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Abstract 
The role of sports in the identity, role modeling, socialization and normalization of 
adolescents and young people is undeniable. The purpose of this study was to investigate 
the impact of culture in ritual-heritage sports on the development of social capital of urban 
communities (Case study: Zurkhaneh sports and wrestling in Khorasan Razavi province). 
The statistical population included 758 officials, veterans, coaches and athletes, as well as 
those interested in zurkhaneh and wrestling programs and competitions, and university 
professors in Khorasan Razavi province. Besides, 260 people were selected by simple 
random sampling  who answered the questions through an electronic questionnaire. This 
study was an applied, descriptive-correlational research and used structural equation 
method. The required data were collected using Nahapit and Goshal’s (1998) standard 13-
item questionnaire of social capital and a researcher-made 9-item questionnaire of the 
dominant culture of heritage-ritual sports. After confirmation of face and content validity 
by experts and structural validity by AVE index and instrument reliability coefficient by 
Cronbach's alpha test, descriptive and inferential statistics were used to analyze the data 
with the help of SPSS 22 and SmartPLS2 statistical softwares. Path coefficients and model 
fit indices showed that the prevailing culture in heritage-ritual sports has a significant 
effect on the development of social capital of urban communities. Based on the findings, 
it can be concluded that heritage-ritual sports can be used as a means to establish friendly 
relations and new social relations, especially between different classes of urban society in 
terms of religion and ethnicity. 

Keywords: Culture, Ritual-Heritage Sports, Social Capital, Zurkhaneh Sports and 

Wrestling. 
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 Extended Abstract 

Background and Purpose  
Today, social capital plays a key role in societies and sport reflects the social 

relations of society (Adam, 2020). Sports structures and processes are the result 

of adaptation and agreement and therefore have cultural and social characteristics 

(Fahim Devin & Asadollahi, 2021). According to the studies conducted in the 

present era, sports are an example of both social phenomena and social capital in 

society. The general success of society in engaging in sports can also be a crucial 

factor in strengthening the dimensions of social capital such as social harmony 

and high social solidarity, the spirit of flexibility and diversity, high civic 

participation, social trust, etc., which can be a sign of social and mental health of 

a society. Since no study has been dealt with the development of social capital by 

examining the role of ritual and heritage sports in urban communities. Thus, this 

study aimed to examine whether the prevailing culture in ritual-heritage sports has 

a role in the development of social capital. 
 

Materials and Methods 
The present study is applied in terms of nature and purpose and descriptive-

correlational in terms of analysis, which was done using structural equation 

method. The statistical population included prominent and active officials, 

veterans, coaches and athletes, as well as those interested in zurkhaneh and 

wrestling sports programs and competitions and university professors (8 people) 

in Khorasan Razavi province with a total of 758 people. The statistical sample of 

the research was selected by simple random sampling using the formula of 

Morgan and Krejcie table. To collect the data, this study used a standard 13-item 

questionnaire of social capital (in structural, communication and cognitive 

dimensions) by Nahapit and Goshal (1998) and a 9-item questionnaire made by a 

researcher of the dominant culture in heritage-ritual sports on a 5-option Likert 

scale. The face and content validity of the questionnaires were examined by 5 

professors in sports management and after considering their points of view, the 

questionnaires were approved. The reliability of the research instruments was 

confirmed using Cronbach's alpha coefficient test (above 0.7). To analyze the 

data, descriptive statistics (frequency, frequency percentage and central indicators 

and dispersion) and inferential statistics (Smirnov Kolmogorov tests to determine 

the type of data distribution, Pearson correlation coefficient to examine the 

relationship between variables and structural equation modeling) with the help of 

SPSS 22 and Smart PLS2 statistical software were used. 
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Findings 
Describing the demographic characteristics of the sample under study showed that 

the highest frequency of age in the sample was related to individuals between 41 

and 45 years with 84 people (32.2%), with a bachelor's degree with 76 people 

(29.3%) and with a sports history between 11 and 15 years with 102 people 

(39.4%). Furthermore, the descriptive findings showed that the average of the 

prevailing culture variable in ritual sports is 2.69 and the average of social capital 

is 2.52. The results of data normality test (p > 0.05) showed that the collected data 

have a normal distribution.  The findings indicated that there is a positive and 

significant relationship between the two variables of culture of ritual-heritage 

sports and social capital and its dimensions. Moreover, between the two variables 

of culture in ritual sports and social capital, a significant impact factor of 0.854, 

equivalent to 31.3 t scale, is established. Fitting indices showed that the model of 

the effect of culture in ritual-heritage sports on the development of social capital 

of urban communities studying Zurkhaneh and wrestling in Khorasan Razavi 

province is at a desirable level in terms of fit indices.  
 

Conclusion 
Social capital is a network of relationships based on interpersonal and intergroup 

social trust and the interaction of individuals between institutions, organizations 

and social groups, which facilitates social solidarity and cohesion. In this sense, 

individuals and groups have the necessary social support and energy. Individuals’ 

actions lead to the realization of individual and collective goals (Adler et al., 

2002). The findings showed a significant and positive effect of the prevailing 

culture in ritual-heritage sports on social capital. Explaining this finding, Based 

on the findings, it should be mentioned that the factor that causes sport to be 

widely considered by social capital researchers among the various social elements 

within a society, is that sports activities are provided at an unorganized level . This 

can motivate, inspire and create a social spirit in the community, and it can be 

used as a means to establish friendly relations and new social connections, 

especially between different classes in terms of religion and ethnicity (Skinner et 

al., 2008). It can also be mentioned that participation in Zurkhaneh sport affects 

social capital through increasing group cohesion, interaction, strong interpersonal 

relationships, self-confidence, expanding social relationships and increasing 

morality. Therefore, Zurkhaneh sport can be an important arena to create and 

maintain social capital. Finally, according to the present study’s findings, it can 

be concluded that the officials and trustees of sports and culture of Khorasan 

Razavi province, considering the role of culture in religious and heritage sports 

on social capital, can plan for the proper and adequate dissemination of this culture 
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in the province, because heritage and ritual sports (squad and wrestling) among 

the people of this region of the country has a high social status and due to the 

historical and cultural antiquity of several thousand years of this sport plays an 

important role in strengthening the ethnic, local and national identity. 

Furthermore, according to the descriptive findings of the research and due to the 

low average of the prevailing culture variables in ritual sports (Zurkhaneh) and 

social capital in the study population, it is suggested that Zurkhaneh etiquettes in 

the country be colorful, and futures such as humility,  self-sacrifice,  and helping 

the poor be observed, and factors such as keeping the Persian language alive, 

culture and ritual of humility and brotherhood be given importance through these 

sports.   
 

Keywords: Culture, Ritual-Heritage Sports, Social Capital, Zurkhaneh Sports 

and Wrestling. 
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 پژوهشیمقالة 

  یاجتماع ۀیسرما   ۀتوسعبر  میراثی- ینییآ یها ورزشدر فرهنگ حاکم  تأثیر 

استان خراسان   ای و کشتی پهلوانی)موردمطالعه: ورزش زورخانه جوامع شهری

 1( رضوی
 

 2احسان اسداللهی  ،  1حسن فهیم دوین 

 

   ایران  مشهد،  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  مشهد،  واحد  ورزشی،  علوم  و  بدنیتربیت   گروه  دانشیار  .1
   (مسئول  هنویسند)  ، ایرانسسه آموزش عالی سناباد گلبهارؤعلمی مت ئعضو هیاستادیار،    .2
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   چكیده

 است.  نشدنی جوانان، انکار  ان وهنجارپذيری نوجوانشدن و  پذيری، الگوسازی، اجتماعیورزش در هويتنقش  

از   بر  -آيینی  یها ورزشفرهنگ حاکم در    تأثیر  بررسی    ، پژوهش حاضرانجام  هدف    ه يتوسعه سرما میراثی 

و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی( بود. جامعه   یازورخانهی جوامع شهری )موردمطالعه: ورزش  اجتماع

مندان حاضر در  هن، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران مطرح و فعال و همچنین عالقمسئوال  ، آماری پژوهش

نظر دانشگاه در استان خراسان رضوی  ای و پهلوانی و اساتید صاحب های زورخانهها و مسابقات ورزشبرنامه 

نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب    260و مورگان،  نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی    758به تعداد  

از نظر روش  کاربردی و    ، ماهیت پژوهش حاضر.  االت پاسخ دادندؤاز طريق پرسشنامه الکترونیکی به س  و  شدند

ها داده.  ستفاده از روش معادالت ساختاری انجام گرفتا  که با  بود  ستگیهمب -توصیفی  تحلیل از نوع تحقیقات

ناهاپیت و گوشالعبارتی  سیزده  استاندارد  پرسشنامهاز    با استفاده پرسشنامه    و  (1998)  سرمايه اجتماعی 

  صوری  يید روايیأبعد از ت  د.شآوری  جمع  آيینی-یراثی م  یهاورزشفرهنگ حاکم بر  عبارتی  نُهساخته  محقق

و ضريب پايايی ابزار توسط   AVEشاخص  توسط    سازه  روايی  ، توسط متخصصان  پرسشنامه تحقیق  محتوايی  و

کرونباخ  آزمون داده  برای   ، آلفای  آمارتحلیل  از  استنباطی  هایها  و  ن  توصیفی  کمک  آماری رمبا    افزارهای 

های برازش مدل  ضرايب مسیر و شاخصشد.    دهاس نسخه دو استفالاو اسمارت پی  22اس نسخه  اسپیاس

داد سرما بر    آيینی-میراثی  هایورزش  در  حاکم  فرهنگ  ، نشان  شهری    یاجتماع  هيتوسعه  تأثیر  جوامع 

  دن توانمی  آيینی-های میراثیورزشنتیجه گرفت که  توان  می  های تحقیقيافته   به  توجهبا    .شتداری داامعن
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 جامعه  طبقات مختلف  بین  ويژهبه  جديد   اجتماعی  ارتباطات  و  دوستانه  روابط  ايجاد  برای  ای وسیلهعنوان  به

  .شود استفاده قومیت و مذهب به لحاظ شهری
 

 . ورزش زورخانه و کشتی پهلوانیسرمايه اجتماعی،  ، میراثی-آيینیهای ورزش ، فرهنگ  :واژگان کلیدی

 

   مقدمه
کند و اهمیت آن تاحدی  ای کلیدی در جوامع ایفای نقش میمثابه سرمایهامروزه سرمایه اجتماعی به

از دیگر   موجود    ی هاهیسرمااست که بدون توجه به آن ممکن است میزان بازگشت سرمایه حاصل 

ای در  طور فزایندهنیز اهمیت سرمایه اجتماعی به  ها پژوهشدر    به همین دلیل است که  ؛ کاهش یابد

بررسی و همکاران،    حال  )عباسی  همکاران  1میگنون  (.2020است  اجتماعی(  2011)  و  را    سرمایه 

که مربوط به شبکه بادوامی از روابط کم و  ند  نکمیتجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف  عنوان  به

محصول راهبردهای سرمایه گذاری    ها شبکه. این  استاز آشنایی و شناخت متقابل    یاشدهبیش نهادی  

  . (2011)میگنون و همکاران،    وابط اجتماعی استفردی و جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتولید ر

میان  (  1990)  2بوردیو ارزشمند  اجتماعی  روابط  دربرگیرنده  را  اجتماعی    .داندیم  هاانسانسرمایه 

هنجارهایی   و  روابط  و  نهادها  به  اجتماعی  تعامالت    شودیم  گفتهسرمایه  کیفیت  و  کمیت  به  که 

پیوند می  هاآنمثابه چسبی است که  و به  د ندهیم اجتماعی در یک جامعه شکل   با یکدیگر   زند را 

 ی اژهیو از اعتبار و نقش و جایگاه    ها محلهجوامع اغلب شهرها و    ،تا چند دهه پیش  .(2015  ،کالریچ)

نوعی سرمایه   ،از بوردیو  مذکورتعریف    براساسو  تعامالت اجتماعی برخوردار بودند    در نظام روابط و

احساس    . روابط چهره به چهره، (2021،  1)گابریل و همکاران  مردم حاکم بود  زشمند میان اجتماعی ار

سرمایه اجتماعی  عنوان  به خاص این محالت بود که اکنون از آن    یهایژگیواز    ... روابط اجتماعی و  تعلق،

»توسعه محلی« تلقی کرد. امروزه    عمده  ی هامشخصه یکی از    توانیم . سرمایه اجتماعی را  شودیمیاد  

و یکی    د یآیممیزان و نحوه تعامالت اجتماعی کنشگران، سرمایه اجتماعی به شمار    در مباحث نظری، 

اما   ،(2020)مدادی نانسا و همکاران،  شناسان استجامعه شده از سویترین موضوعات بررسیاز مهم

مدرن دنیای  در  و  اخیر  دهه  چند  جهانی  ،در  پدیده  به  توجه  و  با  جهانی  ارتباطات  عصر  و  شدن 

و همچنین  مردمنبودن  حاکم بعضی جوامع  واقعی در  در مسائل    هاانسان درگیربودن شدید  ساالری 
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یه  دچار افت سرما  جامعه  که   گفت  توانیمو    هستیمشاهد کاهش روابط در این سطح    ، شغلی و زندگی 

 (.2018احمدی و همکاران، ) استاجتماعی شده 

غیر دولتی و نهادهای    یهاسازمانوجود    ،ناگونی چون دین و نهاد های مذهبی پژوهشگران عوامل گو

ثبات مسکونی و همگونی اجتماعی و ها آنعضویت مردم در    مدنی و  وین  گیری و تکرا در شکل...  ، 

جامعه و بیان   اجتماعی روابط دهندهبازتابورزش    ازآنجاکه  همچنین .دانستند  مؤثرسرمایه اجتماعی  

تأثیر  عامل  عنوان  به ورزش را    ،که از بستر آن برخاسته است  است  یاجامعهنظام فرهنگی اجتماعی  

شهری  بگذار   جامعه  در  اجتماعی  سرمایه  توسعه  همکاران،  )  دانندیمر  و  و  ؛  2021بالدی  عباسی 

همکاران،  2020همکاران،   و  قائدی  همکاران،  2016؛  و  دارسی   ی واقعیتعنوان  به ورزش    (.2017؛ 

کند، کارکردهای خاص خود را در جامعه  ای اجتماعی دیگر روابط متقابل برقرار میاجتماعی با پدیده

ابعاد اجتماعی از حاصل و ثمرة فعالیتعهده میبر   از  های آن گیرد و کل ساختار جامعه و هریک 

بدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط انسانی، کارکردی  کارکرد اجتماعی تربیت  . کنندبرداری میبهره

زیربنایی و بنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات 

)آقاپور،  توجهی بر جای می  درخور با عنوان در پژوهشی    (2016ائدی و همکاران )ق  .(2018گذارد 

 متخصصان نگرش میانگین   ،دریافتند  «اجتماعی توسعه یهاصشاخ بر  قهرمانی  ورزش نقش بررسی»

 انسجام و اجتماعی، وحدت سالمت فردی، سالمت اجتماعی، رفاه یهاشاخص  در ورزش مدیران و

 مثبت نگرش به توجه با بنابراین  است؛ کم اجتماعی عدالت شاخص در اما ،بوده زیاد اجتماعی

بر ورزش نقش با ارتباط در متخصصان  باید آن از استفاده برای  ،اجتماعی توسعه قهرمانی 

 . گیرد انجام مناسب ریزیبرنامه

 کنش منزله محصولبه  ورز . واقعیت(2020،  1)آدام  است جامعه اجتماعی دهنده روابطبازتاب  ،ورزش

 و فرهنگی خصلت   دارد. بازتاب قرار تاریخی  و  اجتماعی فرهنگی،  فرایندهای  با  در ارتباط انسان،

 جامعه با ارتباط نزدیک در آن نمودهای  و خاص ورزشی یهانمونه  در توانیم را ورزش اجتماعی

 و توافق و حاصل سازگاری ورزشی فرایندهای  و ساختارها (.2021، 2راین و همکاران ) کرد مشاهده

یا زورخانه (. 2021هستند )فهیم دوین و اسداللهی،  اجتماعی و فرهنگی یهایژگیو دارای درنتیجه

ایران یکی از نمادهای بهاجتماعی  یک شبکه    عنوان  به  و پهلوانی  زورخانهورزش   جامانده از فرهنگِ 

درآمیخته اسالمی  عرفان  و  اخالق  معنویت،  با  زمان  گذشت  با  که  است  اسالم  از   و است    پیش 
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  ،دوستی و مودت، انسجام  پرورش روحیه سخاوت، جوانمردی،ین همت،  ینیرومندی، آدهنده  ازتابب

.  هاستارزشو ترکیبی از ورزش، هنر و ادب است. ورزش سنتی زورخانه، ورزش    بوده   دوستیمیهن

و کسب   نیرومندی  در  را  مهمی  نقش  خود،  چندهزارساله  تاریخ  در  سنتی  ورزش    یهایآمادگ این 

میراثی فرهنگی و معنوی و منبع خوبی برای   یاخانه زورجسمی و روحی مردم ایفا کرده است. ورزش  

و کشتی پهلوانی با   یازورخانه ورزش    . (2014  ،زاده و بوستانی)امینی  است  سرمایه اجتماعیتوسعه  

دوستی،  چون نوع  ییهاارزش توجه به جایگاه آن در فرهنگ و جامعه ایرانی بستر مناسبی برای بازتولید  

 توان یم چراکه بازتاب خصلت فرهنگی و اجتماعی ورزش را    ... هستند؛اعتماد، داوطلبی، خیرخواهی و

 رتباط نزدیک با جامعه مشاهده کردورزشی خاص )ورزش زورخانه( و نمودهای آن در ا  ی هانمونه در  

  ... ریزان وبرگزاری دیدارهای ورزش خیرخواهانه و بشردوستانه، مراسم گل (.2020توکل و همکاران،  )

کننده مسئولیت اجتماعی، همدلی، شفقت،  کننده و تقویتنیتأم  دنتوانیمدر مراسم ورزش زورخانه  

یک پایگاه اجتماعی و میراث عنوان  به)  هازورخانهد.  ندینی و ملی باش  یهاارزش تحکیم و ارتقادهنده  

پایه عنوان  بهشهری )  یهامحلهو سرمایه فرهنگی( به بازشناسی هویت فرهنگی و تعامالت اجتماعی  

کمک   شهروندی(  اجتماع  بنیان  جذابیت،    عنوان  هبو    کنندمیو  به  توجه  با  اجتماعی  پایگاه  یک 

مختلف   ی هاشهیاندو    ها تیقوم  بر   ،محبوبیت و مقبولیت ابعاد ظاهری و باطنی موجود در این ورزش

بنابراین    ؛(2019)کریمی و همکاران،    دیافزایم ملی  و بر اعتماد، اتحاد و همگرایی    ردمثبت دا  تأثیر

،  ها مناسبتبه حفظ و احیای    توانندیمیک پایگاه اجتماعی  عنوان  بهین  همچنها  زروخانه  ،گفت  توانیم

 . کنند شهری کمک  یهامحله فرهنگی در  -و میراث فرهنگی و بازتولید سرمایه اجتماعی  هانییآ

مشارکت   و  پویایی اجتماعی بر سرمایة اجتماعی،  ( در پژوهشی نشان دادند2021بالدی و همکاران )

مشارکت    سرمایه اجتماعی،بین  ،  ( در تحقیقی نشان دادند 2021نوابخش و بشیری )  دارد.تأثیر  ورزشی  

اجتماعی و  معن  فرهنگی  رابطه  مدنی  نهادهای  دارد.  داری  ابا  )وجود  همکاران  و  در 2020توکل   )

های ورزشی، ورزش  های داوطلبی، مشارکت ورزشی، کانون هواداران تیمانجمن،  دریافتند  یامطالعه

بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه    های آیینیهای ورزشی و ورزشقهرمانی، رسانه

)  هستند.  مؤثرشهری   و همکاران  تحقیقی  2021راین  رویدادهای ورزشی مشارکتی  ،  دریافتند( در 

اجتماعی    تواندیم برای شرکت   درخورمزایای  را  ایجاد کندتوجهی  از    .کنندگان  ناشی  اصلی  مزیت 

در پژوهشی    (2017)  و همکاران  1ف وتش رویدادهای مشارکتی ورزشی توسعه سرمایه اجتماعی است.

  یاجتماع   هیسرما  یریگشکل  بر  ی علّ  تأثیر    یمشارکت ورزش  ایکه آ  پرداختندموضوع    نیا  یبه بررس

 
1. Schüttoff 
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، کمک به داوطلبانه  قیمشارکت منظم ورزش از طر  ،نشان داد  جینتا  .یا خیر  دارد  یدر دوران نوجوان

، به نظر نیعالوه بر ا  .گذاردیمنوجوانان    ی اجتماع   هیمثبت بر سرما  تأثیر   ی دوستان و مشارکت مدن

( توسعه یسازمان  ی هاقالب  ر ی)برخالف سا  ی ورزش  یهاکلوپطور عمده در  به  راتیتأث  ن یکه ا  رسدیم

«  توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان ورزشی»  با عنوان( در پژوهشی  2017و همکاران )  ی دارس.  ابدییم

مدیره بسیار مهم  احساس تعلق و حمایت متقابل برای اعضای باشگاه از داوطلبان تا هیئت  ، دریافتند

جوامع محلی،    در گذاری بعدی  برای سرمایه  را  قدرتمندیاست. قدرت پیوند در یک باشگاه، پایگاه  

. عالوه بر این، سرمایه اجتماعی در هر دو  کند یمفراهم   ،و ملی که با سازمان مرتبط هستند  یامنطقه 

فردی که به توسعه سرمایه انسانی وابسته است، نزدیک است و    یها مهارتگروه و فرد، با استفاده از  

توسعه از »در پژوهش خود با عنوان    (2008و همکاران )  1اسکینر   یز است.از سرمایه اجتماعی متما

در اجتماعی  سرمایه  بنانهادن  ورزش:  محروم  طریق  داد«  مناطق   در داوطلبانه که افرادی  ،نشان 

تعامالت اعتماد میزان از دارند، مشارکت ورزشی  ی هاسازمان  .برخوردارند بیشتری اجتماعی و 

موجودسرمایه   همچنین  ارتباطات گسترش نفس،اعتمادبه افزایش موجب ورزش  در اجتماعی 

 .شودیم  اجتماعی یهایناهنجارو کاهش   افزایش اخالق گرایی  و اجتماعی

  .است  اجتماعی  یهادهیپد  از  یانمونه  ورزش  به   پرداختن  و  ورزش  حاضر،  عصر  در  هایبررس  به  توجه  با

 بلکه   ،کند  کمک  ورزش  توسعه  به  تواندیمتنها  نه   جامعه  در  موجود  اجتماعی  سرمایه  ،رسدیمنظر    به

  سرمایه اجتماعی  ابعاد  تقویت  عوامل  از  تواندیم  نیز  ورزش  به  پرداختن  و  ورزش  به  جامعه  اقبال عمومی

  مدنی   مشارکت  طلبی،تنوع  و  پذیریانعطاف  روحیه  ، زیادهمبستگی اجتماعی    و  اجتماعی   وفاق  مانند 

دهنده  و نشان  دارد  جامعه  یک  روانی  و  اجتماعی  سالمت  از  نشان  که  باشد...  و  اعتماد اجتماعی  ،  زیاد

الزم است در کشور ما نیز نقش ورزش و فعالیت بدنی    است؛ بنابراینضرورت انجام پژوهش حاضر  

ازآنجاکه   شود. اجتماعی ارزیابی    سرمایهبر توسعه    خاصمیراثی به طور  –آیینی  یهاورزشو    عامطور  به

در   و میراثی  آیینی  ی هاورزشدر زمینه توسعه سرمایه اجتماعی با بررسی نقش    پژوهشی تا کنون  

  ی هانهیزم  ،جام این پژوهش در جامعه مدنظرمحقق سعی دارد با ان  انجام نشده است،جوامع شهری  

اساسی تحقیق این است که   بنابراین سؤال  ؛را ارائه دهد هاییمطالعات بعدی را فراهم آورد و پیشنهاد

 ؟ ی نقش دارداجتماع  هیتوسعه سرمامیراثی بر -آیینی یهاورزشفرهنگ حاکم در آیا 

 
 

 
1. Skinner 
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     پژوهشروش
 همبستگی - توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع  

با   بود ازا  که  پژوهش  ستفاده  آماری  جامعه  گرفت.  انجام  ساختاری  معادالت  ن، مسئوال  ، روش 

  و مسابقات   ها برنامهمندان حاضر در هو همچنین عالق  فعال  مطرح و  مربیان و ورزشکارانپیشکسوتان،  

  نظر دانشگاهصاحب  اساتید و  (  نفر  750ت استانی  ئمطابق با آمار هی)   و پهلوانی   یازورخانه  یهاورزش 

بودند  758به تعداد کل    استان خراسان رضویدر  (  نفر  هشت) آماری  .نفر   در رشته ورزش   جامعه 

  ؛ ددار یپوشانهم گریکدیبا  مختلف یاز منظرهادیدگاه آنان  است ودارای سابقه  یپهلوان و یازورخانه 

صورت تصادفی  نفر به  260  ،مورگانو  با استفاده از فرمول جدول کرجسی    نمونه آماری تحقیق  بنابراین

نظیر    ی هاراه از طریق  پرسشنامه تحقیق    که  انتخاب شد   ساده ت ئاجتماعی هی  یهاشبکه ارتباطی 

آوری جمع  .در اختیارشان قرار گرفتو کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی    یازورخانه  ی هاورزش 

ساختاری،    ابعاد  در)سرمایه اجتماعی  عبارتی  سیزده  استاندارد  پرسشنامه  با استفاده از  پژوهش  یهاداده

ساخته فرهنگ حاکم در  عبارتی محققنُهپرسشنامه   و  (1998ناهاپیت و گوشال )( ارتباطی و شناختی

از  پژوهش    یهاداده آوری  جمع  .انجام شدلیکرت    یانه یگزپنجدر مقیاس  آیینی  -میراثی  یهاورزش 

و سپس با    شدندصورت الکترونیکی آماده  به  هاپرسشنامه به این صورت بود که ابتدا  آماری    یهانمونه 

از   ،و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد  یازورخانه  یهاورزشت  ئهمکاری هی

پرسشنامه برگشت داده شد که بعد از    294شد که  توزیع    هانمونهدر بین  ت  ئطریق کانال ارتباطی هی

ایی صوری رو . شداستفاده  ها دادهیند تحلیل  اپرسشنامه سالم در فر  260 ،ناقص   یهاپرسشنامهحذف 

و بعد از در شد  بررسی    مدیریت ورزشی  متخصص  از اساتید  نفر  توسط پنج  ها پرسشنامهو محتوایی  

 AVEوسیله روش  نیز به ساخته  ابزار محقق  سازهروایی    .شد  دییتأ   هاپرسشنامهها  نظر گرفتن نظرات آن 

ضریب آلفای کرونباخ   آزمون  پایایی ابزارهای تحقیق با استفاده از  شد.  دییتأ و ماتریس فورنل و الرکر  

فراوانی، درصد فراوانی و  ها از آمار توصیفی )تحلیل داده  برای.  (7/0ر از  ضرایب بیشت  میزان)  شد   د ییتأ 

تعیین    برایاسمیرنوف  -فووگرمول ک  یهاآزمون)  مرکزی و پراکندگی( و آمار استنباطی  یهاشاخص

و مدل سازی معادالت  بررسی ارتباط بین متغیرها  برای ضریب همبستگی پیرسون ،ها داده نوع توزیع 

کمک    (ساختاری آمارینرمبا  پی 22نسخه    1اس اسپیاس  افزارهای  اسمارت  دو   2اسالو    نسخه 

 استفاده شد. 

 
1. SPSS  

2. Smart-PLS 3.2.8 
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 نتایج 
براساس بیشترین فراوانی   شده راشناختی نمونه بررسیجمعیت  یهایژگیوتوصیف    شماره یک، جدول  

 . دهدیمنشان 
 

 براساس بیشترين فراوانی  هانمونه شناختی جمعیت یهای ژگيو توصیف  -1جدول 

Table 1- Demographic characteristics of the samples based on the highest 

frequency 

   Frequencyفراوانی   Categoryطبقه Variableمتغیر
 درصد فراوانی

Frequency 

Percentage 

 Ageسن

 سال   40تا  35

35 to 40 years 
35 13.4 

 سال  45تا  41بین 

41 to 45 years 
84 32.3 

 سال  50تا  46بین 

46 to 50 years 
67 25.7 

 سال  55تا  51بین 

51 to 55 years 
59 22.6 

 سال  56  بیشتر از

More than 56 years 
15 5.7 

 مدرک تحصیلی 

Education 

 Associate کاردانی

degree 
63 24.2 

 BA 76 29.3کارشناسی
 MA 68 26.1ارشدکارشناسی
 PhD 53 20.3دکتری

 سابقه ورزشی 

Sports Experience 

 سال  5 کمتر از 

Less than 5 years 
48 18.4 

 سال  10تا  6بین 

Between 6 and 10 

years 
71 27.3 

 سال  15تا  11بین 

Between 11 and 15 

years 
102 39.4 

 سال  16  بیشتر از

More than 16 years 
39 14.9 
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 .نشان داده شده است  شماره دو در جدول    ها دادهو نوع توزیع    میزان متغیرهای پژوهشتوصیف کمی  
 

 ها دادهو نوع توزيع  توصیفی متغیرهای پژوهش هایشاخص  -2  جدول

Table 2- Descriptive Statistics of Research Variables and Data Distribution 

 متغیرها

Variables 
 میانگین

Mean 
 معیارانحراف 

SD 

  K-Sآزمون 

Test K-S 

Z P-value 
 میراثی-آیینی یهاورزشفرهنگ حاکم در 

The dominant culture in ritual-

heritage sports 
2.69 0.39 0.079 0.231 

 سرمایه اجتماعی

Social capital 
2.52 0.56 0.123 0.239 

 بعد ساختاری 

Structural dimension 
2.48 0.71 0.149 0.071 

 بعد ارتباطی 

Communication dimension 
2.49 0.83 0.14 0.115 

 بعد شناختی 

Cognitive dimension 
2.60 0.79 0.127 0.247 

 

آیینی    یهاورزشمیانگین متغیر فرهنگ حاکم در  میزان    شماره دو،در جدول    مندرجبا توجه به نتایج  

  ها دادهبودن  دست آمد. همچنین نتایج آزمون نرماله  ب  52/2  و میزان میانگین سرمایه اجتماعی   69/2

 .ندشده از توزیع نرمال برخوردارآوریجمع یهاداده، نشان داد (05/0از  یشترداری با)مقدار معن

 روایی. سپس شد ارزیابی کرونباخ آلفای ضریب آزمون  با مدل پایایی تحقیق از بخش این در

-لفورن روش  به نیز واگرا روایی و شد تحلیل ده استخراج  واریانس متوسط حد از استفاده با همگرا

 .شد بررسی رکرال

 روايی و پايايی سازه تحقیق یهاشاخصبررسی   -3 جدول

Table 3- Validity and reliability indicators of the research structure 

 سازه

 structure 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's 

alpha 
AVE 

 میراثی-آیینی یهاورزشفرهنگ حاکم در 

The dominant culture in ritual-heritage sports 
0.86 0.69 

 سرمایه اجتماعی

Social capital 
0.82 0.56 
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  7/0  از بیشتر کرونباخ آلفای میزان ،کرد بیان  توانیمشماره سه  جدول    در مندرج   نتایج اساس بر

 از همگرا روایی بررسی برای  همچنین  .است تحقیق   پرسشنامه درونی ثبات کنندهن بیا که  است

 بخش این  در   4/0  بیشتر از مقادیر  .شد استفاده (AVE) شدهاستخراج واریانس متوسط  شاخص

   .است قبولقابل

 به  توجه با و دهدیم نشان  را الرکر-فورنل روش اساسر ب واگرا روایی نتایج شماره چهار، جدول

 ،ستمتغیرها دیگر با متغیر  آن همبستگی از  تربزرگ  متغیرها شده استخراج  واریانس جذر اینکه

 .  شودیم تأیید گیریاندازه  مدل واگرای روایی
 

 الرکر -نتايج آزمون فورنل -4 جدول

 متغیر

Variable 

  یهاورزشفرهنگ حاکم در 

 میراثی-آيینی

The dominant culture 

in ritual-heritage 

sports 

 سرمايه اجتماعی 

Social capital 

 میراثی-آیینی یهاورزشفرهنگ حاکم در 

The dominant culture in ritual-heritage 

sports 
0.84 - 

 Social capital 0.57 0.62 سرمایه اجتماعی
 

،  رها یمتغبررسی رابطه بین    ، شماره یک و شماره دو  یهاشکلو    شماره پنج و شماره شش جداول  

بین متغیرهای تحقیق   tضرایب مسیر استاندارد و ضرایب مسیر در حالت استاندارد در حالت مقیاس  

 . دهندیمبرازش مدل را نشان   یهاشاخصو 
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 میراثی با سرمايه اجتماعی -آيینی یهاورزشضريب همبستگی پیرسون بین فرهنگ حاکم در   -5 جدول

Table 5- Pearson's correlation coefficient between the dominant culture in ritual-

heritage sports and social capital 

 سرمايه اجتماعی  

social capital 
 ساختاری

Structural 
 ارتباطی 

Coomunication 
 شناختی

Cognitive 
 آیینی یهاورزشفرهنگ 

Ritual sports culture 
0.823 0.585 0.715 0.494 

 داری امعن مقدار 

Sig. 
0.001 0.001 0.001 0.001 

 

سرمایه  میراثی و  -آیینیهای  فرهنگ ورزشکه بین دو متغیر    شودیم مالحظه    شماره پنج در جدول  

 داری وجود دارد. ارابطه مثبت و معن اجتماعی و ابعاد آن

 

 
 سرمايه اجتماعی و میراثی -آيینیفرهنگ حاکم در ورزش ضريب مسیر استاندارد بین  -1شکل 
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و سرمايه اجتماعی در حالت  میراثی –آيینیفرهنگ حاکم در ورزش ضريب مسیر استاندارد بین   -2شکل 

 tشاخص 

 

و سرمایه    آیینین دو متغیر فرهنگ حاکم در ورزش  بی  ، دهدیمنشان  شماره دو  طورکه شکل  همان

 برقرار است.  tمقیاس  3/31معادل با  ،854/0داری برابر با امعنتأثیر ضریب  ،اجتماعی
 

 برازش مدل  یهاشاخص -6 جدول

Table 6- Model fit indices  
 Indice 2R Q2 GOF F2 شاخص
 آمده دستمقدار به

Obtained amount 
0.54 0.44 0.43 0.42 

 مقدار مطلوب 

Desired amount 
0.33 < 0.00 < 0.36 < 0.35 < 

 

برازش در سطح مطلوب قرار دارد    یهاشاخص مدل موجود از نظر  ،  دهند یمبرازش نشان    یهاشاخص

 .  شودیم  د ییتأ  تحقیق مدل برازش قوی و
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 گیریبحث و نتیجه 
و  گروهیبین و فردیبین اجتماعی اعتماد بر مبتنی پیوندهای از روابط و  یاشبکهسرمایه اجتماعی  

 اجتماعی انسجام و همبستگی به است که اجتماعی یهاگروه و هاسازمان نهادها، بین افراد تعامالت

 تحقق جهت در  هاکنش تسهیل برای الزم انرژی و  اجتماعی حمایت از هاگروهو   افراد برخورداری و

 (.  2002، و همکاران )آدلر شودیم منجر جمعی و فردی اهداف

از  پژو  یهاافتهی حاکی  در  ا معن  تأثیر  هش  حاکم  فرهنگ  مثبت  و  بر  –آیینی  یهاورزشدار  میراثی 

عناصر مختلف   انیاز م  شودیمکه سبب    یعامل   ،در تبیین این یافته باید گفت  .بودسرمایه اجتماعی  

به   کیدر درون    یاجتماع  قرار   یاجتماع   هیسرما  قانمحق  شتر یب  مدنظرطور گسترده  جامعه، ورزش 

  توانندیمرا دارند که    تیقابل  نیا  افتهیرسازمانی در سطح غ   یورزش  یهاتیفعالاست که    نیا  رد،یگ

  تواندیمورزش    همچنین  .در جامعه شوند  یاجتماع   هیروح  جادیو ا  یبخشالهام  زش،یانگ  ایجاد  باعث

از طبقات مختلف    نیب ژهیوبه  دیجد ی و ارتباطات اجتماع   نهروابط دوستا  جادیا  یبرا  یاله یوسعنوان  به

 اجتماعی دهنده روابطبازتاب  ،ورزش  (.2008  و همکاران،  نری)اسک  شوداستفاده    تیمذهب و قوملحاظ  

 فرایندهای با  در ارتباط انسان، کنش  محصول منزله به ورزش  تواقعی (.  2020)آدام،    است جامعه

 و اندتوافق و حاصل سازگاری ورزشی فرایندهای و . ساختارها است تاریخی و  اجتماعی فرهنگی، 

 ورزش اجتماعی و خصلت فرهنگی هستند. بازتاب اجتماعی و فرهنگی یهایژگیو دارای درنتیجه

 . کرد مشاهده جامعه با ارتباط نزدیک در آن نمودهای و خاص ورزشی یهانمونه  در توانیم را

از اسالم نشان    میراثی -آیینی  یها ورزشزورخانه و    أبررسی منش ایران قبل یا بعد  این    ، دهدیم در 

نظر از وجوه تشابه وضعیت فیزیکی زورخانه  صرف. اصیل ایرانی بوده است ی هاسنت مکان و ورزش از 

 توانینملوانان را  ، نقش تربیتی و فرهنگی آن و در تربیت پههانییآو مراسم آن با سایر    ها نییآبا  

ازآنجاکه   ، گفت  توانیمپژوهش    ی هاافتهی به    توجهبا    بنابراین  ؛(2019کیانی و نظری،  )  نادیده گرفت 

زورخانه  از  ورزش  اجتماعی    ظرفیتای  است،    بسیاریتوانمندسازی  ورزش برخوردار  به  پرداختن 

یکی از مسائل مهم اجتماع امروزی   ،گیری هویت ملی و سرمایه اجتماعیدر شکلها  باستانی و زورخانه

  انسجام  اجتماعی، افزایش  انحرافات  و   هابیآس  کاهش   مانند  مثبت  کارکردهای  با  ورزش  .رسد یمبه نظر  

  ی هاپژوهش    موضوع  تواندیم  ... و  حرکتی  فقر  کاهش   روانی،   اختالالت  در   مداخله  و  پیشگیری  اجتماعی،

  یهاگزارش   و  ارائه مقاالت  که  شده است  بیشتر  ورزش  مقوله  به  توجه  اخیر  یهاسال  در  .باشد   مهمی

  رابطه هاپژوهش این  است. رویکرد این  گویای خود ،زمینه این  در متعدد  یهاپژوهش و انجام  مختلف

  عوامل  این  زمینه  در  ورزش  کارکردهای  همچنین  و  اقتصاد، سیاست   فرهنگ،  مانند  ییهامقوله  با  ورزش
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 ی و همکاران میکر  ،در این زمینهداشته است.    به همراه  نیز  توجهی  جالب  نتایج   و   اندبررسی کرده  را

و   یازورخانه ) مشارکت در ورزش    یاجتماع   یامدهایپ   یشناختجامعه  نییتب( در پژوهشی به  2019)

پرداختند.باستانی اجتماع   یامدهایپ   نیترمهم  ، هاافتهیبراساس    (    ی هاتیفعالچنین    در   یمشارکت 

شور و نشاط،    ، یو اخالق  یبعد سالمت، بعد پرورش  ،ی اعتماد اجتماع   ، یشامل انسجام اجتماع  ورزشی

پژوهش حاضر را   یهاافتهیکه    است  ی اجتماع   یهابیآسو کاهش    یاجتماع   تیهو  ،یروابط اجتماع 

گسترده   طوربه   ورزش  ، دلیل اینکهجامعه  یک  درون  در  اجتماعی  مختلف  عناصر  میان  از  .کند یم   دییتأ 

  سطح  در   ورزشی  ی هاتیفعال  که   است   این  گیرد، می  قرار  اجتماعی  سرمایه  حوزه  محققان  بیشتر  مدنظر

  در  اجتماعی  روحیه  ایجاد   و  بخشیالهام  انگیزش،  باعث  بتوانند که  قابلیت را دارند این  یافتهغیرسازمان

 ارتباطات   و  دوستانه  روابط  ایجاد  برای  یاله یوس  عنوانبه  تواندیم  ورزش  ؛ بر این اساس،شوند  جامعه

 )اسکینر و همکاران،   شود  استفاده  قومیت  و  مذهب  لحاظ  طبقات مختلف از  بین  ویژهبه  جدید  اجتماعی

2008.)  

 به   توجه  با  هاورزش   بیشتر  که  است  معتقد  ،اجتماعی  سرمایه  پردازنظریه   مشهورترین  ،(2001)پاتنام  

محسوب  فعالیتی  ماهیتشان   افراد  آگاهانه  شرکت  شامل  ورزش  در  مشارکت  و  شوندمی  ارتباطی 

  متقابل روابط این اثر در و دارند ارتباط متقابل  هم با که شودیم تماشاچی و کنندهمشارکت صورتبه

افراد   روابطی  عنوانبه  را  اجتماعی  سرمایه  وی  .شودیم  مبادله  هاآن  میان  اجتماعی   یهاپاداش  بین 

  اعتماد  و  هنجارها   ،هاشبکه  شامل   اجتماعی   زندگی   از  خاصی   یهایژگیو  دهندة نشان  که  کند یم  تعریف

 برای  را  تعامالت   این  از  ناشی   یهایهمکار  که  شودمی  تعامالت اجتماعی  از  فرعی  محصول  و   متقابل

 .(2007، 1)پرکس  کند می ترمحتمل و  ترآسان کنندگانمشارکت

  هیسرما  یهاشبکه   ی به توسعهتماشا و مشارکت ورزش،  نشان داد  یامطالعه( در  2020)  2همچنین آدام 

رشد و  ( زورخانه و فرهنگ حاکم در آن را مظهر  2011یزدی ).  شودیممنجر  جامعه  در    یاجتماع 

(  2004) گودرزی  .داندیمپهلوانی   شجاعت و  ارتباطات فتوت،همکاری،    ،توسعه انسجام و بسیج گروهی

 در زورخانه گیریشکل  به ن« سیر تطور ورزش باستانی و زورخانه در ایرا» عنواندر پژوهش خود با 

و   ورزش این آداب و  تاریخچه همچنینکرد.  اشاره   اجتماعی و سیاسی نهاد یک در قالب تاریخ طول

به توصیف جسمانی یهاتیفعال برعالوه را فرهنگی و اخالقی یهایژگیو وجود  که طوریکرد؛ 

 خوانده فردوسی از  که ملی و حماسی اشعار .ستا  گراییملی انسجام و  ه یروح  تقویت محل زورخانه

 
1. Perks 

2. Adam 
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 زورخانه در  حاضر افراد در گراییملی  ه ی روح بر عمیق یریتأث مرشد انگیزدل  نوای با همراه ،شودیم

از انه  در ورزش زورخگفت که مشارکت    توانیمهمچنین    .(2014  ، زاده و بوستانی)امینی  گذاردیم

، اعتماد به نفس، گسترش ارتباطات فردی قویکنش متقابل، روابط بین  ،طریق افزایش انسجام گروهی

اجتماعی   سرمایه  بر  گرایی  اخالق  افزایش  و  ورزش    ؛گذاردیمتأثیر  اجتماعی   ی ازورخانه بنابراین 

 مهم برای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی باشد.  ایعرصه  تواندیم

بر سرمایه اجتماعی با نتایج  میراثی  –آیینی  ی هاورزش فرهنگ حاکم در    تأثیر    باره نتایج پژوهش در  

  ، (2020توکل )  (،2021)  1گابریل و همکاران (،  2021(، فتحی و علیخانی )2020آدام )  یهاپژوهش

(  2021فتحی و علیخانی )  همسوست.   (2004گودرزی )  و  (2011)یزدی  ،  (2019کیانی و نظری )

اقتصادی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی،  -بین متغیرهای طبقه اجتماعی، در پژوهشی دریافتند

اجتماعی و درنهایت سرمایه اجتماعی با مصرف فرهنگی رابطه   یهاگروهتعامل اجتماعی، عضویت در  

دارد وجود  )  .معناداری  همکاران  و  دادند2021گابریل  نشان  تحقیقی  در  و ،  (  ارتباطات  توسعه  با 

کیانی و نظری  به توسعه سرمایه اجتماعی کمک کرد.  توانیماجتماعی در حاشیه شهرها   یهاتماس

  ، نشان دادند   «سازینقش ورزش باستانی )زورخانه( بر شخصیت »  با عنوان   در مطالعه خود  (2019)

زیرا این الگوهای رفتاری مانند    ؛ نقش فراوانی در الگوسازی شخصیت دارد  )زورخانه(  ورزش باستانی 

ی  زاده و بوستانامینی.  دنریگیمشکل  ین ایستادن در گود  یرعایت آو  گذاشتن به پیشکسوتان  رمت ح

 ه ی روح تقویت محل را زورخانه  «نیابی آزورخانه و منابع هویت»( در پژوهش خود با عنوان  2014)

 همراه ،شودیم خوانده فردوسی که از ملی و حماسی  اشعار .داندیم  گراییملی همبستگی و ،انسجام

 دریکی از عناصر سرمایه اجتماعی    عنوانبه  گراییملی  ه یروح بر عمیق یریتأث مرشد انگیزدل  نوای با

اشعار مذهبی ذکرهای انواع وجود ،سویی از  .گذاردیم زورخانه در حاضر افراد  نوعیبه  معنوی و 

   است. مذهبی هویت  کنندهتقویت 

ن و متولیان ورزش و فرهنگی مسئوالکه    نتیجه گرفت  توانیم  پژوهش  یهاافتهیبا توجه به    ،درنهایت

و میراثی بر سرمایه اجتماعی    آیینی  ی هاورزش به نقش فرهنگ حاکم بر    توجهاستان خراسان رضوی با  

میراثی    یهاورزشریزی مناسب و هدفمند، با برنامه ،اشاعه درست و کافی این فرهنگ  برای  توانندیم

( در بین )کشتی جوخه و پهلوانی  آیینیو  میراثی    یهاورزش راکه  چ  ؛را در سطح استان توسعه دهند

از کشور   این خطه  برخوردارمردم  باال  اجتماعی  پایگاه  تاریخیند  از   به قدمت  توجه  با  فرهنگی  - و 

باید    د. نمحلی و ملی دار  ، نقش مهمی در تحکیم هویت قومی   ،رزشچندهزارساله و اصالت ایرانی این و 

 
1. Gabriel  
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ز  نیا ندر توسعه آ مؤثروامل در میان دیگر ع ورزش ن از طریاجتماعی  توسعه سرمایهتوجه داشت که 

آن  رأسدر  جمعی و یهارسانهاز طریق  هاآنو ترویج  هاورزش چه بیشتر این  به توسعه و تقویت هر

و از    شوند یمابزارهای کنترل اجتماعی تلقی    نیترمهماز  جمعی    یها رسانهچراکه    ؛داردسیما    صدا و

در سازوکار    هارسانه شدت در سرمایه اجتماعی دخالت کنند. اهمیت روزافزون  به  توانندیماین نظر  

جمعی و همگانی    یهارسانهاز    (1990کلمن ).  شودیمتحوالت اجتماعی از ماهیت این ابزار ناشی  

اجتماعی  عنوانبه سرمایه  اشاعه  درواقع،  کندیمیاد    ابزارهای  شناسایی،    یهارسانه.  ابزار  همگانی 

  است که  اجتماعی جامعه هستند. این مسئله باعث شده   یهاهیسرمااستمرار و ترویج و حفظ و انتقال 

 مختلف حیات اجتماعی   یهاعرصه جمعی در آرایش فکری نیروهای مختلف اجتماع در    یهارسانه

  ،نوالئمس  ،شناسان ورزشیجامعه  کید أ ت   نیزو    هاکنگره  و  مینارهاس  برگزاریاز طریق    باشند.   اثرگذار

میراثی    یهاورزشفرهنگ نهفته در  و اشاعه  برای ترویج    توانند یم  هارشتهمدیران و مربیان ورزشی این  

این طریق  ،مندان و همچنین جامعههدر بین ورزشکاران، عالق از  اجتماعی  توسعه سرمایه  اقدام    به 

   .کنند

  یهاورزشمتغیر فرهنگ حاکم در  کم  میانگین   به توجه و با  توصیفی پژوهش  یهاافتهیبا توجه به  

در کشور آداب زورخانه    شود،میپیشنهاد    شده افراد بررسیسرمایه اجتماعی در  آیینی )زورخانه( و  

 و شودرعایت  مستمندانکمک به  و  مواردی ازقبیل فروتنی، ازخودگذشتگی، مردانگیو  شودپررنگ 

  هاورزشاز طریق این  زبان پارسی، فرهنگ و آیین فروتنی و برادری  نگهداشتن    به عواملی چون زنده 

پیوندها و تعامالت اجتماعی در سطوح خرد و کالن اعم از روابط    شود،میپیشنهاد   اهمیت داده شود. 

در حال حاضر شاهد نوعی گسست یا تضعیف این تعامالت هستیم   شود؛ زیرا  فردی و نهادی تقویت

اجتماعی محسوب می تقویت سرمایه  و  برای حفظ  بزرگی  مانع  بنابراینشودکه   شودمیپیشنهاد    ؛ 

های سنی نوجوان و جوان ویژه گروهتا نیروهای اجتماعی به  شودتقویت  جامعه مدنی فعال و سازنده  

های الزم برای تقویت همبستگی و انسجام  و زمینه  بپردازنده کنشگری  بتوانند در قالب جامعه مدنی ب

   .کننداجتماعی را فراهم  

 

 تشكر و قدردانی 
هی ورزش  ئاز  جامعه  و  در   یازورخانهت  را  محققان  که  رضوی  خراسان  استان  پهلوانی  کشتی  و 

 کنیم.  تشکر فراوان می ،یاری رساندند پژوهش ی  هادادهآوری جمع 
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