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  ينقش ورزش يريپذ جامعه نديفرا يشناخت جامعه ليتحل

  

  2سعيد  ،كبيري، 1 يمحمدمهد ،رحمتي

  

  دانشگاه مازندران يمسائل اجتماع يبررس يدكتر يدانشجو -2النيدانشگاه گ يگروه علوم اجتماع هيئت علميعضو  -1

2.s.kabiri89@gmail.com 

  مقدمه

در اين مورد، يكي . پذيري ورزشي استشناسان ورزش را به خود مشغول كرده جامعهموضوعات مهمي كه همواره ذهن جامعه ازجمله

) 1999(دانلي و يانگ . شوندهاي ورزشي ميفعاليت آغازبه  هايي است كه سبب برانگيختن افرادها ناظر به عاملين پرسشتر مهماز 

اوليه، پذيرش و  يريپذ جامعهاز  اند عبارتكه  گردد يمامل را ش يا مرحلههويت ورزشي افراد فرايندي سه  يريگ شكل اند شدهمتذكر 

 رشته كيبه سمت  مختلفعوامل اجتماعي  واسطه بهاست كه فرد  يا مرحلهپذيري اوليه جامعه. نهايي يريپذ جامعهمشاركت اوليه، 

قشي است كه نهادهاي مهم اجتماعي پذيري ورزشي افراد ناز مسائل مهم در فرايند جامعه). 1390كبيري، ( يابدورزشي معين سوق مي

بر بخشند، هاي زندگي روزمره را شكل ميها، و نيز الگوهاي نقش و شرايط اجتماعي كه تجربه، رسانهوپرورش آموزشمانند خانواده، 

چون خانواده،  پذيريهاي اجتماعي جامعهعامل ريتأثورزشي تحت  يريپذ جامعهاند كه فرايند نشان داده نتايج تحقيقات. دارند عهده

، در همين )1980، سيج، 1999؛ دانلي و يانگ، 1999؛ وايت و كاكلي، 1390كبيري، (مدرسه، گروه دوستان، جنسيت قرار دارد 

  .هستند طرح قابلچارچوب اين فرضيات 

  .ري داردآنان ارتباط معنادا و رشته ورزشي با فعاليت ورزشي با سطح قهرماني موردمطالعهي آشنايي ورزشكاران شيوه-

آنان  و نوع رشته ورزشي هاي ورزشي مورد فعاليتي آشنايي آنان با رشتهنحوه، يريپذ جامعهنهادهاي  ريتأثجنسيت ورزشكاران بر -

  .تأثير معنادار دارد

  .داردتأثير معنادار  و نوع رشته ورزشي هاي ورزشيي آشنايي آنان با فعاليتپايگاه اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان بر نحوه-

  .انتقادي است/ انتيكاركردگراتلفيقي نقش ورزشي ورزشكاران، رويكرد  يريپذ جامعهبررسي فرايند  منظور بهرويكرد اصلي اين تحقيق 

  يشناس روش

است  يمختلف ورزش هاي¬قهرمانان رشته ي¬هيپژوهش شامل كل يآمار تيجمع. است گرفته انجام يشيمايپ صورت بهپژوهش حاضر 

 يورزشكار گردآور 9با  قيپرسشنامه و مصاحبه عم قياز طر ازيموردن هاي¬داده. باشند¬يم ليمشغول به تحص النيه گكه در دانشگا

  .اند قرارگرفته ليمورد تحل انسيوار لياسكوئر و تحل يچون كا يآمار هاي¬زمونو با آ  Spss19 افزار نرمشد و از 

   ها افتهي

ترديد، ، بيباشد يمسال  23,1 يموردبررسدختران تشكيل داده، ميانگين سن پاسخگويان درصد را  47,4درصد از پاسخگويان پسر و  6

خانواده و «، »دوستان«ي سه گزينه. شودي آشنايي برداشته ميپذيري ورزشي در همين مرحلهگام آغازين در فرايند جامعه

 شان موردعالقهي ورزشي در آشنايي ورزشكاران با رشتهدرصد نقش مهمي  72,3و  75، 81,7به ترتيب با » تلويزيون«، و »خويشاوندان

  . داشته است

 كاي آزمون .با فعاليت ورزشي با سطح قهرماني و رشته ورزشي آنان ارتباط معناداري دارد موردمطالعهي آشنايي ورزشكاران شيوه-

 قهرماني و رشته ورزشي سطح با موردعالقه ورزشي فعاليت با افراد شدن آشنا سازوكار و شودمي تأييد فرضيه اين داد كه نشان اسكوئر

هاي جهاني و ي قهرماني در سطوح بااليي مانند رقابتبر اين اساس، ورزشكاراني كه داراي سابقه. دارد آماري معنادار ارتباط آنان

ي مقابل، ورزشكاراني كه داراي در نقطه. اندالمپيك هستند، عمدتاً از طريق خانواده و خويشاوندان با فعاليت ورزشي خود آشنا شده

هستند، عمدتاً در دوران تحصيل دانشگاهي  –حداكثر كسب قهرماني در سطح استان  – توجه قابل چندان نهي قهرماني در سطوح سابقه

شنا شده يا خود آ ي موردعالقههمچنين افرادي كه در دانشگاه با فعاليت ورزشي . اندجدي كرده صورت بهآغاز به انجام فعاليت ورزشي 
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دهد ها نشان ميو هندبال فعاليت دارند، نتايج يافته يدانيدوومي اند، بيشتر در دو رشتهجدي مبادرت به پرداختن آن كرده صورت به

ها نهادهاي خانواده و رسانه و نيز گروه دوستان و همتايان تأثير معنادار و چشمگيري در ايجاد انگيزه براي پرداختن افراد به اين رشته

  . ندارند

هاي ورزشي مورد فعاليت و نوع رشته ورزشي آنان شتهي آشنايي آنان با ر، نحوهيريپذ جامعهنهادهاي  ريتأثجنسيت ورزشكاران بر -

هاي رزمي به ، پسران بيشتر گرايش به رشته ورزشي فوتبال دارند، دختران در كنار رشتهدهد يمنتايج آزمون نشان  .تأثير معنادار دارد

دريافت حمايت و  ازنظردختر و پسر  دهد كه پاسخگوياننشان مي هيسو كيآزمون تحليل واريانس . رشته قايقراني بيشتر تمايل دارند

و تشويق  تيموردحماپسران بيش از دختران خود را . تشويق از طرف دو نهاد خانواده و مدرسه تفاوت معناداري با يكديگر ندارند

خود  عالقهموردپسران بيشتر از طريق دوستان و خانواده و  دختران با مدرسه و خانواده  به سمت رشته ورزشي . بيننداي ميرسانه

  . اند رفته

  .هاي ورزشي و نوع رشته ورزشي تأثير معنادار داردي آشنايي آنان با فعاليتپايگاه اقتصادي و اجتماعي پاسخگويان بر نحوه-

هاي ورزشي و پايگاه اقتصادي اجتماعي تفاوتي بين ورزشكاران نيست، همچنين، ي آَشنايي با فعاليتنحوه ازنظر، دهد يمنتايج نشان 

ي پايين بيشترين ورزشكار را دارد، در ميان پاسخگويان متعلق به درصد در ميان افراد متعلق به طبقه 42,1ي ورزشي فوتبال با رشته

  .سواري، تنيس روي ميز، شطرنج و بدمينتون بيشترين فراواني را نشان داده استهاي ورزشي شنا، دوچرخهي باال، رشتهطبقه

  يريگ جهينتبحث و 

 ورود نوع كه است حالي در اين و گيردمي صورت هارسانه يرتأث تحت بيشتر و غيررسمي صورت به ايران در ورزشي پذيريجامعه فرايند

 نوع بر عالوه اساس، همين بر. افتدمي اتفاق رسمي استانداردهاي اساس پيشرفته بر كشورهاي در ورزشي هايفعاليت يعرصه به افراد

-مي صورت بيشتري دقت كشورها اين در نيز ورزشي يرشته نوع انتخاب ازنظر ورزشي، هايفعاليت جهان به ورود مكانيزم در تفاوت

نتايج اين پژوهش . سوي نهادهاي غيرتخصصي است از شده فيتحربعضاً  هايالگوسازي محصول ورزشي پذيريجامعه ايران در اما. گيرد

 ورزشي فعاليت استمرار. دارند يمؤثرتر نقش مورد اين در رسانه و ،وپرورش آموزش خانواده، دهد كه عملكرد نهادهايي مانندنشان مي

 در. كنندمي تضمين را افراد در بودن ورزشكار استمرار كه دارند ورزشي وجود موفقيت مثل ييها عامل. نيست يكسان افراد همه در

 همتايان گروه در يرپذيريتأث و خانواده نهاد عملكرد تأثير تحت و غيررسمي صورت به ورزشي پذيريجامعه فرايند به ورود معموالً ايران

- جامعه از جدا فرايندي ورزشي، پذيريجامعه. اند شده خلق هارسانه توسط شده فيتحر صورت به كه گيردمي صورت نقشي الگوهاي و

 متنوع هايرشته در زياد بسيار هاينديمعالقه و استعدادها باوجود دختران كنيم كهنيز مالحظه مي ورزش در. نيست عمومي پذيري

مسئله  ينهمهستند و  مرد ايران در ورزشي هايقهرمان بيشتر. مواجه هستند ايدئولوژيك، محيطي و فيزيكي يها تيمحدود با شدت به

 ورزشي قهرمانان كه كنيممي زندگي ايجامعه در ما زماني كه. كرده است ايجاد تفاوت پسران و دختران ورزشي پذيريجامعه در فرايند

 خواهد بيشتر افراد اين از الگوپذيري به نسبت پسران گرايش جامعه در ايدئولوژيك هايمحدوديت به توجه با هستند، مردها بيشتر آن

 .باشند داشته...   و هنرپيشگي نقش پذيرش ازجمله ديگر الگوهاي پذيرش به بيشتري گرايش است ممكن دختران حال نيدرع. بود
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