
 285-306،. صص 1398تابستان و  بهار،. 16شماره                            پژوهش در ورزش تربیتی

 پژوهشیمقالة 

ای اجتماعی مشارکت در ورزش براساس نظریة شناختی پیامدهتبیین جامعه

 1بنیادداده
 

 3، حسین عیدی 2، همایون عباسی1جواد کریمی 

 

 علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه شجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدةدان. 1

 *علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة. 2

 علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة. 3
 

24/70/7139تاريخ پذيرش:                               30/04/7139تاريخ دريافت:   
 

 چکیده

رية پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش براساس نظشناختی تبیین جامعه هدفوهش با اين پژ

موردنیاز  هایدادهاست و  شدهارچوب رويکرد کیفی انجام هپژوهش حاضر در چ .نجام شدانیاد بداده

 هخبر و متخصص ادفرا همة ریماآ معةجا د.نآوری شدجمع ساختاريافتهنیمه هایمصاحبه ازطريق

، اساتید نفر( )شش ديريت ورزشیاساتید م شامل مشارکت اجتماعی در ورزش مینةدرز

نمونه  خابروش انت بودند. نفر( )پنج جوانانوو افراد خبره در ادارات ورزش نفر( )شش شناسیجامعه

 حبةمصاپیشین و  هایپژوهش لعةمطا صورتبه تطالعاا آوریجمع روش .بود هدفمند به شیوة

 نندگاکتکنرمشا به هشوپژ هایيافته ،پذيریيیدتأسنجش اعتبار، انتقال و  برای. ز بودبا و عمیق

 شدهتفادهاسروش . شدند لعماا هاآن هاینظرنقطه و کردند مطالعهمتن نظريه را  هاآن شدند؛ ئهارا

ا ببرابر  موضوعیدرون میانگین میزان توافقموضوعی بود. ، روش توافق درونقابلیت اعتماد برای

های يافته اساسبر .استفاده شد 10 نسخة کیودامکسافزار در اين مطالعه، از نرم گزارش شد. 75/0

رزش شامل پیامدهای مشارکت اجتماعی در و ينترمهميافته، ساختارنیمه یهامصاحبهحاصل از 

، طشور و نشاپرورشی و اخالقی، بعد سالمت، بعد انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مواردی نظیر 

ه استرخب راهبردهای پیشنهادی .اجتماعی بود هایآسیبروابط اجتماعی، هويت اجتماعی و کاهش 

 قوانین مربوط به مشارکت، جايابی ورزش در فرهنگ عمومی و وضع هازيرساخت از پژوهش، تهیة

 .ورزشی هستند

 .مشارکت، ورزشبنیاد، اجتماعی، پیامد، داده کلیدی:واژگان

                                                           
 Email: habbasi003@gmail.com                                                                 مسئول       نویسندة *
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 مقدمه
 هایشبکهگسترش اینترنت و ) در جهان فناوریعلت پیشرفت صنعت و به ،دوم قرن بیستم ةاز نیم

 اند؛داشتهگذشته  هایدهه فاه و آسایش بیشتری نسبت بهتحرک کمتر و ر هاانسان، (مجازی اجتماعی

رنجبر و پوراست )اوقات فراغت اضافه گردیده  یهاساعتو به  است کم شده هاآنساعات کار فیزیکی 

به نام فقر  ایپدیده، پیشرفته هایفناوری افزونفراغت و پیشرفت روزسترش اوقات. گ(1395زیتونلی، 

نی و اجتماعی زندگی افراد مختلف جسمی، روا هایجنبهبر که  داشته استهمراه حرکتی را با خود به

 استفاده از گذارانسیاست و هادولت ،اخیر هایدهه در. (1386انی، طارب روشندل) است گذاشتهتأثیر 

 و گیلچریست) اندحمایت کردهاجتماعی  مشکالت از وسیعی طیف با مبارزه برای سنتی هایورزش از

 و نهادها مجموعه با پویا پیوندی که است فرهنگی -اجتماعی ایپدیده ورزش،(. 2016، 1ویتون

 جامعه افراد موردتوجه انسان ساختاری نیازهای از بخشی عنوانبه باید و دارد اجتماعی ساختارهای

 ورزش مهم اصل به جوامع این ارکان اهتمام پیشرفته، کشورهای توسعة و ترقی مهم علل از یکی .باشد

ها و سایر عناصر اجتماعی نهادها، گروهورزش بر  (.1390فرجی، ) است مختلف سطوح در آن تعمیم و

های بدنی، ردهای ورزش و فعالیتمعنی است که دستاوآثاری داشته باشد و این بداناند تومی

عی و فرهنگی سطح پیشرفت اجتما توان ازطریق آن دربارةیک شاخص عمومی است که میکلی طوربه

جامعه در پیشرفت و ترقی  ها و عوامل اجتماعی موجود درداده ،همچنین یک جامعه داوری کرد.

 فعالیت در مشارکت(. 1395 ،، سالمی، صادقی و شیرزادیشهبازی) دارندی و مهمی نقش اساس ورزش

مختلف رواج  هایگروه درسراسر و ملی هایزمینه از بسیاری درو  است رشددرحال سرعتبه ورزشی

 (.2016 ،2و اولیو تورپ) است یافته

 حوادث با مقابله زندگی، سنگین هایهزینه تأمین زندگی مانند فشارهای اثر اجتماعی مشارکت

 احساس و دهدمی کاهش روانی و عاطفی اجتماعی، هایافزایش حمایت با را غیرطبیعی و طبیعی

ظر نبه(. 1392 ،فائقی و امیر، قاسمی؛ 1388کامران و ارشادی، ) کندیم افراد تقویت در نیز را امنیت

سنتی و غیررسمی  هایورزشبیشتر به  اند،که از مشارکت ورزشی ارائه شدهتعاریفی  رسدمی

کینگ ) از مشارکت ورزشی الزم است تریمناسببیشتر و تفسیرهای  هایپژوهشاند و انجام پرداخته

 از خاصی هایشیوه ،ورزشی هایفعالیت از بسیاری زمینةدرشده انجام هایپژوهش(. 2015، 3و چورچ

 مشارکت و مصرفی شیوة زندگی، شیوة هویت، اهمیت و اندداده نشان فعالیت هر در را زندگی سبک

                                                           
1. Gilchrist & Wheaton 

2. Thorpe & Olive 

3. King & Church 
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کینگ و ؛ 2014 ،1فرناندزریو و سوارز) انددر ورزش را نشان داده کنندگانشرکت جذب در جامعه

 گردشگری و ملی هویت برای ،پرماجرا هایفعالیت و منزل از خارج هایفعالیت(. 2015چورچ، 

 (.2015 ،2تورپ و ویتون) هستند برخوردار زیادی اهمیت از مراتببه

حدی ه و داشتن جمعیتی سالم و پویا بهمحور برای سالمت جامعسالمت هایورزشاهمیت حرکت و  

، ، ناظمی و انداممرتضاییاند )دانستهمعاصر  ةسان آن را دین مدنی جامعشنااست که برخی جامعه

مطرح  9961در سال  بار توسط شورای اروپا اولینکه نوظهور است  ایپدیده 3ورزش همگانی (.1395

بدنی آزاد، داوطلبانه و  هایفعالیتست از ا شد. از دیدگاه شورای ورزش اروپا، ورزش همگانی عبارت

هدف  برای همگان وجود دارد و هاتن به آنامکان پرداخ شوند؛میانجام فراغت ه در اوقاتاختیاری ک

قرن  ،اساسبراین ؛(1393، نیاسمیعپور و یوادج)است  هاانسانتفریح، توسعه و بهسازی  هااصلی آن

 هدف (.1394، ، نیازی و برومندرضویاست )همگانی معروف شده  هایورزشعصر به  یکموبیست

 مشارکت به توجهاما  ؛است افراد اجتماعی مشارکت جلب کارهایشناسایی راه ،ورزش همگانی اصلی

انباشت  نتیجةرا  4یعاجتما شارکتممختلف  ابعاد تمام در جامعه افراد ةجانبهمه اثربخش و فعال

 (.1392 ،و همکاران )قاسمی کنندمیجدید محسوب  ةجامع هایضرورتاجتماعی و از  ةیاسرم

افراد و  جوانان جذب برای ظرفیت ند،انجام شو مناسب یو فضاها هازمینه در هافعالیت این کههنگامی

 در آن تاجتماعا که هایی هستنداماکن ورزشی، مکان(. 2011، 5هامبرستون) یابدمیافزایش  ترمسن

محلی برای که این فضاها دلیل(. بدین2011 ،6تیلور و خان) گیرندمی شکلطریق مشارکت ورزشی  از

ارمغان س تعلق اجتماعی را برای افراد بهو ح هستند، برای جوانان ارزش ویژه دارند هادوستیاجتماع و 

 با تعامل در هاظرفیت رفتار و شایستگی،مانند  شخصی خصوصیات(. 2016 ،7براون) دنآورمی

(. 2014 ،8کوت و هانکوخ) دنآی وجودهب منفی و مثبت شکل به و دنگیر شکل است ممکن زیستمحیط

 ،هاشایستگی در ،ورزشی مشارکت اجتماعی مشکالت از یکیکه  دندهمی نشان موجود شواهد

الرسون، ) یابندمی شکل اجتماعی و شخصیصورت به بالقوه طوربه که است جوانان باورهای و انتظارات

 (.2015 ،10؛ لرنر2015 ،9کر، راسک و دیازوال

                                                           
4. FernándezRío & Suarez 

1. Thorpe & Wheaton 

2. Sport for All 

3. Social Participation 

4. Humberstone 

5. Taylor & Khan 

6. Brown 

7. Cote & Hancock 

8. Larson, Walker, Rusk & Diaz  

9. Lerner  
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نیاز  وسیع ارتباطاتی و اجتماعی هایشبکه در پرمایه متقابل هایکنش به هرچیز از بیش امروز بشر

 حداقل یا کند جلوگیری خود اجتماعی زندگی با آمیخته هنجارشکنی و ساختارشکنی از بتواند تا دارد

 ،سوازیک ،اجتماعی مشارکت (.1392 ،و همکاران )قاسمی کندتعریف  هاآن برای معکوس روندی

 هاییسازمان وجود به ،دیگرازسوی و طلبدمی را مشارکت ضرورت به نسبت کنندگان مشارکت آگاهی

 ةتوسع و رشد جریان در و  را پرورش دهند خود استعدادهای آن ةواسطبه بتوانند افراد تا داردنیاز 

مثبت ممکن است  هایفعالیتشرکت در  (.1394موسوی، )باشند  داشته فعال حضوری ،جامعه

 کهدلیلبدین بنابراین، ؛(2008، 1و ارمویر دیونکامب ،سندفورد)را شکل دهد  شخصیت اجتماعی مثبت

 یاهمیت ،برای جامعه و ملت مفید باشد ووجود آورد شخصیت مثبت را به تواندمی مشارکت ورزشی

شخصی  ائلشخصی، تعادل احساسی، حل مس هایارزشبه درک را نیاز جوانان  تواندمی و داردفراوان 

 .(1391 ،زاده و جعفریطالبکند )برآورده اجتماعی  ائلو خانوادگی و حل مس

ابزار  تواندمی ،هستند محروم طبقات از اغلب هک خطرمعرضدر یهاگروه ردنکریدرگ با ورزش

 مثالً) درونی روند بر ورزشی تجربیات .باشدجوانان  یارکبزه از یریجلوگ یبرا یمؤثر گذاریسیاست

لرنر، ) دندار اهمیت شخصی رشد سمتبه( عمل ابتکار و هافعالیت در شرکت به تمایل کنجکاوی،

 از باالتری سطوح دارد و ارتباط برنامه در مشارکت زمان بادر مشارکت ورزشی  مثبت تجربة(. 2015

 عنوانبه دنتوانمی مثبت ورزشی تجربیات ،. همچنینکندمی تقویتبرای فرد  را شدهدرک لذت

 براین،عالوه. شوند استفاده جوانان ورزشی هایبرنامه تأثیر و نتایج ارزیابی برای مناسب ینشانگر

 موردتوجه ورزش در جوانان درک برای جامع یرویکرد در باید ورزشی هایبرنامه و زمان متغیرهای

 (.2017، 2، الریسا و آلسایدیسدایتو و همبارتوریور) گیرند قرار

سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در  ندنتوایمشارکت اجتماعی در ورزش مدیگر آثار مثبت 

آهنی، شجیع و ، کالتهقشار مختلف مردم )مظفریهای زندگی، ارتقای کیفیت زندگی اتمامی دوره

 باالبردنهای درمانی و بهداشتی، (، افزایش امید به زندگی، افزایش نشاط، کاهش هزینه1390، هادوی

جامعه، ایجاد همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی  ةجانبهمه ةنیروی کار، توسع وریبهره

(، 1386، اربطانیافراد )روشندل  پذیریجامعهیند اط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرو تحکیم رواب

ها، بهبود ادراک، بهبود روابط انسانی و اجتماعی، احساس آسودگی و آرامش، تغییر نگرش و دیدگاه

و  نفساعتمادبههای حرکتی، کسب تجارب خالق و تقویت ب مهارتتسکین اختالالت روانی و کس

جسمانی و پرورش ابعاد  ةروابط اجتماعی مثبت، تقویت بنی، (1395، یی و همکارانمرتضا) یخودباور

و  (، احساس خوب بودن و سالمت عمومی )ویلیام1393شعبانی، پناهی سیفروانی و اجتماعی )

                                                           
1. Sandford, Duncombe & Armour 

2. Reverdito, Humberto, Larissa & alcides   
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بهبود روابط شغلی و  ةمادگی جسمانی، لذت و نشاط، انگیزو آ (، کسب سالمتی2008، 1برادزینسکی

(، 1390، ، جاللی و کبیری)عزیزی یو تعامل اجتماعها آن رماند ها،از بیماریزندگی، پیشگیری 

، یاخالق هایز مفاسد اجتماعی و انحراف، پیشگیری ایتعامل و شناخت اجتماعی، نشاط و شاداب

بر غلبه  د.نباش (1395، و همکاران )مرتضاییفراغت اوقات سازیغنیگسترش تعامالت اجتماعی و 

 ،جوانان توسط مثبت تجربة از بهتر درک با است ممکن که است یعوامل ازجمله هاچالش و ناامیدی

 های معدودیفرصت از یکی است ممکن ورزش رو،ازاین ؛(2014و همکاران،  2اگنس) باشد ورزش در

، ریلر و همکاران) کنندمیکسب  مثبتی تجربة ،زیاد اجتماعی خطر با هاییمحیط در جوانان که باشد

به در ادغام و اتصال افراد نقش دارد و این روند که ورزش  کندمی( نیز اشاره 2008) 3تورمن (.2017

اعمال پرخاشگری فرد  بر رزشیارتباط و .دارد که شخصیت خود را در جامعه نشان دهندنیاز  یافراد

( 2011) 5لیراس و پیچیة (. مطالع2008ن، و همکارا 4)راتن دهدیمرا کاهش  هاو آن گذاردمیتأثیر 

مشارکت در ورزش  و تغییرات حاصل از ورزش باشد ةنتیجتواند که تغییر اجتماعی می نشان داد

 زاده و جعفریطالب .افزایش دهدروند یادگیری فرد را نیز  ومفهومی حس همبستگی و خود تواندمی

یادگیری فیزیکی، عاطفی و ذهنی را تحریک کند. این نشان  تواندمیورزش دریافتند که  (1391)

اهداف آموزشی را  ،یادگیری و همچنین تواندمیشخصیت مثبت، بلکه  تنهانه که ورزش دهدمی

ای برای وسیله ،(، ورزش2017) 6هاسلینا ، انتانمایزورا، آیدانازیما ویههانزاایر ةبه عقید تحریک کند.

 و ازکند برای جوانان ایجاد را  یسبک زندگی سالمتواند مشارکت می که معتقدند هاآن توسعه است.

 فراغت جوانان جلوگیری کند.های منفی در اوقاتانجام فعالیت

بعدی تکه بررسی بها تر آنکه بیش شودیممشخص  پیشین شدةانجام هایپژوهشبا نگاهی اجمالی بر 

 اند.ورزش پرداخته پیامدها و آثار مشارکت در

 انجام زمینه این درچه آن از جمعی یدرک به رسیدن پژوهشگران برای جامع بررسی ضرورت بنابراین،

شده است که  هاییرزش باعث پیدایش مسائل و موضوعگرایش فزاینده به و. است ضروری است، شده

 را با ورزش تا کشاندیمبه این سمت  ما را ،اجتماعی ماهیت دارند. اجتماعی ماهیت طور ذاتیبه

ریزی مبانی طریق پیوضع کنیم که ازمفاهیمی  د دهیم وپیون اجتماعی علوم گوناگون یهاشاخه

 این کهیاگونهبه ؛شود فراهم  ارتباط و پیوند این زمینة ،ورزش شناسیجامعهفرعی نو مانند  یهانظام

 ند؛ بنابراین،ده قرار پوششتحت را ورزش فرهنگی و اجتماعی مسائل تمامی فرعی یهانظامو  مباحث

                                                           
3. William & Brudzynski 

1. Agans  

2. Turman 

3. Rutten 

4. Lyras & Peachey 

5. IrzaHanie, Intan Maizura, AidaNazima & Haslina 
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شناسی ورزشی با هدف توجه به فرایندهای جامعه. اجتماعی ورزش اهمیت دارد یهاجنبهپرداختن به 

شدن، رقابت و مسابقه، همکاری، ایجاد ، مانند اجتماعیدهندمی کنار ورزش رویکه در ایاجتماعی

 یبندطبقه (.1393، 1کوکلی) دپرداز، به مطالعة رابطة ورزش و اجتماع میتحرک و تحول اجتماعی

 ؛دهدیمنشان  کاربردی ارچوبهچ یک به را در ورزش، نیاز پژوهشگران پیامدهای اجتماعی مشارکت

، مشارکت در ورزشاجتماعی پیامدهای  برایرا  یمناسب الگوی تواندیمپژوهش حاضر  ،بنابراین

پیامدهای کند. نتایج این پژوهش عوامل شده تدوین انجام یهامصاحبهاساس مبانی نظری و بر

 و تقویت شدن، راهبردهای کاربردی را برای اجرایینهایتکند و درمیشارکت ورزشی را شناسایی م

 شناختیجامعه تبیین»با عنوان  پژوهشاین  بنابراین، کند؛یممشارکت اجتماعی در ورزش پیشنهاد 

 .انجام شده است «مشارکت در ورزشاجتماعی پیامدهای 
 

 پژوهش شناسیروش
یفی کـت، از روش اس تبیین پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش ،که هدف این پژوهشییجاآناز

 رزشمشارکت در و پیامدهای اجتماعی حاصل ازاساس، نخست به بررسی براین ؛استفاده شده است

ش باز برای اکتشاف و توصیف نگر هایپرسشبا اجرای مصاحبه و طرح  ،سپس .پرداخته شد

 ندآوری شدجمع تماعی حاصل از مشارکت ورزشیپیامدهای اجشوندگان، انبوهی از متغیرها و مصاحبه

محوری،  و ازب شیوة کدگذاری و طی فرایندی به هادادهکمک روش نظریة برخاسته از  به ،نهایتو در

 د.ن شدنتبیی پیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشیو متغیرها و  ندبندی شددسته پژوهش هاییافته

 ورزشی، خبرگان مدیریتاساتید و نفر از  17، با گیری هدفمندنمونهتفاده از روش با اس ،در این پژوهش

مصاحبه شد؛ صورت باز به ،کرمانشاهجوانان استان وو نخبة ادارات ورزش هافراد باتجرب و شناسیجامعه

با خبرگان منتخبی  ،گرفتن اهداف پژوهشدرنظربا نخست طبق شناخت پژوهشگر و  ،کهترتیببدین

خبرگان دیگری  هاآن ،سپس شد.حبه شده را داشتند، مصارحمط هایپرسشکه شایستگی پاسخ به 

مصاحبه، ا توجه به شیوة گردآوری اطالعات، چنانچه هدف از امه یابد. بگیری ادرا معرفی کردند تا نمونه

 10دسترس، شونده باشد و نیز با درنظرگرفتن زمان و منابع درمصاحبه هاینگرش یفاکتشاف و توص

در تکرار  ،به بعد(. از مصاحبة یازدهم 1996، 2)کوال نمونه برای مصاحبه کافی خواهد بود 15تا 

به  هاشوندهدریافتی از مصاحبه هایدادهمیزان  و در مصاحبة پانزدهم،شد مشاهده دریافتی  هایداده

. ادامه یافت هفدهم انجام مصاحبه تا مصاحبة ،دریافتی هایدادهدلیل اطمینان از ، به؛ امااشباع رسید

سازی برای مفهوم باز بود. روش کدگذاریرحلة نخست، م ن پژوهش از دو مرحله استفاده شد:در ای

                                                           
1. Koakley 

2. kvale 
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 هادادها استفاده از آن بتوان اری باز است تا باستفاده از کدگذ هاروشتحلیل اطالعات، یکی از  و هاداده

به سطح  هادادهمفاهیم از عمق  ،ازکدگذاری ب ةبندی کرد. در مرحلمشخص دسته هایمقولهرا در 

)استراس  پردازدمی هاآن هایویژگیو  هامقولهدهی تحلیلگر به نحوة شکل ،. همچنینشوندمیآورده 

کدگذاری محوری، فرایند انجام شد. فرایند کدگذاری محوری  ،بعدمرحلة در  (؛1387، 1و کوربین

مفاهیم مرحلة کدگذاری  هومی از مجموعپرداز مفهه. برای این کار، نظریستا هامؤلفهتبدیل مفاهیم به 

. این کندمیمعنا را به آن مرتبط م همایر مفاهیو طی فرایندی س کندمیانتخاب  نوان مقولهعباز را به

برای . شودانجام میه حول محور یک مقولة پژوهش ک شودمیمحوری قلمداد دلیل دینکدگذاری ب

 ایرببهره گرفته شد.  10 نسخة 2کیودامکس یفیکافزار از نرم هامصاحبهتحلیل و کدبندی وتجزیه

 و کردند مطالعه را نظریه متنها آن شدند؛ ئهارا نکنندگاکترمشا به هشوپژ هاییافته ،ییروا سیربر

 اردیمو و شد بینیزبا و همطالع اتیدسا طتوس هشوژپ نیا ن،پایا در .شدند لعماا هاآن هاینظرنقطه

 هایتصمیم مسیر دادنننشا طریقاز هاداده پایایی .شد نبیا نهایی یةنظر تغییر یا حصالا برای

 و لیهاو افهدا ،مطالعه یندافر ،هامقوله ،کدها، مخا یهاداده امیتم اردادنقر ،همچنین و پژوهشگران

 پژوهش یهاگام متما ستیدر ،اننظرصاحب قیقد حسابرسی با وقرار گرفتند  ساتیدا رختیاا در هاسؤال

گرفتـه، چنـد مصـاحبه انجـام هایمصاحبهمیان ی بازآزمون، معموالً ازبرای محاسبة پایای. شد تأیید

ذاری فاصلة زمانی کوتاه و مشخصی دو بار کدگ در هامصاحبهیک از . هردنشومیبـرای نمونه انتخاب 

ات . این روش برای ارزیابی ثبشوندمیشده با یکدیگر مقایسه کدهای مشخص ،سپس شوند.می

در فاصلة زمـانی مشـابه ، کدهایی که هامصاحبهیک از . در هررودمیکار کدگذاری پژوهشگر به

روش . شوندمیمشـخص « قعدم تواف»های غیرمشابه با عنوان و کد« توافق»یکدیگرند، با عنوان 

 ت:اس زیرصورت رابطة آزمون بهباز موضوعیدرصد توافق درونمحاسبة 

 
 یک فاصلة و یکی از پژوهشگران در ندانتخاب شد هامصاحبهمیان  سه مصاحبه از ،در پژوهش حاضر

 ت.درج شده اس شمارة یکرا کدگذاری کرد. نتایج این کدگذاری در جدول  هاآن ماه
 

 آزمون قابلیت اعتماد -1جدول 

 درصد توافق تعداد توافق تعداد کل کدها مصاحبه شمارة

3 11 4 72/0 

                                                           
1. Strauss & Corbin 

2. MAXQDA 
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9 10 3 90/0 

15 11 4 72/0 

 75/0 12 32 مجموع

و تعداد مورد  32که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با  دهدیمنشان  نتایج جدول شمارة یک

 .استکه مناسب  75/0موضوعی برابر است با ، درصد توافق درونبر رابطهاست. بنا 12 با توافق برابر
 

 نتایج
 مدیریت ورزشی اساتید نفر شش ،مصاحبه پژوهش نشان داد که ازبین نمونة موردنظر برای هاییافته

 نفر پنجو  علمی دانشگاه(عضو هیئت) شناسیجامعه اساتید نفر شش، علمی دانشگاه(عضو هیئت)

عنوان نمونه استفاده شده از اساتید چند گروه مختلف به .بودندجوانان وافراد خبره در ادارات ورزش

بررسی  و از جهات مختلف خوبی بعاد مختلف مشارکت اجتماعی را بها توانندیمها آن است؛ زیرا،

 .کنند

صورت کدهای باز شده ابتدا بهآوریجمع یهادادهساختاریافته، نیمه یهامصاحبهدر بخش تحلیل 

 ،، در بخش بعدیسپس. این کدها بیانگر پیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشی هستند درآمدند که

شمارة دو  ولادر جد هایافتهقالب کدهای محوری استخراج شدند که این شده دربندیصورت دستهبه

 .شودو شمارة سه مشاهده می
  

 پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش نتايج حاصل از کدگذاری اولیة -2جدول 
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 کدهای باز

        * حس یگانگی اجتماعی 1

2 
داوری قومی و کاهش پیش

 محلی
*        

        * تعلق اجتماعی 3
     *    روان رورش روح وپ 4
  *       کاهش پرخاشگری 5

     *    شخصیت استقالل 6

  *       دوری از فضای مجازی 7

  *       نابرابری و عدالتیکاهش بی 8

9 
 نوشیدنی مصرف کاهش

 الکلی
      *  
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        * همبستگی اجتماعی 10

   *      ایجاد احترام 11

          

 نتايج حاصل از کدگذاری اولیة پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش -2جدول ادامة 

 رديف
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 کدهای باز

   *      تقویت روابط دوستی 12

        * اتحاد اجتماعی 13

   *      افزایش کار گروهی 14

      *   سالمت اجتماعی 15

       *  پذیرش اجتماعی 16

   *      حرمت تکریم 17

     *    افزایش انگیزه 18

       *  احساس مثبت به دیگران 19

     *    ارتقای خودباوری 20

 *        کسب جایگاه اجتماعی 21

       *  حمایت اجتماعی 22

 *        ارتقای خودآگاهی 23

      *   سالمت فکر و اندیشه 24

 *        تعهد افزایش احساس 25

      *   سالمت معنوی 26

    *     گروهی هیجانشور و  27

       *  امنیت اجتماعی 28

29 
 و انسانی اخالق پرورش

 اجتماعی
   *     

    *     لذت اجتماعی 30

      *   سالمت روحی و روانی 31

      *   سالمت جسمانی 32
    *     لذت فردی 33
  *       دخانیات مصرف کاهش 34

  *       کاهش بزهکاری 35
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مشارکت در ورزش اجتماعی کد باز برای پیامدهای  35که  دهدیمنشان  شمارة دونتایج جدول 

 شمارة سهنتایج آن در جدول  شدند کهکد محوری تعریف  کد درقالب هشت 35. این اندتعریف شده

 ارائه شده است.
 در ورزش مشارکتاجتماعی پیامدهای  نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری -3جدول 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری رديف

 انسجام اجتماعی 1
، اتحاد اجتماعی، داوری قومی و محلیکاهش پیش، حس یگانگی اجتماعی

 تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی

 اعتماد اجتماعی 2
امنیت ، احساس مثبت به دیگران، حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی

 اجتماعی

 سالمت 3
سالمت ، سالمت فکر و اندیشه، روحی و روانیسالمت ، سالمت جسمانی

 سالمت معنوی، اجتماعی

 پرورشی و اخالقی 4
، ارتقای خودباوری، افزایش انگیزه، شخصیت استقالل، روان رورش روح وپ

 اجتماعی و انسانی اخالق پرورش
 شور و هیجان گروهی، لذت اجتماعی، لذت فردی نشاطشور و  5
 حرمت تکریم، افزایش کار گروهی، تقویت روابط دوستی، احترامایجاد  روابط اجتماعی 6
 تعهد افزایش احساس، ارتقای خودآگاهی، کسب جایگاه اجتماعی هویت اجتماعی 7

8 
های کاهش آسیب
 اجتماعی

های نوشیدنی مصرف کاهش، کاهش بزهکاری، دخانیات مصرف کاهش
 و عدالتیکاهش بی، دوری از فضای مجازی، کاهش پرخاشگری، الکلی

 نابرابری
 

شامل  ،ترین پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزشیاصلین و ترمهم ،شمارة سهاساس نتایج جدول بر

انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سالمت، پرورشی و اخالقی، شور و نشاط، روابط مواردی نظیر 

کدام شامل پیامدهای پیامدها هرهای اجتماعی هستند. این تماعی، کاهش آسیباجتماعی، هویت اج

حس یگانگی اجتماعی، کاهش انسجام اجتماعی:  -1 اند:ی هستند که گزارش شدهمتعدد اجتماع

: اعتماد اجتماعی -2 اتحاد اجتماعی، همبستگی اجتماعی و تعلق اجتماعی؛ داوری قومی و محلی،پیش

سالمت سالمت:  -3 ت اجتماعی؛ت اجتماعی، احساس مثبت به دیگران و امنیحمای، پذیرش اجتماعی

 -4 مت فکر و اندیشه، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی؛جسمانی، سالمت روحی و روانی، سال

 پرورش افزایش انگیزه، ارتقای خودباوری و شخصیت، روان، استقالل رورش روح وپپرورشی و اخالقی: 

روابط  -6 لذت فردی، لذت اجتماعی و شور و هیجان؛ شور و نشاط: - 5 ؛اجتماعی و انسانی اخالق

 هویت اجتماعی: -7. حرمت تکریم ت روابط دوستی، افزایش کار گروهی وایجاد احترام، تقویاجتماعی: 

های اجتماعی: کاهش آسیب -8 تعهد؛ افزایش احساس جایگاه اجتماعی، ارتقای خودآگاهی وکسب 

هش پرخاشگری، کاهای الکلی، نوشیدنی مصرف شکاهدخانیات، کاهش بزهکاری،  مصرف کاهش

 .نابرابری و عدالتیکاهش بی دوری از فضای مجازی و
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 گیریبحث و نتیجه
ای اجتماعی ر انسان و نهادهعنوان بعد مهمی از روند زندگی و تأثیر ورزش بر رفتاگسترش ورزش به

بدنی و ه مربیان تربیتکاست موجب شده  ،های فرهنگی جامعهجامعه و زمینه دهندةتشکیل

 (؛ بنابراین،1395، ارانشهبازی و همکبیشتری کنند ) این مقوله توجه شناسان به مطالعةجامعه

در  اجتماعی مشارکتشناختی پیامدهای تبیین جامعههدف ما در این پژوهش، مبنای ضرورت، بر

 ورزش بود.

انسجام » پیامدهای مشارکت در ورزش،ترین لییکی از اص ،های حاصل از این پژوهشاساس یافتهبر

تواند باعث همراهی با دیگران شود می های ورزشیکه مشارکت در فعالیتمعنیین؛ بداست «اجتماعی

تواند سبب اتحاد و می ،ها بنا شده استها و همدلیدوستی که مشارکت در ورزش برپایةاساس اینو بر

نشان باید خاطرشناسی جامعه هاینظریهورزشی در  ایهفعالیتجایگاه  دربارةانسجام اجتماعی شود. 

کرد که نهاد ورزش قادر است در برخی موارد مانند مسابقات ورزشی در سطح ملی و جهانی، افراد 

 رویج کندنوعی احساس وحدت و یکپارچگی را تبه یک جامعه و حتی یک ملت را دور هم جمع کند و

 شارکتممختلف  ابعاد تمام در جامعه افراد ةجانبهمه اثربخش و فعال مشارکت (. 1987 ،1)بایرنر

ی )قاسم شودجدید محسوب می ةهای جامعاجتماعی و از ضرورت ةیاانباشت سرم حصولم، اجتماعی

اجتماعی باشد و آثار  تواند حاصل سرمایةیممشارکت در ورزش نیز  ،واقعدر (.1392 ،و همکاران

 د. مشارکت ورزشی با ایجاد روحیه،نمایش بگذارجای جامعه بهو مثبتی را در جای اجتماعی متنوع

و نگاهی تعاملی  کندرا برای تعامالت بیشتر هموار میحس یگانگی اجتماعی و انسجام اجتماعی راه 

، (1386روشندل اربطانی ) هایپژوهشیافته های این پژوهش با نتایج  به روابط افراد در جامعه دارد.

ورزش  ، همسو بود. از این رو(2017)و همکاران  یههانایرزا و( 2011) یچیپ(، لیراس و 2008تورمن )

ست معنی اشود. این مطلب بدینمیو باعث تقویت حس همبستگی  در ادغام و اتصال افراد نقش دارد

عنوان تواند بهمی، بلکه شودتنها به مشارکت اجتماعی آن ختم میل افراد در فضاهای ورزشی نهکه تعام

هایی ک و انسجام گروهی و اجتماعی باشد؛ بنابراین، باید برنامههای مشترپلی برای رسیدن به دیدگاه

آیی همطریق گردند تا بتوان ازنظر گرفته شورغیب افراد به مشارکت در ورزش درجهت تشویق و تدر

تواند به موفقیت ی میاین امر زمان همدلی و مشارکت به انسجام اجتماعی رسید. افراد و ایجاد روحیة

                                                           
1. Bairner 
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های دولت، درراستای مشارکت اجتماعی ازطریق ورزش گام بردارد، بلکه افراد تنها برنامهبرسد که نه

 رزشی در سطوح مختلف داشته باشند.های ودر مکان کردنمیل و رغبت کافی برای تجمع نیز

ورزش و مشارکت ورزشی است.  «جتماعیاعتماد ا» ،مشارکت در ورزش از دیگر پیامدهای اجتماعی

که ورزش تنها  توان گفتیمعنوان کارکرد تطبیق شناخته شود. با توجه به جوامع صنعتی به تواندیم

 های بدنی استبخشیدن به مهارتهایی است که کارشان رشددادن و تکاملی فعالیتزمینه برا

 گیرد.قرار  یرتأثتحت تواندیمصورت تطبیق فرد با اجتماع، اعتماد اجتماعی در .(1378 ،1گیدنز)

 مقابله زندگی، سنگین هایهزینه تأمین زندگی مانند فشارهای اثر اجتماعی مشارکت وجود ،همچنین

 و دهدمی کاهش روانی و عاطفی اجتماعی، هایافزایش حمایت با را غیرطبیعی و طبیعی حوادث با

 (.1392 ،و همکاران قاسمی؛ 1388کامران و ارشادی، ) کندیم افراد تقویت در نیز را امنیت احساس

 تأثیر و نتایج ارزیابی برای مناسب ینشانگرعنوان به ندنتوامی مثبت ورزشی تجربیات ،واقعدر

، های پژوهشاساس یافتهبر(. 2017، ریلر و همکاران) شوند استفاده جوانان ورزشی هایبرنامه

که که زمانیمعنیت اجتماعی را فراهم آورد؛ بدینپذیرش و حمای تواند زمینةدر ورزش می مشارکت

دن در اجتماع را بواحساس مثبت پردازد؛ای ورزشی میهفرد در بستر اجتماع به فعالیت در زمینه

افزایش یرش وی در اجتماع نیز پذآن، تبع پردازد، بهبه ورزش میکنار دیگران و در آورددست میبه

کنند. احساس تباط هستند و از او در شرایط مختلف حمایت مییابد و دیگران نیز با وی در ارمی

شود و وی اجتماعی بیشتر میهای مثبت حاصل از مشارکت در ورزش سبب ترغیب فرد به مشارکت

سالم مانند های اجتماعی که افراد در محیطکند. زمانییت میی از جامعه دارای هوعنوان جزئرا به

یشتر درک حس امنیت اجتماعی را ب ،پردازندشوند و به فعالیت میهای ورزشی حاضر میمحیط

 دارد. هاشدن آنکنند و این امر آثار زیادی بر اجتماعیمی

است. ورزش با ایجاد شور و نشاط و  «سالمت» ،یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشی

ر ابعاد مختلف د عاملی اثرگذار بتوانمی ،های سالمهای سالم در محیطلیتتشویق افراد به انجام فعا

ه و داشتن جمعیتی سالم محور برای سالمت جامعهای سالمتاهمیت حرکت و ورزشسالمت باشد. 

و  )مرتضاییاند معاصر دانسته ةشناسان آن را دین مدنی جامعحدی است که برخی جامعهو پویا به

شدن در فعالیتی که به کند که افراد با درگیرفراهم می شرایطی را ، ورزشواقعدر(. 1395، همکاران

بودن و سالمت عمومی )ویلیام و برادزینسکی، احساس خوبشرکت کنند.  ،ها و جامعه استسود آن

پیامدهای مشارکت ورزشی از ( 1390، و همکاران )عزیزیکسب سالمتی و آمادگی جسمانی و  (2008

سالمت روحی و روانی،  خصوصیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشی درتوان از پینم ،حالهستند؛ بااین

عنوان یکی از توان بهسالمت فکر و اندیشه، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی غافل شد. از ورزش می

                                                           
1. Giddens 
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تنها فرد افراد و جامعه نام برد. مشارکت در ورزش نه جامعه ترین عوامل در تقویت سالمت همةهمم

توان آثار ، بلکه میدهدی پرورش میمانند سالمت جسمانی و روحی و روانلحاظ سالمت فردی را از

خصوص مشارکت ورزشی باید در ربطذیهای سالمت را در جامعه نیز مشاهده کرد؛ بنابراین، سازمان

ت در فعالیت ورزشی نقش مهمی در سالمت فرد و جامعه دارد به این اصل مهم توجه کنند که شرک

در جوامع  ی جلوگیری کند. این موضوعهای اجتماعمشکالت و آسیباز بسیاری ایجاد تواند از و می

عنوان های ورزشی به، از فعالیتسالمت های حوزةدرک شده است و در برنامهخوبی پیشرفته به

از اهمیت فراوانی  توجه به این موضوع شود؛ بنابراین،فاده میترین عامل توسعة جوامع استاصلی

 برخوردار است.

 ،های پژوهشاساس یافتهدارد. بر «پرورشی و اخالقی جنبة» ،پیامد اجتماعی دیگر مشارکت در ورزش

 و انسانی اخالق شخصیت، افزایش انگیزه، ارتقای خودباوری، پرورش روان، استقالل رورش روح وپ

های مثبت شرکت در فعالیتشوند. اثر مشارکت در ورزش حاصل میاز عواملی هستند که در اجتماعی

که ییازآنجا (.2008، همکاران)سندفورد و ممکن است شخصیت اجتماعی مثبت را شکل دهد 

اهمیت  ،وجود آورد و برای جامعه و ملت مفید باشدتواند شخصیت مثبت را بهورزشی میمشارکت 

شخصی  ائلهای شخصی، تعادل احساسی، حل مسبه درک ارزشرا تواند نیاز جوانان میو  داردفراوان 

ز ( نی2008) تورمن .(1391 ،زاده و جعفریطالببرآورده کند )اجتماعی  ائلو خانوادگی و حل مس

دارد که شخصیت نیاز  یبه افراددر ادغام و اتصال افراد نقش دارد و این روند که ورزش  کنداشاره می

های ورزشی فعالیت کسانی که در( نیز معتقد است 1385بالنچارد ). را در جامعه نشان دهند خود

ورزشی شرکت  هاییتفعالدر که  دارند تری نسبت به کسانی کهشخصی قوی یدةا ،کنندشرکت می

تواند یادگیری فیزیکی، عاطفی و ذهنی دریافتند که ورزش می( 1391) زاده و جعفریطالب .کنندنمی

 ،تواند یادگیری و همچنینتنها شخصیت مثبت، بلکه مینه دهد که ورزشحریک کند. این نشان میرا ت

 است مؤثر بهبود روابط شغلی و زندگی ةانگیزمشارکت در ورزش در  اهداف آموزشی را تحریک کند.

 (1395، ی و همکارانمرتضای) ینفس و خودباورتقویت اعتمادبهو موجب ( 1390، و همکاران )عزیزی

( عمل ابتکار ها وفعالیت در شرکت به تمایل کنجکاوی، مثالً) درونی روند بر ورزشی تجربیاتشود. می

معه ناپذیر در جای اجتنابامر(. مشارکت در ورزش 2015لرنر، ) دندار اهمیت شخصی رشد سمتبه

 رقابتی خلق کند. تواند برای خود جنبةبگیرد، میاجتماعی انس  است و ملتی که با این پدیدة

ورزش حاصل  واسطةپیامد اجتماعی دیگری است که به ،یحاصل از مشارکت ورزش «شور و نشاط»

 عزیزیو  (1386) اربطانیروشندل ت شده است. اباثهای مختلفی در نتایج پژوهش شود. این مطلبمی

در  مثبت تجربةدانند. یمشور و لذت و نشاط را حاصل از مشارکت در ورزش  (1390) و همکاران

برای  را شدهدرک لذت از باالتری سطوح دارد و ارتباط برنامه در مشارکت زمان بامشارکت ورزشی 
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 ارزیابی برای مناسب ینشانگر عنوانبه ندنتوامی مثبت ورزشی تجربیات ،کند. همچنینمی تقویتفرد 

 هایبرنامه و زمان متغیرهایبه  براین،عالوه. شوند استفاده جوانان ورزشی هایبرنامه تأثیر و نتایج

 (.2017، ریلر و همکاران) شود توجه ورزش در جوانان درک برای جامع یرویکرد در باید ،ورزشی

نشاط و  تواند شادی ویم ورزی و تاریکیفضایی عاری از هرگونه تعصب، غرضورزش با ایجاد  ،واقعدر

از بند  گرفتن در شرایطی که خود رافرد با قرار. ایجاد کندی شاد را اجامعهورد و ارمغان آرا بهشور 

نها از نشاط ت، نهدهدقرار میورزشی و در ارتباط با دیگران  و در فضایی کندای خارج میزندگی کلیشه

دهد و نشاط اجتماعی شکل به دیگران هدیه مینیز بلکه شور و نشاط را  گیرد،و شادی بهره می

 گیرد.می

شناسان بر این باورند که جامعه. است «روابط اجتماعی»ی دیگر مشارکت در ورزش، پیامد اجتماع

توسط واکنشگران اجتماعی  ورزشی ذاتی نیستند؛ بلکه ازطریق قواعد و قراردادها هایفعالیتقلمرو 

 جوانان(. 1389د )نادریان جهرمی، نپوشش معانی اجتماعی قرار دار. این معانی تحتدنشوخلق می

تیلور ) دهند شکلطریق مشارکت ورزشی از ی رااجتماعات و شوند جمعفضاهای ورزشی  در توانندمی

برای جوانان ارزش  ها هستند،که این فضاها محلی برای اجتماع و دوستیدلیل(. بدین2011 و خان،

(. فرد با شرکت در 2016 براون،) دنآورارمغان میافراد به و حس تعلق اجتماعی را برای ویژه دارند

واسطة دوستی حاصل از مشارکت اجتماعی بههای ورزشی در ارتباط با دیگران است و احترام و فعالیت

جامعه، ایجاد همدلی،  ةجانبهمه ةتوسعمشارکت در ورزش به  ،واقعورزش بر کسی پوشیده نیست. در

(، 1386، اربطانیپذیری افراد )روشندل یند جامعهاتماعی، کمک به فرتحکیم روابط و پیوندهای اج

 روابط اجتماعی مثبتتقویت  و( 1395، ی و همکارانمرتضای)بهبود روابط انسانی و اجتماعی 

طریق ورزش امکان سنجش ازباید ذکر کرد که  ،همچنین پردازد.یم (1393، شعبانیپناهی سیف)

 هایییطمحبرای انسان و انطباق حرکتی او با  هامهارتاین  هایینهزم ةحرکتی و توسع یهامهارت

که ورزش  بیان کرد توانیم ،اساس؛ براین(1381 ،1)الخولی ، فراهم آمده استدنسازیمرا  هاانسانکه 

از آن اثر بپذیرد. این ارتباط باعث تطبیق فرد با اجتماع  تواندیمدر ارتباط با محیط اجتماعی است و 

پذیری فرد و محیط است که مشارکت در آن باعث انطباقعواملی  نیترمهمورزش از  ،بنابراین ؛شودیم

که زمانی. آیدوجود به تواندمیطریق مشارکت ورزشی  ارتباط اجتماعی از رو،این از ؛شودیماجتماعی 

پیدا دست مشترکی با دیگران  هاینظر، به نقطهکندها با دیگران تعامل پیدا میفرد در این مکان

ها و تقویت روابط دوستی حرمت ند در تکریمنتواو می آفرین هستندکند که برای وی ارزشمی

ی از جامعه یابد و فرد خود را جزئافزایش می با این روابط اجتماعی کار گروهی ،واقعند. دراهمیت باشبا

 شود.کند که این امر به تقویت روابط اجتماعی منجر میمحسوب می
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 درزمینةشده های انجاماست. پژوهش «هویت اجتماعی» ،اجتماعی مشارکت ورزشیدیگر پیامد 

 و اندداده نشان فعالیت هر در را زندگی سبک از خاصی هایشیوه ورزشی، هایفعالیت از بسیاری

 اندیش گذاشتهنمادر ورزش به کنندگانشرکت جذب دررا  اجتماعی مشارکت هویت و اهمیت

پیکر ما فقط نوعی  ،(1378از نگاه گیدنز )(. 2015؛ کینگ و چورچ، 2014 سوارز،فرناندزریو و )

ها ای از کنشموجودیت طبیعی نیست که مالکیت آن را به ما تخصیص داده باشند، بلکه بدن مجموعه

 ةاز ارکان عمدیکی  ،های متقابل زندگی روزمرهشدن عملی آن در کنشورست و غوطها هاو واکنش

، ورزشی با بدن در ارتباط هستند یهاتیفعالکه ییجا، ازآنساس این دیدگاهبرات. هویت اسداشت نگاه

 زیادی اهمیت از کسب هویت برای ورزشی هایفعالیتهویت فرد را در اجتماع شکل دهند.  دنتوانیم

 هاییتطریق شرکت در فعالزفرد با کسب جایگاه مناسب ا (.2015 تورپ و ویتون،) هستند برخوردار

یابی به این توجهی با دستکند و به میزان قابلمعه پیدا میین دوستان و جاورزشی، جایگاه خود را درب

کند و با دیگران در که فرد خود را در جامعه پیدا میرسد. زمانیتماعی به خودآگاهی میجایگاه اج

تر ت و معرفی بیشکسب هوی شود و برایتعهد مینسبت به جامعه و مشارکت اجتماعی م ،ارتباط است

ضرورت  به نسبت کنندگانمشارکت آگاهی ،سوازیک ،اجتماعی مشارکت. کندخود به جامعه سعی می

 آن ةواسطبه بتوانند افراد تا داردنیاز  هاییسازمان وجود به ،یگردازسوی و طلبدمی را مشارکت

باشند  داشته فعال حضوری جامعه، ةتوسع و رشد جریان در و را پرورش دهند خود استعدادهای

ها را آنخواهیم دنبال هویت اجتماعی مناسب در افراد هستیم و می، اگر بهرو(؛ ازاین1394موسوی، )

 مشارکت در ورزش فراخوانیم. سویها را به، باید آنبا جامعه سازگار کنیم

مربوط باشد؛  «های اجتماعیکاهش آسیب»ترین پیامد اجتماعی مشارکت در ورزش به شاید مهم

تنها پیامدهای ذکرشدة قبلی ، نهکنندافراد و جوانان بیشتری به ورزش گرایش پیدا میکه زیرا، زمانی

 دهد. این میزان کاهشهای اجتماعی را کاهش میتوجهی آسیبدنبال دارد، بلکه به میزان قابلرا به

اجتماعی را هموار  باشد و راه توسعةای سالم و پرانرژی هبخش جامعتواند نویدها در جامعه میآسیب

های ای مانند فعالیتخروج از فقر حرکتی و رسیدن به وضع مطلوب، نیازمند ابزارهای شایستهکند. 

و اجتماعی نظیر پیشگیری بهداشتی، اقتصادی  ةدبعدی با تأثیرات گسترچند یابزار عنوانورزشی به

انی، طروشندل اربت )اخالقی اس هایاجتماعی و انحرافگیری از مفاسد ها، پیشبه بیماریاز ابتال

 تواندمی ،هستند محروم طبقات از اغلب که خطرمعرضدر یهاگروه درگیرکردن با ورزش (.1386

 و همکاران یههانایرزا ةبه عقید. جوانان باشد بزهکاری از جلوگیری برای مؤثری گذاریابزار سیاست

برای جوانان  ی راسبک زندگی سالمتواند ی توسعه است. مشارکت میای براوسیلهورزش (، 2017)

مشارکت در  ،واقعدر فراغت جوانان جلوگیری کند.های منفی در اوقاتانجام فعالیت و از کند ایجاد

از دیدگاه . استو راهبردهای توسعه  هابرنامهین ترمهمو از است ی ضروری اجامعهورزش برای هر 



 1398ار و تابستان به، 16پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                 300

که رفتار را تنظیم  هاییارزشورزش یک نهاد اجتماعی است که در گسترش و تقویت ، شناسیجامعه

دهای اساسی دارد کارکر ،حل مشکالت زندگی قبول درزمینةقابل هایحلو یافتن راه کنندمی

و بر آثار مثبت اجتماعی عالوه دتوانیمورزشی  هاییتفعالدر مشارکت  بنابراین، (؛1983، 1)ادورادز

عنوان یک را کاهش دهد و بههای اجتماعی یبآساجتماعی و  هایابعاد آن، میزان انحرافتقویت 

جنبه از پیامدهای اجتماعی مشارکت در دارد. این مسیر، درجهت اعتالی جامعة سالم و شاداب گام بر

 فریحیجاد مراکز آموزشی، ورزشی، تای. کندنمایان مینان و جوانان بیشتر میان نوجوا، خود را درورزش

د اجتماعی بکاه هایتواند از میزان انحرافمی فراغت نوجوانان و جوانانبرای گذران اوقات ایمشاوره و

تواند یمهای ورزشی یرساختزتوجه به  .و فضایی را برای شور و نشاط درمیان جوانان ایجاد کند

ی اجتماعی را درک کنند و هاارزشتعامل و مشارکت بیشتر، افراد در  کههایی را ایجاد کند ینهزم

های یبآستنها باعث کاهش های اجتماعی را کاهش دهند. این امر نهیبآسمسائل و مشکالت و 

 مبانی نظری از پیروی به های اجتماعی را دارد.یبآسبلکه نقش پیشگیری از  شود،یماجتماعی 

مطالعه  پژوهشگران تأمالت و تجارب ،همچنین و پژوهش هاییافته از استفاده با ویژهبه و پژوهش

به  ،جهت بهبود مشارکت ورزشیدر زیر راهکارهای و پیشنهادها مطالعه، مورد موضوع ربارةد حاضر

 :شوندیم ارائه ورزش سیاستگذاران حوزة

 های ورزشیزيرساخت تهیة -الف

، دنشود باعث مشارکت بیشتر در ورزش نتوانکه می نهادمردم ورزشی هایاز فعالیت سازمان -1 

ا در مشارکت ورزشی های مناسب افراد بسیاری رتواند با داشتن برنامه. این بخش میحمایت شود

های کوچک شهر امکان دستیابی بیشتر و بخش ساخت اماکن ورزشی در محالت -2دخیل کند؛ 

مشارکت ورزشی بیشتری مشاهده شود آورد و سبب میوجود میمامی اقشار را به اماکن ورزشی بهت

راحتی دسترسی داشته شود که افراد به امکانات و تأسیسات ورزشی بهمی تنها موجبشود. این اقدام نه

مشارکت نهادهای دولتی  گسترش -3ها در ورزش بیفزاید؛ تواند بر میزان مشارکت آنبلکه می ،باشند

ی دولتی و ادهااجتماعی است. نه ت ورزشی از ملزومات این پدیدةگسترش مشارکدر  و غیردولتی

، بخشندتنها مشارکت دیگران در ورزش را بهبود مینه ،مشارکت ورزشیغیردولتی با درگیرشدن در 

از عوامل  ایسازی فرهنگی و رسانهظرفیت -4شوند؛ در این مشارکت سهیم می بلکه خود نهادها نیز

بخشد زشی را بهبود میمشارکت ور ،مناسب به افراد یدید ت. این امر با ارائةبسیار مهم و حیاتی اس

از ضروریات  توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی کشور -5دهد؛ های الزم را به افراد میو آگاهی

توجه و تمرکز بر اجرای  ،بر شهرهاکه عالوهها در مشارکت ورزشی است. زمانیراهبرد تهیة زیرساخت

استعدادهای بیشتری جذب ورزش  ،های ورزشی در روستاها و نواحی کوچک داشته باشیمبرنامه

                                                           
1. Edwards 
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بخشی به طرح آمایش محوریت -6شود؛ رکت ورزشی بیشتری حاکم میمشا آن، تبعو بهشوند می

مشارکت ورزشی از راهبردهای اساسی  ی جغرافیایی کشور در هاتیظرفو استفاده از تمامی  سرزمین

ی هاحلقهروستامحور باعث رواج مشارکت و ایجاد محور و ی خرد، محلهورزش مراکز ةتوسع .است

توجه  و اجتماعی هایشبکهسازی برای ایجاد زمینه -7 ؛شودیمورزشی متناسب با فرهنگ هر منطقه 

از دیگر راهبردهای توسعة زیرساخت درجهت مشارکت ورزشی  پذیری اقشار آسیبورزش به مشارکت

در  مدی پایینی داشته باشند و توانایی حضوربسیاری از افراد ممکن است سطح درآ زیرا، هستند؛

تا تمامی افراد در شرایط برابر  هایی باید انجام شونداماکن ورزشی را نداشته باشند؛ بنابراین، اقدام

 های ورزشی را داشته باشند.توانایی مشارکت در فعالیت

 جايابی ورزش در فرهنگ عمومی -ب

داشتن تفکر راهبردی  ،های جایابی ورزش در فرهنگ عمومیترین شاخصترین و مهمیکی از اصلی -1 

های سازمانی در راهبردی آشفتگی یدیدهای ورزشی باید با ست. سازمانهای ورزشی ادر سازمان

ورزش  ،ی اساسییهاد با برنامهنو با آموزش منابع انسانی بتواندهند مشارکت ورزشی را کاهش  توسعة

های بومی و بازی هاورزش ةتوسع .دنعنوان یک فرهنگ عمومی و اجتماعی در جامعه معرفی کنرا به

کاهد، بلکه میتنها از حس رقابت بین افراد تواند این فرهنگ را تقویت کند. این امر نهمی و محلی

تقویت  -2 افراد است؛جهت تحکیم روابط و افزایش مشارکت ورزشی بین عنوان راهبردی اساسی دربه

شود و آثاری نظیر انگیزة ورزشی میدوستی نیز موجب ارتقای مشارکت و ورزش خواهیورزش ةروحی

تواند از الگوی تعامل جمعی می مثابةمعرفی ورزش به -3 دارد؛ همراهمشارکت در ورزش را به

راد را به ورزش و مشارکت توان افاز این طریق می جایابی ورزش در فرهنگ عمومی باشد.راهبردهای 

آن بتوانند تعامالت اجتماعی خود را افزایش دهند و در جامعه  وسیلةشی تشویق و ترغیب کرد تا بهورز

توانند با مشارکت ورزشی میدر امر  ربطهای ذیسازمان -4 دارای جایگاه و هویت اجتماعی باشند؛

های پرورش و زمینه کنند افراد را به ورزش مشتاق ،مورد فواید مشارکت ورزشیبخشی درآگاهی

اجتماعی در  عنوان شاخص توسعةمشارکت ورزشی بهتأکید بر  -5 فرهنگ ورزشی را ایجاد کنند؛

د و مشارکت در ورزش را برای اندوستی را برانگیزتواند حس وطنها، جامعه و اقشار مختلف میسازمان

 همگان تقویت کند.

 وضع قوانین -ج

مشارکت اجتماعی در ورزش  نیاز درزمینةمورد قوانین مربوط به لزوم تأمین بودجةتصویب  -1 

زیرساختی را برای آن تأمین  های مالی واجتماعی کمک کند و زمینه واند به بهبود این پدیدةتمی

 تقویت مشارکتدیگر برای راهبردهای های دولتی از زشی در سازمانوضع قوانین مشارکت ور -2کند؛ 

ه جهت گرایش افراد سازمان خود بتوانند با وضع قوانین دری هم میهای دولتورزشی است. سازمان

http://news.msy.gov.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=95175&hash=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://news.msy.gov.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=95175&hash=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://news.msy.gov.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=95175&hash=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://news.msy.gov.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=95175&hash=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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های ورزشی در امر اعتالی با سازمان راستاهای ورزشی و هم درجهت تهیه و وضع قوانین همفعالیت

 رزشیفضاهای و ةافزایش سطح سرانوضع قانون  -3و مشارکت در ورزش گام بردارند؛ فرهنگ ورزش 

های ز ضرورتورزشی در کشور، ا بودن سرانةی و اساسی است. با توجه به پاییناز دیگر راهبردهای اصل

ایجاد راهبرد  -4 ؛فضاها و اماکن ورزشی است ، افزایش سطح سرانةمشارکت ورزشی اصلی توسعة

ف سالمت های ورزشی و رسیدن به اهداجهت گرایش به فعالیتدر های اجراییهمگرایی در دستگاه

اصالح و  -5 ؛مشارکت اجتماعی در ورزش را ایجاد کند تواند زمینةعی و نشاط اجتماعی میاجتما

زشی ی ورهاخصوصی در تقویت زیرساختحمایت از بخش و  ورزش نظام مالی بخش ةجانبتقویت همه

 مشارکت ورزشی باشد. تواند راهبردی مؤثر درجهتمی

ای اجتماعی شناختی پیامدهتبیین جامعه ، باید اشاره کرد که تاکنون پژوهشی درراستایدر پایان

 پیامدهایست. این پژوهش سعی کرده است ا بنیاد انجام نشدهة دادهبر نظریمبتنی ،مشارکت در ورزش

مناسب  یهایه به آن راهبردو با توج کند بررسی شناسیاجتماعی مشارکت ورزشی را از دیدگاه جامعه

توان بیان کرد می ی تدوین کند؛ بنابراین،های ورزشهای بیشتر افراد در فعالیتبرای ایجاد مشارکترا 

ارتباط ورزش و جامعه  زمینةدر های آیندهر پژوهشتوجهی بتواند تأثیر قابلحاضر می که پژوهش

 نظر گرفته شود.ی آینده درهاعنوان مبنایی برای پژوهشداشته باشد و به
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Abstract 
This research was conducted with the aim of studying the social consequences of 

participation in sport, based on the data theory of the foundation. The present 

study was conducted within the framework of a qualitative approach and the 

required data were collected using semi-structured interviews. The statistical 

population of this study was all experts in social participation in sport, including 

sports management professors (6 students), sociology (6 people) and experts in 

sports and youth departments (5 people). The sampling method was snowball 

mode. The data collection method was a study of previous research and a deep 

and open interview. To assess credibility, transfer, and verifiability, they provided 

the participants with the findings of the research, and they examined the text of 

the theory and their views. The method used for reliability was an intra-subject 

agreement method. The average agreement within the subject was 0.75. The 

software used by MAXQDA version 10. Based on the findings of semi-structured 

interviews, the most important outcomes of social participation in sport include 

social cohesion, social trust, health dimension, educational and ethical dimension, 

vitality, social relationships, social identity and social harm reduction. Proposed 

strategies derived from research include the provision of infrastructure, the 

placement of sports in general culture, and the rules for sports participation. 
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