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  چكيده

جامعـة آمـاري   . آموزان نوجـوان اسـت   هدف از پژوهش حاضر، بررسي سرماية اجتماعي خانواده و مشاركت ورزشي دانش
كـه در  ) نفر 5682(هاي دولتي شهر رشت  آموزان دختر و پسر پاية سوم دبيرستان در دبيرستانمجموع دانشپژوهش را 

، بـا اسـتفاده از   )دختـر  265پسـر و   155(نفـر   415نمونة آماري . تشكيل دادند شغول به تحصيل بودند،م 90-91سال 
سـرماية   سـاختة  آوري اطالعـات از پرسشـنامة محقـق   براي جمـع . اي انتخاب شد اي طبقه صورت خوشه جدول مورگان به

  نظـر   نفـر از اسـتادان صـاحب    12ا روايـي محتـوايي پرسشـنامه ر   . اجتماعي خـانواده و مشـاركت ورزشـي اسـتفاده شـد     
وتحليل  براي تجزيه. دست آمد به)  r= 85/0(شناسي و تربيت بدني تأييد كردند و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ جامعه
افـزار   و رگرسيون چندمتغيره اسـتفاده شـد، عمليـات آمـاري بـا اسـتفاده از نـرم       t هاي آماري  هاي پژوهش از آزمونداده

SPSS  درصـد  17(و حمايـت درون خـانواده   ) درصـد  13(نتايج نشان داد روابط درون خانواده . انجام گرفت18نسخة( ،
كنـد؛ همچنـين مشـاركت اجتمـاعي و عضـويت در       بيني مـي  آموزان دختر نوجوان را پيش ميزان مشاركت ورزشي دانش

كنـد   بينـي مـي  تـران را پـيش  درصـد مشـاركت ورزشـي دخ    25درصد مشاركت ورزشي پسران و  34نهادهاي داوطلبانه 
)05/0P≤.( 
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   مقدمه
گرايش فزاينده به  .)4(هاي مشترك در بين اقشار مختلف جامعه است تربيت بدني و ورزش از پديده

از آنجا كه . ذات ماهيت اجتماعي دارندالموضوعاتي شده است كه ب ل وئورزش موجب پيدايش مسا
و اين امر  رديگ يالي شرايط اجتماعي و اقتصادي سرچشمه م هنيازهاي حقيقي مردم، در واقع از الب

پيشرفت  عوامل انتقال فرهنگي، هاي تغيير اجتماعي،هاي ناشي از رهيافتويژه در پي دگرگوني به
شك بين ورزش و  بي از طرف ديگر،؛ است تر انيرساني نما اطالع يها وهيتكامل ش انگيز فناوري وشگفت

بايد از  والن ورزش و تربيت بدنيئبنابراين مس ،متقابلي وجود دارد روابطگوناگون اجتماعي  نهادهاي
همچنين،  ؛حياتي اين پديده را درك كنند آثارها و فرهنگي ورزش آگاهي يابند و نقش-ابعاد اجتماعي

فرهنگي مهم، معيارها و -نظام اجتماعي ةمثاب بايد بكوشند تا با تقويت نظام تربيت بدني و ورزش، به
زيرا ماهيت  ،مردم باشد ةنويني را وضع كنند كه بتواند پاسخگوي نيازهاي كنوني و آيند يها مالك

 ماعي پيوند دهيمگوناگون علوم اجت يها تا بين ورزش و شاخه دارد يما را وام ورزش فرهنگي- اجتماعي
و ) ورزشكاران(كنندگان فعال  شركت. اند ي ورزشيها برنامهنوجوانان و جوانان مشتريان اصلي  .)1(

در هر سطحي از برنامه، بر اهداف و ) ي گروهيها رسانهيننده، تماشاگر و ب(كنندگان غيرفعال  شركت
ورزشي بايد از مطالعات ي ها سازماناز طرفي . گذارد يمهاي يك سازمان ورزشي اثر  يتفعال

شناسي ورزش استفاده كنند و از وضعيت مختلف اقتصادي و  شناسي اوقات فراغت و جامعه جامعه
هاي ورزشي و تفريحي، شناخت  يتفعالشناخت انگيزة طبقات مختلف در . اجتماعي مردم آگاهي يابند

يي كه ورزش بايد در ها مكانو  ها سازمانيين تعو ) مستقيم يا غيرمستقيم(در ورزش  آنهانحوة مشاركت 
ريزي و اجرا شود و در نهايت، مشخص كردن اينكه چه كساني در هر سطح بايد مشاركت  برنامه آنها

يكي از اين ). 4(ريزان ورزش است  و برنامه ها سازمانگذاران،  داشته باشند، از وظايف بسيار مهم سياست
زيادي در مورد آن انجام گرفته سرماية اجتماعي  هايي اخير پژوهشها سالمفاهيم مهم اجتماعي كه 

مفهوم سرماية اجتماعي عبارت است از منبعي كه براي ارتباط افراد جامعه با يكديگر فراهم است، . تاس
سوي  عنوان اجزاي سرماية اجتماعي، مردم به اجتماعي، رفتار متقابل و اعتماد به يها خصوص شبكه به

است  جامعه ميزان وابستگي اجتماعي افراد ةكنند ماية اجتماعي تعيينسر. اهداف مشترك گام بردارند
از  شخصو  رودشمار مي ها و روابط اجتماعي بهمفهومي مهم در كنش ن سرماية اجتماعيهمچني. )15(

  ).20(كند طريق برقراري ارتباط با ديگران به اين نوع سرمايه دست پيدا مي
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. اند پردازان سرماية اجتماعي ين نظريهتر سرشناس )1986( وو بوردي )1998( ، كلمن)2000( پاتنام
مورد نظر آنها  يها و شكل ها اسيبررسي انواع مختلف كنش جمعي در مق سبب به هاي آنها تفاوت نظريه

سرماية از نظر آنها ). 19،7،6( استبوده است و در عمل تعريف هر سه آنها از اين مفهوم يكسان 
رابطه نيز  هشود كه در نبود اين نوع سرمايدن رابطة مثبت بين افراد ميوجود آم اجتماعي موجب به

هنجارها و روابط و اعتماد  ماننديك نهاد اجتماعي  يها يژگيپاتنام سرماية اجتماعي را و. وجود ندارد
از سرماية اجتماعي همانند نظريات ) 1998(مفهوم كلمن ). 19( داندبراي هماهنگي و بلوغ آن نهاد مي

اجتماعي  ةگروهي افراد در يك شبك گروهي و بين در همكاري درون ،)1986(و بورديو ) 1993( نامپات
، دارندكيد أاجتماعي ت گروهي سرماية يها فردي و بورديو بر جنبه يها اگرچه پاتنام بر جنبه ؛است

 ). 5(دهد  ميكلمن هر دو جنبه از سرماية اجتماعي را مورد توجه قرار 

در مورد نقش ورزش كه  طوري به ،شودوعي موجب افزايش روابط اجتماعي افراد ميورزش نيز به ن  
در مورد ) 2004(كميسيون ورزشي استراليا به نقل از ) 2010(كلي بال و همكاران در سرماية اجتماعي، 

ورزش حس هويت اجتماعي به افراد  مانندهاي اجتماعي فعاليت ند،كننقش ورزش در جامعه بيان مي
ورزش موجب تشويق افراد و افزايش اين . كند يكه از رفتارهاي ناهنجار اجتماعي جلوگيري م دده يم

گذاري در ورزش موجب افزايش هويت ملي، غرور ملي، شود سرمايهشود، همچنين بيان ميهويت مي
توسعه و يكپارچگي اجتماعي و جلوگيري از جرم و جنايت و افزايش سطح تحصيالت و منافع اقتصادي 

 يها نهيميليون دالر هز 2/3 ،گذاري در ورزش صورتي كه به ازاي هر يك ميليون دالر سرمايه به ،شود يم
  ). 13(يابد  كاهش ميدرماني 

در اجتماعي به خود اختصاص داده مباحث  ةاي در بحث سرماي از ديگر مطالعاتي كه باب جداگانه
هايي از  خانواده بيشتر به جنبه ةه سرمايهاي مربوط ب سنجش. خانواده استاجتماعي  ةسرماي زمينة

در ديدگاه در مجموع .)7( پردازد كودكان مي ةساختار و كاركردهاي خانواده و تأثيرات آن بر رفاه و توسع
منبع  نيتر پردازان سرماية اجتماعي همچون بورديو، كلمن، پاتنام و فوكوياما مهم ترين نظريه مهم
  . )21( واده استسرماية اجتماعي، خان ةكنند توليد

همچنين  .ثر استؤسرماية اجتماعي آنها م يشارتباط والدين با فرزندان در افزا يزانخانواده و م
ها موجب ضعف و كاهش پذيري نسل جوان و اطاعت از نظام ضد ارزشانگاري خانواده در جامعهسهل

اما حفظ و  ،وجود دارد سرماية اجتماعي ثروتي است كه در جوامع انساني. شود سرماية اجتماعي مي
توليد آن به تحقق شرايطي نياز دارد كه يكي از اين شرايط خانواده است كه ما را در رسيدن به سرماية 
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تواند هنجارهاي اعتماد، عمل پذيري ميترين عامل جامعهعنوان مهم خانواده به. رسانداجتماعي ياري مي
افراد دروني سازد، و در ابعاد ساختاري و شناختي به  را در... هاي متقابل و جمعي، منافع جمعي، كنش

د خانواده شووجود سرماية اجتماعي در خانواده موجب مي.. كندحفظ و تقويت سرماية اجتماعي كمك 
اجتماعي و  ةهاي خود در جهت ايفاي نقش و بازيگري مطلوب در صحن ها و توانمندي هبتواند از سرماي

نحو  او گذاشته است به ةهاي اجتماعي بر عهدنهادرا كه دين و ساير د و رسالتي شوورزشي برخوردار 
سرماية اجتماعي ساختاري شامل تعداد اعضاي خانواده و روابط افراد در  .)7( مطلوب به انجام رساند
كنند يا تعداد افراد كه پدر و مادر با يكديگر زندگي مي يا در خانواده گمان بيخانه با يكديگر است، 

وجود دارد و سرماية اجتماعي آن خانواده  يتر روابط گسترده ةكنند، شبكبا يكديگر زندگي مي بيشتري
   ).14(يابد  افزايش مي

سرماية اجتماعي خانواده شامل روابط اعضاي خانواده با يكديگر و عادات حل مسئله و صحبت كردن 
 )1988( طوركه پورتس همان .تبا يكديگر و همچنين آگاهي والدين از وضعيت تحصيلي فرزندانشان اس

آموزان با   كند سرماية اجتماعي در بيرون از خانواده در روابط بين افراد با يكديگر و رابطة دانشبيان مي
هاي فعاليتاز طرفي  .شودآموز موجب بهبود وضعيت زندگي فرد مي يكديگر و رابطة معلم و دانش
هاي ورزشي و تفريحات نحوي در گرو فعاليت ه بهابعاد مختلف جامع ةورزشي در بطن جامعه و توسع

سرماية  ةهاي ورزشي و تفريحي نهايت تأثير خود را در توسعنحوي كه فعاليت به ،سالم در جامعه است
 ).18( دشوگذارد و موجب رشد فرهنگي و اجتماعي و پيشرفت جوامع مياجتماعي جامعه مي

كاركردگرايان، . كنند ندگي اجتماعي اشاره ميشناسي به نقش مهم ورزش در ز ي جامعهها هينظر
آورند و توسعه و تعميم آن را براي ثبات و  شمار مي ورزش را جزئي از نظام اجتماعي بهو تربيت بدني 

اجزاي جامعه  ةآنها معتقدند كه تعادل موزون و متعادل بايد بين هم. دانند يدوام اجتماعي ضروري م
 ؛)8(اقتصاد، حكومت، مذهب، اوقات فراغت و ورزش وجود داشته باشد مانند خانواده، آموزش و پرورش، 

ديدگاه كنش متقابل نمادي زندگي اجتماعي مستلزم نوعي ارتباط است و ارتباطات همچنين براساس 
كنش متقابل فرايندي است كه طي آن فعاليت و عمل يك فرد،  .ن زيادي نمادي استاانساني، به ميز

  ثر واقع ؤدهد و واكنش فرد دوم در چگونگي رفتار فرد اول متأثير قرار ميرفتار فرد ديگر را تحت 
 ةكشف چگونگي ورود افراد به عرص در پيشناسي ورزش  كنش متقابل نمادي در جامعه ةنظري. شودمي

 .)2،4( افراد به فعاليت ورزشي است ةدهند شناخت عوامل سوق وورزش 
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ورزش در  .شودفزايش تعامالت و ارتباطات اجتماعي ميهاي مذكور ورزش موجب ابا توجه به نظريه
ها و هنجارهاي حاكم بر آن  هر جامعه متأثر از ساختار اجتماعي حاكم بر همان جامعه و بيانگر ارزش

عنوان  از طرف ديگر به. شناسي است عنوان يك پديده و نهاد اجتماعي مورد توجه جامعه جامعه است و به
 .گذارد يو در عين حال بر آن تأثير م استتحت تأثير نظام اجتماعي كل  بخشي از يك نظام اجتماعي

 .رديگ يهمچنين روابط ميان والدين و كودكانشان، تحت تأثير شكل و نظم و ترتيب تماس آنها قرار م
هاي ديگر در جامعه مشروط بنديخصلت نهادهاي خانواده و رابطة آنها با گروه ةوسيل اين جريان خود به

  يا اجتماع  گانيهاي مختلف رفتار پدر و مادرشان را با ديگران يا با همساكودكان شيوه. شود يم
شناختي زيادي در مورد نقش والدين در نگرش فرزندان و تحقيقات جامعه. گيرندشان فرا ميمحلي

منزلة  بهترديد اغلب محيط خانواده بي. هاي ورزشي صورت گرفته استتمايل به شركت در فعاليت
ميزان  هاي ورزشي،جسماني، انتخاب نوع رشته يها تيگرايش به فعال پايگاه در ميزان انگيزه، نيتر مهم

  ).8( دارد يمهم تأثيرفعاليت ورزشي و حضور در ميادين ورزشي و مسابقات و اردوها 
 

  شناسي پژوهش روش
سرماية  رابطةبررسي پيمايشي است و از آنجا كه هدف  -پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي

جامعة . آموزان نوجوان است، از نظر هدف كاربردي استاجتماعي خانواده و مشاركت ورزشي دانش
 ،)نفر 5682(هاي دولتي آموزان دختر و پسر پاية سوم متوسطة دبيرستانمجموع دانشآماري پژوهش را 

اي  ت تصادفي خوشهصور بود كه به) دختر 260پسر و  155(نفر  415نمونة آماري . تشكيل دادند
ساختة سرماية  آوري اطالعات پرسشنامة محققابزار جمع. مدرسه انتخاب شدند 10اي، از  چندمرحله

نظر  را دوازده نفر از استادان صاحب اجتماعي خانواده و مشاركت ورزشي بود كه روايي محتوايي آن 
در اين پژوهش ميزان ؛ ) r= 85/0(د دانشگاهي تأييد كردند و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ تأييد ش

و ميزان  وابسته هاي ورزشي متغير آموزان نوجوان سال سوم متوسطه در فعاليتمشاركت ورزشي دانش
و ها و نهادهاي داوطلبانه سرماية اجتماعي كه ابعاد آن اعتماد، حمايت، روابط، عضويت در انجمن

هاي هاي مذكور در كنششاخص .كنند، استعمل ميي مستقل رهايمتغعنوان  به نهايگرا ياررفتارهاي ي
، ≥05/0Pداري  در سطح معناميزان فعاليت بدني افراد، . اند ة وي بررسي شدهخانوادفرد و اعضاي 

  .بيني شد پيش
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  هاوتحليل داده تجزيه
، از روش آمار توصيفي 1اسميرنوف - ها از طريق آزمون كولموگروف پس از تأييد نرمال بودن داده 

كلية .ها استفاده شدرگرسيون چندمتغيره براي آزمون فرضيه ازها و  هاي آزمودني اي توصيف ويژگيبر
  . انجام گرفت 18نسخة  SPSSافزار  عمليات آماري پژوهش با استفاده از نرم

بيني را پر كنيم؛ يعني  در تحليل رگرسيون چندمتغيره ابتدا، بايد جاي عناصر ثابت در معادلة پيش
  . ادلة خط رگرسيون را محاسبه كنيم و ارزش مقداري هر يك را در معادله قرار دهيمضرايب مع

آيد بشناسيم؛ يعني بدانيم چقدر  حساب مي دوم، نسبتي از واريانس را كه توسط معادلة رگرسيون به
در اين . ناشي از رابطة بين يك تركيب خطي متغيرهاي مستقل و متغير وابسته است yاز واريانس 

ضريب همبستگي . كند يم، همين رابطه را بيان R2مجذور ضريب همبستگي چندمتغيري،  مرحله
بين  Rي ها ارزشمانند ضريب همبستگي معمولي تفسير كرد، با اين تفاوت كه  توان يمچندمتغيري را 

  . كنند يمي يك تا يك تغيير هانماز  rي ها ارزشكه  صفر تا يك در تغييرند، درحالي
ي ها بيضر .بشناسيم  yبيني  هاي مختلف را در پيش xه اهميت نسبيِ سوم، الزم است ك

ها هم R2و  ها مجذور؛ همچنين از طريق مجموع كنند يمرگرسيون تا حدي اين مقصود را برآورده 
   .به مقصود مذكور دست يافت توان يم

ها، به  xطي و بهترين تركيب خ yها، يعني رابطة بين xبر y خواهيم بدانيم رگرسيون چهارم، مي
به لحاظ  x1,x2,x3,x4بر   yگويد كه رگرسيون به ما مي Fنسبت . دار است يا خير لحاظ آماري معنا

  . دار است يا خير آماري معنا
در هر صورت، . بسيار كم است ديگو يم، يا آنچه ديگو ينماين نسبت دربارة مقدار رابطه چيزي به ما 

دار باشد، معنا Fكه  درصورتي. شود نباشد، مقدار رابطه پيگيري نميدار  به لحاظ آماري معنا Fاگر نسبت 
 x1,x2,x3,x4توسط يك تركيب خطي از  yدهد چند درصد از كل واريانس  ، نشان ميR2براي مثال 

   .شود يمو تبيين  ديآ يمحساب  به
ري مورد هاي مربوط به اين آزمون آما فرض قبل از استفاده از آزمون آماري رگرسيون بايد پيش

  :هاي رگرسيون بررسي و نتايج ذيل حاصل شد فرض در پژوهش حاضر پيش. توجه قرار گيرد

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
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خطاها داراي واريانس . 3 خطاهاي تصادفي؛2توزيع نرمال. 2؛1رهايمتغ ةرابطبودن  يخط .1
گونه همبستگي وجود ندارد  بين خطاها هيچ. 4 ند و همچنين ميانگين خطاها برابر صفر است؛ا 3يكسان

  ).4نبود خودهمبستگي فرض(

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

دقيقه در هفته  41/738براساس نتايج پژوهش حاضر ميانگين ميزان مشاركت ورزشي در بين پسران 
دار است  دقيقه در هفته بود و اين تفاوت به لحاظ آماري معنا 87/313كه براي دختران  است؛ درحالي

)001/0 =Sig (عضويت در نهادهاي داوطلبانه و ي ها مؤلفهآمده است،  1كه در جدول  گونه همان
ها، حمايت خانواده، روابط درون خانواده، اعتماد به اعضاي خانواده بيشترين ميانگين را به خود انجمن

ارزشي ارزيابي شده  هاي سرماية اجتماعي خانواده در طبقة ليكرتي پنج ميانگين مؤلفه(اند اختصاص داده
  ).است

  هاي اصلي پژوهشايج توصيف متغيرنت. 1جدول 

  
                                                           

1. Linearity 
2. Normality 
3.Homoscedasticity 
4.Independence 

 متغير پسر دختر
 ميانگين انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد

284 316 724 740 
ميزان مشاركت ورزشي

)دقيقه در هفته(  
77/0  67/3  75/0  60/3  روابط درون خانواده 

5/1  1/4  4/1  2/4  
عضويت در نهادهاي داوطلبانه

هاو انجمن  
75/0  50/2  77/0  58/2  روابط اجتماعي 
73/0  86/2  86/0  02/3 گرايانهرفتار ياري   
66/0  12/2  59/0  24/2  حمايت اجتماعي 
93/0  94/3  97/0  75/3  حمايت خانواده 
59/0  24/2  62/0  51/2  اعتماد اجتماعي 
97/0  21/3  95/0  50/3  اعتماد به اعضاي خانواده 
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  نوجوان پسر آموزان انواده و مشاركت ورزشي دانشخ هاي سرماية اجتماعي رابطة مؤلفه .2 دولج 

  
  آموزان دختر نوجوان هاي سرماية اجتماعي خانواده و مشاركت ورزشي دانش رابطة مؤلفه. 3جدول 

  
، )درصد -17(ده درصد و همچنين حمايت درون خانوا 13روابط درون خانواده نتايج نشان داد 

كند؛ همچنين، مشاركت اجتماعي و  بيني مي آموزان دختر نوجوان را پيش ميزان مشاركت ورزشي دانش

ميزان اثر   متغيرها
  )B(استانداردنشده 

خطاي 
استاندارد 

)SE(  

ميزان اثر 
استاندارد

  )β(شده 

t  
  

سطح 
  داري معنا

  001/0**  57/4  34/0 06/0 30/0 عضويت در نهادهاي داوطلبانه
  53/0  95/1  14/0 ---- ------ روابط درون خانواده

  84/0  20/0  016/0 --- ------- ط اجتماعيرواب
  18/0  -33/1  - 10/0 ......... .................. حمايت خانواده

  21/0  2/1  09/0 ---- -------- حمايت اجتماعي
  24/0  17/1  91/0 ......... .................. اعتماد درون خانواده

  66/0  43/0  03/0 ---- -------- اعتماد اجتماعي
  29/0  -04/1  - 08/0 ---- -------- گرايانهار ياريرفت

05/0 P≤  ،96/20  =F ،11/0=R2  

ميزان اثر   متغيرها
  )B(استانداردنشده 

خطاي 
استاندارد 

)SE(  

ميزان اثر 
استاندارد

  )β(شده 

t  
  

 سطح
  داري معنا

عضويت در نهادهاي
  001/0**  19/4  25/0  04/0  19/0  داوطلبانه

  03/0**  07/2  13/0 03/0 06/0 روابط درون خانواده
  41/0  82/0  05/0 ----- ------ روابط اجتماعي
  008/0**  -69/2  - 17/0 02/0 -07/0 حمايت خانواده

  85/0  17/0  11/0 ----- ------ حمايت اجتماعي
  79/0  6/2  01/0 ............ .................. ون خانوادهاعتماد در

  53/0  -62/0  - 38/0 ----- -------- اعتماد اجتماعي
  91/0  -10/0  - 07/0 ----- -------- گرايانهرفتار ياري

05/0 P≤  ،04/0  =F ،08/0=R2  
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درصد مشاركت ورزشي دختران  25درصد مشاركت ورزشي پسران و  34عضويت در نهادهاي داوطلبانه 
قيم بر مشاركت ورزشي صورت غيرمست ديگر ابعاد سرماية اجتماعي به). ≥05/0P(كند  بيني مي را پيش
 .آموزان نوجوان تأثيرگذار بودند دانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اجتماعي خانواده سرماية براساسمدل مشاركت ورزشي پسران نوجوان  .1شكل   

 

 

 

 

 

  

  
  نوادهاجتماعي خا سرماية براساسمدل مشاركت ورزشي دختران نوجوان  .2شكل 

مشاركت
ورزشي پسران 

واننوج  

حمايت
 اجتماعي

عضويت در
ها و  انجمن

 نهادهاي داوطلبانه

روابط
حمايت   خانواده

  خانواده

اعتماد درون 
  خانواده

روابط
  اجتماعي

اعتماد 
  اجتماعي

16/0  

34/0

17/0  

17/0

30/0  

28/0

27/0

عضويت در
ها و  انجمن

نهادهاي 
 داوطلبانه

شيمشاركت ورز
 دختران

حمايت 
 اجتماعي

اعتماد 
  اجتماعي

روابط 
روابط خانواده  اجتماعي

  )عمومي(

اعتماد درون 
درونروابط  خانواده

  خانواده

17/0  18/0  21/0

22/0

17/0-  

13/0

25/0

25/0  

40/0

19/0  

26/0-  
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 گيري بحث و نتيجه

هاي كنش متقابل نمادي در ورزش، مبني بر شبكة روابط در و نظريه پژوهشة نيشيپبا توجه به 
هايي كه در نهادهاي داوطلبانه عضويت دارند گرفت خانواده  توان نتيجه ، مي)2،4،8(هاي ورزشي فعاليت

ند، فرزندانشان مشاركت ورزشي بيشتري و همچنين فرزندان نوجوان آنها مشاركت اجتماعي بيشتري دار
هاي اجتماعي و پيدا كردن دوستان جديد و همچنين آمدن شبكه وجود هباين موضوع از طريق . دارند
آمده در مورد نقش  دست نتايج به. پذير است ها توجيهروي و استفاده از دوچرخه در مسير انجمنپياده

پور و حسيني راد  هاي شارعبا نتايج پژوهشورزشي  نهادهاي داوطلبانه در افزايش ميزان مشاركت
مارتين و ) 2011(، جانگهو )2012(، خاويه )1390(، و رحماني فيروزجاه و همكاران )1387(

اين نتايج با نظرية رابرت پاتنام ). 3،6،11،12،16(دارد  همخواني )2003(لييندستورم و همكاران 
وجود آوردن تعهد مدني  ي داوطلبانه با بهها و گروهها مبني بر اينكه عضويت در اين انجمن) 2000(

كنندة عمل متقابل هنجاري هستند،  دهند و تقويتعناصر اصلي سرماية اجتماعي را تشكيل مي
ورزش موجب افزايش تعامالت و ارتباطات شناختي  جامعه هاي با توجه به نظريه). 12( پذير است توجيه

 ).4،8،2( شود اجتماعي مي

صورت  مستقيم بر ميزان مشاركت ورزشي پسران ندارد، به تأثيروابط درون خانواده اگرچه ر
در درون خانواده بر عضويت در  افرادو اعتماد ) درصد 17(درون خانواده ر غيرمستقيم بر اعتماد افراد د

ر آموزان پس و عضويت در نهادهاي داوطلبانه بر مشاركت ورزشي دانش) درصد 17(نهادهاي داوطلبانه 
كه روابط نوجوان با خانواده و والدين خود بهبود  شك هنگامي بي. است گذارتأثير) درصد 34(نوجوان 

يابد، نيازهاي خود را با آنها در ميان گذارند و شايد نيازهاي جسماني خود را مطرح سازند، همچنين 
د پژوهش حاضر موجب بهبوكند و براساس نتايج كاري آنان جلوگيري ميبهبود روابط با والدين از پنهان

موجب افزايش عضويت در نهادهاي داوطلبانه و  در نتيجهشود و  اعتماد نوجوان به والدين خود مي
نتايج پژوهش در مورد دختران نشان . شود مشاركت ورزشي آنها ميش ها و در نهايت افزاي انجمن

بيني  آموز نوجوان را پيش انشدرصد ميزان مشاركت ورزشي دختران د 13دهد، روابط درون خانواده  مي
اين در حالي است كه در صورت داشتن رابطه با والدين خود و صحبت كردن با آنها ). ≥05/0P(كند  مي

نحوي موجب بهبود  و گردهم آمدن افرد خانواده سر ميز شام و حتي صحبت كردن با خواهر و برادر به
ا كه مشاركت در ورزش خود نوعي مهارت از آنج. شود مهارت اجتماعي دختر نوجوان در جامعه مي
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اند، به ورزش  هاي ارتباطي بهتري را تجربه كرده اجتماعي است، دختران نوجواني كه در خانواده مهارت
  .يابد مثابة فعاليت اجتماعي گرايش بيشتري دارند و ميزان مشاركت ورزشي آنها افزايش مي به

است و در بين ديگر ابعاد سرماية  94/3ه از دختران با توجه به اينكه ميانگين حمايت درون خانواد 
توان نتيجه گرفت كه دختران  هاي داوطلبانه باالتر است، مي اجتماعي غير از عضويت در نهادها و انجمن

  شوند و اين حمايت زياد از دختران، نيازهاي اجتماعي آنها را به نوعي مرتفع در خانواده حمايت مي
ها و رفتن به مدرسه پياده يا مشاركت ورزشي در گروه  باشگاه ه عضويت در سازد و آنها نيازي بمي 

كه بيش از حد به دخترانشان توجه  ها درصورتيبايد توجه داشت خانواده. بينند را در خود نميدوستان 
شود دختران نيازهاي  كنند و حمايت مادي، اطالعاتي و حتي عاطفي آنها خيلي زياد باشد، موجب مي

  در خانواده مرتفع بينند و به نوعي وابسته بار آيند و حتي شايد به خود زحمت تحرك و خود را 
  .هاي مختلف و حتي كسب اطالعات از دوستانشان را ندهند جايي براي رفتن به مكانجابه

آموزان نوجوان  دهد اگرچه بين حمايت اجتماعي و ميزان مشاركت ورزشي دانش نتايج نشان مي
نشان داد متغير ه رابطة معناداري وجود ندارد، نتايج آزمون رگرسيون چندمتغير) پسران و دختران(

عنوان متغير واسط بر  د و روابط اجتماعي بهگذار مي تأثيرحمايت اجتماعي بر روابط اجتماعي فرد 
نتايج . است گذارتأثيرآموزان نوجوان  عضويت در نهادها و در نهايت بر ميزان مشاركت ورزشي دانش

صورت غيرمستقيم بر ميزان  به مؤلفهة اعتماد اجتماعي هم صادق است و اين مؤلفر در مورد مذكو
) 2011(پژوهش جوزف نيكوال  اين نتايج با نتايج. است گذارتأثيرآموزان نوجوان مشاركت ورزشي دانش

 تأثيرسي آنها به برر. مغاير است )1385(همكاران  و وحيدا، اما با نتايج پژوهش )17(دارد  همخواني
نشان داد آنها  نتايج پژوهش. حمايت اجتماعي بر مشاركت ورزشي زنان در شهر مازندران پرداختند

 يتاول و حما ةورزش در مرحل يدوست و درآمد و سودمند ينخانواده، بهتر يورزش كردن اعضا
مطالعه را در درصد از واريانس متغير تحت  1/2و  9/15ترتيب  دوم توانسته است به ةدر مرحل ياجتماع

مغاير  )2003(لييندستورم و همكاران  نيمارتهمچنين با نتايج پژوهش  .)9(كند فعاليت ورزشي تبيين 
صورت  با توجه به اينكه در پژوهش حاضر حمايت همسايگان و دوستان و خويشاوندان به). 16(است 

يد اين امر تأثير طور خاص بررسي نشد، شا كلي بررسي شد و حمايت از مشاركت ورزشي آنان به
كه از طرف اين افراد به هر نحوي  مستقيم بر مشاركت ورزشي نوجوانان نداشته باشد، ولي فرد هنگامي

هاي هاي ورزشي و تيم شود بايد با آنها رابطه برقرار كند و آن رابطه گاهي خود را در باشگاه حمايت مي
  .شود صورت غيرمستقيم مي نوجوانان به د و موجب افزايش مشاركت ورزشيان خواهد دانش... محله و 
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در مورد رابطة بين روابط اجتماعي و ميزان مشاركت ورزشي دختران بايد گفت افزايش روابط 
همچنين روابط اجتماعي بر عضويت . شوداجتماعي موجب افزايش ميزان مشاركت ورزشي دختران مي

ورزشي  مشاركتر ميزان مستقيم بريغ طور هباست و از اين طريق هم  گذارتأثيردر نهادهاي داوطلبانه 
مبني بر ) 1387( راد ينيحسپور و  اين نتايج موافق با نتايج شارع. گذار استتأثيردختران و پسران 
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