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  چکیده

کار هی بد برای ايجاد تغییرات مثبت اجتماعتوانمی پديدة مقبولی است کهورزش در جوامع امروزی، 

 مقیم هایعراقی اجتماعی انسجام رد ورزش نقش تبیین هدف با ،گرفته شود. اين پژوهش کاربردی

د که شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودن همةآماری  جامعةقم انجام شد.  استان

مشارکت ورزشی و  گرساختةنامة پژوهشپرسشبه دو  ساده تصادفی صورتبه هاآننفر از  210

اتید متخصص به تأيید اس هانامهپرسشانسجام اجتماعی پاسخ دادند. روايی صوری و محتوايی اين 

مشارکت ی برا 82/0و  79/0ترتیب آلفای کرونباخ بهضريب با  هانامهپرسشپايايی همچنین،  رسید.

ل تحلی معادالت ساختاریبا استفاده از ی پژوهش هافرضیهورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. 

 رب تفريحی ورزش در مشارکتکه نشان داد  نتايج. برازش مدل تأيید شدند هایشاخصو  شدند

 زشور در مشارکت دارد؛( 310/0) یمثبت تأثیر قم استان مقیم هایعراقی درونی اجتماعی انسجام

 شارکتم دارد؛( 334/0ی )مثبت تأثیرقم  استان مقیم هایعراقیبیرونی  اجتماعی انسجام بر تفريحی

ارد د( 540/0ی )مثبت تأثیر قم استان مقیم هایعراقیدرونی  اجتماعی انسجام رقابتی بر ورزش در

ی مثبت تأثیر قم استان مقیم هایعراقیاجتماعی بیرونی  انسجام بررقابتی  ورزش در مشارکتو 

صد در 2/55 تواندمی درمجموعمشارکت در ورزش ضريب تعیین نشان داد  ،همچنیندارد. ( 419/0)

 ،طورکلیبه انسجام بیرونی را تبیین کند. درصد از واريانس 5/42از واريانس انسجام درونی و 

 ی برای انسجام درونی است. ترقوی کنندةتبیینمشارکت در ورزش که گفت  توانمی

  های مقیمانسجام اجتماعی، استان قم، عراقیورزش تفريحی، ورزش رقابتی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ستفاده از اشده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با است از یک فعالیت نهادینه ورزش عبارت

بیرونی تحریک  واست که توسط عوامل درونی  کنندگانیشرکت توسطجسمانی پیچیده  هایمهارت

تربیت وبخش مهمی از تعلیم بدنیتربیتبراین، افزون (.۱393 ،)مرادی، خالدیان و مصطفایی شوندمی

کند میتسهیل  بدنی جریان رشد را در تمام ابعاد وجودی انسان هایفعالیتطریق حرکت و ه ازاست ک

و  نظرانصاحب(. ۱39۱، سلطانی زرندیشود )مظفری و پورمیعث شکوفایی استعدادهای مطلوب و با

ریت و غیره برای ورزش ، علوم ورزشی، مدیشناسیروان، شناسیجامعهمختلف  هایحوزهپژوهشگران 

 توانمیکه اند هرا تبیین کردمختلفی  هاینقشورزشی کارکرد، اهداف و  هایجشنوارهو مسابقات و 

، یافتهزمانسابسیج منابع انسانی و مالی، تشکیالت این موارد اشاره کرد: به مسائل مختلفی همچون 

یت همبستگی و صلح، تقو وسعةفرهنگی، تقویت تفاهم و تو ارتباطات میان المللبینگسترش روابط 

، ایانهرسمشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، نوعی سرگرمی و تفریح عمومی و 

ت منفی، هیجانات و انفعاال ، تخلیةانی و جسمی، افزایش اعتماد، رشد گردشگریسالمت رو ارتقای

رهنگی و انسانی، اقتصادی، اجتماعی، ف هایسرمایه انسانی و اجتماعی، تقویت و ارتقایپرورش اخالق 

و  هانقش، رفتارها، عادات، هامهارتباورها،  گیریشکلترویج مکانیسم یادگیری، ایجاد بستر برای 

 ایپدیدهبدنی صرفاً  ورزش و فعالیتکه  رسدمینظر ، بهبنابراین (؛۱393)مرادی و همکاران،  هاهویت

پرداختن به ورزش  کنندةتوجیه که تنها اثرها و کارکردهای جسمانی آن نیست جسمی و فیزیولوژیک

عالیت بدنی و ف دی را درنظر گفت؛ بنابراین،برای ورزش کارکردهای متنوع و متعد توانمیباشد و 

رهای اجتماعی با سایر نهادها و ساختا یواراندام درنظر گرفت که پیوند ایپدیده عنوانبهورزش را باید 

 دارد.

عملکرد فرد در جامعه  مفاهیمی که به ارزیابی نحوة ترینمهمیکی از  ،اجتماعی هایمؤلفهازمیان 

است  ۱باشد، انسجام اجتماعی هاانساناز ورزش و فعالیت بدنی  متأثر که سدرمینظر و به پردازدمی

(. مفهوم انسجام اجتماعی همانند سایر مفاهیم علوم ۱395، )پارسامهر، رسولی نژاد و نیک نژاد

ای متفاوتی برای آن بیان اجتماعی تعریف دقیقی ندارد و در کشورهای مختلف و مناطق مختلف معن

از اهمیت بسیاری برخوردار است. گروه پژوهشی سیاستی دولت  ایجامعهاما برای هر  شده است؛

 هایفرصتمشترک و نیز  هایچالشبرای حل  هاارزشمداوم  انسجام اجتماعی را فرایند توسعة 2کانادا

مبنای احساس اعتماد، امید و عمل متقابل میان افراد جامعه تعریف کرده است. برابر در جامعه بر

                                                           
1. Social Integration 

2. Canadian Policy Research Networks Inc 
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نیز اقتصادی و اجتماعی و  هایشکافناهماهنگی و  رساندنحداقلانسجام اجتماعی را به ۱ورای اروپاش

انسجام اجتماعی  ،درمجموع .مردم جامعه تعریف کرده است برای همة هافرصت تأمینتضمین و 

که گفت  توانمی (؛ بنابراین،۱392ماعی است )متوسلی و زبیری، ضامن برقراری نظم و سامان اجت

است که به آن  ایاجتماعییا گروه یابی کیفیت روابط فرد در جامعه منظور از انسجام اجتماعی ارز

انسجام اجتماعی  ،بنابراین که بخشی از جامعه هستند؛ کنندمیتعلق دارد. افراد سالم احساس 

 هایگروهمعه و جا بهبا دیگران وجه مشترکی دارند و  کنندمیاست که مردم احساس  ایگستره

 (. ۱395اجتماعی تعلق دارند )پارسامهر و همکاران، 

زیادی بر وضعیت  تأثیرکه  اندداشتهها پیامدهای خواسته و ناخواستة بسیاری جنگطول تاریخ، در

به آوارگی،  توانمی هاآن ازجملهاند. داشتهپیرامونی خود  هایمحیطزده و حال و آیندة جامعة جنگ

، انهدام آثار گریافراطیانبوه جمعیت، گسترش و شیوع فرهنگ خشونت و مهاجرت و پناهندگی 

فرهنگ و تمدنی، تهدید جدی بنیان خانواده، کاهش انسجام اجتماعی و تنزل هویت جمعی با افزایش 

مجهول اشاره  ی برساختةهاهویتفرهنگی و اجتماعی و  هایناهنجاریقومی و مذهبی و  هایتفاوت

ون مبارزه با تروریسم و همچ هاییبهانهسپتامبر، به  آمریکا با حادثة یازده(. ۱394د )محرمی، کر

حوادث در  ترینمهماز  2003در سال کشور عراق را اشغال کرد. این واقعه را که  ،سازیدموکراسی

 هاغربیبزرگ  ذیل طرح خاورمیانة نظرانصاحب، بسیاری از شودمیمحسوب انه حساس خاورمی منطقة

 2«جامعه مدنی»ن مشارکت خاورمیانه در ساختن یک طرحی که قرار بود با اهدافی همچو. دانندمی

و غربی در منطقه، عراق و تغییر  داریسرمایهی هاارزششود و به تثبیت اجرا گذاشته در منطقه به

یکی از  3ایندیپندنت در گزارشی روزنامة اما (؛۱394کار مسلمانان منجر شود )محرمی، فرهنگ و اف

جمعی پس مهاجرت دسته ترینبزرگوقوع  2007سال از زمان آغاز جنگ تا امدهای اشغال عراق را پی

عراق از خانه و از مردم نفر  2000روزانه که  افزایدمی ایندیپندنت کند.بیان می از جنگ جهانی دوم

شود؛ جمعی مردم در خاورمیانه تلقی میمهاجرت دسته ترینبزرگاین و  شوندخود متواری می ةکاشان

 .(۱386)ایسنا،  سابقه نداشته است سو اینحرکتی که در اروپا نیز از زمان جنگ جهانی دوم به 

با از عراق به کشورهای مختلف شروع شده بود،  2003موج مهاجرتی که از سال که گفت  توانمی

به حضور داعش روند مستمری را تجربه کرده با توجه و توجه به تداوم ناامنی و جنگ در این کشور 

 . است

به اآشنا و عموماً ن واردتازهورود افراد  واسطةبهمعمواًل ، مبدأکشورهای  از دالیل مهاجرت به نظرصرف

گیری موجب شکلو  دنآیمیوجود مسائل فرهنگی و اجتماعی خاصی به هنجارها و باورهای جامعه،
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 ،. ادغام مهاجران در ساخت اجتماعی کشورهای مهاجرپذیرشوندمی ی با نظام ارزشی حاکمهایچالش

، مذهب و عقاید سیاسی خود را ورسومآدابمهاجران  مهاجران است. توجهقابلاز مسائل و مشکالت 

و برای تطبیق خود با محیط جدید همواره با موانع و مسائل زیادی همچون  آورندمیبه سرزمین جدید 

 (. ۱390پور و بیات، رو هستند )دهقانهقومی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی روبنژادی،  هایناهمگونی

 فالت مرکزی ایران موجب شده در محدودة وعلت قرارگیری در مرکز موقعیت ارتباطی شهر قم به

ر ایران اجرپذیچهارمین شهر مهشود و عنوان مرکز ثقل جغرافیای ایران مطرح است تا این شهر به

 ،قمطور ویژه شهر ، استان قم و به. همچنین(۱392 ،فی، مهدی و مهدیان بهنمیریشناخته شود )لط

در آن  کار و ارزانی نسبی زندگی زمینةرکز تشیع و کانون کسب علوم دینی شناخته شده است و م

نت انتخاب آن را برای سکونیز بسیاری از اتباع خارجی بر مهاجران داخلی عالوهتا است سبب شده 

ساکن  ، تعداد مهاجران عراقی۱395 کل کشور در مسکن و نفوس عمومی نتایج سرشماریطبق  کنند.

شهر قم زندگی  نفر در 8333که از این تعداد  اندنفر بوده 8365برابر با  ۱395 استان قم در سال

تعداد  ،احتمال زیادو به شده توسط مهاجران استآمار اظهاراین  البته باید ذکر شود که کنند؛می

 خارجی اتباع حضور مواقع از بسیاری در (.۱396)درگاه ملی آمار،  اقعی مهاجران عراقی بیشتر هستندو

 قم به که افرادی بیشتر ،مقامات شهر قم استدالل طبق است؛ اما همراه نیز منفی اثرهای با قم در

 هاآن ضورح که هستند برخوردار باالیی اجتماعی سطح از اکثراً و است تحصیل باهدف ،آیندمی

 (. ۱390 مهر، خبرگزاری) باشد داشته نیز خوبی اثرهای تواندمی

ورزشی مختلف  هایفعالیتمثبت اجتماعی زیادی را به  اثرهایپژوهشگران  ،که اشاره شدگونههمان

د ارتباط بین ورزش و انسجام اجتماعی ننتوامیکه هایی پژوهشبرخی از به  . در ادامه،دهندمینسبت 

اجتماعی نشان  -( در مطالعة ورزش و تحول روانی۱384زاده )رحیم. شوداشاره می ،دنساز ترروشنرا 

متغیر جنسیت در تحول  ؛ امااست مؤثرمعناداری  طوربهاجتماعی افراد  -ورزش در تحول روانیکه داد 

دلیل ایجاد بدنی به هایفعالیتکه ورزش و  کندتأیید میاین یافته  ندارد. تأثیریاجتماعی  -نیارو

 ۱. دوومان و کوروشوندشدن فرد میبخشیدن به اجتماعیتعاملی با دیگران، موجب سرعت هایموقعیت

ورزشکار ساکن در ورزشکار و غیر ایترکیهان آموزدانشبا بررسی سطوح انسجام اجتماعی ( 20۱0)

معناداری سازگاری اجتماعی  رطوبه ،کنندمیانی که ورزش آموزدانشآلمان به این نتیجه رسیدند 

پژوهشی ( در 20۱0) 2. اسکولنکورفدهندمیورزشکار از خود نشان ان غیرآموزدانشنسبت به  بیشتری

رویدادهای ورزشی و آشتی قومی: تالش برای ایجاد تغییرات اجتماعی بین ورزشکاران »با عنوان 
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رویدادهای که نشان داد  «سریالنکا زدةسلمان در کشور جنگو م 2، تامیل۱سینهالی هایقومیت

راستای خطوط ملی ی، ایجاد هویت فراگیر اجتماعی درفردبین هایدوستیند به ایجاد توانمیورزشی 

برای نیرویی  ندتوانمیرویدادهای ورزشی  ،و ایجاد تصورات و منافع مشترک منجر شوند. همچنین

رات و به ایجاد تغیی از گروه قومی متفاوت ایجاد کنند نظرصرفاعضای خود  برای همة 3بودنباهم

در  مؤثرمکانی  معیارهایبررسی ( در ۱390رفیعیان، احمدیان و قزل ). مثبت اجتماعی کمک کنند

 هایگروهمیزان انسجام اجتماعی که نشان دادند  قومی شهر بندر ترکمن هایگروهانسجام اجتماعی 

از سه متغیر فضاهای عمومی، دسترسی و  سط است. همچنین،از سطح متو ترپایینقومی این شهر 

نداشتند که البته نقش  مؤثریقومی نقش  هایگروهدر انسجام اجتماعی  کدامهیچکیفیت محیط، 

بودن انسجام اجتماعی به پایین با توجه پژوهشگرانفضاهای عمومی از دو معیار دیگر بهتر بود. این 

ا انجام بکه  کردندپیشنهاد  ،پژوهشنقش ضعیف هر سه متغیر مکانی  ترمهمقومی و ازهمه هایگروه

تا محل فضاهای عمومی  سواریدوچرخهو  رویپیادهپیوسته و منسجم  اقداماتی نظیر ایجاد شبکة

کشتی و سایر  ی مانندهایفعالیتموجود در شهر و اختصاص و تجهیز فضاهایی برای برگزاری 

تقای افزایش یابد تا زمینه برای ار هاآنتعامل اجتماعی بین  ،مختلف ایهقومیت موردعالقة هایفعالیت

ر کارکرد ورزش د شناختیجامعه( در بررسی ۱392نوابخش و جوانمرد ). انسجام اجتماعی فراهم شود

ی و انسجام ورزش هایفعالیتبه این نتیجه رسیدند که بین  ،80سجام اجتماعی در ایران دهة ان

مستقیم و  تأثیراتمجموع  اما تحلیل مسیر نشان داد که ؛قیم ضعیفی وجود داردمست اجتماعی رابطة

داشتن بر دیگر، ورزش عالوهعبارت. بهاست 20۱/0ورزش بر انسجام اجتماعی برابر با بتای  غیرمستقیم

ایش انسجام در افزطریق بسیاری از متغیرهای دیگر از دتوانمی ،مستقیم بر انسجام اجتماعی تأثیر

پژوهشی در باب »با عنوان  ایمطالعه( در ۱395د )نژانژاد و نیکپارسامهر، رسولیباشد.  مؤثراجتماعی 

که میانگین انسجام نشان دادند  «(موردی: مردم شهر تالش )مطالعةعی کارکرد ورزش در انسجام اجتما

فعالیت بدنی و انسجام اجتماعی معناداری بیشتر از زنان است و بین  طوربهبین مردان اجتماعی در

، یابدمیچقدر میزان فعالیت بدنی افراد افزایش  که هرطوریبهوجود دارد؛  داریمعنامستقیم و  ابطةر

 زمانهمدو متغیر جنسیت و فعالیت بدنی  ،. همچنینیابدمینیز افزایش  هاآنمیزان انسجام اجتماعی 

و  44/0اجتماعی را تبیین کنند که البته بتای فعالیت بدنی از تغییرات انسجام  درصد 22ند توانمی

جام اجتماعی نسبت به فعالیت بدنی با انس بودن رابطةترقویدهندة بود که نشان ۱2/0بتای جنسیت 

و ورزش بر انسجام اجتماعی  بدنیتربیتاثربخشی  ( در مطالعة20۱6) 4آندریجنسیت است. 

                                                           
1. Sinhalese 

2. Tamil 

3. Momenta of Togetherness 
4. Andrei 
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تی افراد وابستگی حرکتی با ظهور کیفیت حرک هایتواناییآموزش  به این نتیجه رسید کهن اآموزدانش

  .شودمیان نیز آموزدانشاجتماعی و منجر به تسهیل انسجام  دارد

د نقش مهمی در تحکیم ارتباطات اجتماعی، نتوانمیمطابق مبانی نظری، ورزش و مسابقات ورزشی 

 المللبیناجتماعی، گسترش روابط  سرمایةو مشارکت اجتماعی، تقویت و ارتقای تقویت همبستگی 

ند؛ بنابراین، صلح و تقویت انسجام اجتماعی داشته باش فرهنگی، تقویت تفاهم و توسعةو ارتباطات میان

سازگاری اجتماعی مهاجران با جامعة حتی  که ورزش بتواند با افزایش عوامل یادشده رسدمینظر به

ی به دالیل متعدد بنا ،ویژه استان قمجران عراقی مقیم ایران و بهالبته مها میزبان را نیز افزایش دهد؛

میزبان دارند  ، اشتراکات قدرتمندی با جامعةق مذهبی قوی و سطح تحصیالت باالازجمله داشتن عالئ

ویژه در کشورهای غربی و ن را )بهبین مهاجراهای مدنی و اجتماعی مصطلح دراریتوان ناسازگو نمی

تواند اما بدیهی است که ورزش می ؛به آنان نسبت داداز کشورهای جهان سوم( مهاجران خصوص در

ازپیش قدرتمندتر ، بیشمذهبی دارد وندهای موجود بین مهاجران و جامعة میزبان را که بیشتر جنبةپی

این  مبیننیز پیشینه  یهاپژوهشبررسی  بخشد. هاجران را به سطوح باالتری ارتقاو انسجام م کند

یک کشور یا شهر  عمدتاً کارکرد اجتماعی ورزش را دربین شهروندان شدهانجامی هاپژوهشاست که 

 های بسیار کمی درزمینةاند و پژوهشمختلف یک کشور مطالعه کرده هایقومیتبین  یا درنهایت

وجود ، شدهگفتهبه موارد  بنابراین، با توجه اند؛نسجام اجتماعی مهاجران خارجی انجام شدهورزش و ا

ه، پژوهش حاضر درصدد زمینمشابه دراین هایپژوهشخیل عظیم مهاجران عراقی در شهر قم و نبود 

ثر زمینه برای تا با تبیین این ا استمقیم استان قم  هایعراقیر انسجام اجتماعی تأثیر ورزش ب مطالعة

مهاجران قی و حتی های اجتماعی مرتبط با مهاجران عرامثبت ورزش در حوزه گیری از اثرهایبهره

  .سایر کشورها فراهم شود
 

 پژوهش شناسیروش

 ،رودمیکار هبرای حل مسائل موجود ب هایافتهبرخورداری از نتایج  هدف با پژوهشاین  کهییازآنجا

که با رویکرد معادالت  است پیمایشی -توصیفی ،روش ازنظر ،است. همچنین کاربردی پژوهشنوع 

شهروندان دارای تابعیت عراقی مقیم استان قم  شد. جامعة آماری پژوهش شامل همة ساختاری اجرا

برای گرفته شدند.  نظردرماه در قم(  سه از سال و اقامت بیش ۱8 باالی بودند که با دو شرط )افراد

و  توزیع شدنامه پرسشعدد  30 عدادابتدا ت ،نامعلوم تعیین حجم نمونه، با درنظرگرفتن حجم جامعة

نفر تعیین  206حجم نمونه برابر با  ،با استفاده از فرمول زیر ،. سپسشد اولیه محاسبهة واریانس نمون

 گردید. 
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𝑛 =

𝑍 ∝
2

2 ×  𝑆2

𝑑2
 

نیز  dو  96/۱ برابر با Z محاسبه شد. ۱34/0که برابر با  استاولیه  واریانس نمونة 2S ،در این فرمول

 2۱0د و بو ساده نیز تصادفی گیرینمونه. روش (۱39۱حبیبی، ) است 05/0برابر با سطح خطای 

 نامةپرسش ۱79 ،درنهایتکه  ندشد آوریجمعبین شهروندان عراقی مقیم قم توزیع و نامه پرسش

  .شده تحلیل شدندتکمیل

 نُه) سؤال ۱6مشارکت در ورزش با بودند. متغیر  ساختهنامة پژوهشگرپرسشدو  گیریاندازهابزارهای 

رقابت  هایورزش دهندةنشان سؤال هفتو  محورسالمتتفریحی یا  -ورزشی هایفعالیت بیانگر سؤال

 ۱محورسالمتمقیاس فعالیت بدنی سبک زندگی از  ،نامهپرسشسنجیده شد. در طراحی این ( محور

مشارکت در ورزش گیل،  هایانگیزه نامةپرسش(، ۱390) محمدی زیدی، پاک پور و محمدی زیدی

نیز  انسجام اجتماعیبرای سنجش ( و سایر مبانی نظری بهره گرفته شد. ۱983) 2گراس و هادلستون

دهندة انسجام نشان سؤال ۱8معرف انسجام درونی و  سؤال شش) سؤال 24با نامه پرسشاز یک 

 3اجتماعی کیز زیستیبه نامةپرسشدر طراحی این نیز از  شد.استفاده میزبان(  بیرونی با جامعة

 ، موسوی و قاسم زادهگروهی رفیعیو برون گروهیدروناجتماعی  سرمایة نامةپرسش(، ۱993)

( و سایر مبانی ۱395کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی پارسامهر و همکاران ) نامةپرسش(، ۱395)

 ،هاآن از روایی صوری و محتوایی اطمینان ها، براینامهپرسشطراحی از پس نظری کمک گرفته شد. 

از اساتید مدیریت ورزشی و سایر اساتید مدیریتی آشنا با مفاهیم  دراختیار هفت تننامه پرسشهر دو 

سایر انواع روایی )سازه و  ،. همچنینتأیید شدند هاآن نظرهای بندیجمعو با  ندقرار گرفت پژوهش

ابتدایی  نامةپرسش 30تحلیل با  براین،افزون .شدندنیز در بخش معادالت ساختاری بررسی همگرا( 

مشارکت در ورزش های نامهپرسشبرای ضریب آلفای کرونباخ ی ابزار با استفاده از یپایا ،شدهآوریجمع

 آمد.  به دست 82/0و  79/0 برابر با ترتیب، بهیو انسجام اجتماع
 

  نتایج
جدول مطابق . دهدمیشناختی نمونه را نشان توصیف برخی از متغیرهای جمعیت یک جدول شمارة

ارشد بیشترین اسیافراد با مدرک کارشن .بودنددهندگان مرد درصد از پاسخ 64حدود که توان گفت می

                                                           
1. Health-Promoting Lifestyle Profile II  

2. Gill, Gross & Huddleston 

3. Keyes 
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 44هدف حدود . بودها بیشتر از دو سال درصد از آزمودنی 49مدت اقامت حدود  .فراوانی را داشتند

 داشتند.تمایل به اقامت دائم در قم  هاآندرصد از  4۱و بود تحصیل ها از اقامت در قم عراقیاز درصد 
  

 هاآزمودنیشناختی توصیف متغیرهای جمعیت -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر 

 جنسیت
 87/36 66 زن 

 ۱3/63 ۱۱3 مرد 

 تحصیالت

 44/۱8 33  کاردانیدیپلم و 

 96/32 59 کارشناسی 

 45/42 76 ارشد کارشناسی

 ۱5/6 ۱۱ دکتری

 مدت اقامت در قم

 38/8 ۱5  شش ماه و کمتر

 4۱/۱3 24 شش ماه تا یک سال 

 60/29 53 یک تا دو سال 

 6۱/48 87 دو سال و باالتر 

 هدف از اقامت

 58/43 78  تحصیل

 00/۱9 34 کار 

 02/24 43  زندگی همراه با خانواده

 40/۱3 24 سایر 

 اقامت دائمتمایل برای 
 4۱ 73 بله

 59 ۱06 خیر

 ۱00 ۱79 جمع
 

، وضعیت هر دو مطابق جدول آمده است. پژوهش متغیرهایتوصیف وضعیت در جدول شمارة دو، 

 از متوسط نظری است.  متغیر پژوهش باالتر
 

 توصیف وضعیت متغیرهای پژوهش -2جدول 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر

 ۱5/۱ ۱3/4 77/0 78/3 ورزش تفریحی

 ۱ 85/3 86/0 45/3 محورورزش رقابت

 ۱ 0۱/4 82/0 6۱/3 مشارکت ورزشی کل

 23/۱ 43/4 92/0 ۱2/4 انسجام درونی

 ۱ 67/3 76/0 55/3 انسجام بیرونی

 03/۱ ۱۱/4 88/0 83/3 انسجام اجتماعی کل
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نه با جداگا صورتبههر متغیر  گیریاندازه هایمدلابتدا  ،معادالت ساختاری سازیمدلدر بخش 

جا یک صورتبهپژوهش  گیریاندازهمدل  ،سپس ارزیابی شدند. یدیاستفاده از تحلیل عاملی تأی

چندین  ،یدیبرای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأی .برازش آن تأیید شدند هایشاخصو  شد بررسی

 ر به درجةئاسکوبرای نسبت کایا ر مقادیر بین یک تا پنجپژوهشگران د. نشاخص برازندگی وجود دار

، برازش 2نیکوئی برازش تعدیل یافته، ۱ی نیکوئی برازشهاشاخصبرای  دانند.یم قبولقابلآزادی 

مناسب  9/0از  نیز مقادیر بیشتر 6سیشاخص تاکر لوئ، 5ایمقایسه، برازش 4، برازش فزاینده3هنجاریافته

. شاخص ریشه اندکردهبیان  قبولقابلرا نیز  9/0تا  7/0برخی منابع مقادیر اند؛ البته شدهیف توص

نیکوئی برازش  های. برای شاخصباشد 80/0باید کمتر از نیز  7میانگین مربعات خطاهای تخمین

و مقادیر  اندمطرح نکرده ة مشخصی رامحدودپژوهشگران نیز  9و برازش هنجاریافته مقتصد 8مقتصد

برای  ذکرشده هایشاخصدر جدول شمارة سه، (. ۱393)کشاورز، اند را مناسب دانسته 5/0نزدیک به 

   .اندآورده شدهها بارهای عاملی گویه در شکل شمارة یک،ی و ورزشمدل متغیر مشارکت 
 

 متغیر مشارکت ورزشی برازش هایشاخص -3جدول  

 تفسیر شدهمقدار محاسبه شاخص نوع شاخص

 مطلقهای برازش شاخص

 - 707/238 کای اسکوئر 

 مطلوب 682/2 کای اسکوئر/ درجات آزادی

 مطلوب 906/0 نیکوئی برازش

 قبولقابل 874/0 نیکوئی برازش تعدیل یافته

 مطلوب 074/0 ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

 های برازش نسبیشاخص

 مطلوب 9۱9/0 برازش مقایسه ای 

 قبولقابل 878/0 برازش هنجاریافته

 مطلوب 920/0 برازش فزاینده

سیشاخص تاکر لوئ  مطلوب 904/0 

 های برازش مقتصدشاخص
 مطلوب  672/0 نیکوئی برازش مقتصد

 مطلوب 744/0 برازش هنجاریافته مقتصد

                                                           
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Normed Fit Index (NFI)  

4. Incremental Fit Index (IFI)  

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Tucker Lewis Index (TLI)  

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

8. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)  

9. Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
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 یدی متغیر مشارکت ورزشی عاملی تأيتحلیل  -1شکل 
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اند. در تأیید شدهها برخی گویهبا حذف نیز برای متغیر انسجام اجتماعی های برازش مدل شاخص

دو  ل شمارةدر شکها گویهبارهای عاملی  ،همچنین اند.ارائه شده هاشاخصاین  جدول شمارة چهار،

  .اندشده دادهنشان 
 

  اجتماعی متغیر انسجامبرازش  هایشاخص -4جدول 

 تفسیر شدهمقدار محاسبه شاخص نوع شاخص

 های برازش مطلقشاخص

 - 355/204 کای اسکوئر 

 مطلوب 02/2 کای اسکوئر/ درجات آزادی

 مطلوب 9۱9/0 نیکوئی برازش

 قبولقابل 89۱/0 نیکوئی برازش تعدیل یافته

 مطلوب 058/0 ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

 های برازش نسبیشاخص

 مطلوب 940/0 برازش مقایسه ای 

 قبولقابل 889/0 برازش هنجاریافته

 مطلوب 94۱/0 برازش فزاینده

سیشاخص تاکر لوئ  مطلوب 929/0 

 های برازش مقتصدشاخص
 مطلوب 79۱/0 نیکوئی برازش مقتصد

 مطلوب 748/0 برازش هنجاریافته مقتصد
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 یدی متغیر انسجام اجتماعی تحلیل عاملی تأي -2شکل 
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. اندنشان دادهجا یک صورتبه گیریاندازهبرازش مدل  هایشاخصدر جدول شمارة پنج،  ،همچنین

 هستند.  قبولقابل در محدودة هاشاخص ، همةمطابق جدول
 

  پژوهشبرازش مدل کلی  هایشاخص -5جدول 

 تفسیر شدهمقدار محاسبه شاخص نوع شاخص

 های برازش مطلقشاخص

 - 03۱/78۱ کای اسکوئر 

 مطلوب 83/۱ کای اسکوئر/ درجات آزادی

 قبول قابل 853/0 نیکوئی برازش

 قبولقابل 829/0 نیکوئی برازش تعدیل یافته

 مطلوب 052/0 ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

 های برازش نسبیشاخص

 مطلوب 908/0 برازش مقایسه ای 

 قبولقابل 820/0 برازش هنجاریافته

 مطلوب 909/0 برازش فزاینده

سیشاخص تاکر لوئ  مطلوب 899/0 

 های برازش مقتصدشاخص
 مطلوب 73۱/0 نیکوئی برازش مقتصد

 مطلوب 749/0 برازش هنجاریافته مقتصد

 

زمون آ پژوهش هایفرضیه با تحلیل مدل ساختاری، گیریاندازهبودن مدل پس از اطمینان از مناسب

 است.  شده دادهمدل ساختاری نشان در شکل شمارة سه،  .شدند
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 مدل ساختاری پژوهش -3شکل 

 

 برازش بررسی شدند که همة هایشاخص، ابتدا روابط بین متغیرهادر این بخش نیز قبل از تحلیل 

 بودند. قبولقابلمطلوب و  محدودة در هاشاخص

 ار رابطةهر چه ،مطابق جدول .آمده استتحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش  ،شش در جدول شمارة

 درونی اجتماعی انسجام بر تفریحی ورزش در مشارکت دیگر،عبارتشوند. بهتأیید میمدنظر پژوهش 

متغیر  داشت. 334/0و  3۱0/0 ترتیب تأثیر مثبتی برابر بابه ،قم استان مقیم هایو بیرونی عراقی

درونی و  اجتماعی انسجامبر  4۱9/0و  540/0 ثیر مثبتی برابر باابتی نیز تأمشارکت در ورزش رق

 قم نشان داد.  استان مقیم هایبیرونی عراقی
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   ی پژوهشهافرضیهآزمون  -6جدول 

متغیر 

 مستقل
 رابطه 

متغیر 

 وابسته

وزن 

رگرسیونی 

 نشدهاستاندارد

بتای 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

تفریحیرزشو   
انسجام 

 درونی
304/0 3۱0/0 07۱/0 279/4 *** 

تفریحیورزش   
انسجام 

 بیرونی
305/0 334/0 069/0 438/4 *** 

  ورزش رقابتی
انسجام 

 درونی
402/0 540/0 062/0 502/6 *** 

  ورزش رقابتی
انسجام 

 بیرونی
289/0 4۱9/0 054/0 304/5 *** 

 ***00۱/0 P <  
 

این نکته مهم است که برای  دهندةنشان ، مقایسة ضرایب بتای استاندارد چهارگانة جدول باالهمچنین

است و برای متغیر انسجام  ترقوی کنندةبینیپیشمتغیر انسجام درونی، مشارکت در ورزش رقابتی 

 ، با توجه به جدول شمارةدرنهایت .است ترقوی کنندةبینیپیشبیرونی، مشارکت در ورزش تفریحی 

ر ورزش )تفریحی و رقابتی( رکت داین است که هر دو متغیر مشا دهندةنشان ۱ضریب تعیین ،هفت

نس انسجام بیرونی درصد از واریا 5/42از واریانس انسجام درونی و درصد  2/55 اندتوانسته درمجموع

درصد از واریانس انسجام  5/57درصد از واریانس انسجام درونی و  8/44 ،دیگرعبارتبه. را تبیین کنند

. نکتة دیگر در رابطه با دنشومی بینیپیشد، نندار بیرونی توسط سایر عوامل که در این مدل وجود

 طورکلیبهاین دو مقدار برای ضریب تعیین این است که مشارکت در ورزش )تفریحی و رقابتی(  مقایسة

 ی برای انسجام درونی است.ترقوی کنندةتبیین
 

  چندگانه متقابلتوان دوم همبستگی  -7جدول 

 ضریب تعیین  متغیر 

 552/0 انسجام درونی

 425/0 انسجام بیرونی
 

 

 

                                                           
1. R squared (R2)  
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  گیرینتیجهبحث و 
نقش ورزش در  مطالعة هدف بااین پژوهش  ،ورزش در جوامع امروزی روزافزون به اهمیت با توجه

د توانمینوع ورزش که نشان داد نتایج  در استان قم اجرا شد. انسجام اجتماعی مهاجران خارجی عراقی

 . شودمی بحثدر این باره که در ادامه  بگذاردتأثیر اجتماعی آن را  بر اثرهای

اثر مقیم استان قم  هایعراقیمشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام درونی  ،آمدهدستهطبق نتایج ب

زمینه است. مختلف موجود دراینهای پژوهشیدی بر نتایج تأیاین یافته . داشت( 3۱0/0) مثبت

بر ارتباط مثبت این دو متغیر  ،ورزش و انسجامة زمیندر شدهانجامهای پژوهش دیگر، در عمدةعبارتبه

در این پژوهش، منظور از انسجام درونی شده است.  تأکیدمثبت ورزش بر انسجام اجتماعی  تأثیریا 

بود که البته سایر اعضای  هاآنداشتن به شترک با سایر اعضای جامعه و تعلقاحساس، داشتن وجوه م

معادل همان  پژوهشمتغیر انسجام درونی این  عراقی مقیم قم بودند؛ بنابراین، انوطنهمجامعه همان 

 توانمی ،بنابراین زمینه است؛مشابه دراینهای پژوهش اجتماعی کلی )در یک جامعه( در همةانسجام 

 ( نشان داده۱384زاده ). رحیماستزیر های پژوهشخوان با نتایج و هم راستاهماین یافته که گفت 

بخشیدن تعاملی با دیگران موجب سرعت هایموقعیتدلیل ایجاد بدنی به هایفعالیتبود که ورزش و 

ام اجتماعی ورزشی و انسج هایفعالیت( بین ۱392. نوابخش و جوانمرد )شوندشدن فرد میبه اجتماعی

( ۱395) همکارانپارسامهر و  پژوهشگزارش کردند. در را مستقیم معناداری  شهروندان کرمانی رابطة

مستقیم و معناداری وجود داشت.  جام اجتماعی شهروندان تالشی رابطةنیز بین فعالیت بدنی و انس

یک عامل  عنوانبهبدنی در هر سطحی  هایفعالیتاین نکته است که ورزش و  مؤیداین یافته 

افراد برای  همکاری ایجادکنندة تغییرات مثبت اجتماعی هستند. ماهیت اجتماعی ورزش و الزمة

د منجر به افزایش تعامالت اجتماعی، افزایش همکاری بین افراد، افزایش توانمیاجرای آن 

 تقویتد توسعه و ننتوامیاین موارد نیز  و وفاداری افراد درقبال دیگران شود. همة پذیریمسئولیت

حی )که شاید ماهیت ورزشی تفری هایفعالیتمورد دنبال داشته باشد. حتی درانسجام اجتماعی را به

که ورزش و شرکت در آن ازطریق آموزش نظم به افراد و گفت  توانمیانفرادی داشته باشند( نیز 

همراه داشته باشد درنهایت، نظم اجتماعی را بهبه نظم و را بندی آنان د اعتقاد و پایننتوامیآن  توسعة

این موارد  و همة استو همبستگی  نظم اجتماعی متغیرهایی نظیر اعتماد و بدیهی است که الزمة

   د.نانسجام اجتماعی افراد باش دهندةتوسعهد نتوانمی

مقیم استان قم  هایعراقیمشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام بیرونی  ،آمدهدستهب نتایج طبق

 تریمهمنکات  مؤید، هاپژوهشید نتایج سایر نیز عالوه بر تأی این یافته. بود( 334/0) یدارای اثر مثبت

مثبت ورزش بر انسجام اجتماعی در جوامع یکسان یا همسان )منظور از  تأثیر دیگر،عبارت. بهاست

 مشترک است( که در فرضیة اهداف و عقاید افراد در یک جامعه با نیازها، از ایجوامع همسان مجموعه
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بر انسجام تفریحی ورزش  تأثیربودن ترقویاما  ؛انتظار بودنشان داده شد، بدیهی و مورد پژوهشاول 

نقش مهم ورزش در  دهندةنشان ،(3۱0/0مقابل در 334/0مقیم استان قم )ضریب  هایعراقیبیرونی 

تسریع در  ،(۱384زاده )رحیم پژوهشدر غیرمتجانس است.  هایگروهایجاد سازگاری بین 

 چشمگیرر سازگاری اجتماعی ( ب20۱0بود. دوومان و کورو ) شده دادهنشان شدن فرد اجتماعی

کردند. اسکولنکورف  تأکیدآلمانی  ان غیرورزشکار در جامعةآموزدانشان ورزشکار نسبت به آموزدانش

فردی، ایجاد هویت بین هایدوستیند به ایجاد توانمیرویدادهای ورزشی که ( نشان داده بود 20۱0)

و  شوند مختلف منجر هایقومیتفراگیر اجتماعی و ایجاد تصورات و منافع مشترک بین ورزشکاران 

به  با توجه( نیز ۱390. رفیعیان، احمدیان و قزل )تغییرات مثبت اجتماعی کمک کنند به ایجاد

ا انجام بکه بودند  قومی شهر ترکمن پیشنهاد کرده هایگروهبودن میزان انسجام اجتماعی پایین

تا محل فضاهای عمومی  سواریدوچرخهو  رویپیادهپیوسته و منسجم  اقداماتی نظیر ایجاد شبکة

کشتی و سایر  ی مانندهایفعالیتموجود در شهر و اختصاص و تجهیز فضاهایی برای برگزاری 

ارتقای بد تا زمینه برای افزایش یا هاآنتعامل اجتماعی بین  ،مختلف هایقومیت موردعالقة هایفعالیت

بر را مثبت مشارکت در ورزش تفریحی  تأثیر ، شاید بتوان نحوةبنابراین انسجام اجتماعی فراهم شود؛

 عنوانبهورزش  دانیممیکه گونههمان مقیم استان قم چنین تفسیر کرد که هایعراقیانسجام بیرونی 

مشارکت در هر نوع ورزش  ؛ بنابراین،شودمی نظر گرفتهیک عامل مهم بازدارندة انحرافات اخالقی در

که افراد خود را متعهد به اصول اخالقی و زمانیداشته باشد  همراهبندی اخالقی افراد را بهد پایتوانمی

شوند و با می پذیرترمسئولیتمحل زندگی خود متعهدتر و  معةجا بهبدیهی است که نسبت  ،بدانند

مثبتی بر  تأثیرد توانمی ،استورزش  افراد که از اثرهای پذیرینظم ،. همچنینشوندآن سازگارتر می

  انسجام اجتماعی داشته باشد. درنهایتسازگاری آنان با جوامع مختلف و 

مقیم استان قم دارای  هایعراقیانسجام درونی  رقابتی بر ورزش در مشارکت ،آمدهدستهب نتایج طبق

انسجام گروهی  شده درزمینةانجامهای پژوهشاز  توانمیدر تبیین این یافته ( بود. 540/0) یاثر مثبت

ودن و برقراری ارتباطات اجتماعی بباهممنسجم، متحد و یکپارچه هستند و از  هایگروهنیز بهره گرفت. 

که  دندهمینشان ها پژوهش ،(. همچنین۱998، ۱)کارون، ویدمییر و براولی برندمیا یکدیگر لذت ب

بیشتری در دستیابی به اهداف  احتمالبه، چه یک تیم یا گروه دارای سطح باالتری از انسجام باشدهر

( نیز معتقدند 2005) 3(. پترسون، کارون و تود2002، 2خود موفق خواهد بود )کارون، برای و آیز

نیز برخوردار  انسجام باالتری، از اندفرهنگی هاارزشکه دارای سطح باالتری از هنجارها و  هاییتیم

 هایورزشدر دنیای که گفت  توانمی دارند؛ بنابراین، هاتیمعملکرد بهتری نسبت به دیگر  هستند و

                                                           
1. Carron, Widmeyer & Brawley 

2. Carron, Bray & Eys 

3. Patterson, Carron & Todd 
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و اعضای تیم برای نیل به اهداف مشترک،  است ، الزمة موفقیت یک تیم داشتن انسجام زیادرقابتی

 هایورزشمشارکت در  که گفت توانمی رو،؛ ازایندانندمیی آن هاارزشخود را متعهد به تیم و 

هم را  سازگاری بیشتر آنان با ،راستای کسب موفقیت(با تقویت حس عمل مشترک افراد )دررقابتی 

احساس موفقیت و  ،توسعه خواهد داد. همچنینرا )درونی( خواهد داشت و انسجام اجتماعی  همراهبه

یک  ، منجر به توسعةکنندمیشی کسب رقابتی و مسابقات ورز هایورزشتعالی که افراد از شرکت در 

 ،کنندمیکه مردم رویدادهای بزرگ ورزشی را تماشا . حتی زمانیشودمی هاآنهویت مشترک بین 

یا شکست  شویممیپیروز  «ملت ،ما» هایواژهو از  دهندیک تیم را به خود نسبت می بردوباخت

بیشتر رقابتی منجر به نزدیکی هرچه هایورزشماهیت  دیگر،عبارت. بهکنندمی، استفاده خوریممی

انسجام اجتماعی درونی  دهندةو بنابراین، توسعه شودمی( د یک هویت )یک کشور، یک قوم و غیرهافرا

 آنان خواهد بود. 

اثر مقیم استان قم  هایعراقیانسجام بیرونی  رقابتی بر ورزش در مشارکت ،آمدهدستهب نتایج طبق

مثبت اجتماعی ورزش در  ای بر اثرهایدوباره تأکیدنیز  پژوهش این یافتة. داشت (4۱9/0) یمثبت

ورزش رقابتی بر انسجام  تأثیر) پژوهشسوم  در مقایسه با فرضیةدیگر، عبارت. بهحالت کلی است

 ؛(4۱9/0در مقایسه با  540/0است )ضریب  ترضعیفورزش رقابتی بر انسجام بیرونی  تأثیر ،درونی(

ماهیت ورزش  ،ترسادهبیان. بهاستتوسط ورزش رقابتی  پذیریجامعه هایفرصتایجاد  دهندةنشاناما 

که  کندمیاما این امکان را نیز فراهم  ؛کندمیبیشتر یک گروه یا تیم را ایجاب رقابتی انسجام هرچه

اجتماعی خود را حتی عامالت و ت الم به کسب تجربیات مشترک بپردازندافراد در یک فضای رقابتی س

( ۱386نژاد )صوفیکرده بود.  تأکید( نیز بر آن ۱384زاده )که رحیم اینکته با دیگران افزایش دهند؛

و قواعد جامعه  هاارزش با، پیوند فرد را یافتهسازمان هایورزشمشارکت در  که نیز نشان داده بود

ا درونی و هنجارهای عرفی ر هاارزشی، حین فعالیت ورزشکه فرد درصورتاین؛ بهدهدمیافزایش 

 بهورزش که گفت  توانمی ،درنتیجه ؛دنشومیکننده در وی تقویت سازگار هایویژگیو  کندمی

ان آموزدانش با سازگاری بیشتر راستاهم پژوهش، این یافتة . همچنینکندمیافراد کمک  پذیریجامعه

مثبت در  تأثیرات( و ایجاد 20۱0دوومان و کورو ) پژوهشورزشکار در کشور آلمان در  ایترکیه

مثبت  تأثیر( است. برای درک چگونگی 20۱0اسکولنکورف ) پژوهشقومی متفاوت در  هایگروه

 هایفرصتاز مفاهیم نظم اجتماعی، ایجاد  توانمیمشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام بیرونی 

دیگر، عبارتبهبهره برد.  افراد مختلف جامعه و غیرهابل میان افراد، عمل متق برابر برای همةمشارکت 

را نظیر انتخابات  هاییپدیدهکه مثالً مهاجران خارجی در یک کشور دیگر امکان مشارکت در زمانی

در یک فضای تعاملی و  که دنآورمیندارند، ورزش و مسابقات ورزشی این امکان را برای آنان فراهم 

امکان بروز  ،است( کنندگانشرکت ی همةورزشی داشتن شرایط برابر برا هایرقابتبرابر )ویژگی ذاتی 
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نان را با اعضای د نزدیکی آنتوانمیاین موارد  ی خود را کسب کنند؛ بنابراین،هامهارتو  هاتوانایی

 ،د. همچنیننانسجام اجتماعی آنان باش دهندةتوسعهد و نداشته باش همراهجامعه میزبان به

 «جاذبة مثبت»و « جاذبة متقابل»، «داشتن دیگراندوست»دورکیم همبستگی را نوعی که گونههمان

ورزشی این فرصت  هایرقابتبودن سطحهمو  ترازهمکه ویژگی  چنین استنباط کرد توانمی، داندمی

 دمنبهرهمدنظر دورکیم  «جاذبة متقابل»مختلف از  هایملیتاز  نظرصرفکه افراد  آوردمی وجودبهرا 

 است.  انتظارقابلرقابتی نیز  هایورزشطریق ازانسجام بیرونی  ، توسعةبنابراین شوند؛

را در  هابودن آنمؤثر ،مثبت اجتماعی ورزش بر تأیید کارکردها و اثرهایعالوه پژوهشاین  هاییافته

با  ایاندازهورزش و مشارکت ورزشی در هر سطح و  ،درواقعنشان داد. توسعة متغیر انسجام اجتماعی 

بر افراد جامعه را دارد. قانون مداری، نظم،  تأثیرگذاریاز متغیرها توانایی  ایگستردهتقویت طیف 

فضایی را فراهم  ورزشی جاری هستند، هایفعالیتکه در ، احترام متقابل و غیره پذیریمسئولیت

ند منجر به توانمی هاآموزش. این به افراد آموزش داده شوندمختلف  هایکنند که موضوعمی

سطوح  تماعیو بدیهی است که قابلیت تسری به سایر امور اج کردن متغیرهای ذکرشده شونددرونی

هر دو متغیر انسجام درونی )ناظر به انسجام بین شهروندان که نشان داد  پژوهش. این باالتر را دارند

اجران خارجی در کشوری دیگر( یک قومیت یا ملیت( و انسجام بیرونی )ناظر به انسجام بین مه

مثبتی بر هر دو نوع هر دو نوع ورزش تفریحی و رقابتی اثر  ،. همچنینگیرندمیقرار ورزش  تأثیرتحت

درونی  انسجامتفریحی بر انسجام بیرونی بیشتر از هایورزش تأثیرکه . نتایج نشان داد انسجام دارند

بیرونی ها بر انسجام تأثیر این ورزشدرونی بیشتر از رقابتی بر انسجام  هایورزش تأثیر ،همچنین .است

. بدیهی است که در و کارکرد متفاوت دو نوع ورزش هستندناشی از ماهیت  هاتفاوتاین درواقع، بود. 

و نیاز به  رقابتی جو رقابت هایورزشبیشتری برقرار است و در  تفریحی فضای دوستانة هایورزش

را بر انسجام درونی  رقابتی هایورزشبودن اثر ترقوی توانمییل نیز دلهمینموفقیت وجود دارد. به

رونی )در مقایسه رقابتی اثر کمتری بر انسجام بی هایورزشکه  دندهمیتوجیه کرد. این موارد نشان 

انسجام و  آن را یک متغیر ارزشمند جهت توسعة توانمیاما بنا به دالیل مختلف  با درونی( دارند؛

که مهاجران از یک کشور دیگر شاید ، زمانیدرواقعسازگاری مهاجران با کشور میزبان تلقی کرد. 

یک ابزار  عنوانبهد ننتوامیورزش و انواع مختلف آن  ،میزبان نداشته باشند اشتراکات زیادی با جامعة

اری از مشکالت و د و از این طریق بسینمسئوالن کشور میزبان قرار گیر موردتوجهکارآمد 

البته بدیهی است که مهاجران مقیم شهر قم که در  اجتماعی مهاجران کاهش یابند؛ هایناسازگاری

 با جامعة میزبان داشتندشهروندان عراقی بودند که اشتراکات عظیم مذهبی  مطالعه شدند، پژوهشاین 

 پژوهشاما نتایج این  ؛ح کردطررا با جامعة میزبان مادعای ناسازگاری اجتماعی آنان  توانمیو ن

  است. توجهقابلبهتر انسجام اجتماعی درراستای توسعه و تقویت هرچه
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 اجتماعینتایج مثبت ورزش و ارتقای انسجام ی از مندبهرهراستای درپژوهش  هاییافتهبا توجه به 

فضایی را  توانندمیجوانان وهای مسئول نظیر استانداری و ادارة کل ورزشسازمان ،مهاجران خارجی

کنار شهروندان بومی در ورزش تفریحی نظیر ورزش صبحگاهی در برای مشارکت افراد خارجی در

 انسجام درونی درراستای توسعة ،همچنین. فراهم کنندو غیره  رویهای پیادهها، جشنوارهپارک

ورزشی در  یهاتیمافراد مقیم خارجی نسبت به تشکیل که  شودمیمهاجران خارجی پیشنهاد 

شرکت  ،مسئول هایسازمانطرف از برگزارشدهو در مسابقات  مختلف ورزشی اقدام کنند هایرشته

ی هاتیم صورتبهچه افراد خارجی در مسابقات رسمی  شرایط قانونی و حقوقی حضور تأمین .کنند

های شخصیت یادوارةعنوان رگزاری مسابقاتی بهو ب ی داخلیهاتیمه در و چافراد خارجی مستقل از 

بیشتر مهاجران زمینة تعامل هرچه دنتوانمیمشترک )نظیر شهدای عراقی دفاع از خاک ایران( نیز 

 د. نفراهم آوررا ازطریق ورزش عراقی 
 

  منابع
1. Andrei, D. (2016). The efficiency of physical education and sport in the social integration of 

pupils with CES. Euromentor Journal, 7(1), 57-80 . 

2. Carron, A. V., Brawley, L. R., & Widmeyer, W. N. (1998). The measurement of cohesiveness 

in sport groups. Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement, 2(3), 213-226.  

3. Carron, A. V., Bray, S. R., & Eys, M. A. (2002). Team cohesion and team success in sport. 

Journal of Sports Sciences, 20(2), 119-126 . 

4. Dehganpoor, Z., & Bayat, A. (2011). Social consequences of Arab tribes immigration to Iran. 

The Journal of Islamic History and Civilisation, 7(14), 3-23 .(Persian). 

5. Duman, S., & Kuru, E. (2010). Social integration levels of Turkish students doing sports, not 

doing sports and living in Germany. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4991-

4995 . 

6. Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S. (1983). Participation motivation in youth sports. 

International Journal of Sport Psychology, 14(1), 1-14.  

7. Habibi, A. (2012). SPSS guide to data analysis (Vol. 2). Tehran: Parsmodir. (Persian). 

8. ISNA. (2007). Independent: The largest mass migration after World War II is taking place in 

Iraq.  Available at: http://www.isna.ir/news/8605-04305 [Accessed 10 May 2017] (Persian). 

9. Javanmard, K., & Navabakhsh, M. (2104). Sociological study of sport function on social 

integrity in Iran in the 1980s (Case study: Kerman). Quarterly Journal of Specialized Social 

Science, 11(2), 1-36 .(Persian). 

10. Keshavarz, Y. (2014). Structural equation modeling with using AMOS. Tehran: Mehraban 

Nashr. (Persian). 

11. Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140 . 

12. Lotfi, S., Mehdi, A., & Mahdavi Bahnamiri, M. (2013). Measuring the attitude of residents of 

the Quadruple areas of Qom to sports and physical activity. Journal of SPORT Management 

AND Action behavior, 9(17), 75-94 .(Persian). 

13. Mehr News Agency. (2010). The presence of foreigners in 90 countries in Qom / Confidential 

confidentiality statement. Available at: http://www.mehrnews.com/news/1411187 [Accessed 2 

May 2017] (Persian). 

http://www.isna.ir/news/8605-04305
http://www.mehrnews.com/news/1411187


 752                                                                                        های ...تاثیر ورزش بر انسجام اجتماعی عراقی

14. Mohammadi Zeidi, I., Pakpour Hajiagha, A., & Mohammadi Zeidi, B. (2012). Reliability and 

validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. Journal of Mazandaran 

University of Medical Sciences, 21(1), 102-113 .(Persian). 

15. Moharrami, T. (2016). Occupation of the land and its cultural implications - Case study: The 

occupation of Iraq .Scientific Journal Management System, 16(31), 199-223 .(Persian). 

16. Moradi, S., Khalediyan, M., & Mostafayi, F. (2014). The role of sport in developing cross-

cultural and social communications. Communication Management in Sports Media, 1(4), 55-

60 .(Persian). 

17. Motevasseli, M.,   & Zobeiri, H. (2013). Social cohesion: Origins of economic development. 

Community Development (Rural and Urban Communities), 5(2), 49-7.  (Persian). 

18. Mozafari, A. A., & Poor Soltani Zarandi, H. (2012). Principles and philosophy of physical 

education. Tehran: Bamdad Ketab. (Persian). 

19. Parsamehr, M., Rasooli Nezhad, S. P., & Nik Nezhad, M. R. (2015). A Survey on sport 

performance in social integration (Case study: People in Talesh). Journal of Sport Management 

and Action Behavior, 12(23), 237-250 .(Persian). 

20. Patterson, M. M., Carron, A .V., & Todd, M. L. (2005). The influence of team norms on the 

cohesion–self-reported performance relationship: a multi-level analysis. Psychology of Sport 

and Exercise, 6(1), 479–493 . 

21. Rafiey, H., Mousavi, M. T., & Ghasemzadeh, D. (2016). Validity and reliability of bonding 

and bridging between social capital. Social Welfare, 16(61), 141-157. (Persian). 

22. Rafiyian, M., Ahmadiyan, R., & Qezel, A. (2010). Investigating the criteria of locally effective 

social integrity of Turkmen Bandar. Geography Quarterly, 4(16), 68-84. (Persian). 

23. Rahimzadeh, S. (2005). Sports and psycho-social transformation. Evolutionary Psychology: 

Iranian Psychologists, 1(3), 11-25 .(Persian). 

24. Schulenkorf, N. (2010). Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to create social 

change between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka. International 

Review for the Sociology of Sport, 45(3), 273-294 . 

25. Statistical Center of Iran. (2017). Detailed results of the general census of population and 

housing in 1395 (total country). Available at: https://www.amar.org.ir [Accessed 12 April 

2017] (Persian). 
 

 

 استناد به مقاله
 

 

 

 

 

 

 

 

، بهار ۱397. )الهعلی.، رسولی، فائزه.، باقری، قدرت، البهادی.، احسان، یترکمانیمحمد

. پژوهش در استان قم میمق یهایعراق یورزش بر انسجام اجتماع ریثأتو تابستان(. 

 res.2017.4465.1331/10.22089دیجیتال:  شناسة .76-255(: ۱4)6ورزش تربیتی، 

 
Mohamadi Torkamani. E., Albahadoli. A., Rasooli. F., Bagheri. Q. (2018). 

The Impact of Sport on Social Integrity of the Iraqi Resident in Qom 

Province. Research on Educational Sport, 6(14): 255-76. (Persian). 

 Doi: 10.22089/res.2017.4465.1331 

 

https://www.amar.org.ir/


 1397، بهار و تابستان 14ربیتی شماره پژوهش در ورزش ت                                                                     276

The Impact of Sport on Social Integrity of the Iraqi 

Resident in Qom Province 
 

E. Mohamadi Torkamani1, A. Albahadoli2, F. Rasooli3, Q. 

Bagheri4 
 

1. Ph.D. of Sport Managment, College of Farabi-Tehran University* 

2. M.Sc. of Sport Management, College of Farabi-Tehran University 

3. M.Sc. of Educational Management, College of Farabi-Tehran University 

4. Associate Professor of Sport Managment, College of Farabi-Tehran University 
 

Received: 2017/07/11                        Accepted: 2017/09/13 
 

Abstract 

Sport as an acceptable phenomenon in today's societies can be used to make social 

positive changes. This applied research was aimed at explaining the role of sport 

on social integrity of Iraqi residents living in Qom. The statistical population of 

all Iraqi citizens living in Qom province was unknown, of which 210 were simple 

random assigned to two researcher made questionnaires of sports participation and 

social integrity. The face and content validity of this questionnaire was confirmed 

by the experts. The reliability of the questionnaires was also calculated with 

Cronbach's alpha coefficient of 0.79 and 0.82 for sports participation and social 

integrity. The research hypotheses were analyzed using structural equations 

model, and fitting model indexes were confirmed. The result showed that 

participation in recreational sports has a significant positive effect in internal 

social integrity of Iraqis living in Qom province (0.310). Participation in 

recreational sports has a significant positive effect in external social integrity of 

Iraqis living in Qom province (0.334). Participation in competitive sports has a 

significant positive effect in internal social integrity of Iraqis living in Qom 

province (0.540). Participation in competitive sports has a significant positive 

effect in external social integrity of Iraqis living in Qom province (0.419). Also, 

the R- squared indicated that participation in sport could predict 55.2% of the 

variance of internal integrity and 42.5% of the external integrity totally. In general, 

participation in sports could be a stronger predictor for internal integrity.  
 

Keywords: Recreational Sports, Competitive Sports, Social Integrity, Qom 

Province, Iraqis Residing 
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