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 چکيده
متفاوت  یورزش هایکنشنسبت به قشرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی جامعه دیدگاه و نگرش 

 تبییناین مطالعه با هدف  شوند. بر این مبنا،بوده و کارکردهای مختلفی برای این پدیده متصور می

اقتصادی و بر مبنای  -از دیدگاه دانشجویان در طبقات مختلف اجتماعیورزشی  هایکنش کارکرد

های تحقیق و دادهاین تحقیق از نوع مطالعه پیمایشی بوده نظریه بوردیو و وبلن صورت گرفته است. 

آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع

گیری کوکران باشد که با استفاده از فرمول نمونهمی 1393-94دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 

نگر تفاوت میانگین دیدگاه اند. نتایج تحقیق بیانفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده 385تعداد 

و  Sig=0.012تندرستی ورزش ) -اقتصادی در ارتباط با کارکرد جسمانی -گانه اجتماعیطبقات سه

4.439=Fو کارکرد روانی )- ( 0.042اجتماعی=Sig  3.198و=Fمی ) باشد بر اساس نتایج آزمون

ی هاکنشتعقیبی توکی دیدگاه دانشجویان در طبقات متوسط و باال در ارتباط با کارکردهای مختلف 

برازش مدل مفروض باشد. همچنین، ورزشی با دیدگاه دانشجویان در طبقات پایین متفاوت می

شان از قابل قبول بودن مدل ن 57/0بین پسین برابر با پژوهش در روش بیزی با مقدار احتمال پیش

 .باشدپژوهش می

 اقتصادی، تمایز طبقاتی، کارکرد ورزش. -های ورزشی، طبقه اجتماعیکنش :يديکل واژگان
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 مقدمه

 گذارند.می تأثیر بر او محیطی و وراثتی هایویژگی گذاردمی زندگی عرصااه به قدم که زمانی از و اساات اجتماعی موجودی انسااان

 تبدیل اجتماعی موجودی به بیولوژیکی موجود صرفاً یک از را او تا گذاردمی تأثیر انسان شدن اجتماعی فرایند بر تولد هنگام از اجتماعی محیط

سان شدن اجتماعی فرایند بر مؤثر عوامل از یکی کند. ست ورزش مانند بدنی هایفعالیت در شرکت ان  شدن (. اجتماعی133: 1384)عبدلی، ا

سر در که است العمر مادام فرآیندی  مطالعات اغلب دهد.می تشکیل را آن کودکی مبنای دوران شدن اجتماعی و دارد ادامه زندگی دوران سرا

سأله دو حول ورزش در شدن اجتماعی ست. بوده متمرکز م  شرایطی چه تحت و چگونه اینکه یعنی ورزش، در شرکت آیندهای یکی پیش ا

 شدن اجتماعی را فرایند دو این شود.می عاید ورزش در شرکت از که نتایجی یا ورزش در شرکت دیگری مدهای و آوردمی رو ورزش به شخص

 ورزش و اجتماعی در شدن اجتماعی عنوان دو منابع اغلب در لذا اند.نامیده نیز اجتماعی نقش طریق از شدن اجتماعی و اجتماعی نقش در

شم به ورزش طریق از شدن شی نقش در فرد اولی در خورد،می چ شکار اجتماعی ورز سب چگونگی عبارتی شود. بهمی مانند ورز  ها،مهارت ک

سی هایگرایش و هادانش سا شکار برای الزم ا شخص شدن ورز  کلی مانند هاییگرایش و هاارزش ها،نگرش یادگیری به در دومی و گرددمی م

 (. 136آید )همان: می حاصل ورزشی هایفعالیت در شرکت اثر بر شودمی تصور که دارد اشاره خشونت انضباط و گروهی، کار روحیه جوانمردی،

های علمی، رشااد بهداشاات و فرهنو عمومی جامعه و آگاهی روزافزون مردم از تأثیرات ورزش در از سااوی دیگر، گسااترش یافته

صادی به تن شار مختلف اجتماعی و اقت ستی، موجب روی آوردن اق سیار مهم در یتفعالدر ضوعات ب ست. در این میان، از مو شده ا شی  های ورز

توان به یمهای ورزشی است. از جمله این عوامل یتفعالرشد و گسترش ورزش، درک و شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک و گرایش مردم به سوی 

 اقتصادی افراد اشاره نمود.  -وضعیت اجتماعی

بوردیو درباره کاربردهای مصاارف فرهنگی برای طبقات  هاییدهورزشاای( با ا هاییتمبحث تمایز طبقاتی در مصاارف )در اینجا فعال

ست. بوردیو طبقه را مجموعه شگران که پااجتماعی پیوند خورده ا شغال م هاییگاهای از کن سانی را ا سانی کنندییک شرایط یک ند و رقرار دا، در 

شابهی  ضع م شابهی انجام دهند و موا ست که اعمال م شند و به همین دلیل محتمل ا شته با سانی نیز دا ست که تمایالت و عالئق یک محتمل ا

ضلی، اتخاذ کنند، تعریف نموده سی از نظر بوردیو در (.33: 1382اند )فا شی اعمال توزیع و پراکندگی برر شی متنوع ورز  اجتماعی، طبقات از نا

 آماری رابطه حدّت و شااادت در مشاااهود تغییرات اجتماعی از جمله طبقات میان در مختلف هایورزش کارکرد و معنا در موجود باید تغییرات

از سوی دیگر، از نظر وبلن انگیزه روی  (.239: 1381داد )بوردیو، قرار مدنظر جدی طور به مختلف را اجتماعی طبقات و مختلف هایکنش میان

سبی تأثیر زیادی در ینهزمها، متأثر از آوردن به ورزش شی ورزش به طور ن شمی و جنبه نمای شم و هم چ ست و گرایش چ های ذهنی دیرینه ا

ای دارد. این ویژگی به خصوص نقش برجسته هاآنهای ورزشی به یک اندازه نیست، وای در همه این امر دارد. تظاهر و خودنمایی در همه رشته

هایی که نیاز به مهارت های پهلوانی زورمندی، بیشااتر قابل مشاااهده اساات، تا در دیگر ورزشهای ورزشااکارانه واقعی و نیز در ورزشتدر فعالی

(. از نظر وی، 265: 1383اند، هر چند ممکن اسااات این قاعده در همه جا صاااادد نباشاااد )وبلن،داشاااته و کمتر با جابجایی و حرکت همراه

ستوری موجود نیز این دیدگاه را تقویت ورزش ستند و عرف د سمی ه سیله تفریح و پرورش ج کند. قوانین زندگی یمهای زورمندانه بهتریتن و

(. به عبارت 267کند )همان:آسااایی تظاهری نباشااد از قانون زندگی طبقه مرفه حذف میاعتبارآور و آبرومند، هرگونه فعالیتی را که در زمره تن

کند، این اسااات که طبق قوانین معتبر تجملی نهاد طبقه مرفه، چشااام و دانی بیان میترین نظم و مقررات آدابکه همواره تازه دیگر، آنچه

شن زیرزمینی اجتماعی )طبقه پایین  ضای نیمه رو ست. در ف سند ا ست و مخالفت با آن ناپ سندیده ا ضایع کردن، بدون تردید پ شمی و  همچ

سااتگی و تجمل و مزایای حاصاال از آن مصااداقی ندارد و به این ترتیب، قانون کلی آراسااتگی به طور اتفاقی و جامعه(، شااکل کامل قانون آرا

 (.277شود، بدون اینکه محدوده صالحیت افراد و استثناهایی که در این قانون وضع شده، رعایت شود )همان:غیرارادی اعمال می

با در نظر گرفتن پایگاه  بوردیو دیدگاه وبلن در ارتباط با طبقه و ورزش و نظریهدر این مطالعه با تکیه بر با توجه به مباحث فود، 

 شود. اقتصادی پرداخته می -ورزشی از دیدگاه طبقات مختلف اجتماعی یهااقتصادی به منزله منش افراد به تبیین کارکرد کنش -اجتماعی

 چارچوب نظري

 را منظمی خطوط است ورزش شده روشن ورزش، در مشارکت افراد با ماعیاجت طبقات رابطه موضوع بررسی و تحقیقات پیشرفت با

ست. این اجتماعی طبقات بندینمایانگر طبقه آشکار کامالً ایگونه به که دهدمی تشکیل شان حتی تحقیقات ا  توانمی به سختی که دهدمی ن
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ستوار شیوه ینیافت که بر ارا  تفریحی فعالیتی سعیدی، ا شد ) ست معتقد1در این ارتباط باندتمن(. 23: 1389نبا شارکت که ا  در ورزش، در م

 درباره انواع نیز متفاوتی کامالً هایسازمان کهچنان است، افزایش به رو اجتماعی موقعیت باالی دارای طبقات در طور کلی به آن، تماشای مقابل

 همه طبقات تقریباً که امریکا در شنا آمریکایی و فوتبال بال،بیس چون هاییفعالیت وجود رغمعلی دارد. وجود این طبقات برای ورزش گوناگون

به نقل از  35: 1982اسااات )چو، آورده پدید را خاصااای طبقاتی بسااایار گروه ورزشااای هاینظام غالب کنند،می شااارکت آن در اجتماعی

ست، به گونه24: 1389سعیدی،  و شاهزادگان و پادشاهان تنها که است گفته 3اودیسه و الیاد در2هومرای که (. این امر دارای قدمتی تاریخی ا

 هایاز دوره برخی در که دهدمی نشان تاریخی هایپژوهش 4ایرمن گفته به بود. آنان به منحصر و این کار بپردازند به ورزش داشتند حق اشراف

شته اختصاص اشراف طبقه به شکار و صید باستان، ورزش مصر ستروتبوده محروم آن از مردم عامه و دا  در سرگرمی و کتاب ورزش در 5اند. ا

 هاورزش دیگر با انددادهمی انجام اجتماعی باالی از جایگاه و برخورداران جامعه برتر هایطبقه که هاییورزش میان (1801انگلیس ) ملت میان

 (.235: 1381)انورالخولی،است  گذاشته فرد داشته پایین اجتماعی جامعه رواج طبقات میان در که هاییبازی و

سبت به پدیده تربیتدیدگاه ها و کارکردهای مختلفی برای این پدیده در جامعه بدنی و ورزش متفاوت بوده و نقشها و نگرش افراد ن

اده کرد. یکی از شناسی استفهای مختلف جامعهتوان از نظریههای ورزشی در جامعه میشوند. بر این مبنا، در تبیین ورزش و فعالیتمتصور می

سی تغییرات  یهاها و کنشدر ارتباط با پراکندگی و توزیع فعالیت پردازانیهنظر ینترمهم صادی و برر شی از طبقات اجتماعی و اقت شی نا ورز

 یر بوردیو است.مختلف در میان طبقات پی یهامعنا و کارکرد ورزش

صرف پدیده ست که منش آنبه طور کلی از نظر بوردیو م سلیقه  کندیرا کنترل م ای ا سیله ذائقه یا  صرف به و و به عبارت دیگر، م

که  هایییت. فعالپردازدیو در نهایت به بازتولید ذائقه و منش م شااودیزندگی تولید م یهامصاارف، ساابک یریگو با جهت شااودیدهی مجهت

ستدالل م دهندیافراد در زمان فراغت انجام م ست. بوردیو ا توان در بین مجموعه متنوعی از که تمایزات اجتماعی را می کندینیز بازتاب منش ا

نیز با توجه به ساارمایه اقتصااادی و  هایتاعمال مشاااهده کردم مانند تعطیالت، ساافر کردن، ورزش، مطالعه و سااایر امور هنریم انجام این فعال

 (.10-15: 1385، قابل درک است )پرستش،هایدانفرهنگی و با توجه به موقعیت کنشگران در م

ورزشااای( ناشااای از آن چیزی خواهد بود که  هاییتبنا بر دیدگاه بوردیو انتخاب نوع کاال و خدمات مورد اساااتفاده )در اینجا فعال

ناشی ، اما این انتخاب کنندیمصرف کنند انتخاب م خواهندی. برای نمونه افراد آگاهانه نوع کاال و خدماتی را که مدهدیتمایالت افراد را شکل م

اجتماعی،  -دیگر آگاهانه و عامدانه نیسااتند، بلکه این انتخاب ناشاای از عواملی نظیر پایگاه اقتصااادی هایتهاساات که این اولوآن هاییتاز اولو

توجه به . بدین ترتیب با توجه به منش بوردیو، افراد با کندیها را با نام منش معرفی ممحل سااکونت، قومیت، جنس و غیره اساات که بوردیو آن

صادی شند، از چه پایگاه اقت سیتی با شند و یا از چه قومیت و منطقه -اینکه از چه جن سته با صرف متفاوتی خواهند  یااجتماعی برخا شند، م با

، ولی در اولویت این کنندیها نشاااأت گرفته اسااات. چرا که افراد نوع کاال و خدمات مصااارفی را خود آگاهانه انتخاب مداشااات که از منش آن

 شان مؤثر است. زندگی یهاها عواملی چون پایگاه اجتماعی و اقتصادی و دیگر فرصتنتخابا

شته هاییزانبوردیو در تبیین اینکه چرا طبقات اجتماعی مختلف م صرف در ر ست  یهامتفاوتی از م شی خاص را دارند معتقد ا ورز

ها از آن ورزش ها و شناخت آنهر طبقه و همچنین به مهارت یهابه سالیق و رجحان شودیکه مصرف فرهنگی که شامل مصرف ورزشی نیز م

ستگی دارد. ورزش صوص ورزش یهاب صرف ورزش به خ ستند. در واقع، م  یهامختلف در نزد طبقات مختلف از ترجیحات مختلفی برخوردار ه

 (.74: 1390نی،خاص هنری و ادبی است )پارسامهر و جسما یهاها به برخی از رشتهخاص به مانند عالیق آن

بدنی با  هاییننشان دادن این مسأله چنان دشوار نیست که طبقات اجتماعی مختلف بر سر موضوع آثار احتمالی تمر»از نظر بوردیو 

ن مثل قدرتِ قابل رؤیت عضالت برآمده و یا برعکس ظرافت و وقار و زیبایی بدن و چه در داخل بد 6هم توافقی ندارند، چه در سطح بیرونی بدن

های شااود که تأمین هزینهطبقاتی این اعمال نه فقط از تغییرات عواملی ناشاای میدیگر، تغییرات بیانمثل سااالمتی و تعادل ذهنی و غیره. به
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صادی را ممکن یا ناممکن می سودهای فوری یا به تأخیر افتادهفرهنگی یا اقت سب و افزودن بر   ایسازند، بلکه همچنین بر تغییرات در نحوه ک

 (. 239: 1381)بوردیو،« شوداستوار است، سودهایی که از اعمال ورزشی متفاوت عاید می

را که از آن انتظار  یدیکند و همچنین عوامنش طبقاتی معنای منتسااب به فعالیت ورزشاای را تعریف می»در واقع از دیدگاه بوردیو 

شود، آن هم به لطف انحصاری و دور از دست بودن خاص ناشی می یهازشرود. از جمله این عواید، ارزشی اجتماعی است که از پیگیری ورمی

ورزش )عواید واقعی یا تخیلی، که البته فرد  "ذاتی"که باید به فهرساات عواید هاساات. خالصااه آنها که محصااول توزیع طبقاتی آناین ورزش

شود و به طور غیر یکسان توسط که از هر کنش متمایزی حاصل می یدیچندانی با هم ندارند( برای بدن، باید عواید اجتماعی را هم افزود، عوا

سب و افزون می سی دارند(. برای نمونه میطبقات مختلف ک ستر صورتی نابرابر به این عواید د توان دید که گلف، عالوه بر شود )طبقاتی که به 

صاً  شخ سکی -خود « سالمت بخش»کارکردهای م ست )یعنی همان معنایی که  از یک معنا و -همانند خاویار یا وی داللت توزیعی برخوردار ا

برداری، که قرار است تنها توان دید که وزنهکنند(. یا میشده در طبقات اجتماعی کسب میها از نحوه توزیع خویش در میان عامالن توزیعکنش

انجامد ها به طول میاین از سر تصادف نیست که سال سال، به ویژه در فرانسه، ورزش محبوب طبقه کارگر بود. یهاعضالت را تقویت کند، سال

شرافی ورزش مدرن، تنها نمایش و المپیک، وزنه یهاتا مسئوالن برگزاری رقابت سند، ورزشی که در نظر مؤسسات ا شنا برداری را به رسمیت ب

 .(240: 1381)بوردیو،« نمادی از قدرت و توحش و فقر ذهنی و خالصه نمادی از طبقه کارگر بود

 انتخاب مانند ژیمناسااتیک() را خاص ورزش یک مختلفی دالیل به اساات متفاوت ممکن اجتماعی قشاار دو در دیدگاه بوردیو، گاه

ستیک بهتر کار برای ترقوی بدنیتربیت و تقویت هدف به کارگر یک مثال عنوان به. نمایند ست در حالی این .آوردیم روی به ژیمنا  یک که ا

 شودیم تعریف آن در فرد که اجتماعی نوع طبقه به بسته بنابراین است. کامل المتیس  به رسیدن ژیمناستیک تمرینات انجام از هدفش بورژوا

سبت رویکرد شامل که نیز دیگر گروهی ،کنندیم تعریف دیگری برای متفاوت را کامالً آن تمرینات انجام از هدف و ورزش خاص به ن شتر   بی

ستند بورژواها همان سهیف و ذاتی غایتی مثابه به را بدن ه از نظر بوردیو، گاه احتمال انجام یک . کنندیرفتار م آن با شکل این به و نگرندمی نف

عینی، کمال اخالقی و زیباشااناختی  هاییتهر طبقه یا قشاار، ظرف "زیباشااناختی و اخالقی خاص هاییریگساانخیت میان موضااع"ورزش به 

وجود داشته باشد. ظرافت، وقار و زیبایی بدن بیشتر مورد توجه اقشار و طبقات باالی  آیدیبستگی دارد که در هر ورزش وجود دارد یا به نظر م

خاصاای مانند گلف و تنیس و  یهاجامعه اساات. بساایاری از افراد نیز جهت ورود به طبقه باال و شااناخته شاادن در طبقه باالی جامعه از ورزش

(. در واقع، از نظر بوردیو مبارزه برای شناسایی اجتماعی، بعدی اساسی از کل 215و  214: 1390)قدیمی، کنندیاسکی به عنوان ابزار استفاده م

به عبارتی طبقات در  .دهندیحیات اجتماعی اساات. بوردیو معتقد اساات افراد با  مصاارف خود جایگاه خویش را در ساااخت اجتماعی نشااان م

 (.286: 1391مقدم،اند و کاالها اسلحه این رقابت است )گنجی و شفائیرقابت

در کتاب نظریه طبقه مرفه رابطه ورزش و طبقه را مطرح نموده اساات. از نظر  1899پردازانی اساات که در سااال وبلن از دیگر نظریه

: 1383)وبلن، گذاردیراهی برای نشان دادن زندگی ثروتمندانه غرورآمیز، پیش پای فرد مها را به عنوان وبلن، قانون آراستگی و خودنمایی ورزش

که  کنندیپهلوانی هسااتند، معموالً به خود و همگنان خودشااان چنین توجیه م یها(. از نظر او، اعضااای واالمرتبه جامعه که هوادار ورزش268

، بلکه موجب دهندیها نه فقط بدن شااخص را پرورش مبساایار ارزشاامندند. این ورزش برای جریان توسااعه و تکامل انسااان، ابزاری هایاین باز

شاکنندگان آن شان دادت تأثیر ورزش. از نظر او، فوتبال نمونهشوندیها مپرورش روحیه مردانگی ورزشکاران و تما پهلوانی بر  یهاای بارز برای ن

ست. در واقع، قدرت بدنی که شکار ا سم ورز صیت و ج شخ شد  ست م یهابر اثر تربیت و مهارت در ورزش ر برای  تواندی، مآیدیپهلوانی به د

در جهت سودآوری اقتصادی به کار گرفته شود. خصایص روحی  تواندیزندگی فردی و جمعی سودمند باشد و با فرض یکسانی سایر شرایط م

ی اقتصااادی فردی که از منافع جمعی جداساات، مفید باشااند. در برای منظورها توانندی، مشااوندیپهلوانی تقویت م یهاهم که بر اثر ورزش

 (. 268-270: 1383جوامعی که منافع فردی در مراتب مختلف در جامعه توزیع شده است، این نکته بیشتر قابل توجه است )وبلن،

ورزشاای مشااخص  هاییتپهلوانی که نه فقط به صااورت شاارکت مسااتقیم در فعال یهادر واقع، از دیدگاه وبلن خو گرفتن با ورزش

کمابیش بارز طبقه مرفه اساات. اما در بین افراد کارورز  هاییژگی، یکی از وکندی، بلکه به صااورت هواداری عاطفی و اخالقی هم بروز مشااودیم

اه به گاه اساات، نه ها نام ببریم. در این طبقات، ورزش تفننی گقدر جدی نیسااتند که به عنوان عادت از آنها آنمتعلق به طبقات مولد، ورزش

از زندگی. بنابراین، این بخش از مردم عادی جامعه وضاااعیتی ندارند که تمایل به ورزش را پرورش دهند. گرچه ورزش در بین  اییبخش جد

ستم ولی رغبت به ورزشافراد عادی عامه مردم یا الاقل در گروهی قابل توجه از آن شده ا صورت خاطرها حذف ن ست و ها در طبقه مولد به  ه ا
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شبکه آورندیم یبه آن رو یگاهبهگاه ست که  شگی نی شهها و اندپیچیده از عادت یاو یک عالقه حیاتی و همی شکل دهد )وبلن، های : 1383را 

 (.278و  277

 پيشينه پژوهش
ستندلر شان می1949) 7نتایج پژوهش ا شی در مراحل اولیه عمر میدهد که طبقه اجتماعی باعث تفاوت( ن شود. هایی در عالیق ورز

( گویای آن 1955) 10( نیز این مطلب را تأیید کرده اسااات. نتایج تحقیق اوپنهایم1949) 9( و پژوهش مکدونالد1949) 8تحقیقات هولینگشاااد

گذرانی است که فرزندان طبقه پایین آورند، در حالی که مشارکت ورزشی نوعی وقتروی میاست که فرزندان طبقه متوسط به درس و مطالعه 

ست که مشارکت ورزشی توده1963دهند. لوشن )آن را ترجیح می سه با دیگر ( در تحلیل خود از این مسأله گفته ا های طبقه متوسط در مقای

 شناخت آن از هدف که 1969 سال 12استون تحقیق در(. 47: 1389از سعیدی،به نقل  11،1973طبقات، از درصد باالیی برخوردار است )گریپ

 صرف شهرنشینان، که هستند ییهاورزش هاکی و بالتبسک فوتبال آمریکایی، که ساخته است روشن آمده دست به نتایج بوده، ورزشی عالیق

شان م و اهتمام عالقه هاآن به طبقه از نظر سکی شنا، گلف، یهاورزش .دهندین ستند باال طبقات عالقه مورد تنیس و ا مانند  ییهاورزش و ه

 دهند )صااادیقمی نشاااان رغبت هاآن به اجتماعی-اقتصاااادی پایین طبقات که هساااتند ییهاورزش ینوبول و کشاااتی ،بالیسبوکس، ب

 (.1383سروستانی،

های ( گویای آن است که در نظام148: 1388)به نقل از فتحی، 1975 ،و گرونیو 1969،لوشن م1953،نتایج مطالعات و تحقیقات ایلر 

هایی چون قایقرانی با قایق بادی، سااوارکاری، تنیس و گلف افراد طبقه باال و ورزشاای نوعی نظام طبقاتی هرمی شااکل وجود دارد. مثالً فعالیت

سط را جذب می شته فعالیتطبقه باالی متو ست که بهکند، اما یک ر سد ماهیت عمومی برای همه طبقات اجتماعی نظر می های معین نیز ه ر

 توان از ورزش فوتبال نام برد )لوشناند که برای نمونه میالمللی نیز به همین گونهباشند و در سطح بیندارند و منحصر به یک طبقه خاص نمی

 (.1981،و سیج

 رابطه تحرک و انگیزه ورزشکاران اقتصادی -اجتماعی ستگاهخا متغیر دو بین که دهدمی نشان تحقیقات مختلف  عالوه بر این، نتایج

 پایگاه متغیر دو بین رابطه اقتصادی ورزشکاران است، ولی -اجتماعی خاستگاه از است تابعی تحرک انگیزه دیگر عبارت به است. برقرار معناداری

 گرچه بنابراین است. اقتصادی -اجتماعی پایگاه نه و خاستگاه از تحرک تابعی انگیزه یننیست. بنابرا معنادار تحرک انگیزه و اقتصادی - اجتماعی

 باال، اقشار از معناداری بیش طور به اجتماعی تحرک پایین اقشار در حال هر به اما نیست، چندان نیرومند تحرک انگیزه و قشر، خاستگاه رابطه

( 1390نتایج پژوهش حیدری چروده ) (.27: 1390به نقل از قدیمی، 32و  31: 1373است )پازوکی، ورزشی موفقیت و برای فعالیت هاییانگیزه

 تناسب حفظ و نشاط و شادی است که واقعیت این از حاکی اجتماعی -اقتصادی مختلف هاییگاهپا بین در ورزش به پرداختن انگیزه در بررسی

 و فراغت اوقات گذران قصد به ورزش اما ،شودیم محسوب باال(ن، متوسط و یپایگاهی )پای گروه سه هر در ورزش به گرایش اصلی انگیزه اندام،

 .شودیم کمتر مشاهده اجتماعی -اقتصادی باالی طبقه در بیماری درمان

دهد افرادی که یماند. نتایج حاصله نشان ی دیگر از تحقیقات صورت گرفته، به نقش ورزش و سالمتی و تندرستی پرداختهادستهدر 

صادی ضعیت اقت سالمتی ندارند )مارموتا -از و سائل مربوط به  سبت به م ستند، رفتار و نگرش مطلوبی ن (. 13،2004جتماعی پایینی برخوردار ه

اقتصااادی قرار دارند، به طور عموم از اطالعات و دانش  -دهد افرادی که در طبقات باالی اجتماعییمهمچنین، این دسااته از مطالعات نشااان 

گیرند بر اساس آگاهی و دانش در خصوص مسائل سالمتی هایی که برای سبک زندگی خود میهمین دلیل تصمیمبیشتری برخوردار بوده و به 

 (. 14،2007و تندرستی است، اما افراد طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی برای سالمتی و تندرستی اهمیت زیادی قائل نیستند )جولیه و نینا

                                                           
7. Stendler  
8. Hollings head  
9. Macdonald  
10. Oppenheim  
11 .Grupe  
12. Stone 
13. Marmot  
14. Julie and Nina 
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ن نکته اشاااره کرد که برخی از تحقیقات، بر رابطه بین وضااعیت اقتصااادی فرد و ورزش توان به ایبندی پیشااینه تحقیق میدر جمع

های پرهزینه و طبقات پایین به تحقیقات بیانگر آن اسااات که طبقات باالی اجتماعی به ورزش گونهینتأکید دارند. نتایج به دسااات آمده در ا

 تمایل دارند. ینههزهای کمورزش

ورزشاای از  یهابه تبیین کارکرد کنشپیرامون رابطه طبقه و ورزش  بوردیو دیدگاه وبلن و نظریهتکیه بر  بابا توجه به مباحث فود و 

 بر این اساس فرضیه تحقیق به شرح ذیل تدوین گردیده است:شود. اقتصادی پرداخته می -طبقات مختلف اجتماعیدانشجویان دیدگاه 

 .استاقتصادی متفاوت  -قات مختلف اجتماعیهای ورزشی از دیدگاه دانشجویان در طبکارکرد کنش -

 
 : مدل تجربی پژوهش1نمودار شماره 

 شناسیروش

در این تحقیق های تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. آوری دادهبوده و برای جمع 15این مطالعه از نوع مطالعه پیمایشی

سال  شان در  شگاه کا شجویان دان شکیل میجامعه آماری  1394کلیه دان ساس فرمول تحقیق را ت ضر بر ا دهند. میزان حجم نمونه پژوهش حا

سبه شجویان تعداد کوکران محا شنامه مقدماتی و برآورد واریانس دقیق متغیرها در بین دان س ست. آمار دقیق حجم نمونه پس از توزیع پر شده ا

 نفر تعیین شده است. 385

 هاي تحقيقیافته
 آوری شده از حوزه تحقیق و آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شده است.های جمعداده در این بخش به توصیف و تبیین

 هاالف( توصيف یافته
های یک متغیری و برخی از ارائه تحلیل عاملی و نیز ارائه تلخیص توزیع با پس از ارائه مشااخصااات فردی دانشااجویان در این بخش،

 است. های گرایش به مرکز متغیرهای تحقیق توصیف شدهسنجه

 مشخصات فردي .1
ساس یافته سر و  29.9های پژوهش، بر ا سخگویان پ صد از پا صد از آنان دختر می 66.5در شجویان مورد در سن دان شند. حداقل  با

بوده اساات. اکثریت  2.73با انحراف معیار  21.64میانگین ساانی پاسااخگویان  باشااد. در مجموع،سااال می 35و حداکثر ساان آنان  18بررساای 

 13.6درصد از دانشجویان مورد بررسی در مقطع کارشناسی و  86.4باشند. درصد از آنان متأهل می 10.9درصد( و  84.9ن مجرد )پاسخگویا

صیل می شد و دکتری تح سی ار شنا صد در مقطع کار شجویان در صادی و اجتماعی خانواده دان ضعیت اقت صد از  45.2نمایند. از لحاظ و در

 درصد در طبقات باالی جامعه قرار دارند. 54.8ایین و پاسخگویان در طبقات متوسط و پ

 هاي ورزشیکارکرد کنش .2
ستفاده از  ست. در جداول زیر نتایج تحلیل عاملی  12در این پژوهش نگرش به کارکردهای ورزش با ا سی قرار گرفته ا گویه مورد برر

 های مورد استفاده ارائه گردیده است.یهگو

 

 

                                                           
15. Survey study 

اقتصادی-طبقات اجتماعی
نگرش به 

کارکرد کنشهای
ورزشی
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 KMOبارتلت و آماره  کرویتآزمون نتایج : 1جدول شماره 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 
1217.37

9 

df 66 

Sig. 0.000 

 

. باشااندمی مناسااب عاملی تحلیل انجام برای هاداده بنابراین، 805/0برابر اساات با  KMO هآمار مقدار چونفود  جدول به توجه با

همچنین، بر اساااس  .دارد وجود دارمعنی همبسااتگی متغیرها بین که مفهوم این به اساات، دارمعنی نیز بارتلت کرویت آزمون نتایج همچنین

و  دارد وجود دارمعنی همبساااتگی متغیرها بین که مفهوم این به ،(sig=000/0) اسااات دارمعنی نیز بارتلت کرویت آزمون نتایج جدول فود،

 ها و همچنین بارهای عاملی به خوبی انجام شده است.تفکیک عامل

 همبستگی عامل آن با که ردیگیم قرار عاملی در متغیر هر. دهدمی نشان چرخش از بعد هاعامل در را متغیرها سهم 2جدول شماره 

 .باشد داشته داریمعنی باالی

 Rotated Component Matrixدر تحليل عاملی  کارکردهاي ورزشبندي دسته :2 جدول شماره

 

Component 

کارکرد 

 -جسمانی

 تندرستی

فاقد کارکرد  

 مفید

 -کارکرد روانی

 اجتماعی

 170. 146.- 850. .شودمی جسمانی قوای رشد و تقویت موجب ورزشی هایفعالیت در شرکت

 195. 068.- 783. .دارد تندرستی حفظ در مهمی نقش ورزشی هایفعالیت در شرکت

 019.- 742. 321.- .بیاورم دست به کردن ورزش با بخواهم من که اندکرده کاره چ کنندمی ورزش که هاییآن

 040.- 640. 555.- .ارزدنمی آن دردسر به ورزش در مشارکت

 253.- 625. 346.- .باشد داشته من در تأثیری ورزشی هایفعالیت در شرکت کنمنمی فکر

 297.- 610. 238. .ندارند فرصتی چنین افراد از بسیاری که خواهدمی زیادی وقت ورزش به پرداختن

 023. 480. 006. .است زیاد ورزشی هایفعالیت در فرد دیدن صدمه احتمال

 797. 065. 132. .کندمی کمک دیگران با خود روابط بهبود به ورزشی هایفعالیت در شرکت

 635. 261.- 184. .کنم¬می پیدا دست بیشتری آرامش و نظم به ورزشی هایفعالیت انجام با

 595. 172.- 024. .دارد همراه به خاصی روانی آرامش ورزشی هایفعالیت در شرکت

 532. 185.- 502. .کندمی فراهم را بیشتر افراد با آشنایی امکان ورزشی هایفعالیت در شرکت

 432. 220. 315. .کرد کسب بیشتری احترام خود برای توانمی ورزشی هایفعالیت در شرکت با

 

ساس جدول گویه سمانیبر ا سته کارکردهای ج سه د سی به  ستی، فاقد  کارکرد مفید و کارکرد روانی -های مورد برر سیم  -تندر اجتماعی تق

 گردیده است.

 توزیع پراکندگی دیدگاه طبقات مختلف در مورد کارکردهاي ورزش .3

گانه اجتماعی و اقتصااادی پراکندگی دیدگاه دانشااجویان در ارتباط با کارکردهای ورزش به تفکیک طبقات سااهدر جدول زیر توزیع 

 ارائه گردیده است.

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 250-261، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 گانه اجتماعی و اقتصادي: توزیع پراکندگی دیدگاه دانشجویان در ارتباط با کارکردهاي ورزش به تفکيک طبقات سه3جدول شماره 

 کارکردهای ورزش

 اقتصادی -اعیطبقه اجتم

 باال متوسط پایین

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین چولگی

انحراف 

 استاندارد
 میانگین چولگی

انحراف 

 استاندارد
 چولگی

 2.60- 84. 5.66 2.91- 65. 5.75 75.- 1.05 5.24 کارکرد جسمانی و تندرستی

 1.25- 1.93 13.27 1.46- 1.70 13.38 46.- 2.27 12.36 اجتماعی -کارکرد روانی

 1.17- 2.09 12.08 1.30- 2.22 12.33 92.- 2.41 11.48 فاقد کارکرد مفید

 76.- 3.70 31.02 1.56- 4.05 31.39 78.- 4.391 29.08 مندی ورزشنگرش به فایده

 

 ي تحليلیهاافتهب( ی
 باشد.می جدول زیر بیانگر نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در ارتباط با آزمون فرضیه پژوهش

 هاي ورزشیکارکرد کنشدر مورد  اقتصادي -در طبقات مختلف اجتماعی: تحليل واریانس یک طرفه مبنی بر تفاوت دیدگاه دانشجویان 4جدول شماره 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 کارکرد جسمانی و

 تندرستی

Between Groups 5.577 2 2.788 

4.439 .012 Within Groups 230.534 367 .628 

Total 236.111 369  

 فاقد کارکرد مفید
Between Groups 16.909 2 8.455 

1.801 .167 Within Groups 1732.540 369 4.695 

Total 1749.449 371  

 اجتماعی -کارکرد روانی
Between Groups 22.546 2 11.273 

3.198 .042 Within Groups 1300.680 369 3.525 

Total 1323.226 371  

مندی نگرش به فایده

 ورزش

Between Groups 113.740 2 56.870 

3.760 .024 Within Groups 5581.733 369 15.127 

Total 5695.473 371  

 

 هاي ورزشیکارکرد کنشدر مورد  اقتصادي -اجتماعیدر طبقات مختلف : نتایج پس آزمون توکی در ارتباط با تفاوت دیدگاه دانشجویان 5جدول شماره 

 اجتماعی -طبقه اقتصادی
 -کارکرد جسمانی

 تندرستی
 اجتماعی -کارکرد روانی فاقد کارکرد مفید

مندی نگرش به فایده

 ورزش

1 2 1 1 2 1 2 

  29.08  12.36 11.48  5.24 پایین

 31.02  13.27  12.08 5.66  باال

 31.39  13.38  12.33 5.75  متوسط

Sig. 1.000 .81 .087 1.000 .951 1.000 .87 
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شان  شد، در نتیجه فرض می 0.05تر از کوچک Fسطح معناداری آزمون  دهدیمنتایج تحلیل واریانس یک طرفه در جدول فود ن با

 هاآنی ورزشی تأیید و در مقابل فرض یکسانی آماری هاکنشاقتصادی در ارتباط با کارکرد  -تفاوت میانگین دیدگاه طبقات سه گانه اجتماعی

 از نظر میانگین مورد نظر با بقیه فرد دارد. هاگروهشود. بدین معنی که دست کم یکی از رد می

ارتباط با کیفیت تفاوت میانگین دیدگاه پاسااخگویان نیز بیانگر این امر اساات که در ارتباط با کارکردهای نتایج پس آزمون توکی در 

( و طبقه پایین کمترین 5.75اجتماعی ورزش طبقه متوسط باالترین میانگین ) -تندرستی و کارکرد روانی -اصلی ورزش یعنی کارکرد جسمانی

 باشد. ( را دارا می5.24میانگین )

ی دیگر، بر اساس نتایج آزمون تعقیبی انجام شده، دیدگاه دانشجویان در طبقات متوسط و باال در ارتباط با کارکردهای مختلف از سو

 باشد.ی ورزشی با یکدیگر مشابه است. از طرف دیگر، دیدگاه دانشجویان این طبقات با دیدگاه دانشجویان در طبقات پایین متفاوت میهاکنش

 ايساختاري با متغيرهاي رتبهسازي معادله مدل

ضر در مدل از نوع رتبه AMOSنرم افزار  ستند از روش بیزیبرای برآورد پارامترهای مختلف در حالی که متغیرهای حا بهره  16ای ه

تعریف شده های های ورزشی بر مبنای متغیر طبقه اقتصادی و اجتماعی، معرفبرد. در مدل تدوین شده برای تبیین نگرش به کارکرد کنشمی

 ای هستند. برای متغیرها از نوع رتبه

 
 هاي ورزشی: مدل مفروض براي تبيين نگرش به کارکرد کنش2مدل شماره 

ها های از مبدأ و واریانسهای رگرسیونی، عرضخروجی در پنجره مدل سازی معادله ساختاری بیزی در سه جدول مختلف برای وزن

ستفاده از دو  ست. با ا شده ا ست یا ستون میانگین و انحراف معیار میارائه  صفر باورپذیر ا توان برآورد کرد که آیا تفاوت هر یک از پارامترها با 

 خیر؟

  

                                                           
16. Bayesian Analysis 
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 : برآورد پارامترهاي متغيرهاي موجود در مدل مفروض6جدول شماره 

 

Regression weights 
Mean S.E. S.D. C.S. Skewness Kurtosis Min Max 

physical<--Attitude 0.961 0.002 0.152 1.000 0.678 1.037 0.493 1.884 

Psychosocial<--

Attitude 
0.979 0.002 0.152 1.000 0.639 0.722 0.558 1.817 

Attitude<--class 0.038 0.001 0.037 1.000 0.074 0.109 
-

0.091 
0.168 

Means  

class 1.094 0.001 0.050 1.000 0.187 0.123 0.912 1.362 

Intercepts  

physical 2.742 0.001 0.046 1.000 -0.001 0.014 2.584 2.928 

Dysfunctional 2.426 0.001 0.052 1.000 0.016 0.027 2.230 2.643 

Psychosocial 2.633 0.001 0.047 1.000 0.013 0.110 2.445 2.823 

Variances  

class 0.555 0.004 0.085 1.001 0.567 0.552 0.301 0.961 

e44 0.129 0.000 0.030 1.000 0.398 0.132 0.048 0.257 

e11 0.127 0.000 0.020 1.000 -0.170 0.399 0.013 0.201 

e22 0.324 0.000 0.030 1.000 0.171 0.012 0.217 0.449 

e33 0.166 0.000 0.022 1.000 -0.048 0.174 0.062 0.251 

 

شاخص کلی برازش در روش مهم شاخصی به نام مقدار احتمال پیشترین  سینبیزی  ست 17بین پ صفر تا  ا کند. تغییر می 1که بین 

یا نزدیک به آن حاکی از قابل قبول بودن مدل تفساایر 5/0اند که مقدار ( توضاایح داده320: 1389، به نقل از قاساامی،2003) 19و سااانو 18لی

یا صفر متمایل شود حاکی از غیرقابل بودن مدل است. این مقدار برای  1 شود. این در حالی است که هر چقدر مقدار این شاخص به سمتمی

های تجربی گردآوری شده محاسبه شده است که نشان از قابل قبول بودن مدل است. به عبارت دیگر، داده 57/0مدل مفروض پژوهش برابر با 

 دهند.مدل نظری تدوین شده را مورد حمایت قرار می

 اخص برازش در روش بيزي: نتایج ش7جدول شماره 
Fit Measures 

0.57 Posterior predictive p 

 

  

                                                           
17. Posterior Predictive P-value  
18 . Lee, S. Y.  
19. Song, X. Y. 
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 گيرينتيجه
های ورزشی بر مبنای دیدگاه بوردیو و هدف اساسی این پژوهش بررسی نگرش طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی به کارکرد کنش

صورت گرفت. از دیدگاه بوردیو  شترک همه کنشوبلن  ستگاه م ست که  ها،بنیاد یا خا شی، نظام عالیق و ترجیحاتی ا شی و چه غیر ورز چه ورز

. از سوی دیگر، وبلن نیز معتقد است ورزش به عنوان راهی برای نشان دادن زندگی ثروتمندانه غرورآمیز برای بخشدیمنش یک طبقه را شکل م

 شود. ن جدی تلقی نمیافراد طبقه مرفه است، در حالی که ورزش در زندگی افراد متعلق به طبقات مولد چندا

دهند. های تجربی گردآوری شااده مدل نظری تدوین شااده را مورد حمایت قرار میهای پژوهش، دادهدر این ارتباط، بر اساااس یافته

ورزش تندرستی  -اجتماعی در ارتباط با کارکرد جسمانی -گانه اقتصادینتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بیانگر تفاوت دیدگاه طبقات سه

(0.012=Sig  4.439و=Fکارکرد روانی ماعی ) -( و  تایج آزمون تعقیبی توکی دیدگاه ( میF=3.198و  Sig=0.042اجت باشاااد بر اسااااس ن

باشد. ی ورزشی با دیدگاه دانشجویان در طبقات پایین متفاوت میهاکنشدانشجویان در طبقات متوسط و باال در ارتباط با کارکردهای مختلف 

نشااان از قابل قبول بودن مدل پژوهش  57/0برابر با  20بین پسااینازش مدل مفروض پژوهش در روش بیزی با مقدار احتمال پیشبرهمچنین، 

شد. نتایج فود با یافتهمی ستندلر )های پژوهش با شد )، (1949ا شن )و ( 1949مکدونالد )، (1949هولینگ در عالیق  تفاوتمبنی بر  (1963لو

 همخوانی دارد.های ورزشی در نظام نوعی نظام طبقاتی هرمیدی و اجتماعی مختلف و وجود افراد طبقات اقتصا ورزشی

از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، میانگین نگرش دانشجویان در طبقه پایین در ارتباط با کارکردهای اصلی ورزش یعنی کارکرد 

( 2007( و جولیه و نینا )2004باشااد. در این ارتباط مارموت )یگر میاجتماعی ورزش کمتر از طبقات د -تندرسااتی و کارکرد روانی -جساامانی

اجتماعی پایینی برخوردار هسااتند، رفتار و نگرش مطلوبی نساابت به مسااائل سااالمتی و  -افرادی که از وضااعیت اقتصااادیاند نیز اذعان نموده

 .ندارندتندرستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20. Posterior Predictive P-value  
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