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 خالصه 

 عموالمجامعه پذیری فرایندی است که به موازات کنترل اجتماعي بكار مي رود ولي : مقدمه

كار نمي بیگر نهادهای رسمي و غیر رسمي موجود در جوامع این دو فرایند را بطور همزمان با یكد

سبت به نری با تحلیل نظ برند این موضوع ناکارآمدی آنان را تداوم مي بخشد. علم جامعه شناسي

و خرد  یانيجامعه پذیری ، اجتماعي شدن و کنترل اجتماعي به گونه های مختلف درسطوح کالن، م

قت قرار دش و به این موضوع توجه مي نماید تا در هر یک از آنها میزان عاملیت افراد مورد چال

 . گیرد

 دربود. بخش کمي تحقیق کیفي کمي و  آمیخته به صورت تحقیق حاضر یک پژوهش روش کار

س و شتراوپرسشنامه انجام شد و بخش کیفي تحقیق به صورت گراند تئوری و براساس مدل اقالب 

برای جمع  .ها انجام شدمصاحبهتحلیل محتوایي و ساختاری  و ( در قالب مصاحبه1387کوربین )

یق در این تحق ماریآجامعۀ د. آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق، باز و نیمه ساختاریافته استفاده ش

 قدر این تحقی های فوتبال، کشتي و بدمینتون تشكیل دادند.بخش کمّي و کیفي را ورزشكاران رشته

 49امل شد که شهای الگوی پارادایمي تحقیق استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته حاصل از یافته

های یل دادهبرای تجزیه و تحلکمّي  در بخشای انجام شد. درجه 5مولفه بود که با مدل لیكرت 

تحلیل عاملي تاییدی و ، های چولگي و کشیدگيشاخصتوصیفي از روش آماری توصیفي، 

یل تحل وبرای تجزیه  .استفاده شد مدلسازی معادالت ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جزئي

  شداستفاده  Smart Plsافزار و  نرم SPSS آماری این تحقیق از نرم افزار

، ارزش ها و هنجارها یادگیریمقوله  3شرایط علي به نتایج در بخش کیفي نشان داد که : نتایج

ن یز نتایج نشادر بخش کمي ن بندی شد.اجتماعي دسته تعامل بهبودو  جدید تیم شرایط با سازگاری

، نكارارزشوپذیری های جمعي در جامعهپذیری ورزشكاران، رسانهآموزش ورزشي در جامعهداد که 

و  رانپذیری ورزشكاهای مرجع در جامعهپذیری ورزشكاران، گروهمربیان ورزشي در جامعه

  تاثیر مثبت معنادار دارد. پذیری ورزشكارانعالقمندی جوانان به ورزش در جامعه

ت ان تحیافته ها نشان داد هم در بخش کیفي و هم کمي، جامعه پذیری ورزشكار: نتیجه گیری

 ي گیرد.مرار قیادی در ارتباط با وضعیت اجتماعي و همچنین فني تیم های حرفه ای تاثیر عوامل ز

 هاای، هنجارها، ارزشپذیری، ورزشكاران حرفهجامعه : کلمات کلیدی

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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  مقدمه
ساز تغییرات دهنده و تسهیلورزش به عنوان عامل انعكاس

ه عبارتي دیگر، انعكاس دهندة تغییرات مثبت و اجتماعي و ب

. در راستای این (1)شود منفي در سرتاسر جهان محسوب مي

موج جدیدی  1موج تغییرات اجتماعي، مسائل زیست محیطي

های اخیر ورزش را نیز تحت ایجاد کرده است که در سالرا 

. اماکن ورزشي به عنوان یک سازمان (2تاثیر قرار داده است )

های ورزش توسط پرسنل سازماني ورزشي در تمام جنبه

شوند و تاثیرات زیست محیطي نیز دارند. بنابراین، هدایت مي

های ورزش با مسائل زیست محیطي عجین شده تمام جنبه

  .(3)است

زش، یک ابزار توسعه محققان براین باورند که قدرت ور

، و این قدرت، دلیل (4دهندة اقتصادی و اجتماعي هست )

گذاری و ها و ذینفعان اصلي برای سرمایهاصلي حمایت دولت

های ورزشي هست تا از این طریق بتوانند حمایت از سیستم

های . اخیراً، سازمان(5)نتایج مثبت در جامعه را افزایش دهند 

های ورزشي و حتي برندها از ورزش به ها و تیمورزشي، لیگ

-عنوان یک ابزار و روش راهبردی برای مشارکت دادن گروه

های مختلف در رفتارهای مطلوب اجتماعي از طریق تشكیل 

 و ورزش. (6)کنند های ورزشي اجتماعي استفاده ميسازمان

 فرایند با همراه اجتماعي، پدیدة عنوان به بدني هایفعالیت

 و اجتماعي سازوکارهای ایجامعه هر در پذیریجامعه

 اجتماعي، و فرهنگي هایآموخته این دارد؛ پي در را فرهنگي

 در ورزش. دهدمي قرار تأثیر تحت را زندگي دیگر هایزمینه

 کنش که است اجتماعي پدیدة اجتماعي، مطالعات حوزة

 مربیان، ورزشكاران، از اعم کنندگان مشارکت متقابل

-هم دارد؛ همراه به را درگیر اجتماعي هایسازمان و هواداران

 تفسیر، راستای در علمي دانش تولید نوعي عنوان به چنین

 قابل اجتماعي مسائل حل و انساني رفتار الگوهای تبیین فهم،

 سودمندی نوعي که این بر عالوه ورزش. (7) است بررسي

                                                           
1  . Environmental issues 

 اجتماعي منافع دارای شود،مي تلقي جامعه هر برای اجتماعي

 و اصالح نفس، به اعتماد و حرمت افزایش چون خردتری

 مشارکت، همبستگي، افزایش اجتماع، هایتوانایي بهبود

 افزایش و بهبود جامعه، در بودن بهترین تشویق انسجام،

 و فردی کارکردهای سایر و عهجام در عمومي سالمت

 کارکردهای از بخشي را آن توانمي که است اجتماعي

 .شمرد بر جامعه در ورزش آشكار

هایي برای ورزشكاران تازه وارد که از طرفي، ارائۀ فرصت

ها باعث بهبود احساس شایستگي فردی یا تعلق اجتماعي آن

لۀ گذار آمیز بودن مرحهای مهم در موفقیتشود، یكي از جنبه

( اذعان 8) (2004)و همكاران  2هست. در این راستا، ویلمان

دارند که مرحلۀ گذار و ایجاد تغییرات در ورزشكاران از مي

امل با گروهي خاص این طریق فقط بر چگونگي اولین تع

ها را نیز تحت تواند نحوة سازگاری آنتمرکز ندارد بلكه مي

سازی ورزشكاران تازه وارد یک تاثیر قرار دهد. هماهنگ

ای است که معموالً در ابتدای هر فصل اتفاق فرآیند پیچیده

پذیری به منظور شناسایي تطبیق( 9) (2017) 3افتد. کرانمرمي

را معرفي  4پذیریهایشان اصطالح جامعهتیمورزشكاران با هم

ها، هنجارها و پذیری فرایندی است که مسئولیتکرد. جامعه

. در واقع، (10)گیرند فرهنگ یک گروه خاص را یاد مي

 يگروه يزندگی است که فرد را برا یروند یپذیرجامعه

فرد دارد.  رفتاری ریگدر شكلي کند و نقش اساسآماده مي

 آن است که به موجب یریادگیمستمر  ندیفرآی پذیرجامعه

اطالعات و  کسب قیافراد ضمن آشنا شدن با نظام از طر

خصوص  به شیخوی هاشنق حقوق و فیبه وظا اتیتجرب

 ها،ارزش ندیفرآ نیا در .برديمي جامعه پ در ياسیس فیوظا

انتقال  گرید نسل به ياعتقادات و آداب و رسوم از نسل ثارها،یا

 لیتعد ایو  راتییانتقال تغ نیا انیجر امكان دارد در و ابدیيم

 .  ردیصورت پذ زینیي ها

                                                           
2 . Wylleman 
3 . Cranmer 
4 . Socialization 
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پذیری نظیر محیط ورزشي و در حوزة ورزش، عوامل جامعه

مرین دهندگان هستند که تاثیر رهبراني مانند مربیان و ت

از  .(11)چشمگیری بر بهبود عملكرد ورزشكاران دارند 

 طرفي، نشان داده شده است که رفتار بازی، تعامل با همساالن

تاثیر چشمگیری بر عملكرد در یک حوزة ورزشي دارد که 

پذیری در محیط این امر به نوبۀ خود حاکي از تاثیر جامعه

هایي که موفقیت . در محیط(12)باشد های ورزشي ميباشگاه

ین اعضای تیم ها و اقدامات هماهنگ در از طریق فعالیت

پذیری شود، جامعههای ورزشي( حاصل مي)مانند تیم

آمیز ورزشكاران تازه وارد به سطح باالی عملكرد تیم موفیقت

پذیری افراد تازه وارد را . فرآیند جامعه(13)کند کمک مي

ای مورد هها و قابلیتسازد تا در کنار بهبود مهارتوادار مي

رود را در آن ها انتظار ميها، چیزهایي را که از آنانتظار از آن

و همكاران  5. کلین(10)حوزه به طور مطلوب یاد بگیرند 

-ارند که افراد بایستي خودشان را سیاستداذعان مي  (2008)

ها، زبان، ساختار، روابط کاری، اهدفا و استراتژی، فرهنگ و 

ها و تاریخچه گروهي که ها و سیاستها، نقشارزش

(. در بسیاری از موراد، 14زیرمجموعۀ آن هستند، آشنا شوند )

 تجربیاتي که ورزشكاران در حین ورد به یک تیم ورزشي

کنند شباهت بسیار زیادی به تجربیات یک جدید کسب مي

 . (15) کارمند هنگام ورود به یک محیط کاری جدید دارد

حد و مرزهای اجتماعي برای  (1977)و همكاران  6ونمانن

اند که کارکنان در هنگام ورود به یک سازمان را تشریح کرده

توانند برای تشریح تجربیات ورزشكاران نیز بكار گرفته مي

کند کدام که تعیین مي 7(. حد و مرزهای کارکردی16شوند )

ها بایستي در بین اعضای گروه تمایز داده شود. در مسئولیت

ي معموالً براساس الزامات پست بازیكنان های ورزشتیم

شود که براساس مهارت بازیكنان ها تمایز داده ميمسئولیت

                                                           
5 . Klein 
6 . Van Maanen 
7 . Functional boundaries 

 که بایستي 8قابل شناسایي هستند. حد و مرزهای ساختاری

برای تعیین جایگاه اعضای گروه به کار گرفته شود. این 

چنین متمایزسازی شامل جایگاه )مانند مربي، ورزشكار( و هم

ضمني به خاطر جایگاه اجتماعس )مانند، حاکمیت 

ورزشكاری که یک سال سابقۀ حضور در یک تیم را دارد یا 

ورزشكاری که سابقۀ چندین سال حضور در تیم را دارد(. حد 

که ورزشكاران بایستي به عنوان یكي از  9و مرزهای سازگاری

های بین فردی و به عنوان یک ورزشكار از عوامل پویایي

های اجتماعي داخلي گروه حرکت گروه به هستهسطح بیروني 

 کنند. 

که  يطیدر ورزش عبارت است از عوامل و شرا رییجامعه پذ

های  تیبه سمت ورزش و تدوام فعال افراد سبب جذب

که با  يمباحث (.10) شود يعرصه م نیآن ها در ا يورزش

شوند،  يم ورزش مطرح ةدر حوز رییجامعه پذ تیمحور

افراد با  يکه چگونه بعض نیدهند: ا يم لیرا تشك يعیوس فیط

تماشای رقابت  ای يهای ورزش تیفعال فراوان به انجام ۀعالق

 ای ندارند، يقیعال نیچن گرانیپردازند؛ اما د يم يهای ورزش

شناسند و  يچگونه عده ای خودشان را به عنوان ورزشكار م

 يورزش ۀرشت کی در تیخود را صرف فعال ۀنیوقت و هز

ای را صرف  نهیزمان و هز نیچن گرانید يکنند؛ ول يخاص م

است که  يفعال در ورزش دارای الزامات مشارکت کنند. ينم

. ردیابگ فر آن ها را در جامعه ،يعالوه بر توان بدن دیفرد با

افراد، عالوه  يمشارکت ورزش ندیپژوهشگران معتقدند در فرا

ا، به فرصت ه يامكانات و دسترس های فردی، یيبر توانا

 پدر و مادر، خواهران و برادران، معلمان،) رییعوامل جامعه پذ

(. 14) هستند لیدخ زین (الگوها يهمساالن، رسانه ها و برخ

سخن  رییفراوان جامعه پذ تیاز اهم زیاز پژوهشگران ن يبرخ

عوامل  تیاند و اذعان نموده اند که نقش و اهم آورده انیبه م

از جمله  عوامل گریتر از د تیباالتر و با اهم ری،یجامعه پذ

افراد برای شرکت در  يمهارت های ورزش ۀاستعداد و توسع

                                                           
8 . Hierarchical 
9 . Inclusionary 
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( بنابراین هدف پژوهش حاضر 2010)بیامون،  باشد يورزش م

ای و نقش بررسي و ارائه مدل جامعه پذیری ورزشكاران حرفه

 ای بود.آن در نتایج مسابقات حرفه

 

 روش کار

کیفي کمي و  ورتآمیخته به ص تحقیق حاضر یک پژوهش

شود و پرسشنامه انجام ميدر قالب است. بخش کمي تحقیق 

بخش کیفي تحقیق به صورت گراندد تئوری و براساس مدل 

تحلیل  و ( در قالب مصاحبه1387اشتراوس و کوربین )

ش، در این رو .شودها انجام ميمصاحبهمحتوایي و ساختاری 

ین ترا به کوچکت خواهد شدها چندین بار مرور متن مصاحبه

سته )تم یا درون مایه( شك معنادار واحدهای تشكیل دهنده و

-نشوند. سپس این کلمات، با هدف یافتن مرکزیتي در بین آ

یاسي حرکات ق شوند.بندی ميبر همین اساس مقوله ها، مرور و

رار ر تكمقوالت نهایي چندین با و استقرایي بین متون اولیه و

ات قابل قبول مشترك بین ثب شود تا در نهایت،مي

رای ب گویند حاصل شود.ها ميپژوهشگران دربارة آنچه داده

جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق، باز و نیمه 

  ساختاریافته استفاده شد.

ی هاجامعۀ آماری این تحقیق در بخش کمّي ورزشكاران رشته

 صشخفوتبال، کشتي و بدمینتون تشكیل دادند که به دلیل نام

 بودن تعداد دقیق ورزشكاران، تعداد نمونۀ آمای براساس

 نفر و به صورت تصادفي تناسبي انتخاب 384جدول مورگان 

ان شوند. در بخش کیفي، جامعۀ آماری را مدیران و مربیمي

نتون های فوتبال، کشتي و بدمیهای ورزشي فعال در رشتهتیم

دسترس نفر به صورت در 32تشكیل دادند که نمونۀ آماری 

 انتخاب شد. 
 مشخصات جامعه و نمونه مورد مطالعه  .1جدول 

 
سطوح 

 متغیر

 فراواني

 

 درصد

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 31/6 73/19 - - - سن )سال(

 جنسیت

 

 - - 8/78 337 پسر
   2/12 47 دختر

وضعیت 

 تأهل

 - - 0/18 69 متأهل
 - - 0/82 315 مجرد

سابقۀ 

 ورزشي

 

 - - 9/22 88 سال 5زیر 
 10تا  6

 سال
262 2/68 - - 

 15تا  11

 سال
19 9/4 - - 

 15 باالی

 سال
15 9/3 - - 

 

 آوری اطالعاتابزار جمع
خته ها پرسشنامه محقق سادر بخش کمّي ابزار گردآوری داده

نین چمخواهد بود که براساس مباني نظری و ادبیات پیشینه و ه

 طراحي خواهد شد و هاهای استخارج شده از مصاحبهشاخص

ر سپس به منظودر اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. 

بررسي روایي صوری و محتوایي از نظرات اساتید و 

 متخصصان حوزة رسانه و ورزش استفاده خواهد شد. سپس به

 یدیمنظور بررسي روایي سازة پرسشنامه از تحلیل عاملي تای

ز ا اسي و روایي همگراستفاده خواهد شد.  سپس به منظور برر

 و پایایي ترکیبي و پایایي پرسشنامه از AVEطریق شاخص 

  طریق ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.

تي کلیۀ مكالمات روی نوار صودر بخش کیفي این تحقیق نیز 

 زیهتج ضبط و سپس بالفاصله کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده و

ها، رضایت احبهاجازة ضبط مص شد. کسب خواهد تحلیل و

و تعهدات  آگاهانه، حفظ گمنامي، محرمانه بودن اطالعات

 .بود خواهدها مدنظر اخالقي در همۀ مصاحبه

 
 هاداده آوریجمع شیوه

محقق ابتدا سواالت مصاحبه را پس از تایید استاد راهنما آماده 

ها و و با هماهنگي با افراد شرکت کننده در محل تمرین تیم

ور یافته و مصاحبه را به صورت حضوری در ورزشكاران حض

ساعته انجام خواهد داد. تمامي محتوای  1یک بازة زماني 
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مصاحبه به صورت صوتي ضبط گردیده و برخي ماطلب 

 کلیدی یاداشت برداری خواهد شد. 

 

 تحلیل و تجزیه روش
 هاافتهی لیو تحل هیپس از انجام مصاحبه، تجزدر بخش کیفي، 

 گرفت. خواهد صورت يبا استفاده از روش استقرای منطق

ها، نظرات مصاحبه شیرایو شكل که پس از اجرا و نیبد

کدگذاری و و  سازیكسانی يهای مفهوممختلف در گروه

-مي لیتحل يفیصورت ک سپس، بهو  شد خواهند بندیطبقه

صورت باز و محوری  پژوهش به نیا . کدگذاری درشوند

شد. در کدگذاری باز، پژوهشگر با مرور  خواهند انجام

 میتا مفاه کنديتالش م شده گردآوری هایمجموعه داده

 جهت کدگذاری باز نیمرحله بد نیآن را باز شناسد. ا يپنهان

به  يتیمحدود چیبدون ه توانديکه پژوهشگر م شوديم دهینام

پژوهشگر برای  گر،ید عبارت ها بپردازد. بهنامگذاری مقوله

. در کدگذاری شوديقائل نم يتیها محدودکدها و مقولهتعدد 

در  جادشدهیهای امقوله نیب ۀرابط نییتع هدف، زیمحوری ن

 مرکزی دةیمرحله، پد نیکدگذاری باز است. در ا ۀمرحل

شده  و راهبرهای حاصل يعل طیشرا ریشده و تفس یيشناسا

 .(1387)اشتراوس و کوربین،  گردديارائه م

 در پژوهش این در استفاده مورد آماری شدر بخش کمّي رو

برای تجزیه و . انجام گرفت استنباطي آمار و توصیفي سطح دو

های توصیفي از روش آماری توصیفي استفاده تحلیل داده

ها، شد و از این طریق فراواني، درصد، میانگین دادهخواهد 

انحراف استاندارد، کمترین، بیشترین محاسبه و نتایج در 

ها از جهت تعیین طبیعي بودن توزیع داده شد. رایهجداول ا

 آزمون برای شد. استفاده های چولگي و کشیدگيشاخص

از مدلسازی معادالت ساختاری و برای  تحقیق هایفرضیه

ها از تحلیل عاملي تاییدی استفاده بررسي روایي سازة پرسشنامه

 نرم 24برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نسخه  .شد

استفاده شد Smart Plsافزار نرم 3و نسخۀ  SPSS افزار

 نتایج

وجه های رگرسیوني استاندارد شده مدل بررسي شد و با توزن

که خارج  94/13و نسبت بحراني  19/0به ضریب رگرسیوني 

 رد درصد پنج خطای قاعده اساس بر)قرار دارد   ±96/1بازة 

 هر -96/1تا  96/1بازه  خارج برای مقادیر صفر فرض رد ناحیه

 05/0چنین سطح معناداری کوچكتر از ، و هم(مدل پارامتر

پذیری آموزش ورزشي در جامعهتوان گفت که مي

د و رفر تاثیر مثبت معنادار دارد. بنابراین، فرض ص ورزشكاران

 شود. فرض حكم تایید مي

 

 برازش نیكویي معیار
فاده است GOFچنین برای بررسي برازش مدل از شاخص هم

شود. برای بدست آوردن برازش مدل در ابتدا باید میانگین مي

( و 0/437پذیری( را )مقدار اشتراکي متغیر وابسته )جامعه

 پذیری(سپس میانگین مقدار ضریب تعیین متغیر وابسته )جامعه

( را در نظر گرفت و سپس این مقادیر را در فرمول زیر 382/0)

 گذاشت.

GOF=  

GOF=  

GOF=  

GOF=0.408 
که این  408/0برابر است با  GOFدر نتیجه مقدار شاخص 

به عنوان مقادیر  41/0، و 25/0، 01/0عدد با توجه به سه مقدار 

، حاکي از برازش کلي GOFضعیف، متوسط و قوی برای 

باشد.  قوی مي
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 نتایج کسب شده براساس مدل ساختاری. 2جدول 

 بتا تغیرهام

 

 سطح معناداری tمقدار 

 

 نتیجه آزمون 

 تأیید فرضیه 001/0 540/20 618/0 پذیری جامعه ˂---آموزش ورزشي 
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 مدل ساختاری تحقیق براساس ضرایب استاندارد .1شکل 

 

 بحث  

-بررسي نقش آموزش در جامعههدف کلي پژوهش حاضر 

ز این تحقیق ای بود. نتایج حاصل اپذیری ورزشكاران حرفه

تاثیر  پذیری ورزشكاراننشان داد که آموزش ورزشي در جامعه

 پدیدة عنوان به بدني های فعالیت و ورزشمثبت معنادار دارد. 

 ای جامعه هر در پذیری جامعه فرایند با همراه اجتماعي،

 آموخته این دارد؛ پي در را فرهنگي و اجتماعي سازوکارهای

 تأثیر تحت را زندگي دیگر هایهزمین اجتماعي، و فرهنگي های

 پدیدة اجتماعي، مطالعات حوزة در ورزش. دهد مي قرار

 از اعم کنندگان مشارکت متقابل کنش که است اجتماعي

 را درگیر اجتماعي های سازمان و هواداران مربیان، ورزشكاران،

رسد نقش آموزش در به همین دلیل به نظر مي دارد؛ همراه به

تواند موثر باشد. در این های اجتماعي ميیادگیری این کنش

 یریادگیمستمر  ندیفرآی پذیرجامعهراستا، اذعان شده است که 

 قیافراد ضمن آشنا شدن با نظام از طر آن است که به موجب

ی هاشنق حقوق و فیبه وظا اتیاطالعات و تجرب کسب

 ندیفرآ نیا در .برديمي جامعه پ در فیخصوص وظا به شیخو

 نسل به ياعتقادات و آداب و رسوم از نسل ثارها،یا ها،ارزش

و  راتییانتقال تغ نیا انیجر امكان دارد در و ابدیيانتقال م گرید

. این یدان مفهوم است که ردیصورت پذ زینیي ها لیتعد ای

ها، هنجارها توانند ارزشورزشكاران از طریق فرآیند آموزش مي

مان تیم ورزشي و و وظایف یک فرد در قبال یک گروه که ه

عوامل مرتبط با یک تیم ورزشي هست را یاد بگیرند. در این 

تأثیر محیط آموزشي و  (2019)راستا، راسخ و همكاران 

پذیری سیاسي دانشجویان جمعي بر جامعههای ارتباطرسانه

های تحقیق نشان داد که یافتهرا بررسي کردند.  دانشگاه شیراز

دانشجویان قبل از ورود به  بین سطح تحصیالت، رشته تحصیلي

کنند و ای که در آن تحصیل ميدانشگاه و دانشكده

ها ارتباط است، نتیجه کلي پژوهش پذیری سیاسي آنجامعه

مراتب بیشتر از عوامل نشان داد که محیط آموزشي دانشگاه به

. بنابراین، پذیری سیاسي دانشجویان تأثیر داردبیروني بر جامعه

ش از پژوهش با نتایج تحقیق راسخ و همكاران های این بخیافته

آموزش الگوهای رفتاری صحیح، تعیین باشد. همسو مي (2019)

، توسعۀ های صحیح ارتباطيآموزش مهارتاهداف آموزشي، 

به عنوان  هانهادینه ساختن هنجارها و ارزش، مداریاخالق

پذیری ورزشكاران است. این راهبردهای بهبود فرآیند جامعه

توان چنین استدالل کرد که به منظور بهبود فرآیند را مي یافته

پذیری بایستي مربیان الگوهای صحیح رفتاری را به عنوان جامعه

دهي به شخصیت و هویت های شكلترین شاخصیكي از مهم

ها پیاده سازند و بدین ترتیب برای فردی بازیكنان در تیم

اهداف دهي مطلوب و هدفمند بودن این آموزش سازمان

آموزشي مشخصي را تدوین نمایند تا این آموزش از یكسو 

براساس اصول علمي و از سوی دیگر طبق برنامۀ مشخصي باشد 

های فیزیكي و که بتواند ورزشكاران را همسو با توسعل مهارت

تر سازد و به شناختي نیز غنيشناختي در حوزة جامعهروان

به دور از تک بُعدی ورزشكاران این فرصت را فراهم سازند تا 

ای ورزشي را به عنوان یک ورزشكار بودن رفتارهای حرفه

رسد که وقتي چنین، چنین به نظر ميای آموزش ببینند. همحرفه

مداری به عنوان ها به اخالقمربیان ورزشي به عنوان رهبران تیم

کنند و بر نهادینه شدن آن یک اصل مهم در جو تیمي توجه مي

ورزند میزان تمایل ورزشكاران تیم تاکید ميدر بین اعضای 

چنین تمایل به برای قرار گرفتن در چاچوب کاری مربیان و هم

کند و این امر منجر سازگاری با شرایط موجود افزایش پیدا مي

 گردد.پذیری ورزشكاران ميبه تسریع فرآیند جامعه

پذیری با توجه به نقش آموزش ورزشي در جامعهلذا، 

شود مربیان ورزشي محتواهای تمریني و پیشنهاد مي نورزشكارا

آموزشي ورزشكاران به ویژه در سنین پایه را با هدف آموزش 

ای طراحي کنند. همچنین، های ورزش حرفههنجارها و ارزش

شود محققان نقش آموزش هنجارهای زیست محیطي پیشنهاد مي
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عنوان را در رفتارهای ورزشكاران جهت الگوسازی در جامعه به 

رسد گروه های هدف مورد برسری قرار دهند که به نظر مي

های تواند یافتهبكارگیری رویكرد کیفي در این حوزه مي

 جدیدتری تولید و ارائه کند. 

 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش و همچنین هنجارها و 

شاخص های مرتبط با نحوه رفتار مربیان مي تواند در جامعه 

یری ورزشكاران نقش های اساسي داشته باشد که مي تواند پذ

در تمایل ورزشكاران برای قرار گرفتن در چارچوب کاری 

 مربیان نقش بسزایي داشته باشد.

 

 تشکر و قدردانی

از تمامي مربیان و ورزشكاران که به عنوان جامعه آماری در 

 پژوهش حاضر همكاری کردند و همچنین افرادی که در به پایان

 رساندن این پژوهش نقشي داشته اند تشكر و قدرداني مي نماییم.
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 Abstract 

Introduction: Socialization is a process that is used in parallel with social 

control, but usually the formal and informal institutions in societies do not 

use these two processes simultaneously. This issue perpetuates their 

inefficiency. Sociology, with its theoretical analysis of socialization, 

socialization, and social control in various forms at the macro, intermediate, 

and micro levels, pays attention to this issue so that in each of them, the 

level of agency of individuals is challenged and accurate. 

Methods: The present study was a mixed quantitative and qualitative 

research. The quantitative part of the research was done in the form of a 

questionnaire and the qualitative part of the research was done in the form of 

grand theory and based on the model of Strauss and Corbin (2008) in the 

form of interviews and content and structural analysis of the interviews. In-

depth, open and semi-structured interviews were used to collect data. The 

statistical population of this research in the quantitative and qualitative part 

consisted of athletes in football, wrestling and badminton. In this study, a 

researcher-made questionnaire based on the findings of the research 

paradigm model was used, which consisted of 49 components, which was 

done with a 5-point Likert model. In the quantitative part, descriptive 

statistical method, skewness and elongation indices, confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling with partial least squares approach 

were used to analyze the descriptive data. For statistical analysis of this 

research, SPSS software and Smart Pls software were used 

Results: The results in the qualitative section showed that causal conditions 

were classified into three categories: learning norms and values, adapting to 

new team conditions, and improving social interaction. In a small part, the 

results showed that sports education in the sociability of athletes, mass 

media in the sociability of athletes, sports coaches in the sociability of 

athletes, reference groups in the sociability of athletes and youth interest in 

sports in the community Athletes' receptivity has a significant positive 

effect. 

Conclusion: Findings showed that both in the qualitative and quantitative 

part, the sociability of athletes is affected by many factors related to the 

social and technical status of professional teams. 

Key words: Sociability, professional athletes, norms, values 
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