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 دانشجویان به ورزش همگانی گرایش رعوامل فرهنگی اثرگذار ب نقش

 ام کلثوم عباس زاده. 2  . اسماعیل ذبیحی1
 ی، گرمساردانشگاه آزاد اسالم گرمسار،  واحد. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1
 . کارشناس ارشد مدیریت و دبیر درس تربیت بدنی شهرستان گرمسار2

 
بار اسااس نظریاه     .جزئی از شخصیت انساانی و یاک ضارورت تاام اجتمااعی اسات       ای تربیتی وای فرهنگی، شیوهورزش به منزله مقوله

 وساایل ارتبااط   راه از کاه  دارد اشااره  ایفرهناگ  هایچهارچوب به محور ورزش فرهنگی عوامل فرهنگی تحت عنوان سرمایه "بوردیو"

ورزشای و اهمیات نظار     فعالیات  مندی و اهمیات ساود  از دانشاجویان  ( میزان آگاهین و غیرهتلویزیو اینترنت، ماهواره، قبیل ) ازجمعی 
 بدن، شخص از تصور ( در تحقیقی متغیرهای1391(. معین الدینی )3و1دهند )می را افزایش ورزش به فرد دیگران در مورد بدن گرایش

 (2229) کااران و هم زیا رام(. 2دانسات)  همگانی ماؤثر  ورزش به را بر گرایش شهروندان محور ورزش فرهنگی و سرمایه ایرسانه مصرف
(. 5های جنسیتی بر انجام ورزش، نگرش و فعالیت بدنی والدین را نیز بار  میازان فعالیات بادنی فرزنادان ماؤثر دانساتند)       عالوه بر تفاوت

 زمیناه  در حرکاات  سادگی وجود با همگانی ورزش(. 2( تشویق و حمایت خانواده را باعث پیشرفت مهارت فرد دانست )2222راجموند )

 آنچناانی  گاذاری باه سارمایه   نیااز  و اسات  رایگاان  ورزش ایان  دیگر طرف از د.بگیر عهده بر را نقش مثمری تواندمی روندانشه سالمت

بر حضور دانشجویان فعال پسر و  ورزش محورو نقش آنفرهنگی های سرمایهبندی بررسی و اولویتهدف از تحقیق،  .(1ندارد ) شهروندان
انجاام   "بوردیاو " دیادگاه باشد کاه براسااس   های ورزشی، خصوصاً ورزش همگانی میگرمسار  به فعالیتدختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخااب   زن( 3112مرد و  3122دانشجو ) 6252ز دانشجو ا 362تعداد  شده است.
ها داده .به دست آمد 22/2ی آن در یک مطالعه راهنما از طریق آلفای کرونباخ ساخته ای بود که روایشدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  (≥P 25/2)آزمون فریدمن و یومن ویتنیبا استفاده از 
 

میانگی متغیرها
 ن

انحراف 
 استاندارد

میانگین 
 رتبه ای

 Z زن مرد

 25/1 3/122 2/121 21/2 22/2 13/2 آگاهی دانشجویان از سودمندی ورزش
 26/1 9/129 9/139 22/2 95/2 95/3 اهمیت نظر دیگران در مورد بدن فرد

 12/0 3/122 2/152 22/3 66/2 22/3 رسانه
 51/1 3/136 6/136 22/3 23/2 26/3 دانشگاه
 23/2 3/136 6/136 22/3 22/2 22/3 خانواده

 
 ، اهمیت نظر دیگاران از سودمندی ورزش ابعاد آگاهی دانشجویانرتبه ای، به ترتیب نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بر اساس میانگین 

هاا نشاان داد کاه میازان آگااهی      داده داری بر حضور دانشجویان به ورزشی دارند.، رسانه، دانشگاه و خانواده نقش معنیدر مورد بدن فرد
تری نسبت به ها نقش پررنگمورد بدن فرد در گرایش به ورزش آنهای ورزشی و اهمیت نظر دیگران در دانشجویان از سودمندی فعالیت

در بعاالوه، مقایساه ایان ابعااد     کند تا دانشجویان با نگرش کامالً مثبتی وارد میادین ورزشی شاوند.  سایر ابعاد دارد. این موضوع کمک می
داری بیشتر از زنان به نقش رسانه در افزایش معنی مردان به طورهای مختلف دانشجویان بر اساس آزمون یومن ویتنی نشان داد که گروه

ها باشاد کاه باا یافتاه هاای      رسد که جنسیت نیز عامل دیگری برای این تفاوتبه نظر می. مشارکت دانشجویان در ورزش اعتقاد داشتند
  ( همخوانی دارد.2222و راجموند،)  (2229) و همکاران زیرام(، 1391معین الدینی)

 ورزش همگانیدیدگاه بوردیو، ، محورورزش   مایه فرهنگیسرواژگان کلیدی: 
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