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Aims Acquiring social capital through participation in sports activities is very important for all 
segments of society, especially the veterans and disabled people. The purpose of this study was 
to investigate the relationship between sports participation and social capital of veterans and 
disabled people.
Instrument & Methods In this descriptive-correlational study in 2015, A total of 170 war 
veterans and disabled male and female sportsmen of Kerman (92 veterans and 78 disabled 
persons) were studied using the available sampling method. The used instrument was a 
researcher-made questionnaire on sports participation and social capital of veterans and 
disabled, which validity and reliability were confirmed. Data were analyzed by SPSS 19 software 
using Pearson correlation coefficient test.
Findings There was a positive significant correlation between sport participation and social 
participation (r=0.292) and also between sports participation and social capital (r=0.176) in 
veterans and disabled people (p<0.05), but there was not a significant correlation between 
sport partnership and social support and social security in veterans and disabled (p>0.05).
Conclusion The sports participation of veterans and disabled people in Kerman has a direct 
and positive correlation with their social capital. 
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  چکيده

های ورزشی  کسب سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت در فعالیت اهداف:
خصوص قشر جانباز و معلول از اهمیت  برای تمامی اقشار جامعه به

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مشارکت ورزشی  زیادی برخوردار است.
  معلوالن شهر کرمان بود.  و و سرمایه اجتماعی جانبازان

، ۱۳۹۴همبستگی در سال  -در این پژوهش توصیفیها:  ابزار و روش
شهر  بزرگسال زن و مرد ورزشکار معلوالن و نفر از جانبازان ۱۷۰تعداد 

گیری دردسترس  روش نمونه نفر معلول) به ٧٨نفر جانباز و  ٩٢کرمان (
 نامه پرسش مورد استفاده،انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار 

معلوالن بود  و سرمایه اجتماعی جانبازان ورزشی و ساخته مشارکت محقق
کمک  که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطالعات حاصله به

مورد تجزیه  پیرسون همبستگی آزمون ضریبو توسط  SPSS 19افزار  نرم
  و تحلیل قرار گرفتند.

و ) r=۲۹۲/۰ورزشی با مشارکت اجتماعی (بین مشارکت : ها یافته
و  جانبازان) r=۱۷۶/۰( یاجتماع هیسرما با یمشارکت ورزش نیبهمچنین 

)، اما بین مشارکت >٠٥/٠pدار وجود داشت ( رابطه مثبت و معنی معلوالن
جانبازان و معلوالن رابطه  ورزشی با حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی

  ).<۰۵/۰pداری مشاهده نشد ( معنی
 سرمایه معلوالن شهر کرمان با و جانبازان ورزشی مشارکت :گیری نتیجه

  دارد. و مثبت مستقیم آنها رابطه اجتماعی
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  مقدمه

 گذشته یها سال طی مشابه حوادث و بروز جنگ پدیده
 داشته دنبال به را زیادی و اجتماعی انسانی مادی، یها خسارت

 از بسیاری برای روحی و جسمی یها آسیب وجودآمدن به. است
 چنین تحقق. است آن واقعی پیامد و بوم مرز این مردم و جوانان

 و کند می اختالل دچار را افراد زندگی طبیعی مسیر ییها وضعیت
 و رفاهی بهداشتی، نیازهای مانند خدمات، برخی به راها آن نیاز

و  جانبازان بیشتر هر چه مندی بهره سازد. می مضاعف اجتماعی
 کمکی تواند می اتکا قابل اجتماعی منابع و روابط از معلوالن
 محسوب شود، آنان روی پیش مشکالت و مسایل حل برای اساسی

اهداف فرهنگی،  به یابی دست این طریق از توانند می آنها زیرا
عنوان  به ورزش .سازند آسان خود برای اجتماعی، جسمانی و غیره را

 جذب دری ا کننده نییتعنقش  و نهاد اجتماعی پدیده یک
 ها انسانی و روحسالمت جسمی  حفظ فرهنگی و های ارزش

   .[1]دارد
 اجتماعی زندگی در ورزش مهم نقش به شناسی جامعه یها نظریه
 نظام از جزئی را ورزش و بدنی كاركردگرایان، تربیت. كنند می اشاره

و  ثبات برای را آن تعمیم و توسعه و آورند می شمار به اجتماعی
 متقابل، كنش دیدگاه براساس زیرا دانند، می ضروری اجتماعی دوام

 فرآیندی متقابل كنش. است ارتباط نوعی مستلزم اجتماعی زندگی

تاثیرپذیری  یكدیگر اعمال افراد از و ها فعالیت آن طی كه است
 پی در ورزش شناسی جامعه در متقابل كنش نظریه از این رو .دارد

 عوامل شناخت و عرصه ورزش به افراد ورود چگونگی كشف
 به توجه بنابراین با .[2]است ورزشی فعالیت به افراددهنده  سوق

 اجتماعی ساختار از متاثر جامعه در هر ورزش مذكور یها نظریه
 آن بر حاكم هنجارهای وها  ارزش بیانگر و جامعه همان بر حاكم

 اجتماعی ارتباطات و تعامالت افزایش است و موجب جامعه
اصطالح ساختارهای  ورزش و جامعه، الگوهای ارزشی و به. شود می

رفتاری مشترک هستند. تحول و دگرگونی ورزش خارج از جامعه 
یرد، بلکه توسعه آن در پیوند نزدیک با محیط اجتماعی گ انجام نمی
 دیگر، طرف از .[3]های درونی باشد یابد که دارای کنش تحقق می

 متقابلی روابط اجتماعی گوناگون و نهادهای ورزش بین شك بی
 -اجتماعی از ابعاد باید بدنی تربیت و ورزش مسئوالن دارد که وجود

 درك را پدیده این حیاتی آثار وها  نقش و یابند آگاهی آن فرهنگی
 ورزش و بدنی تربیت نظام تقویت با تا بكوشند همچنین باید كنند،

 نوینی یها و مالك معیارها مهم، فرهنگی - اجتماعی نظام مثابه به
 مردم آینده و كنونی نیازهای پاسخگوی بتواند كه كنند وضع را
  .[4]باشد و معلوالن ویژه جانبازان به
 نیازهای و جغرافیایی موقعیت اجتماعی، هنجارهایای  جامعه هر

 مسایل حوزه در تر عمیق مطالعات لذا دارد، را خود به مخصوص
 امری ما فعلی جامعه در ورزش و بدنی تربیت اجتماعی
 مطالعات از باید ورزشی یها سازمان بنابراین است. ناپذیر اجتناب
 كنند استفاده ورزش شناسی جامعه و فراغت اوقات شناسی جامعه

. یابند آگاهی مردم و اجتماعی اقتصادی مختلف وضعیت از و
 ورزشی یها فعالیت در کننده شرکت مختلف طبقات انگیزه شناخت

 یا مستقیم( ورزش در آنها مشاركت نحوه شناخت تفریحی، و
در  باید ورزش كه ییها مكان وها  سازمان تعیین و) غیرمستقیم

 چه اینكه كردن مشخص نهایت، در و شود اجرا و ریزی برنامه آنها
 بسیار وظایف از باشند، داشته مشاركت باید سطح هر در كسانی

  .[5]است ورزش ریزان برنامه وها  سازمان گزاران، سیاست مهم
 بدنی فعالیت بر موثر فردی عوامل بررسی به محققان از بسیاری

 اجتماعی عوامل به بیشتر محققان جهان در امروزه اما پردازند، می
 مهم این عوامل از یكی. [6]کنند می توجه بدنی فعالیت با مرتبط

 انجام آن مورد در زیادی های پژوهش اخیر یها سال كه اجتماعی
 میزانكننده  تعیین اجتماعی سرمایه. اجتماعی است سرمایه گرفته،

 در مهم است و همچنین مفهومی جامعه افراد اجتماعی وابستگی
 از طریق شخص و رود می شمار به اجتماعی روابط و ها كنش

 كند. می پیدا دست سرمایه نوع این به دیگران با ارتباط برقراری
 اما دارد، وجود انسانی جوامع در كه است ثروتی اجتماعی سرمایه

كه  شرایط این از دارد. یكی نیاز شرایطی تحقق به آن و تولید حفظ
 آن یاری به رسیدن درویژه جانبازان و معلوالن را  و به افراد
 در اند داده نشان تحقیقات نیز. است در ورزش رساند، مشارکت می

 سرمایه و از دارند متقابل رابطه یکدیگر با مردم که جوامعی
 دیگر کشورهای مردم به هستند نسبت برخوردار باالتری اجتماعی

 نیز در [7]پوتنامو  [6]همکاران و اسکینرترند، همان طور که  سالم
 حمایت اجتماعی سرمایه و ورزش متقابل رابطه تحقیقات خود از

 اجتماعی سرمایه در ورزش نقش مورد همچنین در کنند. می
 های فعالیت کند می بیان گزارشی در استرالیا ورزشی کمیسیون
 دهد می افراد به اجتماعی هویت حس یک ورزش قبیل از اجتماعی

   .[7]کند می جلوگیری اجتماعی ناهنجار رفتارهای از که
 اجتماعی سرمایه پردازان نظریه ترین مهم دیدگاه در مجموع در

كننده  منابع مهم تولید یکی از پوتنامو  کلمن، بوردیوهمچون 
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 عبارتی های ورزشی یا به اجتماعی، شرکت در فعالیت سرمایه
 افزایش و ورزش در مشارکت بحث است. لذا ورزشی مشارکت
در  و قابل تامل موضوعی جامعه اقشار مختلفاجتماعی در  سرمایه

دلیل وجود  یکی از این اقشار که به .است پژوهش خور
هایی برای حضور  های فردی و اجتماعی با موانع و ضعف محدودیت
های ورزشی مواجه است، قشر جانبازان و معلوالن است.  در فعالیت

 و تاثیر رزشو به نیاز از این رو نیازمند تحقیق و مطالعه است، زیرا
 سالم افراد از بیشتر بسیار جانباز و معلول افراد سالمتی در آن

   .[8]شود می احساس
 ها انسان از گروهى که است ناگوار و اى ناخواسته پدیده معلولیت،

 آن به خود عمر تمامى یا زندگى از بخشى در ناگزیر به است ممکن
 بدو از مادرزادى صورت به ها نقص از تعدادى هر چند. دچار شوند

 اتفاق است ممکن سنى هر در موارد دیگر اما آیند، می وجود به تولد
 هر در که دهد می نشان معلولیت تاریخچه بر مروری. [9]افتد
 های فعالیت از نظر داشتند که وجود افرادی تاریخ، از ای دوره

 ای ویژه توجه نیازمند و نموده عمل طبیعی حد از تر پایین اجتماعی
 با جوامع غالب رفتار که دهد می نشان نیز تاریخ مطالعه. اند بوده
 رفتارهای و اجتماعی عدالت هر گونه به دور از افراد از گروه این

با  معلول در افراد جانباز و بدنی تحرک عدم. [10]است بوده انسانی
 جامعه، و محیط از ناشی مشکالت و جسمی مشکالت به توجه
از . دارد می باز ورزشی های فعالیت از بعضی به پرداختن از را آنان

 در و برده بین از را آنان تحرکی بی بدنی فعالیت و سویی، ورزش
 افراد و است مفید شان بدنی استقامت و ظرفیت، قدرت افزایش
 وابستگی بدون و مستقل زندگی داشتن یک برای را معلول و جانباز

 وضعیت که این، در صورتیسازد. عالوه بر  می آماده اطرافیان به
 در نظر فعالیت ورزشی افراد در این و معلولیت جسمانی خاص
 امور قادر خواهد بود کلیه جانباز و معلول شود، شخص گرفته
دهد.  انجام دیگران و دخالت کمک و بدون تنهایی را به خود زندگی

ها نشان داده است که فعالیت بدنی و ورزش در معلوالن  پژوهش
شادابی، تماس با دیگران، مشارکت در کارهای جمعی و باعث 

. همچنین روابط شود و کسالت می گیری جلوگیری از گوشه
گیرد  ای که داخل و خارج از ورزش در معلوالن شکل می دوستانه

، شده باعث رضایت، شور و اشتیاق و بهبود کیفیت زندگی آنان 
توان گفت  می .[11]تواند امید به زندگی را در آنها افزایش دهد می

 مشارکت جانبازان و موارد فوق بیانگر این موضوع است که میزان
موثر  آنها اجتماعی سرمایه افزایش تواند در می معلوالن در ورزش

 های ورزشی جانبازان و معلوالن فعالیت به توجه رو باشد. از این
 استقالل کسب به کمک برای ضروری امری است، بلکه تنها الزم نه

 و جانبازان اجتماعی سرمایه .[8]آنها است و اجتماعی فردی
 خانواده، دوستان،( اجتماعی یها شبكه روابط شامل معلوالن
 یكدیگر با كردن صحبت و مسایل حل در تالش و) و غیره جامعه

 در اجتماعی سرمایه كند می بیان پورتس طور كه همان. است
 موجب و گرفته شکل یكدیگر با افراد بین روابط در خانواده از بیرون
  . شود می فرد زندگی وضعیت بهبود
 مستقیم طور به كه دارد وجود اندكی تحقیقاتی و اطالعاتی منابع
های  مولفه ورزشی، سرمایه اجتماعی و ابعاد یا بین مشاركت رابطه

آن را (حمایت اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی) در 
بررسی قرار داده باشد. در این رابطه جانبازان و معلوالن مورد 

، [13]پورسلطانی، [12]و همکارانسبحانی  تحقیقات از توان می
 تحقیقات. نام برد [15]هسلینگتونو  [14]و همکاران عمرفیوزی

و  در ورزش معلوالن مشارکت جانبازان و که کردند بیان مذکور
 متقابل مستقل، روابط زندگی داشتن موجب ورزشی یها فعالیت

عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی  به نشاط و حمایت اجتماعی و
 و دوستان مانند غیررسمی های اجتماعی شبكه داشتن .شود می

 مشاركت به حمایتی و امنیتی دارند نقش افراد برای كه خانواده
شود. همچنین با تکیه بر  می منجر ورزشی فعالیت در افراد بیشتر
 و مشاركت توان گفت عضویت می باربر و اكلس، پوتنامهای  نظریه

 های اتحادیه ورزشی، های باشگاه اجتماعی مانند های گروه در
 ضروری اشكال از یكی مشاركت مدنی، های شبكه داوطلبانه و

 های فعالیت و ارتباطات بهتر، عبارت به است و اجتماعی سرمایه
 دیگر در مشاركت احتمال تواند ) میغیررسمی -رسمی( اجتماعی

جامعه  در را) ورزشی های فعالیت( اجتماعی های فعالیت نواعا
   .[16]دهد افزایش

 و رضوی تحقیقات و تحقیقات مانند از سویی، اکثر مطالعات
 ، بیشتر[19]همکاران و وایت و [18]قراخانلو و زاده علی ،[17]همکاران

 جسمانی بر سالمت ورزشی را یها و فعالیت فراغت اوقات نقش
، [20]همکاران و بهمنیهمچنین  .اند کرده معلوالن بررسی و جانبازان
 امکانات نیز کمبود [22]همکاران و جارسماو  [21]و همکاران رحمانی

را در ورزش جانبازان و  ریزی برنامه و ضعف ویژه ورزشی اماکن و
بر  دیگر نیز از تحقیقات برخی .اند معلوالن مورد توجه خود قرار داده

های ورزشی  انگیزه جانبازان و معلوالن برای شرکت در فعالیت
 ،[23]و همکاران حسینی علیتوان از تحقیقات  تاکید دارند که می

در این تحقیقات  .برد نام [25]الوینگ و [24]نژاد حیدری و نما قدرت
معلوالن  و های ورزشی توسط جانبازان انگیزه شرکت در فعالیت

از زندگی، شهرت و پایگاه اجتماعی  ندیم کسب سالمتی، رضایت
 بیان خود در تحقیق نیز [26]و همکاران قاسمی. بیان شده است

 در معلوالن، بدنی فعالیت و کاهش معلولیت با همراه کردند که
 اجتماعی تعامالت و در برقراری یافته آنها کاهش نفس اعتمادبه

 اجتماعی در سرمایه ضعف نشانه این شوند که می دچار مشکل
   .است معلوالن

 ورزش ای به ویژه توجه اسالمی، انقالب پیروزی از پس ایران در
 اند توانسته تاکنون ورزشکاران این و است شده معلوالن و جانبازان

 امروزه که طوری به کنند، کسب جهان سطح در را بسیاری افتخارات
 ورزشی میادین سرسخت رقبای از ایران معلول و جانباز ورزشکاران

 مقوله دلیل اینکه به بزرگ، افتخارات این با وجود. هستند جهان
 ورزشی مدیریت عرصه در هنوز معلوالن و جانبازان ورزشی مشارکت

 و علمی صورت به ورزش اصلی متولی یها سازمان ویژه در به كشور
 انجام اندکی بسیار یها پژوهش باز نكرده، را خود جای تجربی
 جامعه از قشر این مستمر مشارکت اهمیت به توجه با. است گرفته

 اجتماعی، سرمایه در افزایش آن نقش و ورزشی یها فعالیت در
 سرمایه ابعاد ورزشی با مشارکت ارتباط تبیین به تحقیق این

 پرسش این به پاسخ پی در و پرداخته معلوالن و جانبازان اجتماعی
 به منجر تواند می معلوالن باالرفتن مشارکت ورزشی آیا كه است

ها یا ابعاد آن شود؟ گرچه پاسخ  اجتماعی و مولفه سرمایه افزایش
ویژه در پژوهش روی افراد غیرمعلول  این سئوال در برخی موارد و به

معلوالن نیاز به بررسی  و مثبت بوده است، اما در مورد جانبازان
  داشت. 

و بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مشارکت ورزشی 
  معلوالن شهر کرمان بود.  و سرمایه اجتماعی جانبازان

  

  ها ابزار و روش

 و در بین جانبازان ۱۳۹۴همبستگی در سال  - این پژوهش توصیفی
شهر ) سال ۵۵تا  ۲۵سنی  رده( بزرگسال زن و مرد ورزشکار معلوالن

 ۳۰۰برابر با  کرمان استان بدنی تربیت کل اداره آمار طبق کرمان که
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استفاده از جدول  حجم نمونه مورد نیاز با بودند، انجام شد. نفر
 ٧٨نفر جانباز و  ٩٢نفر محاسبه شد. بنابراین  ١٧٠ کرجسیو  مورگان

گیری دردسترس انتخاب شده  روش نمونه نفر معلول شهر کرمان به
  و مورد مطالعه قرار گرفتند. 

بدنی  تربیتهای الزم از طریق اداره کل  برای انجام تحقیق هماهنگی
های ورزشی جانبازان و معلوالن شهر کرمان صورت  استان با هیات

گرفت. پس از هماهنگی، محقق شخصاً به محل تمرین ورزشکاران 
های والیبال نشسته، گلبال، تنیس روی میز، فوتسال،  رشته

تیراندازی، شنا و دوومیدانی که عمومیت بیشتری در بین جانبازان 
داشته و در مسابقات قهرمانی استان و کشور  شهر کرمان و معلوالن

ها  نامه کنند مراجعه نمود و قبل از تکمیل پرسش شرکت می
ها، ضمن ارایه  منظور جلوگیری از هر گونه ابهام و خدشه در پاسخ به

توضیحات مقدماتی در مورد اهداف و متغیرهای پژوهش، از آنها 
ها  نامه پرسش هنگام پرکردن خواست که نظرات واقعی خود را به

منعکس کنند. در ضمن، کسب موافقت برای شرکت در پژوهش و 
عنوان نکات  رازداری در خصوص اطالعات شخصی پاسخگویان به

  اخالقی پژوهش رعایت شد. 
آوری اطالعات دموگرافیک (شامل  فرم جمع ابزار مورد استفاده،

ساخته  محقق نامه پرسش سن، جنس، شغل و میزان تحصیالت) و
معلوالن براساس  و سرمایه اجتماعی جانبازان ورزشی و رکتمشا

نامه مذکور در  پردازان سرمایه اجتماعی بود. پرسش تئوری نظریه
بخش اول، متغیر میزان مشارکت جانبازان و معلوالن در 

گیری این  های ورزشی را مورد سنجش قرار داد. برای اندازه فعالیت
ورزشی،  هایی چون رشته مولفه ای با گزینه میزان از یک سئوال پنج

 سطح و مشارکت نحوه جلسه، هر هفته، مدت در جلسه تعداد
 ٣٢نامه شامل  ورزشی استفاده شد. بخش دوم پرسش فعالیت

های سرمایه اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی با  سئوال از مولفه
 ٥سئوال و امنیت اجتماعی با  ١٢سئوال، حمایت اجتماعی با  ١٥

ای لیکرت از  درجه تمامی این سئواالت روی طیف پنج سئوال) بود.
روایی این  "بسیار کم" تا "بسیار زیاد" مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 اساتید از تن ١٠ وسیله اعتبار محتوی و توسط نامه به پرسش
همچنین پایایی آن نیز با . گرفت قرار تایید مورد ورزشی مدیریت

  تایید شد.  ٧٨/٠ کرونباخ آلفایبا ضریب  روش انسجام درونی ابزار
 SPSSافزار  کمک نرم ها، اطالعات حاصله به پس از گردآوری داده

در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل  19
 ها از آزمون بودن توزیع داده برای بررسی نرمالقرار گرفت. ابتدا 

ن رابطه بین استفاده شد. سپس برای تعیی اسمیرنوف –كولموگروف
های آن با مشارکت ورزشی، آزمون  متغیر سرمایه اجتماعی و مولفه

  . قرار گرفت مورد استفاده پیرسون همبستگی ضریب
  

   ها یافته

% ۵/۲۳سال بود.  ۴۵/۳۵± ۵۷/۵ها  میانگین سنی نمونه
دادند.  می را مردان تشكیل % بقیه۵/۷۶را زنان و  ها آزمودنی

تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند.  % جانبازان و معلوالن۸/۷۸
ها دارای شغل دولتی بودند. بررسی سطح مشارکت  % آزمودنی۴/۳۲

کنندگان در سطح  % شرکت۹/۵۲ که داد نشان آماری ورزشی نمونه
% در سطح ملی مشارکت داشتند. همچنین ۱/۴۷استانی و 

ورزشی در بین جانبازان و معلوالن شهر  مشاركت میزان میانگین
   هفته بود. در دقیقه ۰۹/۲۶۶±۸۳/۲۶۱ کرمان

 نیبو همچنین بین مشارکت ورزشی با مشارکت اجتماعی 
رابطه  معلوالنو  جانبازان یاجتماع هیسرما با یمشارکت ورزش
)، اما بین مشارکت ورزشی >٠٥/٠pدار وجود داشت ( مثبت و معنی

جانبازان و معلوالن رابطه  با حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی
  ).۱؛ جدول <۰۵/۰pداری مشاهده نشد ( معنی

  
های آن و ضرایب  میانگین آماری نمرات سرمایه اجتماعی و مولفه )۱جدول 

  همبستگی آنها با مشارکت ورزشی در جانبازان و معلوالن شهر کرمان 

  نفر) ۱۷۰(تعداد= 

  میانگین  متغیرها
ضریب همبستگی 

  با مشارکت ورزشی

سطح 

 داری معنی

  ۱۴۳/۰  ۱۱۳/۰  ٤٤/١١±٤٣/٢  اجتماعیامنیت 

  ۹۳۴/۰  ۰۰۶/۰  ١٠/٣١±٣٠/٩  حمایت اجتماعی

  ۰۰۱/۰  ۲۹۲/۰  ٥١/٣١±٩٢/٩  مشارکت اجتماعی

  ۰۲۲/۰  ٣٨/١٠٢۱۷۶/۰±٢٩/١٢  اجتماعی سرمایه

  

  بحث 

 و جانبازان برای ورزشی یها انجام فعالیت کنونی شرایط در
 و تفریحی وسیله یک از و فراتر کرده ای پیدا اهمیت ویژه معلوالن
جسمانی،  یها تکامل نارسایی جهت در عنوان عاملی به درمانی

 یها فعالیت. گرفته است قرار مد نظر آنان روانی و اجتماعی
 ای در کننده تعیین بسیار که نقش هستند عواملی جمله از ورزشی

 و کردن زندگی چگونه آنان به و دارند ارتباطات اجتماعی معلول
. حضور [21]آموزند می را گوناگون در شرایطحضور در اجتماع 

های مهم در  جانبازان و معلوالن در اجتماعات مختلف یکی از نشانه
دهد که  توسعه اجتماعی هر جامعه است. مطالعات اخیر نشان می

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و انتظارات متفاوت جامعه، 
های  الن در فعالیتمعلو و موانع مهمی بر سر راه مشارکت جانبازان

تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی آنها ایجاد کرده  اجتماعی و به
هایی که در زمینه حضور جانبازان و معلوالن با  است. یکی از حوزه

حوزه ورزش   توجه به استعداد و توانایی آنها با ضعف مواجه است،
است. بنابراین نیازمند مطالعات بیشتری است و این موضوع باید 

های اصلی مدیران ورزشی کشور قرار گیرد. با توجه  ریزی جزء برنامه
هایی که  ها و مطالعات و ضعف به اهمیت موضوع، کمبود پژوهش

اصلی خود را بررسی  هدف در این زمینه وجود دارد، این پژوهش
کت ورزشی و سرمایه اجتماعی جانبازان و معلوالن رابطه بین مشار
  قرار داده است. 

جانبازان  اجتماعی مشارکت و ورزشی مشارکت بین داد نشان نتایج
 مطلب این. دارد وجود داری معنی رابطه کرمان شهر و معلوالن

 آنان اجتماعی مشارکت ورزشی، مشارکت افزایش با دهد می نشان
 ورزش، در نمادی متقابل نظریه كنشیابد. طبق  می افزایش نیز

 نتیجه توان می ورزشی های در فعالیت روابط وجود شبكه بر مبنی
در  تر بیشتر و فعال جانبازان و معلوالنی که مشاركت كه گرفت

بیشتری نیز  اجتماعی مشاركت های ورزشی داشته باشند از فعالیت
 های هشبك وجودآمدن به طریق از موضوع این. شوند برخوردار می

تثبیت هویت افراد که از آن  جدید و دوستان پیداكردن اجتماعی،
 تحقیقات .[5]است پذیر توجیه برند نام می اجتماعی عنوان هویت به

و  است اجتماعی انسجام و هویت منبع ورزش که دهند می نشان
 و غرور تعلق، هویت، احساس ورزشی در فعالیت مشارکت فرد با

 با خاطر ارتباط کند. معلوالن نیز به می اجتماعی از روابط برخورداری
 در هویت خود و شناساندن جمعی کارهای در دیگران، مشارکت

شرکت  ورزشی مسابقات و اجتماعی های فعالیت از وسیعی سطح
 اسالمی مرزنکالته تحقیقات نتایج با یافته تحقیق این .[27]کنند می

 و [29]همکاران و لیندستورم، [28]ترکان و پارسامهر، [2]همکاران و
این تحقیقات  است، زیرا در همخوان [30]همکاران و ووس -وندل

فراغت به  اوقات در بدنی فعالیت میزان کاهش اشاره شده است که
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همچنین  .شود می زنان منجر و مردان اجتماعی مشارکت کاهش
 دو هر برای اجتماعی عملکرد بهبود های بدنی به شرکت در فعالیت

  .انجامد می )زن و مرد( جنسیت
اجتماعی و امنیت  حمایت ورزشی با مشارکت بین عدم رابطه

 دیگر، عبارت به. های تحقیق حاضر بود اجتماعی از دیگر یافته
جانبازان و  ورزشی مشارکت افزایش پژوهش این نتایج براساس
. جامعه نبود اجتماعی و امنیت حمایت نتیجه میزان معلوالن
 به فواید جامعه نسبت عمومی آگاهی ارتقای و سازی فرهنگ

 ها گزینه و ارکان از عنوان یکی به جسمانی فعالیت ورزش و
 جسمی بازتوانی و روحی فردی، نشاط سالمت منظور تامین به

 جدی طور به سوابق مرور با توجه به تاکنون جانبازان و معلوالن
همچنین کمبودها،  .[17]است نگرفته قرار توجه مورد

ها و موانع مادی و معنوی  توجهی های ناقص، بی ریزی برنامه
موجود در جامعه دلیل دیگری بر این مدعا است که منجر به 

اعتمادی و عدم احساس امنیت و حمایت در جانبازان و معلوالن  بی
اند  نیز اشاره کرده اگاروال و گیلسونشده است. همان طور که 

 و تفریحات در مشارکت برای معلوالن های محدودیت امروزه
 آن از که [31]است افزایش یافته فراغت اوقات در بدنی های فعالیت

 از دور ورزشی اماکن و شهری نامناسب معماری از توان می جمله
فراغت  اوقات گذران نیازهای از جامعه محدود درك دسترس،

 تجهیزات، و اماکن به مربوط مشکالت معلوالن، جانبازان و
   ونقل نام برد. حمل و ورزشی اماکن بهداشت و ایمنی بودن نامناسب

ها و موانع، کمبود فضاهای ورزشی  ترین محدودیت یکی از مهم
عنوان یک عامل حمایتی آنان در حین  ویژه جانبازان و معلوالن به

های ورزشی است که منجر به عدم مشارکت ورزشی و در  فعالیت
اد سرمایه اجتماعی چون اعتماد اجتماعی و غیره نتیجه کاهش ابع

 و [32]سیپل مانند زیادی شود. در این رابطه پژوهشگران می
 ورزشی های که باشگاه دادند نیز نشان [33]همکاران و تورینسون

 اجتماعی اعتماد تولید در ها سازمان از خوبی نمونه توانند می
 جهان جمعیت دهم یک بر بالغ جمعیتی معلوالن، از سویی. باشند

 در کشورهای آنان از دوسوم بیش که افراد این. دهند می را تشکیل
و  تبعیض مختلف اشکال کنند، در معرض می زندگی توسعه در حال

سایر  مانند آنها که است مسلم. قرار دارند اجتماعی یها محرومیت
 در اسناد که اساسی یها و آزادی حقوق افراد انسانی، از کلیه

 نتایج .[34]مند نیستند شده بهره آنها اشاره به و داخلی المللی بین
و  جیوردانوو  [5]همکاران و نژاد منوچهری تحقیقات با پژوهش این

 عدم بر [5]همکاران و نژاد منوچهریدارد.  همخوانی [35]لیندستروم
 با تاکید دارند، ولی ورزشی مشارکت و عمومی حمایت بین رابطه
 وحیداو  [36]عنایت، [2]همکاران و اسالمی مرزنکالته پژوهش نتایج

های  نیست، زیرا این محققان در پژوهش همخوان [3]همکاران و
تاثیرگذار  ورزشی مشارکت اجتماعی بر خود نشان دادند که حمایت

 باعث بیشتر اجتماعی عبارتی، وجود حمایت و اعتماد  به .است
 در همکاران و امامی ساداتهمچنین  .شود می بیشتر بدنی فعالیت
 و نشاط اجتماعی، شناخت و تعامل که کردند اشاره خود پژوهش
که متعاقب آن احساس حمایت و امنیت  پیشرفت و شادابی

 در مشارکت به افراد گرایش بر داری معنی اجتماعی است، تاثیر
  . [37]دارد ورزشی تفریحات

 اجتماعی سرمایه و ورزشی مشارکت بین نشان داد نتایج پژوهش
 گویای مطلب این. دارد وجود داری معنی رابطه معلوالن و جانبازان

 سرمایه و ورزشی مشارکت بین دار معنی مثبت همبستگی
افزایش مشارکت  با عبارتی، به. است جانبازان و معلوالن اجتماعی

 اجتماعی آنها نیز افزایش سرمایه معلوالن و جانبازان ورزشی

دیگران  با رابطه برقراری طریق را از اجتماعی یابد. افراد، سرمایه می
 هنجارهای پذیرفتن و تعامالت پی در و مختلف های محیط در

 و ورزش به ماهیت توجه از سویی با آورند. می دست به اجتماعی
 پذیرش مورد هنجارهای و مقررات و قوانین و آن تعاملی ساختار
 ابعاد دارای اجتماعی و سرمایه ورزش نوعی به ورزش، در عموم

 های فعالیت در شرکت دهد می نشان نیز مطالعات. هستند مشترک
 در که افرادی. شود می اجتماعی سرمایه آوردن دست به باعث ورزشی
 ارزشمند شانس دارند قرار ورزشی های فعالیت جریان از خارج

 دست از ای را حرفه رشد و حتی تحصیالت ارتقای شدن، اجتماعی
همچنین نظریه کنش متقابل نمادی در ورزش نیز که  .[38]دهند می

های سرمایه اجتماعی  کننده نقش شبکه روابط در کسب مولفه بیان
و متعاقب آن خود سرمایه اجتماعی است بر این رابطه تاکید دارد. 

 فیروزجاه رحمانی، [9]همکاران و کیانیتحقیقات  نتایج با این یافته
  . دارد همخوانی [40]راد حسینی و پور شارع و  [39]همکاران و

آید  برمی ورزش از فواید اجتماعی كه همچنان کند می بیان نیکوال
 های ورزشی، ایجاد شبکه مشاركت پنهان از كاركردهای یكی

از  عنوان یک ُبعد افراد به بین پیوند و همبستگی و ایجاد دوستان
 در نیز راد حسینی و پور شارع  .[35]است اجتماعی ابعاد سرمایه
 مشارکت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی به پژوهش خود

 های مولفه داد نشان نتایج پرداختند. آمل شهر جوانان ورزشی
 روابط همسایگان، به اعتماد دوستان، به اعتماد دوستانه، ارتباطات

 با داری معنی همبستگی داوطلبانه، های فعالیت انجام و همسایگی
 دوستان و به همچنین اعتماد. [40]دارند افراد ورزشی مشارکت
 ورزشی مشارکت های کننده تبیین ترین مهم جزء دوستانه ارتباطات

همکاران در پژوهش  و فیروزجاه رحمانیاز سویی،  .هستند افراد
 دانشجویان اجتماعی سرمایه میزان بین دادند كه خود نشان

   .[39]وجود دارد داری معنی ورزشكار و غیرورزشکار تفاوت
های تحقیق این بود که نمونه آماری تحقیق منحصر به  از محدودیت

جانبازان و معلوالن شهر کرمان بود که این نتایج قابل تعمیم به 
 تر است. هایی در سطح وسیع جامعه هدف نیست و نیازمند پژوهش

 و سرمایه ورزشی مشارکت بین رابطه تعیین همچنین عدم
طور جداگانه بود. از  غیرورزشکار بهورزشکار و  در دو گروه اجتماعی

هایی  آنجایی که ورزش و فعالیت بدنی موجب افزایش شاخص
پذیری و غیره و همچنین طبق نتایج  نفس، جامعه مانند اعتمادبه

شود  پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی در جانبازان و معلوالن می
های  آوردن زمینه ربط، با فراهم شود مسئوالن ذی پیشنهاد می

کارگیری ابزارهای  تماعی موثر، اصالح قوانین و مقررات، بهاج
های  سازی و تدوین سیاست رسانی، فرهنگ تبلیغاتی برای اطالع

 چه هر مشارکت ها برای مناسب در جهت رفع موانع و محدودیت
  اقدام کنند. ورزش در معلوالن و جانبازان بیشتر

  

  گیری نتیجه

 اجتماعی سرمایه شهر کرمان بامعلوالن  و جانبازان ورزشی مشارکت
میزان  افزایش با دارد، به این معنی که و مثبت مستقیم آنها رابطه
 نیز آنان اجتماعی سرمایه معلوالن، و جانبازان ورزشی مشارکت
  .یابد می افزایش

  

الزم است از همکاری صمیمانه کلیه جانبازان و تشکر و قدردانی: 
های  بدنی و همچنین هیات معلوالن، کارکنان اداره کل تربیت

ورزشی جانبازان و معلوالن شهر کرمان در جهت انجام پژوهش 
  تقدیر و تشکر نماییم. 
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