) 241را زنان و ( 1/03)نفر  131از ميان جمعيت نمونه تحقيق 

 1/11درصد را مجرردی،،   1/01سال بوده است و  11/91ميانگي، سني افراد . اند تشكيل داده
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، 1/01، 09دربار  تعداد عائله به ترتيب . اند درصد را افراد مطلقه تشكيل داده 1/9تأهلي، و م

دربرار   . انرد  بيشتر تشكيل داده و نفر 3نفر و  1-1نفر،  1-0كمتر،  و نفر 9، درصد را 1،0/0

همانطور كه در جدول زیر نشران داده شرده اسرت،    « اهميت رژیب غذایي»ريري متغير  اندازه

دیگرر نترای    . دست آمده با تر از حد متوسط ر ارش شده اسرت  هاي به ميانگي، پاس اكثر 

چقردر از مصررف غرذاهاي     ای، جدول بيانگر آن است كه مردم شنر كرمان معتقدند كه هرر 

 .روي در مصرف غذا پرهي  كنند جلوه بنتري در چشب دیگران دارند آماده و زیاده

 
 دربارة اهميت رژيم غذايي های ارائه شده ميانگين پاسخ: 2جدول

 
 پاسخ

 صحيح

بدون 

 جواب
 ميانگين

خطای 

 استاندارد

 ميانگين

 ةروی بي مصرف از ارر كه كنيدمي فكر اندازه چه تا

 در بنتري جلوه كنيد، دوري دار چربي غذاهاي

 یابيد؟مي دیگران چشب
391 0 3.59 .059 

 از بيش مصرف از ارر كه كنيدمي فكر اندازه چه تا

 جلوه كنيد، دوري بيرون غذاي و اندویچس حد

 یابيد؟مي دیگران چشب در بنتري
391 0 3.48 .056 

 دوري پرخوري از ارر كه كنيدمي فكر اندازه چه تا

 یابيد؟مي دیگران چشب در بنتري جلوه كنيد،
390 1 3.48 .060 

 از بيش مصرف از ارر كه كنيد مي فكر اندازه چه تا

 چشب در بنتري جلوه كنيد، دوري نوشابه حد

 یابيد؟ مي دیگران
390 1 3.46 .062 

 رویهبي مصرف از ارر كه كنيدمي فكر اندازه چه تا

 چشب در بنتري جلوه كنيد، دوري قندي مواد

 یابيد؟ مي دیگران
390 1 3.45 .066 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1931 تابستانوم، سفصلنامه مطالعات شنري، سال دوم، شماره /  111

 
 هاي ارائه شده، با تر از حرد  دربار  اهميت تناسب اندام در ن د شنروندان ني  اكثر پاس 

ها مربو  به شركت در باشگاهناي بدنسراري اسرت و    بيشتری، ميانگي، پاس . متوسط است

 .روي روزانه زیاد است پس از آن ررایش شنروندان به پياده

 
 اهميت اهميت تناسب اندام بارةهای ارائه شده در ميانگين پاسخ: 0جدول

 هاي پرسشنامه رویه
 ميانگين

 خطای استاندارد

 ميانگين

در محل كار یا )كنيد كه ارر در طول روز كاري  ازه فكر ميتا چه اند

دفعاتي را به استفاده از پله به جاي اسانسور ( دانشگاه و مكانناي دیگر

به منظور حفال تناسب اندام اختصاص دهيد جلوه بنتري در چشب 

 كنيد؟ دیگران پيدا مي

3.08 .061 

تي را به كنيد كه ارر در طول هفته ساعا تا چه اندازه فكر مي

كوهنوردي اختصاص دهيد جلوه بنتري در چشب دیگران پيدا 

 كنيد؟ مي
3.14 .058 

كنيد كه ارر در طول هفته ساعاتي را به دویدن در  تا چه اندازه فكر مي

پاركنا و دیگر مكانناي مناسب براي ای، ورزش اختصاص دهيد جلوه 

 كنيد؟ بنتري در چشب دیگران پيدا مي
3.35 .053 

كنيد كه ارر در طول هفته ساعاتي را به رفت، به  اندازه فكر ميتا چه 

 كنيد؟ شنا اختصاص دهيد، جلوه بنتري در چشب دیگران پيدا مي
2.94 .071 

روي  كنيد كه ارر در طول هفته ساعاتي را به پياده تا چه اندازه فكر مي

در طول روز اختصاص دهيد، جلوه بنتري در چشب دیگران پيدا 

 كنيد؟ مي
3.37 .057 

كنيد كه ارر ساعاتي از روز را به باشگاهناي  تا چه اندازه فكر مي

 كنيد؟ بدنسازي بروید، جلوه بنتري در چشب دیگران پيدا مي
3.43 .058 

 
هراي جردول    با وجود مثبت شنروندان دربار  اهميت رژیب غذایي و تناسب انردام، داده 

تر از حرد   هاي ورزشي بسيار پایي، ام فعاليتزیر بيانگر آن است كه ررایش شنروندان به انج
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ررایش شرنروندان بره اسرتفاده از وسرایل ورزشري در خانره و       . متوسط ر ارش شده است

سؤالي كره بایرد در اینجرا    . همچني، انجام حركات نرمشي روزانه در من ل بسيار پایي، است

ر  رعایرت رژیرب   مطرح كرد ای، است كه چرا با وجود با  برودن ارزیرابي شرنروندان دربرا    

غذایي و تناسب اندام، ررایش به ورزش همگاني بسيار پایي، رر ارش شرده اسرت؟ برراي     

 .ای، سؤال فرضيات تحقيق را مورد آزمون قرار داده و در مدل مسير وارد كردیب پاس  به
 

 های ارائه شده دربارة گرايش به ورزش همگاني ميانگين پاسخ: 4جدول

 پاسخ 

 صحيح

بدون 

 جواب
 گينميان

 خطای استاندارد

 ميانگين

... و ورزشي وسایل از استفاده نرمش،

 خانه در
375 16 1.42 .039 

 به رفت، هنگام در ورزشي فعاليت

 تفریحي مناطق دیگر و هاپار 
375 16 1.79 .048 

 052. 1.76 6 385 روز طول در منظب رويپياده

 058. 1.68 134 257 شنا

 064. 1.49 163 228 كوهنوردي

 

داري  بي، طبقه اجتماعي ر اقتصادي و ررایش شنروندان به ورزش همگاني رابطره معنرا   

 .معنادار است( sig=0/005)بوده كه با  101/4ضریب پيرسون برابر با . وجود دارد

داري وجود  بي، تصور شاز از بدن و ررایش شنروندان به ورزش همگاني رابطه معنا

 .و معنادار است 114/4برابر با ( sig=0/003)ضریب پيرسون در سطح . دارد

داري وجرود   اي و ررایش شنروندان بره ورزش همگراني رابطره معنرا     بي، مصرف رسانه

 .معنادار است( sig=0/000)و با  201/4ضریب پيرسون برابر با . دارد

ها و ررایش شنروندان به ورزش همگراني رابطره    بي، نمایش تبليغات ورزشي در رسانه

 .معنادار است( sig=0/001)كه با  113/4ضریب خي دو برابر با . ود داردداري وج معنا
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ها و ررایش شنروندان به ورزش همگاني  بي، نمایش مدیریت شاصي بر بدن در رسانه

 .معنادار است( sig=0/003)و با  103/4ضریب پيرسون برابر با . داري وجود دارد رابطه معنا

رزشي و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني     بي، آراهي فرد از سودمندي فعاليت و

 .است كه معنادار نيست 239/4ضریب پيرسون برابر با . داري وجود دارد رابطه معنا

بي، سرمایه اجتمراعي ورزش محرور و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني رابطره        

 .معنادار است( sig=0/043)و با  142/4ضریب پيرسون برابر با . داري وجود دارد معنا

بي، سرمایه فرهنگري ورزش محرور و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني رابطره        

 .معنادار است( sig=0/001)و با  110/4ضریب پيرسون برابر با . داري وجود دارد معنا

بي، سرمایه اقتصرادي ورزش محرور و رررایش شرنروندان بره ورزش همگراني رابطره        

 .معنادار است( sig=0/000)كه با  932/4ضریب پيرسون برابر با . داري وجود دارد معنا

 

 تجزيه و تحليل رگرسيوني متغيرهای تحقيق

 Amosپس از برآورد كوواریانس متغيرهاي مستقل و وابسته،ای، متغيرها وارد نرم اف ار 

رررایش  )برراي متغيرر وابسرته   .، شدند تا در قالب مدل مسير مرورد تحليرل قررار بگيرنرد    17

و برراي متغيرر   ( e)قدار خطاي خرارج از مردل برا عالمرت    ، م(شنروندان به ورزش همگاني

ایر،  )به عنوان خطاي خارج از مردل معرفري شرده اسرت    (z)سرمایه فرهنگي ورزش محور،

متغير با توجه به اصالحات مدل، وارد مدل مسير شده است و دیگر متغيرهایي كه بر متغيرر  

شراز از بردن، مصررف     متغيرهاي تصرور .از مدل حذف شده اند( وابسته تاثير نداشته اند

وابسته تاثير مسرتقيب، و متغيرهراي سررمایه اقتصرادي و اجتمراعي ورزش       متغير رسانه اي بر

( p)ضرریب  .رذارند محور تاثير غيرمستقيب و از راه متغير سرمایه فرهنگي ورزش محور تاثير

دل هرا برا مر    دهد كه بيانگر بررازش مطلروب داده   را نشان مي(411/4)داري عدد یا سطح معنا

دیگرر  .بيرانگر مطلوبيرت مردل اسرت    ( GFI)در كنار دیگرر ضررایب  ( RMR)ضرایب .است

ضرایب استاندارد نشان مي دهنرد  . ضرایب نيكویي برازش در جداول زیر مشاز شده اند

كه بيشتری، تاثير مستقيب را متغيرمصرف رسرانه اي و پرس از آن سررمایه فرهنگري ورزش     
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رر ارش   113/4، 133/4، ضررایب بره ترتيرب برابرر برا      ای.محور، بر متغير وابسته داشته اند

 .اند شده

طبق چارچوب نظري تحقيرق، تراثير روابرط و مناسربات اجتمراعي برر ورزش مشرنود        

ای، روابط و مناسبات مي توانند به ورزش معنا دهندو افراد جامعه برا انتاراب سربک    .است

ميران عرواملي كره     از.زندري ورزش محور، ورزش را سرلوحه زندريشران قررار مري دهنرد    

چارچوب نظري تحقيق، براي تبيي، رابطره عوامرل اجتمراعي مروثر برر رررایش بره ورزش        

سرمایه اجتمراعي ورزش محرور، آرراهي از    : همگاني پيش بيني كرده است، تاثير متغيرهاي

هرا، اهميرت    سودمندي ورزش، نمایش مدیریت شاصي بر بدن، تبليغات ورزشي در رسانه

بره   . اجتماعي، بر ررایش شنروندان به ورزش همگاني معنرادار نيسرت  رژیب غذایي و طبقه 

از طررف دیگرر نترای     . مغایرت وجرود دارد  0با جدول  9و 2همي، علت بي، نتای  جدول 

تحليل رررسيوني نشانگر آن است كه ررایش شرنروندان بره ورزش همگراني تحرت ترأثير      

 .محور است ورزش هنگيفر اي، و سرمایه رسانه بدن، مصرف از تصور: متغيرهاي

از جمله عواملي كه باعث مي شود افراد سبک زنردري خرود را ورزش محرور انتاراب     

ایر، تصرور در یرک زمينره اجتمراعي و در كرنش متقابرل        .كنند،تصور شاز از بدن است

آیرد   مري  دسرت  ها، بره  اجتماعي ميان فرد و دیگران، در یک رهيافت تفسيرررایانه از موقعيت

تصرور  .توانند دربار  تناسب اندام و مدیریت شاز بربردن، قضراوت كننرد    زیرا دیگران مي

شاز از بدن به ای، نكته اشاره دارد كه فرد تا چه اندازه مي پندارد كه ارر برراي سرالمتي   

خودبه رژیب غذایي و تناسب اندامش اهميت دهد، جلوه بنتري در چشرب دیگرران خواهرد    

 .داشت

مسير تكامل جوامع و فرایند جناني شدن، شكل ویژه اما قضاوت و انتظار شنروندان در 

اي كره   رونره  بره . تكنولوژي در ای، زمينه نقش مروثري خواهرد داشرت   .اي به خود مي ريرد

هاي بدني را كاهش مي دهد اما از طرف دیگرر، ایر، رسرانه     تكنولوژي از یک طرف فعاليت

ارزشناي مبتني بر ورزش در  را دارند تا عادات جدیدي را بر اساس ها هستند كه توانایي آن
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اي افرراد دربرار     دهرد كره مصررف رسرانه     نتای  تحليل رررسيون نشان مري .افراد ایجاد كنند

 .ررایش به ورزش همگاني،نقش موثري بر عنده دارد

ها و  طبق چارچوب نظري تحقيق، انتااب سبک زندري ورزش محور،تحت تاثير شانس

با توجه )ها توسط ني  قرار دارد كه ای، فرصت(رویكرد ماكس وبر)هاي زندري فردي فرصت

هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ورزش محور در دسترس افراد  سرمایه(به دیدراه بوردیو

نتای  تحليل رررسيون نشان مي دهد كه سرمایه فرهنگي ورزش محور تراثير  . قرار مي ريرد

رچقردر كره فررد عالقره     یعني ه.بر ررایش به ورزش همگاني دارد( 113/4)مستقيب و مثبت

بيشتري به یک رشته ورزشي خراص داشرته باشرد، هرچره بيشرتر مسرابقات ورزشري را از        

چه بيشتر به استادیوم و سال، هاي ورزشي برود، روزنامه و مجالت  ها پيگيري كند،هر رسانه

 .ورزشي باواند، در او ررایش بيشتري به ورزش پدیدار مي شود

و اقتصادي ورزش محور و ررایش شنروندان به ورزش  رابطه مستقيب سرمایه اجتماعي

همگاني،معنادار ر ارش نشده است اما ای، متغيرها از طریق تاثيري كه بر سررمایه فرهنگري   

دیگرر  .محور دارند با ررایش شنروندان به ورزش همگاني ارتبا  برقررار كررده انرد    ورزش

 . نتای  تحليل مسير در جداول زیر ر ارش شده است 
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 مدل مسير زمينه های اجتماعي موثر بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني:مودارن

 

Image ،تصور شاز از بدن Use مصرف رسانه اي، Ecocaptal  سرررررررررمایه

سرررمایه  Socaptalسرررمایه فرهنگرري ورزش محررور،  Culcaptalاقتصررادي ورزش محررور،

 ررایش به ورزش همگاني   Spolikeاجتماعي ورزش محور،
 

 (CMIN)شاخص كلي برازش كای اسكوئر: 5جدول

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 19 5.604 2 .061 2.802 
Saturated model 21 .000 0   
Independence model 6 230.226 15 .000 15.348 
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 (RMR, GFI)شاخص برازش نسبي: 6جدول

Model RMR GFI AGFI PGFI 
 095. 950. 995. 1.243 مدل تدوی، شده

   1.000 000. مدل اشباا شده
 583. 743. 816. 17.141 مدل استقالل

 

 (NFI)شاخص برازش هنجارشده: 7 جدول

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

 983. 874. 984. 817. 976. مدل تدوی، شده

 1.000  1.000  1.000 مدل اشباا شده

 000. 000. 000. 000. 000. مدل استقالل

 

 (RMSEA) ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد: 8جدول

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
 247. 138. 000. 068. مدل تدوی، شده

 000. 214. 170. 192. مدل استقالل

 

 (RMR) ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده: 9جدول

Model RMR GFI AGFI PGFI 
همدل تدوی، شد  1.243 .995 .950 .095 

   1.000 000. مدل اشباا شده
 583. 743. 816. 17.141 مدل استقالل
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 برآورد ضرايب رگرسيوني غير استاندارد: 13جدول

   Estimate S.E. C.R. P Label 
culcaptal <--- image .100 .039 2.564 .010  
culcaptal <--- use .424 .096 4.400 ***  
culcaptal <--- ecocaptal .556 .086 6.469 ***  
culcaptal <--- socaptal .024 .010 2.385 .017  
spolike <--- culcaptal .044 .014 3.075 .002  
spolike <--- use .119 .030 4.002 ***  
spolike <--- image .019 .011 1.702 .089  

 (ستدرصد اطمينان ا 99سطح معنا داری در سطح )***

 

 برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد: 11جدول

   Estimate 
culcaptal <--- image .126 
culcaptal <--- use .197 
culcaptal <--- ecocaptal .319 
culcaptal <--- socaptal .108 
spolike <--- culcaptal .158 
spolike <--- use .198 
spolike <--- image .086 

 

 برآورد كوواريانس متغيرهای مستقل :12جدول

   Estimate S.E. C.R. P Label 
ecocaptal <--> socaptal 28.171 8.620 3.268 .001  
socaptal <--> use -1.693 6.891 -.246 .806  
socaptal <--> image 38.685 18.783 2.060 .039  
ecocaptal <--> use .628 .894 .702 .483  
ecocaptal <--> image 19.480 2.615 7.448 ***  
use <--> image 3.754 1.973 1.903 .057  
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 1برآورد همبستگي چندگانه: 10جدول

   Estimate 
culcaptal   .224 
spolike   .096 

 

 

 :گيری بندی و نتيجه جمع

ای، تحقيق در پي آن است كه عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگري مرؤثر برر رررایش     

هراي توصريفي    نترای  داده . روندان به ورزش همگاني را مورد تج یه و تحليل قرار دهرد شن

مردم شنر كرمان معتقدند هر چقدر از مصرف غرذاهاي آمراده و   : تحقيق بيانگر آن است كه

ميرانگي،  . یابنرد  روي در مصرف غذا پرهي  كنند، جلوه بنتري در چشرب دیگرانري مري    زیاده

 .ای، مورد با تر از حد متوسط ر ارش شده است آمده در دست هاي به پاس 

هاي ارائه شده برا تر از حرد    دربار  اهميت تناسب اندام در ن د شنروندان ني  اكثر پاس 

ها مربو  به شركت در باشگاهناي بدنسراري اسرت و    بيشتری، ميانگي، پاس . متوسط است

 .روي روزانه زیاد است پس از آن ررایش شنروندان به پياده

هراي   ا وجود ارزیابي مثبت شنروندان دربار  اهميت رژیب غذایي و تناسرب انردام، داده  ب

ريري ررایش شنروندان به ورزش همگاني، نشرانگر آن اسرت كره رررایش      حاصل از اندازه

برراي تحليرل   . تر از حرد متوسرط اسرت    هاي ورزشي بسيار پایي، شنروندان به انجام فعاليت

 .ا ، از نتای  تحليل رررسيوني استفاده كردیبمغایرت ميان نتای  دو جدول ب

سررمایه اجتمراعي ورزش    :نتای  تحليل رررسيوني بيانگر آن است كره ترأثير متغيرهراي   

محور، آراهي از سودمندي ورزش، نمایش مدیریت شاصي بر بدن، تبليغرات ورزشري در   

ش همگراني  ها، اهميت رژیب غذایي و طبقه اجتماعي برر رررایش شرنروندان بره ورز     رسانه

از . ، مغرایرت وجرود دارد  9با جردول   2و 1معنادار نيست، به همي، علت بي، نتای  جدول 

طرف دیگر نتای  تحليل رررسريوني نشرانگر آن اسرت كره رررایش شرنروندان بره ورزش        

                                                      
1 Squared Multiple Correlations 
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 فرهنگري  اي و سررمایه  رسرانه  بدن، مصررف  از تصور: همگاني تحت تأثيرمستقيب متغيرهاي

ستقيب متغيرهراي سررمایه اجتمراعي و اقتصرادي ورزش محرور      محور و تاثير غير م ورزش

 . است

ها بر افراد بسريار زیراد    دهند كه در فرایند جناني شدن، تاثير رسانه نتای  تحقيق نشان مي

كساني كه مصرف رسانه اي بيشتري دارند ،ررایش بيشتري به ورزش پيدا مري كننرد؛   .است

 خواهرد  رررایش  ایر،  برر  را زیرادي  تراثير  ني  محور ورزش فرهنگي حال، سرمایه اما با ای،

 از را ورزشري  مسرابقات  و باشرد  داشرته  خاصي عالقره ،  ورزشي رشته به فرد اینكه. داشت

   حتري  باشد حاضر و باشد داشته عالقه ورزشي مسابقات تماشاي  به یا ها پيگيري كند رسانه

 بره  او بيشرتري در  ،ررایشكنرد  مطالعره  را ورزشي مجالت و روزنامه  یا برود ها استادیوم به

 محرور  ورزش فرهنگي و اجتماعي هاي سرمایه دیگر طرف از اما. كرد خواهد ورزش ایجاد

 سرازند؛  مري  متاثر را شنروندان دارند،ررایش محور ورزش فرهنگي سرمایه بر كه تاثيري با

 بره  را ردف همكاران و  ،دوستان...( و خواهران و برادران مادر، پدر،) خانواده هرچقدر  یعني

 و...(  و بردني  تربيرت  و شرنرداري ) دولتري  سرازمانناي  چقردر  هرر  و كننرد   ورزش تشویق

 محرور  ورزش فرهنگري  سرمایه كنند،  فراهب شنروندان براي را ورزشي امكانات دانشگاهنا،

 را ورزش بره  شرنروندان  ررایش تواند مي سرمایه نوا ای، دیگر طرف از و شود مي تقویت

 را جسرمي  فعاليرت  كرار،  محل در ني  فرد شغلي هاي فعاليت باید تاثير ،ای در. دهد اف ایش

 هاي فعاليت انجام براي را زماني اختصاص اجازه شغلي او هاي فعاليت وهمچني، كند طلب

 شرغلي  خانوادري، هاي مشغله  همچني، و دهد قرار فرد اختيار در فراغت اوقات در ورزشي

 فرراهب  ورزش بره  زماني اختصاص دادن براي او براي را مناسبي بستر ني  ،... و تحصيلي و

 .آورد

 :راهكارهاي ما براي اف ایش ررایش شنروندان به ورزش همگاني بدی، صورت است

ها دربار  وسایل ورزشي، معرفي ورزشرگاهنا و دیگرر مراكر      تبليغات رسترده در رسانه

ز ورزش در طرول روز  ها، نمایش سرریالنا و فيلمنرایي كره هنرپيشرگان ا     ورزشي در رسانه
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كنند، رسترش سرمایه فرهنگي ورزش محور، رسترش سرمایه اجتمراعي ورزش   استفاده مي

 .محور، رسترش سرمایه اقتصادي ورزش محور
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