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  هاي ورزشی اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت -موانع فرهنگی
  ***پروین ایمانی ، **اسماعیل باللی    ،*اسداله نقدي

  
شـود،   هاي مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می امروزه مشارکت زنان در فعالیت :چکیده

مشارکت زنان در ورزش به دلیل تأثیرات آن بر . اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاري در این زمینه وجود دارد
در اینجا براي مطالعه مشارکت زنان در ورزش از مدلی که ترکیبی . سالمت جامعه داراي اهمیت بسیاري است

هاي بم، چـافتز و چـو    هاي فیش باین و آیزن، نظریه یادگیري اجتماعی، سرمایه فرهنگی و نیز نظریه از نظریه

ها از طریق پرسشنامه بوده و از آزمون تـی   آوري داده ش تحقیق پیمایشی و تکنیک جمعرو. استفاده شده است
نفـر از زنـان غیـر ورزشـکار بـه       200حجم نمونه . هاي مستقل و رگرسیون لجستیک استفاده شده است گروه

ن و ساله شهر همـدا  20 -40نفري زنان  106404اي از جامعه آماري  اي چند مرحله گیري خوشه صورت نمونه

گر پایگاه  نتایج نشان. اند گیري تصادفی ساده انتخاب شده نفري از زنان ورزشکار بر اساس نمونه 50یک گروه 
اقتصادي اجتماعی باالتر، میزان سرمایه فرهنگی، تمایل فردي و حمایت اجتمـاعی بیشـتر از زنـان ورزشـکار     

تر و میزان پذیرش باورهـاي قـالبی بـه     بتنگرش خانواده زنان ورزشکار،مث. نسبت به زنان غیر ورزشکار است

داري بـین دو   اما از نظر سودمندي ادراك شده تفـاوت معنـی  . داري کمتر از زنان غیر ورزشکار است طور معنی
هاي سرمایه فرهنگی و تمایل فردي دو متغیـر   نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیر. گروه وجود ندارد

  .ورزشی است گذار بر احتمال مشارکت تأثیر

  .هاي جنسیتی، سرمایه فرهنگی زنان، فعالیت ورزشی، حمایت اجتماعی، کلیشه: واژگان کلیدي

  مقدمه و طرح مساله
هاي اولیه مانند  نار نهادßشود و در ك هاي اجتماعی ثانویه محسوب می ورزش و اوقات  فراغت از نهاد

تا جائی که برخی تمدن فعلی را تمدن هاي بسیاري است  خانواده و آموزش و پرورش داراي کارکرد

بنابراین امروزه ورزش، به حدي از گسترش و توسعه رسیده است که از سوي . اند فراغت نامیده

                                                        
  naghdi@basu.ac.ir                                          دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا ستادیارا *
  balali_e@yahoo.com                                  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا    ستادیارا **
  Imani1357@yahoo.com                                                          کارشناس ارشد جامعه شناسی              ***
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ها،  نظران ورزش، ارزش به اعتقاد صاحب. شود قلمداد می» جهان کوچک در جامعه«کارشناسان به عنوان 

سازد  هاي اجتماعی را منعکس می گیدهد و ویژ ساختار و نیروي محرکه جامعه را نشان می

اند که ورزش آیینه جامعه است و  گران بر این عقیده به همین دلیل برخی از پژوهش). 121: 1386عبدلی،(

هاي دیگر جامعه مانند ساختار اقتصادي و سیاسی را که مردان از آن سودي  ، ساختار هاي ورزشی ساختار

پذیري از طریق ورزش با  زنان و مردان در فرآیند جامعه) 1،1999:853دافور(کنند   برند، منعکس می می

(شوند نوعی دنیاي مردانه و زنانه در این زمینه مواجه می همچنین از طریق ) 2،2008هولند و اوگلزبی. 

توان درباره سطح پیشرفت اجتماعی و اقتصادي یک جامعه قضاوت کرد، زیرا پیشرفت و  ورزش می

  ).117:1386عبدلی، (فرهنگی حاکم بر جامعه وابسته است - تماعیي ورزش به عوامل اج توسعه

ي مـدرن، کارکردهـایی چـون سـالمت، تفـریح،       ورزش به عنوان یکـی از نهادهـاي ثانویـه جامعـه    

جوامع جدید بیش از هر زمـانی بـه ورزش نیـاز دارنـد زیـرا      . به همراه دارد... یابی، رفاه اقتصادي و هویت

ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعـه تحـت تـأثیر    . هاي سالم و با نشاط استي سالم نیازمند نیرو جامعه

عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشـترکی بـراي   

هاي زنان در حـوزه ورزش قابـل مقایسـه بـا       فرصت) 11: 3،2002لیکر(دانند برقراري ارتباطات جهانی می

شناسی ورزش شناخت علـل   ترین موضوعات مطرح در جامعه ت، به همین دلیل یکی از اساسیمردان نیس

 به دالیل فراوانی کـه اغلـب  : گذار بر آن است هاي ورزشی و عوامل تأثیر مشارکت پائین بانوان در فعالیت

را  اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایسـتگی خـود   -فرهنگیها  آن

براي مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند، زیرا مرزهایی در برابر زن نهـاده شـده کـه ایـن مرزهـا را      

  ).102:1381انور الخولی،(هاي اجتماعی او، به عنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است  نقش

هاي ورزشی به صورت سنتی مختص مردان تعریف شـده و امکانـات ورزشـی     در اکثر جوامع فعالیت

یابد؛ ورزش اساساً یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است، فعالیتی کـه نـه تنهـا     اختصاص میها  آن بیشتر به

هایی را کـه بـه روشـنی مردانـه      ها و مهارت دهد، بلکه ارزش براي مردان و پسران روي خوشی نشان می

                                                        
1 . Dufur 
2 .Holland & Oglesby 
3 . Laker 
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شـورها را زنـان   از آنجـائی کـه نیمـی از جمعیـت ک    ) 61: 1،2000بـررل (نمایند  شوند ترویج می تعریف می

هـاي فـردي،    جهت ایفاي نقـش هاي آینده  ي نسل دهند، سالمت آنان به عنوان تربیت کننده تشکیل می

هاي ورزشی  هاي منفی به فعالیت در جامعه ایران نگرش. خانوادگی داراي اهمیت وافري است اجتماعی و

ت خانوادگی از جمله این مشکالت ها، باورهاي قالبی و تعصبا بانوان وجود دارد؛ وجود برخی خرده فرهنگ

با عنوان جایگاه ورزش در اوقات زنان ایرانی در میان زنان  1380در طرح پژوهش ملی که در سال . است

انـد   درصد زنان مورد بررسی اظهار داشـته  8/45 هشهر کشور صورت گرفت 176ساله شهري در  65تا  20

اس آمارهاي سازمان تربیت بدنی بیشترین گرایش همچنین بر اس). 1380،تندنویس(. کنند که ورزش نمی

  .زنان و دختران نیز به ورزش همگانی است

امـاکن   1382ي کل  ورزش بانوان سازمان تربیت بـدنی تـا سـال     بر اساس آمارهاي موجود در اداره

هاي مختلف سراسر کشور به سه دسته اماکن ورزشی دولتی که به طـور مسـتقیم    ورزشی بانوان در استان

قرار دارند و اماکن ...  شوند، اماکن ورزشی که زیر نظر ادارات دولتی یر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میز

مرکـز ورزشـی    166مرکز ورزشی دولتی،  1184بندي  طبق این تقسیم. شوند ورزشی خصوصی تقسیم می

که از ایـن تعـداد   هاي مختلف کشور وجود دارند  مرکز ورزشی خصوصی در استان 170غیر تربیت بدنی و 

در . مرکز به شکل تمام وقت در اختیـار بـانوان قـرار دارد    562و ) تا ظهر(وقت  مرکز به صورت نیمه 856

نفر اسـت   58013تعداد کل ورزشکاران براساس آمار سازمان تربیت بدنی  1386شهر همدان نیز در سال 

 35/32آمار نسـبت زنـان بـه مـردان      براساس این. نفر مرد هستند 39243زن و ها  آن نفر از 18770که 

هـاي   سالن ورزشی است که تعـداد سـالن   142هاي موجود در سطح شهر همدان  تعداد سالن. درصد است

اما عـدم  . ها مشترك بین زنان و مردان است سالن است و بقیه سالن 2مختص بانوان در سطح شهر تنها 

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی نقـش      غیـر بلکـه مت  شـود؛  ها و امکانات ختم نمی مشارکت تنها به کمبود فضا

بنابراین مسئله اصلی این تحقیق بررسی موانـع فرهنگـی اجتمـاعی    . رنگی در این زمینه بر عهده دارندپر

  .مشارکت ورزشی زنان است

                                                        
1 .Baerrel 



 
 
 
 
  

      1390 بهار، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    150 

 
  نظري پژوهش مبانی

که ) 1،2000بررل(گردد  در آمریکا و اروپا برمی 1970هاي مردانه در ورزش به دهه  مطالعه حاکمیت ارزش

ي اخیر سعی  گیري جامعه شناسی ورزش به عنوان شاخه جدیدي از این علم، در طی چند دهه با شکل

هاي تجربی و  ها و تحت شرایط پژوهش هاي گوناگون اجتماعی ورزش را در پرتو نظریه نموده است جنبه
شناسی مسائل و  معهاین شاخه از جا. اجتماعی تجزیه و تحلیل نماید و اساساً ماهیتی انتقادي دارد

را که   نگرد و در بسیاري از موارد باورهاي عمومی هاي موجود در جهان ورزش را با دیده تردید می جریان

در . کشد روند؛ به چالش می اي ورزشی بکار می ها و باورهاي کلیشه در جهت مشروعیت دادن به ارزش

  .شود زنان مرور میورزش  هاي جامعه شناختی ورزش را با تأکید بر ادامه برخی نظریه

  نظریه یادگیري اجتماعی  

هـا و   نظریه یادگیري اجتماعی تأکید زیادي بر نقش عوامـل محـیط اجتمـاعی در یـادگیري نگـرش     

این  نظریه بر ارتباط سه گانه بین افراد، رفتار و محیط از طریق فرآیند التزام یا علیت متقابل . رفتارها دارد

و محـیط  ) هـاي مـادي میـدان رفتـار     جنبـه (ند یادگیري در دو محیط فیزیکـی  گرچه فرآی. کند تأکید می

دهد، با این حال به  و یا مشارکت آنان در زمان یادگیري رخ می )حضور واقعی یا خیالی دیگران(اجتماعی 

  ).116: 1386ریاحی، (اي دارد  رسد محیط اجتماعی اهمیت ویژه نظر می

هـاي   اجتماعی در توضیح فراگیري رفتارهاي اجتمـاعی و نقـش   نظریه پرداز یادگیري 2آلبرت باندورا

نخست : گیرد هاي جنسیتی را یاد می کودك از دو طریق رفتارهاي اجتماعی و نقش: کند جنسیتی بیان می
کننـده کـه طـی آن     سازي کودك به کمک عوامل تقویـت  از راه آموزش مستقیم و به تعبیر دیگر، شرطی

کند، نسبت به رفتارهاي جنسیتی شـرطی شـده، آن هـا را فـرا      دریافت میکودك با پاداش و تنبیهی که 

شـود و طـی آن    گیري یـاد مـی   سازي یا سرمشق گیرد؛ دوم از راه تقلید که گاه از آن با عناوین همانند می
تر خانواده، سایر بزرگسـاالن،   اعضاي بزرگ(پذیري  رفتارهاي جنسیتی توسط والدین و دیگر عوامل جامعه

                                                        
1 .Baerrel 
2 . Albert Bandura 



 
 
 
 
  
 

  151  هاي ورزشی  موانع فرهنگی ـ اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت
  

شوند و کودك از این الگوها تقلید و پیروي  الگو سازي می) هاي جمعی ان، گروه همساالن و رسانهآموزگار
  ). 13و  14: 1385بستان، (کند  می

و هم بر تعیین ) باور، گرایش و انگیزه(هاي فردي رفتار  تئوري یادگیري اجتماعی هم بر تعیین کننده

افرادي که خود اثـر بخشـی   . ها توجه دارد تقویت کننده هاي بیرونی مانند عوامل اجتماعی، مادي و کننده
: 1379محبـی،  (پردازند  هاي پیشگیري هستند و بیشتر به ورزش می باالتري دارند، احتماًال دنبال مراقبت

نتایج مادي، نتایج اجتماعی و نتـایج برگشـتی   : باندورا سه طبقه عمده از انتظارات نتیجه را که شامل) 34

  ).35: همان(کند  میبه خود را مشخص 

  نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو

ها  گرایش: سرمایه فرهنگی.مطرح کردند 2و ژان کلود پسرون 1سرمایه فرهنگی را اولین بار پیربوردیو

شـوند و نیـز اهـداف فرهنگـی ارزشـمند نظیـر        و عادات دیرپا که در طی فرآیند جامعه پذیري حاصل می

الزم بـه ذکـر اسـت  زمینـه     )77:1386نوغـانی، (گردد  شامل میهاي تحصیلی و فرهیختگی را  صالحیت

اجتماعی و زمینه خانوادگی در دستیابی بـه سـرمایه فرهنگـی تـأثیر دارنـد و سـرمایه فرهنگـی نیـز بـر          

برخورداري از نظرها و عقاید شخصی نیز ثمره تحصیالت . دستاوردهاي علمی و شغلی تأثیر خواهد داشت

  : سرمایه فرهنگی داراي سه شکل فرعی است. تهاي اکتسابی فرد اس و مهارت

  )1990بوردیو، (اي  نهادي و ضابطه -3عینی فرهنگی   -2ذهنی فرهنگی  -1

  تئوري فمینیسم

اي  جنسیتی شده است و ورزش زنان به طور نظام یافته ،نظریه پردازان فمینیستی معتقدند که ورزش

) 94:1385پارسامهر،(مورد استثمار واقع شده است  به عنوان یک امر ضد ارزشی، تحت فشار قرار گرفته و
  .پردازیم در زیر به بررسی چند مورد نظریات فمینیستی در زمینه ورزش می

  

                                                        
1 . Bourdie 
2 . G.C.Pasron 
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  هاي جنسیتی نظریه کلیشه

هاي جنسیتی مبتنی بر جنس در افـراد   در خصوص نقش پذیري جنسیتی و تشکیل کلیشه 1سندرا بم

هـاي شـناختی موجـود در     مقولهها  آن جنسیتی فعال هستند،هاي  کودکان در یادگیري نقش: معتقد است
هـا بدسـت    ي این مقولـه  دهند و سپس دانش جنسیتی مربوطه را درباره جامعه را براي جنسیت شکل می

کند نقش پـذیري جنسـیتی بـه واسـطه فرآینـد یـادگیري تـدریجی تشـکیل و          بم استدالل می. آورند می

هـاي جنسـیتی    واره وي نقش مهمی براي فرهنگ در تشکیل طـرح  افتد، هاي جنسیتی اتفاق می واره طرح

  ).61:  1386نبوي و احمدي، (قائل است 

: 1383خمسـه،  (هاي مرتبط بـا جنسـیت اسـت     به نظر بم، طرح واره جنسیتی، مجموعه اي از تداعی

 هـاي  کلیشـه .دهـد  سازي جنسیتی را افـزایش مـی   گیري کلیشه هاي جنسیتی شکل واره وجود طرح). 120

بـر اسـاس نظریـه    ). 121: همـان  (هـایی دربـاره مردانگـی و زنـانگی اسـت       جنسیتی، باورهـا و نگـرش  

هـاي جنسـیتی، فرهنـگ در رشـد و تحـول جنسـیت و آمـاده کـردن مرجعـی بـراي تشـکیل             واره طرح

هـاي جنسـیتی، پسـران قـوي و اهـل       بر اساس کلیشـه ). 120: همان (هاي جنسیتی نقش دارد  واره طرح

واره  بـم در تئـوري طـرح   . هاي دخترانه هستند هرمانی هستند و دختران ضعیف و اهل بازيهاي ق ورزش

کنند، بـیش از کسـانی کـه بـه نـوع جـنس        کند افرادي که به نوع جنس توجه می جنسیتی خود بیان می

محدود به ها  آن کنند و بر همین اساس مشارکت بندي می ها را بر حسب جنسیت طبقه پردازند، ورزش نمی

  ).55:  1379محبی، (دهند  شود که براي هر جنس مناسب تشخیص می هایی می رزشو

  نظریه نقش جنسیتی  

هاي جنسیتی به نقش نیروهاي اجبـاري و اختیـاري قشـربندي جنسـیتی      در بررسی نابرابري 2چافتز

  :بندي جنسیتی چافتز عبارتند از عناصر اصلی نظریه الیه. پردازد می
  ن در سطح جامعه نظام تقسیم کار کال -1

  برتري مردان در دست یابی به منابع مادي و منابع قدرت  -2

                                                        
1 . Bem,S. 
2. Chaftez 
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تعاریف اجتماعی براي مقایسه زنان و مـردان، شـامل ایـدئولوژي جنسـیتی، هنجـار جنسـیتی و        -3
چافتز معتقد است که اگر تقسیم کار در سطح کـالن  ) 9:1383احمدي و گروسی،(باورهاي قالبی جنسیتی 

یابنـد و ایـن    یافته صورت گیرد، به مرور زمان مردان به منابعی بیش از زنان دست مـی  در جامعه جنسیت

ه باعث می شود مردان کمتر در خانه به کار بپردازند و کارهاي منزل را جزء وظایف زنان به حسـاب  ئلمس
تواننـد   می آیند و آورند، در نتیجه مردان، هم در جایگاه مادي و هم در جایگاه قدرت به صورت نخبه درمی

یکی از عوامل تداوم تقسیم کار سنتی جنسیتی، وجود و باز تولیـد  . ي کارهاي زنان را در اختیار گیرند همه
نبـوي و احمـدي بـه نقـل از     (هاي جنسـیتی اسـت    تعاریف جنسیتی تأیید کننده تقسیم کار و نظام نقش

  ).60:1386ترنر،

به نظر او ایدئولوژي جنسیتی عبارت از عقایـدي   شود چافتز بین انواع تعاریف جنسیتی تمایز قائل می

احمـدي و  (کنـد   هاي زیست شـناختی در سرشـت زن و مـرد کـه نـابرابري را توجیـه مـی        درباره تفاوت

ي انتظارات متفـاوت از زن و مـرد براسـاس جنسـیت      کننده هنجارهاي جنسیتی بیان). 10:1383گروسی،

هـاي   گویی به موقعیت د بر تفاوت زنان و مردان در پاسختصورات قالبی جنسیتی باورهاي مؤکّ. ستا ها آن

رسد این است که هنجارهاي جنسـیتی انتظـارات    آنچه براساس این نظریه مهم به نظر می. مختلف است

تصـورات قـالبی جنسـیتی بـر رفتارهـاي اجتمـاعی زنـان        ها  آن متفاوتی از زنان و مردان دارند و براساس

  .کند هاي ورزشی بانوان عمل می به صورت مانعی در انجام فعالیت تأثیرگذار است و تصورات قالبی

   موانع فیزیولوژیکی نظریه  

معتقد است بسیاري از افراد بر موانع فیزیولوژیکی که به حکم طبیعت زن،در مشـارکت فعـال او    1چو

  ن است، از جمله؛کنند؛ در صورتی که واقیعت غیر از ای گذارد، بیشتر از موانع فرهنگی تأکید می تأثیر می

  .رساند بسیاري از مسابقات ورزشی به سینه زن آسیب می -
  .شکننده است و زنان از لحاظ بدنی موجوداتی آسیب پذیرند -برعکس مرد-هاي زناستخوان -

ي اجتمـاعی زن   انجامد که این با چهـره  ي زن در ورزش به رشد عضالنی بدن می مشارکت فشرده -

  ).108و107:1381ی،انورالخول(ناسازگار است 

                                                        
1. Chu 
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  فرضیات تحقیق

هاي ورزشـی ارتبـاط مسـتقیم و     اجتماعی و میزان مشارکت زنان در فعالیت -بین پایگاه اقتصادي -

  .داري وجود دارد معنی
  .داري دارد ي فرهنگی زنان بر میزان مشارکت در ورزش تأثیر مثبت و معنی سرمایه -

دار و معکوسـی   ان مشارکت در ورزش ارتبـاط معنـی  بین باورهاي قالبی در مورد ورزش زنان و میز -

  .وجود دارد

  .دار و مستقیمی وجود دارد هاي ورزشی ارتباط معنی بین تمایل فردي و مشارکت زنان در فعالیت -

ي  هاي ورزشـی رابطـه   و میزان مشارکت زنان در فعالیت...) دوستان،مربی و (بین حمایت اجتماعی  -

  .رددار و مستقیمی وجود دا معنی

  .رسد بین سودمندي ادراك شده و میزان مشارکت زنان در ورزش رابطه وجود دارد به نظر می -

  .و مشارکت زنان در ورزش رابطه وجود دارد...) پدر،شوهر،(بین نگرش خانواده  -

  روش تحقیق و حجم نمونه
اب و مطالعـه  هاي کوچک و بزرگ را با انتخ تحقیق پیمایشی جمعیت. روش تحقیق حاضر پیمایشی است

هـاي روان   ها براي کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیـر  هاي منتخب از آن جامعه نمونه

ویژگی بارز پیمـایش عبـارت   ). 650: 1382کرلینجر،  (دهد  شناختی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار می

تـرین تکنیـک    و پرسشنامه رایـج ) 13: 1376دواس، (ها  آن ها و روش تحلیل است از شیوه گردآوري داده

 20-40جامعه آماري زنان غیر ورزشکار این تحقیق کـه زنـان   . مورد استفاده در تحقیقات پیمایشی است

نفر و تعداد زنان ورزشکار بـر اسـاس فهرسـت بیمـه شـدگان       106404باشند، تعداد  ساله شهر همدان می

ـ . هزار زن ورزشکار بوده است 14سازمان تربیت بدنی  راي بدسـت آوردن وجـود صـفت و عـدم صـفت      ب
یعنی دارا بـودن صـفت بـراي     pشود که میزان  هاي مورد بررسی مشخص می ورزشکار بودن در جمعیت

 dمقـدار  . تعیـین شـد   l-p=  8/0یعنی عدم وجود صفت برابـر بـا   qو مقدار  2/0زنان ورزشکار بیمه شده 

پیشین مانند طرح پژوهشی با عنـوان بررسـی عوامـل مـؤثر بـر       یعنی واریانس صفت بر اساس تحقیقات
میزان دسترسی دختران به امکانات فرهنگی در شهر همدان بـا پـژوهش غالمرضـا یادگـارزاده برابـر بـا       

  .براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. تعیین شده است5/0
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n=Nt2p (1-P)    (Nd2 + t2 p (1-p))  
245  =8/0  ×2/0  ×84/3  +0025/0  ×106404  8/0  ×2/0  ×84/3  ×106404  =n  

هاي  نفر به دست آمد که براي اطمینان از عدم کسر پرسشنامه 245اي برابر با  بنابراین حجم نمونه
براي تعیین حجم نمونه ورزشکاران و غیر ورزشکاران به صورت زیر . نفر افزایش یافت 250مخدوش به 

  .عمل شد

   2/0×  250=  50ار ورزشک
  8/0×  250=  200غیر ورزشکار 

صورت گرفت، در  1اي اي چند مرحله گیري خوشه گیري از زنان غیر ورزشکار بر اساس نمونه نمونه

اجتماعی، مانند قیمت امالك، عرف اجتماعی به  -هاي اقتصادي آغاز شهر همدان بر اساس ویژگی

یر مشخص و سپس حجم نمونه براي هر منطقه محاسبه مناطق باال، متوسط و پایین به شرح جدول ز

  .گردید

 حجم نمونه براي مناطق سه گانه منتخب شهر همدان): 1(جدول 

 جمع حصار مهدیه متخصصین 

 30787  14573 7965 8249 جمعیت هر منطقه

 200 94 52 54 تعداد نمونه

. ناسب با جمعیت هر منطقه استهاي انتخابی مت دهد تعداد نمونه همان طور که جدول باال نشان می

درصد است در  20ساله شهر همدان نسبت به جمعیت کل شهر همدان  20-40از آنجا که تعداد زنان 

ساله در نظر گرفته شده است، پس از  20- 40درصد از جمعیت هر منطقه به عنوان زنان  20اینجا نیز 

ریزي استانداري همدان  مدیریت و برنامهبا مراجعه به معاونت ها  آن هاي اصلی و جمعیت تعیین خوشه

ها با توجه به خیابان اصلی و فرعی در هر منطقه  هاي هر منطقه تهیه شد و سپس بر اساس نقشه نقشه

ها بر  هایی نسبتاً همگن به صورت تصادفی انتخاب و در مرحله بعد در هر منطقه ابتدا منازل بلوك بلوك
برابر حجم نمونه در  4شمارش شد تا تعداد منازل به ) هرداريکدپستی، سازمان آب و ش(ها  اساس پالك

جهت . آن منطقه برسد، آنگاه بر اساس تعداد نمونه هر منطقه مصاحبه با افراد مورد نظر انجام شد

 گیري از زنان ورزشکار نیز با مراجعه به سازمان تربیت بدنی، لیست رشته هاي ورزشی که زنان در نمونه

                                                        
1 . Multi-stage Cluster Sampling 
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رشته داراي جمعیت باالي  10لیست تعداد  2تهیه شد و سپس بر اساس جدول شماره فعال هستند ها  آن

هاي زنان ورزشکار  گویی به پرسشنامهنفر انتخاب و از هر رشته پنج نفر به صورت تصادفی براي پاسخ10
  .برگزیده شدند

  لیست رشته هاي برگزیده ورزشی): 2(جدول

  فوتبال  آمادگی جسمانی

  ه و رزمیکارات  دوچرخه سواري

  کوهنوردي و سنگ نوردي  سوارکاري

  والیبال  شمشیربازي

  )ورزش صبحگاهی(ورزش همگانی   شنا

  

  هاي تحقیق یافته
اجتماعی در دو گروه زنان ورزشکار و  -هاي این بررسی در مورد تأثیر پایگاه اقتصادي بر اساس یافته

و در گروه زنان غیرورزشکار  56/9رزشکار غیرورزشکار، میانگین نمرات پایگاه خانواده در گروه زنان و

. دهد دار نشان می معنی)  t196=12/4و  P>001/0(نیز این اختالف را  tمقدار . به دست آمده است 07/7

اجتماعی در دو گروه زنان ورزشکار و غیرورزشکار  -توان ادعا کرد که بین پایگاه اقتصادي بنابراین می

داري باالتر از پایگاه  اجتماعی زنان ورزشکار به طور معنی -گاه اقتصاديداري وجود دارد و پای تفاوت معنی

  .زنان غیر ورزشکار است

هاي موثر بر مشارکت ورزشی  دهد که سرمایه فرهنگی یکی از متغیر از سوي دیگر داده ها نشان می

ورزشکار  و در گروه زنان غیر 84/39در گروه زنان ورزشکار سرمایه فرهنگی است و میانگین نمرات 

بنابراین فرضیه صفر رد شده و ). t247=-99/6و  P>001/0(دهد  دار را نشان می اختالف معنی 27/29
در دو گروه زنان ورزشکار و غیرورزشکار تأئید سرمایه فرهنگی فرضیه تحقیق یعنی وجود تفاوت بین 

زنان سرمایه فرهنگی از  داري بیشتر زنان ورزشکار به طور معنیسرمایه فرهنگی به نحوي که  ؛گردد می

  .غیر ورزشکار است

دهد که میانگین نمرات  ها نشان می داده. یکی از موانع مشارکت زنان در ورزش باورهاي قالبی است

بدست آمده  96/35و در گروه زنان غیر ورزشکار  28/32در گروه زنان ورزشکار میزان باورهاي قالبی 
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بنابراین فرضیه صفر ) t247=-36/2و  P>05/0(دهد  ار نشان مید نیز این اختالف را معنی tمقدار . است
زنان ورزشکار به طور میزان باورهاي قالبی به عبارت دیگر  ،شود رد شده و فرضیه تحقیق تأیید می

  .زنان غیر ورزشکار استمیزان باورهاي قالبی داري کمتر از  معنی

در گروه زنان تمایل فردي به ورزش  دهد که میانگین نمرات نتایج بدست آمده همچنین نشان می

نیز )  247t=93/8و  t ، )001/0<Pمقدار . بوده است 71/35و در گروه زنان غیر ورزشکار  63/42ورزشکار 
شود یعنی  بنابراین فرضیه صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأیید می. دهد دار نشان می این اختالف را معنی

داري وجود دارد و در  نان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنیدر دو گروه زتمایل فردي به ورزش بین 

  .داري بیشتر از زنان غیر ورزشکار است معنیطور بهزنان ورزشکار 

هاي ورزشی مؤثر  المللی حمایت اجتماعی در امر مشارکت زنان در فعالیت بر اساس تحقیقات بین

در گروه زنان ورزشکار مایت اجتماعی حهاي این بررسی حاکی از تفاوت میانگین نمرات  است، یافته

پس . دار است معنی) t120=98/2و  P>05/0(و این اختالف  77/14و در گروه زنان غیر ورزشکار  27/17

براي زنان غیر حمایت اجتماعی داري بیشتر از  براي زنان ورزشکار به طور معنیحمایت اجتماعی 

  .ورزشکار است

در هر فعالیتی از ورزش با سودمندي ادراك شده از این فعالیت  رود مشارکت به طور طبیعی انتظار می

در گروه زنان  سودمندي ادراك شدهدر ارتباط باشد، اما با توجه به نتایج بدست آمده بین  میانگین نمرات 

شود  دار مشاهده نمی بدست آمد،بنابراین اختالف معنی 11/5و در گروه زنان غیر ورزشکار  98/4ورزشکار 

)05/0 P>  247=987/0وt  .(  

ها به مشارکت زنان در ورزش اشاره  هاي مرتبط با ورزش زنان، به نوع نگرش خانواده در اغلب تئوري
و در گروه زنان غیر ورزشکار  65/16در گروه زنان ورزشکار نگرش خانواده شده است میانگین نمرات 

). 171t=107/3و  P>05/0(دهد  شان میدار ن نیز این اختالف را معنی tبدست آمده است و آماره  95/14
زنان غیر ورزشکار نگرش خانواده تر از  داري مثبت زنان ورزشکار به طور معنینگرش خانواده در نتیجه 

  .است

هاي صفر و یک را  تواند یکی از ارزش هنگامی که متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و فقط می

جاي رگرسیون چند گانه از رگرسیون لجستیک استفاده  ن صورت بهدر ای) از نوع اسمی دو وجهی(بپذیرد 

توان احتمال هر یک از سطوح متغیر   در این روش بر اساس متغیرهاي مستقل مورد استفاده می. شود می
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هاي آماري  در رگرسیون لجستیک براي بررسی معنادار بودن رابطه از مشخصه. دو وجهی را محاسبه کرد

استفاده  Forward: Conditionalدر این تحقیق از روش .شود کوئر استفاده میداراي توزیع کاي اس
متغیرهاي وارد شده شامل پایگاه اقتصادي اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سودمندي ادراك شده، . شده است

  .باورهاي قالبی، تمایل فردي، حمایت اجتماعی و نگرش خانواده بوده است

Omnibus Tests of Model Coefficients

55.884 7 .000
55.884 7 .000
55.884 7 .000
-.333 1 .564

55.551 6 .000
55.551 6 .000

-.933 1 .334
54.618 5 .000
54.618 5 .000
-1.778 1 .182
52.840 4 .000
52.840 4 .000

Step
Block
Model
Step
Block
Model

Step
Block
Model
Step
Block
Model

Step 1

Step 2a

Step 3a

Step 4a

Chi-square df Sig.

A negative Chi-squares value indicates that the
Chi-squares value has decreased from the previous step.

a. 

 
کاي اسکوئر در گام چهارم برابر . تا چهار گام پیشرفته است هاي  فوق رگرسیون بر اساس داده

بنابراین متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشته و . گردیده است) P=0.000( و معنی دار 840/52

  .نشان دهنده برازش مناسب مدل است
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Model Summary

45.330a .455 .682
45.663a .453 .679
46.596a .448 .671
48.374a .437 .655

Step
1
2
3
4

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than .001.

a. 

 
 

هاي مستقل وارد  دهد که متغیر در رگرسیون چند گانه، نشان می)  R2(میزان واریانس تبیین شده 

  .کنند درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 5/65شده در مجموع 

Classification Tablea

65 5 92.9
7 15 68.2

87.0
65 5 92.9
6 16 72.7

88.0
65 5 92.9

6 16 72.7
88.0

64 6 91.4
5 17 77.3

88.0

Observed
غيرورزشكار
ورزشكار

group

Overall Percentage
غيرورزشكار
ورزشكار

group

Overall Percentage

غيرورزشكار
ورزشكار

group

Overall Percentage
غيرورزشكار
ورزشكار

group

Overall Percentage

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

غيرورزشكار ورزشكار
group Percentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

دهد که در گام اول تنها یک متغیر مستقل وارد مدل شده است حساسیت  ها همچنین نشان می یافته
خروجی . شوند ها به درستی تفکیک می درصد نمونه 88اما در گام چهارم . درصد بوده است 87مدل 
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دار  آماره والد معنی. دهد و آماره والد را نشان می) Exp(B)(، نسبت برتري Bمقدار ثابت، ضریب  بعدي

در رگرسیون  tدهد و قابل مقایسه با آماره  بودن متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون را نشان می
  .باشد معمولی می

Variables in the Equation

.093 .112 .692 1 .405 1.098

.197 .084 5.431 1 .020 1.217
-.028 .049 .321 1 .571 .973
.411 .142 8.384 1 .004 1.508
.134 .113 1.413 1 .234 1.144

-.195 .127 2.377 1 .123 .823
.249 .189 1.723 1 .189 1.282

-17.938 6.655 7.265 1 .007 .000
.105 .109 .928 1 .335 1.110
.196 .084 5.440 1 .020 1.216
.418 .140 8.909 1 .003 1.518
.131 .114 1.315 1 .251 1.140

-.208 .125 2.794 1 .095 .812
.262 .189 1.922 1 .166 1.299

-18.649 6.457 8.341 1 .004 .000
.220 .080 7.567 1 .006 1.246
.372 .124 8.979 1 .003 1.451
.145 .112 1.695 1 .193 1.157

-.191 .116 2.718 1 .099 .826
.290 .184 2.469 1 .116 1.336

-18.093 6.274 8.316 1 .004 .000
.234 .078 8.943 1 .003 1.263
.373 .119 9.862 1 .002 1.452

-.183 .110 2.745 1 .098 .833
.315 .176 3.221 1 .073 1.371

-16.839 5.895 8.158 1 .004 .000

paygah
sarmaye_farhangi
bavar
tamayol
hemayat2
sodmandi
neg_khnvd
Constant

Step
1

a

paygah
sarmaye_farhangi
tamayol
hemayat2
sodmandi
neg_khnvd
Constant

Step
2

a

sarmaye_farhangi
tamayol
hemayat2
sodmandi
neg_khnvd
Constant

Step
3

a

sarmaye_farhangi
tamayol
sodmandi
neg_khnvd
Constant

Step
4

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: paygah, sarmaye_farhangi, bavar, tamayol, hemayat2, sodmandi, neg_
khnvd.

a. 

  
در گام چهارم متغیرهاي سرمایه دهد که  داري مربوط به آن نشان می نتایج آزمون والد و معنی

بر مبناي مقدار ثابت و ضریب  بتا . دار هستند درصد خطا معنی 5فرهنگی و تمایل فردي در سطح 

  :توان معادله بهینه رگرسیون را به صورت زیر ارائه کرد می
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Ln(
p

p
-1

=  -839/16+234/0 )سرمایه فرهنگی(  (  + 373/0 )تمایل فردي(     1  

  گیري نتیجه
  شود و براي حضور زنان در این عرصه موانع فرهنگی، تعریف می» مردانه«به طور سنتی ورزش امري 

 -ترین موانع فرهنگی این تحقیق با پرسش اساسی مهم. بسیاري وجود دارد... اجتماعی، سازمانی و

هاي مرتبط، به بررسی  هاي ورزشی چیست؟ آغاز شد و بر اساس تئوري اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت

در این بررسی بر اساس تئوري فیش باین و آیزن که عنصر اصلی رفتار را . تأثیر این عوامل پرداخته است

داند که خود بر اساس دو عامل سودمندي ادراك شده از آن رفتار و تأثیري که افراد از  قصد و نیت می

یادگیري اجتماعی معتقد است که رفتار انسان نظریه . گیرد گیرند شکل می هاي مهم می دیگران و گروه

نتیجه یادگیري است و حمایت اجتماعی افرادي که دیگران مهم هستند باعث تقویت یا ممانعت از انجام 

هاي  هاي نظري فوق تأثیر حمایت اجتماعی از فعالیت شود، در این بررسی مطابق چهارچوب رفتار می

که  دیگر این. کار و غیر ورزشکار مورد تأکید قرار گرفته استورزشی زنان توسط هر دو گروه زنان ورزش

. تواند در افزایش یا کاهش تمایل فردي مؤثر باشد هاي مورد نظر می خود ارزیابی افراد از سودمندي

شود  همچنین بر اساس نظریه سرمایه فرهنگی، آنچه از خانواده و محیط اجتماعی به فرد منتقل می

هاي، انتخابات و اختیارات افراد را افزایش دهد و باعث آگاهی فرد از منافع  ي فرصت تواند دامنه می

پذیري هاي جنسیتی، نقش هاي کلیشه همچنین براساس نظریه. هاي ورزشی شود مشارکت در فعالیت

هاي فوق  بر اساس نظریه. جنسیتی و تصورات قالبی جنسیتی موانع مشارکت زنان در ورزش بررسی شدند

) درصد 6/67(اند؛ نگرش خانواده در  تحقیق والدین بیشترین حمایت و بیشترین تأثیر را داشته هاي و یافته

در . اند ورزشکاران نگرشی قوي و مثبت بوده است، یعنی با ورزش کردن زنان ورزشکار موافق بوده

که تنها  اند، درحالی درصد زنان ورزشکار داراي سرمایه فرهنگی باالیی بوده 54شاخص سرمایه فرهنگی 

  .درصد زنان غیر ورزشکار داراي سرمایه فرهنگی باالیی بودند 6/18
درصد زنان ورزشکار داراي تمایل قوي به  5/73دهد  برررسی تمایل فردي به ورزش نشان می

از نظر زنان . درصد زنان غیر ورزشکار داراي این سطح از تمایل به ورزش هستند 5/18فعالیت ورزشی و 

                                                        
1 . P احتمال ورزشکار بودن است 



 
 
 
 
  

      1390 بهار، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    162 

 
از ورزش کردن سالمت جسمانی است و پس از سالمت جسمانی، تناسب ها  آن ین انگیزهتر ورزشکار مهم

ترین سطح  درصد از زنان ورزشکار آمادگی بدنی را مهم 53در سطح موفقیت ورزشی نیز . اندام قرار دارد
دگی هاي خانوا موانع مشارکت ورزشی زنان به ترتیب اولویت شامل مشغله.اند  موفقیت ورزشی خود دانسته

اند که با تحقیقات قبلی انجام  ذکر شده) درصد 5/15(و کمبود وقت ) درصد 5/20(، تنبلی )درصد 5/33(

  . ، حامدي نیا و عسگري هماهنگی دارد)1380(، تند نویس )1996(شده مانند احسانی، هاردمن و کرومل 
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