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 چکیده    

 .است های ورزشیسرمایه اجتماعی زنان و میزان مشارکت پذیری آنان در فعالیترابطه بین  بررسی، پژوهش اینهدف از 

نفر بود  733 حجم نمونهبود. سال شهر خلخال  51باالی کلیه زنان جامعه آماری آن شامل این مطالعه از نوع پیمایشی است. 

ای استفاده شده است. ای چندمرحلهدر این تحقیق از شیوه نمونه گیری خوشه که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از . است مشارکت ورزشی و سرمایه اجتماعی ق ساختهمحقپرسشنامه گیری شامل ابزار اندازه

تحلیل  نتایج تجزیه واستفاده شد.  T آزمونو  همبستگی پیرسون های آماری درصد، میانگین، انحراف استاندارد،شاخص

سجام اجتماعی، شبکه اجتماعی، انمشارکت ، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعیسرمایه اجتماعی )ها نشان داد که بین داده

 -پایگاه اقتصادی. همچنین، بین بعد داری وجود داردمعنیهمبستگی  های ورزشیمشارکت زنان در فعالیتبا  روابط اجتماعی(

 .داری وجود داردمعنی تفاوت های ورزشیمشارکت آنان در فعالیتبا  اجتماعی، سن و وضعیت تأهل زنان

 
 آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی.، مشارکت ورزشی، اجتماعیسرمایه : کلید واژه
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 :و طرح مسأله مقدمه

های مهم اجتماعی مطرح گردید و به طور چشمگیری گسترش یافت و از اواسط قرن بیستم، ورزش به عنوان یکی از نهاد

های ورزشی چه در های ورزشی شرکت نمایند اما مشارکت زنان در فعالیتلیتبه این ترتیب زنان نیز امکان یافتند تا در فعا

ها مطلوب نیست. در ای و چه در بعد عمومی یا همگانی، تقریباً در تمام دنیا محدود است و نرخ مشارکت ورزشی آنبعد حرفه

باشد. بر اساس شواهد، از مردان میهای زنان برای مشارکت ورزشی کمتر بسیاری از جوامع حتی جوامع توسعه یافته، فرصت

های ورزشی پایین است. با توجه به اینکه سالمت زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه و نرخ مشارکت زنان ایرانی نیز در فعالیت

هد، تواند به نحو شایسته به این نیاز پاسخ دنیز مادران فرزندان، برای هر جامعه ضروری است و انجام فعالیت ورزشی می

 .اند مشارکت ورزشی را به ویژه در بعد عمومی گسترش دهندجوامع مختلف تالش کرده

 اجتماعی نهاد یک به فراگیری، و گستردگی دلیل به جدید، دوران در که است انسانی مهم هایفعالیت از ورزش یکی

 انجام و ورزش ضرورت  (.7007)کولتر،شود می محسوب زندگی هایضرورت از یکی آن انجام و (7003شده )کوکلی، تبدیل

 رسالت و دهندمی تشکیل را کار نیروی از بزرگی بخش که جامعه اعضای از نیمی عنوان به زنان توسط ورزشی هایفعالیت

 است. کامالًمحسوس دارند، عهده بر را فرزندآوری خطیر

 تنهاتواند نمیبدنى  هاىفعالیت درزنان  مشارکت میزان در تفاوت که اندتئوریک پیشین نشان داده و تجربى هاىبررسی

های زیست عامل با متقابل طور به شناختىروان و فرهنگى اجتماعى، هاىعامل بلکه باشد، محیطى -های زیستیعامل از ناشى

ها (. بررسیBandura,1997 & Mechanic,2003) محیطی ارتباط دارند یا حتی ممکن است که مقدم بر آن باشند

 با آنهااست.  متفاوت ورزشى هاىفعالیت در گوناگون،های اجتماعی و فرهنگی که نحوه مشارکت افراد با زمینه اندنشان داده

دارند  بدنى هاىفعالیت در مشارکت متفاوت هاىنرخ باشند، شده پذیرجامعه فرهنگى و اجتماعى شرایط چه در اینکه به توجه

(sallis,1987.) 

و  گیاما موانع فرهن شود،های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی میزنان در فعالیتامروزه مشارکت 

 در زیادی عوامل که است ایپیچیده مسئله ورزشی هایفعالیت در زنان مشارکت د.اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دار

مشکالت متعددی از جمله کمبود تجهیزات، وسایل و امکانات ورزشی در کنار  که داده نشان تجربی مطالعاتدارند.  دخالت آن

رغم بسیاری از زنان علی .های ورزشی مؤثر استعوامل دیگری نظیر نگرش نسبت به ورزش در گرایش آنان به فعالیت

ورزشی امتناع های فعالیتهای اجتماعی پایین از مشارکت در دسترسی به امکانات ورزشی، به دلیل برخورداری از سرمایه

نگارندگان در صدد پاسخگویی به این سؤال هستند که میزان مشارکت ورزشی زنان شهر خلخال چقدر  از این روکنند. می

 تواند داشته باشد؟است و سرمایه اجتماعی چه تأثیری در افزایش یا کاهش می
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 :اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ضمن حفظ و بقای سالمت روحی و جسمی آحاد جامعه، جهت ایفای  اجتماعی، -ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی

ورزش عالوه بر این دارای منافع اجتماعی خردتری مانند: ست. صحیح  نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی حائز اهمیت ا

ی های اجتماع به ، اصالح و بهبود توانایافزایش حرمت و اعتماد به نفس، صاحب قدرت و اختیار شدن گروه های فاقد مزیت

پذیرش ابتکار و نوآوری، تقلیل در جرم، خرابکاری، تخلف و انحراف اجتماعی، افزایش وحدت اجتماعی و همکاری، گسترش 

هویت جمعی و افزایش همبستگی، تشویق بهترین بودن در جامعه، ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید، افزایش تولید به وسیله 

، بهبود و افزایش سالمت عمومی در جامعه و... تنها بخشی از کارکردهای ورزش در جامعه می افزایش سطح سالمت نیروی کار

 .( 5788:55باشد )پارسامهر، 

 زندگی از ناشی اجتماعی و روانی روحی، جسمی، فشارهای بر آن کمک به توانندمی افراد که است هاییراه از یکی ورزش

 کمتر پردازند،می ورزشبه  منظم طور به که اشخاصی اند،داده نشان حقیقاتت آیند. فایق امروزی پرتنش و متالطم دنیای در

 بیشتری نفس به اعتماد از و کنندمی تحمل را ی کمتر عصبی فشارهای شوند،می عروقی و قلبی هایناراحتی دچار دیگران از

 (.Holzwheher,2002شوند )می افسردگی دچار ترند وکمترخوشبین زندگی به همچنین افراد این برخوردارند،

توجه به سالمتی زنان به علت این که آنان نیمی از جمعیت هستند، سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل از سوی دیگر 

تواند به های ورزش در زنان میفعالیت. دهند و رسالت مهم فرزندآوری را بر عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار استمی

افزایش روحیه خودباوری، اعتماد به نفس منجر شده و هم چنین نقش زیادی در سالمتی دوران بارداری، شیردهی و دوره 

 دن آنان از نعمت سالمتی منجر شودکهنسالی داشته باشد. به عبارت دیگر عدم تحرک دختران و بانوان می تواند به محروم ش

لذا با توجه به مطالب فوق ضروری است مسئولین  ه بدنبال خواهد داشت.که بی شک صدمات جبران ناپذیری برای کل جامع

 فراهم سازند. ورزش درعرصة زنان فعاالنة و بیشتر حضور برای را الزم هایزمینه و شرایط ورزش و جوانان شهر خلخال

 :اهداف تحقیق

 هدف اصلی

بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی زنان شهر خلخال در سال  پژوهشهدف اصلی این 

 می باشد. 5711

 اهداف فرعی

 ؛های ورزشی شهر خلخالآنان در فعالیتو مشارکت زنان اجتماعی مشارکت ارتباط بین  -5

 ؛شهر خلخالهای ورزشی آنان در فعالیتو مشارکت زنان ارتباط بین اعتماد اجتماعی -7

 ؛های ورزشی شهر خلخالآنان در فعالیتو مشارکت زنان شبکه روابط اجتماعیارتباط بین  -7
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 های ورزشی شهر خلخال؛آنان در فعالیتو مشارکت زنان اجتماعی  انسجامارتباط بین  -4

 ؛شهر خلخال های ورزشیآنان در فعالیتو مشارکت  آگاهی اجتماعی زنانارتباط بین  -1

 شهر خلخال؛اقتصادی، وضعیت تأهل( و مشارکت ورزشی زنان  -ارتباط بین عوامل فردی )سن، پایگاه اجتماعی -6

 ؛یورزش هایفعالیت به مشارکت در بانوان شهر خلخالارائه راهکارهایی جهت ترغیب  -3

 :قیتحق یپژوهش نهیشیپ

 روش کی عنوان به را ورزش مشارکت یابیارز ،یاجتماع هیسرما دیدرتول فراغت اوقات عنوان با پژوهشی(7054) یوایل -

 مشارکت نیب روابط که ف،یارضعیبس البته داد، نشان جینتا. داد انجام ییروستا جوامع در داوطلبانه یتهایفعال شیافزا یبرا

 ها داده یآور جمع چارچوب در شکاف است ممکن فیضع ارتباط. وجوددارد داوطلبانه یهاتیفعال و یاجتماع هیسرما ،یورزش

 .کند منعکس را خاص یاجتماع هیسرما داده در مطالعات، از

شامل:  ورزشى هاىفعالیت در مشارکت بر هاى تأثیرگذارعامل که است داده نشان خود بررسى در( 5117) 5ویسس -

 همساالن، درگروه پذیرشدوستانه،  روابط برقرارى هاىجدید،بدنى، یادگیرىمهارت توانایى سطح ارتقاى تندرستى، و سالمت

 و حداقل تجربه منفی مرتبط به فعالیت بدنی هستند. مثبت مشارکت از ناشى بردن مهم، لذت طرف دیگران از کافى حمایت

های پیمایش کشورهای اروپایی به در بررسی رابطه ورزش و سرمایه اجتماعی با استفاده از داده (7001)  ینیوکیدالن -

داری بین اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی وجود دارد و طی آن کشورهایی که سطوح رابطه معنیاین نتیجه رسیدند که 

های ورزشی نیز بیشتر است. بر اساس نتایج اعتماد اجتماعی در آنها باالتر است، نرخ مشارکت ورزشی شهروندان در فعالیت

یزان اعتماد را دارا بودند و کشورهای شمال اروپا این پژوهش کشورهای لهستان، جمهوری چک، اسلونی و پرتغال کمترین م

 که دارای باالترین سطوح اعتماد اجتماعی بودند، مشارکت ورزشی شهروندان آنها نیز در سطوح باالتری بود.

 در ورزشی مشارکت و اجتماعی سرمایة هایمؤلفه بین رابطة بررسی عنوان با یقیتحق(: 5717) همکاران و پارسامهر -

 متغیرهای آموزپسر، دانش نوجوانان بین در چندمتغیره، رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج اساس بر. دادند انجام نوجوانان میان

 حالی درن ای. کنندمی تبیین را ورزشی فعالیت در مشارکت واریانس از مقدار بیشترین امنیت احساس و اجتماعی های شبکه

 بررسی مورد متغیر واریانس از مقدار بیشترین اجتماعی های شبکه متغیر تنها دختر، آموز دانش نوجوانان در که است

 دانش نوجوانان از دسته آن داد نشان پژوهش های یافته کلی، گیرینتیجه در. کندمی تبیین را ورزشی فعالیتر د مشارکت

فعالیت به دختر، آموز دانش نوجوانان با مقایسه در میدهند، نشان خود از بیشتری عالقة اجتماعی مشارکت به که پسری آموز

 .دارند بیشتری توجه( هایورزشیفعالیت) برنامه فوق های

                                                           
1-weiss 
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 مشارکت محوریت با جوانان اجتماعی سرمایه تمایز سنجش عنوان بای قیتحق(: 5710) وهمکاران روزجاهیفی رحمان -

 معنی تفاوت ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان اجتماعی سرمایه میزان بین دادکه نشان تحقیق نتایج. دادند انجام ورزشی

 .است ورزشکاران نفع به تفاوت این دهدمی نشان هامیانگین مقایسه که دارد وجود داری

ی هاورزش در کننــده شـرکت افـراد هـایزهیانگی برررس عنوان تحت کهی قیتحق در( 5737) آبادی لیخلی رمضان -

 به ابتال از تیمصون جادیا ورزش، مثبــت آثــار نشــاط، کســب کــه داد نشــان داده انجــام تهــران شــهری همگــان

 ،کـاهشیزنـدگ مشـکالت از زیگر بودن، نهیهز کم وزن، کـاهش بـه ـزهیانگ بـدن، سـموم دفع و انرژی هیتخل ها،یماریب

 ورزشهـای انجـام در افـراد هـای ـزهیانگ عوامـل نیمهمتـر از...  و زهیجـا افـتیدر فراغـت، وقت پرکـردن ،یروحـ فشـارهای

 .بودی همگان

 :پژوهش ینظر چهارچوب

 و راولند) ورزشی شناس جامعه و )بوردیو و پاتنام( یاجتماع هیسرما حوزه اتینظر را حاضر پژوهشی نظر چهارچوب

 .شودیم آورده اتینظر نیا ازی کوتاه شرح که در ذیل. دهدتشکیل می( مونیس و اسکنلن سون،یفرد

 و داده شرح را مردمی اجتماع تیذهن عادات،. است قراردادهی بررس مورد را ورزش و هیسرما عادات، چونی میمفاه ویبورد

 و رفتارها. دینمایمی معرف آورندیم وجود به را مردمی جسمان کهاییتکن و سالئق اعتقادات، رفتارها، که را بندی طبقه ستمیس

 و طیشرا در تناسب به که استی یرفتارها و حاالت ادراک، تفکر، جادیا نهیزم در حصر و حدیب تیظرف رندهیدربرگ عادات،

 عامالن. شودی م گرفته نظر در بازی عنوان به ورزش و نیتمر ویبورد نظر از. شودیم جادیای خیتار وی اجتماع هایتیموقع

 بهی ورزش رشته از خود اتینظر در ویبورد. برندیکارم به رسوم و عادات مختلف انواع اساس بر را بازی هایتیموقع اجتماع

 کسب. کنندیم میترسی اجتماع عادات مختلف انواع اساس بر را بازی تیموقعی اجتماع عامالن. کندیم ادی بازی عنوان

 معتقد وی. کندی م اشاره زین ورزش وی اجتماع طبقه به خود مباحث در ویبورد. باشدی نمی نیب شیپ قابل بازی در تیموقع

 دری اجتماع طبقه. گرددیم آشکار و مشخصی فرهنگ هایتیفعال ریسا و ورزش قیطر ازی اجتماع طبقه هر عادات است

 تیعضو به در انحصاریی ورزش هایباشگاه که طوری به. ابدییم ظهور ورزشکاران سوی از آنها انتخاب وی ورزش هایباشگاه

 م.یابییم خاص هایباشگاه در هیسرما باالی سطح با را باال سطح افراد و رندیگیم نظر در رایی هاتیمحدود خود اعضاء گرفتن

گردد. در اینجا فرد به طرق گوناگون از جمله تماس با سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام در سطح نهادی بیشتر مطرح می

اجتماعی خود را تقویت خواهدکردکه باعث دستیابی فرد به منابع و اعتماد  ... دیگران، ایجاد صمیمیت و احترام به تعهدات و

های اجتماعی خواهدشد. بنابراین سرمایه اجتماعی افراد بستگی های بیشتر و تقویت مشارکت اجتماعی فرد در شبکهفرصت

همیاری، احساس صمیمیت و کنند و همچنین بستگی به میزان اعتماد، به شبکه پیوندهایی دارد که افراد با دیگران برقرار می

 .کنند داردهایی که از دیگران در جریان این روابط دریافت میحمایت
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ها بازی شود و افراد در قالب آنآید و نهادینه میای بادوام در میاین بدان معناست که روابط اجتماعی به صورت شبکه

کنند. سپس به صورت منبعی در اختیار کنشگران تجربه میمکرر خود یعنی مراودات روزمره و همکاری و همیاری را تمرین و 

که در فضایی  آیدالبته در صورتی روابط اجتماعی به صورت منابع بالقوه برای تحقق اهداف جمعی در می .قرارگیرند

 .آمیز و مبتنی بر هنجارهای دعوت کننده به مشارکت و همیاری دیگران بنا شده باشداعتماد

 صورت به دیبا ورزش ،یورزش هایتیفعال در مداوم مشارکت برای الزم طیشرا جادیا برای معتقدند دسونیفر و راولند

 لذت بصورت ورزش ارائه. ندینما دایپ لیتما آن به دوباره ندهیآ در بتوانند آنها تا گردد ارائه افراد به نییپا نیدرسنی لذتبخش

 آن در افراد مشارکت و درآمدهی درون لیم کی صورت بهی ورزش هایتیفعال در مشارکت گرددکهی م سبب افراد به بخش

 راهکاری ورزش در ندیآ خوش و بخش لذت تجارب رییگ شکل برای الزم طیشرا جادیا آنها نظر به. ابدی ادامه مداوم بطور

 خصوص در افراد نگرش رییتغ سبب خود نوبه به که باشدی م نییپا نیدرسنی ورزش هایتیفعال سطح شیافزا برای مناسب

 مشارکت قیطر از افراد برای  یسالمت مانند سودمندتری و بلندمدت جینتا تر،کسبمهم همه از وی بدن تیفعال و نیتمر ارزش

 .گرددی م شانیزندگ درطولی ورزش هایتیدرفعال مداوم

 ،یورزش هایتیفعال در مشارکت نمودن بخش لذت بری مبن دسونیفر و راولند هینظر از رییگ بهره با مونیس و لناسکن

 در مشارکت ادامه به میتصم و لیمی معن به کهی ورزش تعهد مدل نام به بزرگتریی زشیانگ مدل در رای ورزش لذت ریمتغ

 جهت فرد خواست و لیم دهنده نشان ،یروانشناخت ساختار کی عنوان بهی ورزش تعهد .رندیگی م بکار است،ی ورزش تیفعال

 نشان و مشارکت ادامه برای فردی زشیانگ روهایین کننده منعکسی ورزش تعهد. استی ورزش هایتیفعال در مستمر شرکت

 تواندیمی ورزش تعهد. باشدی م نیمع تیفعال ای رفتار کی ادامه بر پافشاری بری مبتنی روان ساختهای ریز تیاهم دهنده

ی ورزش هایتیفعال انواع در مستمر شرکت به تعهد ای و( فوتبال مثال برایی ) ورزش رشته کی ،یورزش برنامه کی به مربوط

 .باشد

 :هامدل نظری تحقیق و فرضیه

(، 5برای بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان، مدلی به صورت زیر در نظر گرفته شده است )شکل 

 تحقیق زیر، فرضیات مطرح شده در این مقاله بدین صورت است:بر این، بر اساس مطالبی که قبالً یاد شد و نیز مدل  عالوه

 و مشارکت ورزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.زنان  اجتماعی مشارکت بین  -5

 و مشارکت ورزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.زنان اعتماد اجتماعی بین  -7

 آنان رابطه معنی داری وجود دارد. و مشارکت ورزشیزنان  شبکه روابط اجتماعیبین  -7

 و مشارکت ورزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.زنان اجتماعی  انسجامبین  -4
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 آنان رابطه معنی داری وجود دارد. و مشارکت ورزشی آگاهی اجتماعی زنانبین  -1

زنان تفاوت معنی داری وجود ( و مشارکت ورزشی وضعیت تأهل، اقتصادی -پایگاه اجتماعیبین عوامل فردی )سن،  -6

 دارد.

 . مدل نظری تحقیق1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 :روش

 زنان کلیه تحقیق این در آماری است. جامعه گرفته صورت پرسشنامه ابزار از استفاده با و پیمایشی روش به حاضر پژوهش

باشد.  می 75160 حدود 1392 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین اساس بر و استشهر خلخال  سال 15 باالی

 بوده نفر 377 مطالعه مورد نمونه اساس این بر که است شده استفاده نمونه حجم تعیین برای کوکران فرمول از پژوهش این در

 3 شهر جامع نقشه طریق از نمونه انتخاب نحوهاست. شده انتخاب ایمرحله چند ای خوشه تصادفی گیرینمونه روش با و

 شده، انتخاب تصادفی بصورت بلوک چند یا یک محله هر از بعد مرحله در و گردید انتخاب تصادفی بطور محله 6 بین از محله

 هر در نظر مورد نمونه حجم متناسب توزیع با و خانوار تعداد نسبت به برق سازمان اشتراک شناسایی کد از استفاده با سپس

 .شدند مشخص خانوارها بلوک،

نیز سطوح سنجش و تأثیرگذاری عّلی متغیرها توجه بایست به فرضیات پژوهش و ها میبه منظور تجزیه و تحلیل داده

کند. بر این اساس، در این پژوهش برای گیری طلب میهایی را در سطح معینی از اندازهداشت. زیرا هر روش آماری داده

قایسه آزمون م های ضریب همبستگی پیرسون وز آزمونتوصیف متغیرها از جدول فراوانی، برای بررسی ارتباط بین متغیرها ا

 شود.استفاده می (Tها )میانگین

یمشارکت ورزش  

وضعیت تأهل،  )سن، ایمتغیرهای زمینه

 اقتصادی( -پایگاه اجتماعی

اد اعتمشناختی ) -سرمایه اجتماعی ذهنی

(اجتماعی، آگاهی اجتماعی  

عی، سرمایه اجتماعی عینی )مشارکت اجتما

(شبکه روابط اجتماعیانسجام اجتماعی،   
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 مبتنی حاضر تحقیق اعتبار است. گرفته شده بهره پیشین تحقیقات در شده استفاده هایشاخص از عمدتاً  پرسشنامه ساخت در

 کرونباخ آلفای است. ضریب شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از ابزار تحقیق پایایی از اطمینان باشد. برایمی صوری اعتبار بر

 است. زیرآمده ابعاد( درجدول وابسته )به تفکیک و مستقل متغیرهای از  یک هر برای

 

  

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش. 5جدول شماره 

 

 آلفا تعداد سوال متغیر

 27/1 11 اعتماد اجتماعی

 27/1 8 مشارکت اجتماعی

 76/1 8 شبکه روابط اجتماعی

 22/1 8 انسجام اجتماعی

 81/1 2 آگاهی اجتماعی

 81/1 11 مشارکت ورزشی

 27/1 01 جمع

 

 ها:یافته

 آزمون فرضیات اصلی پژوهش

 های ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.بین سرمایه اجتماعی زنان و مشارکت آنان در فعالیت

که رابطه بین ابعاد سرمایه  برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به این ترتیب

 بررسی شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است. های ورزشیاجتماعی زنان و مشارکت آنان در فعالیت
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 های ورزشی. رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی زنان و مشارکت آنان در فعالیت7جدول شماره 

 جمع مشارکت ورزشی زنان متغیر

  r= /6390 همبستگیضریب  اعتماد اجتماعی

 sig= 0/000 داریسطح معنی 722

  r= /8190 ضریب همبستگی مشارکت اجتماعی

 sig= 00/00 داریسطح معنی 722

  r= /5610 ضریب همبستگی شبکه روابط اجتماعی

 sig= 0/000 داریسطح معنی 722

 انسجام اجتماعی

 

  r= /4340 ضریب همبستگی

 sig= 0/000 داریسطح معنی 722

 آگاهی اجتماعی

 

 r 722= /7330 ضریب همبستگی

 sig= 0/001 داریسطح معنی

 

sig= )درصد  11در سطح اطمینان  مشارکت ورزشیو  اعتماد اجتماعیدهد رابطه بین نشان می 7طوری که جدول شماه همان

از سطح اعتماد اجتماعی باالتری که  زنانیدار است. به این ترتیب که معنی (r= /6390) و ضریب همبستگی پیرسون (00/00

 اجتماعی و مشارکت ورزشی مشارکتهمچنین رابطه بین است. های ورزشی بیشتر در فعالیتنیز اشان مشارکت برخوردار هستند،

زنانی که دار است. به این ترتیب که معنی (r= /8190)و ضریب همبستگی پیرسون  (sig= 0/000)درصد  11در سطح اطمینان 

. ضریب همبستگی های ورزشی نیز بیشتر استاشان در فعالیتسطح مشارکت های اجتماعی مشارکت بیشتری دارند،در فعالیت

درصد  11داری دهد که بین دو متغیر در سطح معنینیز نشان می اجتماعی و مشارکت ورزشی شبکه روابطپیرسون بین دو متغیر 

(00/00 =sig)  با ضریب همبستگی پیرسون(5610/ =r) شبکه  وجود دارد. به این صورت که هر چقدر داریرابطه مستقیم معنی

اجتماعی و  انسجامرابطه بین  شود.های ورزشی نیز بیشتر میاشان در فعالیتشود، مشارکتتر میروابط اجتماعی زنان گسترده

دار است. به این معنی (r= 0/434)و ضریب همبستگی پیرسون  (sig= 0/000)درصد  11مشارکت ورزشی در سطح اطمینان 

. های ورزشی بیشتر استاشان نیز در فعالیتاجتماعی باالتری برخوردار هستند، مشارکت انسجامترتیب که زنانی که از سطح 

r= )و ضریب همبستگی پیرسون  (sig= 10/00)درصد  11در سطح اطمینان  مشارکت ورزشیبا  آگاهی اجتماعیسرانجام اینکه 

های ورزشی نیز اشان در فعالیتمشارکت، زنانی که از سطح آگاهی اجتماعی باالتری برخوردار هستندرابطه دارد؛ یعنی  (0/733

 .بیشتر است
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 :آزمون فرضیات فرعی پژوهش

های ورزشی در فعالیتاقتصادی( و مشارکت زنان  -ای )سن، وضعیت تأهل، پایگاه اجتماعیبین متغیرهای زمینه

 رابطه معنی داری وجود دارد.

 داری وجود دارد.های ورزشی تفاوت معنیاقتصادی زنان و مشارکت در فعالیت -فرضیه اول: بین پایگاه اجتماعی

 اجتماعی -. توزیع فراوانی برحسب پایگاه اقتصادی7جدول

 درصد فراوانی تعداد پايگاه اقتصادي اجتماعی

 7886 142 پایین

 7088 170 متوسط

 7081 60 باال

 111 722 کل

 

 اجتماعی -بندی میانگین مشارکت ورزشی طبقات اقتصادی. گروه7جدول

Subset for α=0.05 

 
  تعداد

7 7 1 

 پایین 142 18716  

 متوسط 170  78471 

 باال 60   08772

 سطح معنی داری  18111 18111 18111

 

داری در اجتماعی اختالف معنی -های مختلف پایگاه اقتصادیآماری بین مشارکت ورزشی و گروه ، از نظر7با توجه به جدول 

های بیشترین مشارکت ورزشی را دارا بودند، گروه 10773اجتماعی باال با میانگین  -های اقتصادیوجود دارد. گروه 0001سطح 

در گروه سوم  50651اجتماعی پایین با میانگین  -اقتصادی در گروه دوم و گروه 70475اجتماعی متوسط با میانگین  -اقتصادی
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اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان مورد تأیید قرار می  -مشارکت ورزشی قرار گرفتند. بنابراین فرضیه رابطه بین پایگاه اقتصادی

 گیرد. جدول باال نشان می دهد که سه طبقه در سه گروه مختلف دینداری قرار دارند.

 داری وجود دارد.های ورزشی تفاوت معنین سن زنان و مشارکت آنان در فعالیتفرضیه دوم: بی

 های توصیفی. آماره4لجدو

 بیشترين مقدار کمترين مقدار دامنه تغییرات انحراف استاندارد میانگین تعداد

722 70816 18211 47 10 76 

 

 . مقایسه میانگین مشارکت ورزشی برحسب رده های مختلف سنی0جدول

 رده هاي سنی تعداد میانگین مشارکت ورزشی

 سال 70کمتر از  117 187876

 سال 70تا  70 114 127817

 سال 40تا  70 87 118847

 سال 40بیشتر از  28 116811

 

( از همه بیشتر و میزان مشارکت ورزشی 587071سال ) 71میانگین مشارکت ورزشی در رده سنی کمتر از  4با توجه به جدول 

 ( است.501055سال از همه کمتر ) 41رده سنی بیشتر از در 

 داری وجود دارد.های ورزشی تفاوت معنیفرضیه سوم: بین وضعیت تأهل زنان و مشارکت آنان در فعالیت

 مشارکت ورزشی زنان مجرد و متأهل. مقایسه میانگین و انحراف معیار 6جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین وضعیت تأهل 
 آزمون

 سطح معناداری درجه آزادی Tه آمار

 مشارکت ورزشی
 182141 7876 مجرد

18711 727 18111 
 18774 7872 متأهل
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. باشدمی 7073زنان متأهل با میانگین ، باالتر از 7061با میانگین  زنان مجرد مشارکت ورزشیتوان گفت براساس جدول فوق می

 شهر خلخال تفاوت معناداری وجود دارد. مشارکت ورزشی زنانو  وضعیت تأهلدهد که بین های جدول فوق نشان مییافته

 :گیریبحث و نتیجه

بر مشارکت زنان در  سرمایه اجتماعیهای تجربی استدالل مقاله حاضر این است که با توجه به رویکردهای نظری و پژوهش

اند، به فعالیت و زنان با توجه به سرمایه اجتماعی که در طول دوران زندگی خود کسب کرده های ورزشی تأثیر گذار استفعالیت

سرمایه اجتماعی زنان و میزان مشارکت پذیری آنان بررسی ارتباط بین  با توجه به آنکه هدف کلی این پژوهش، پردازند.ورزشی می

 شود:های پژوهشی پرداخته مییهها به تبیین فرضآمده از نتایج دادههای به دست با استناد به یافته است های ورزشیدر فعالیت

، برابر با 1تا  5های ورزشی به طور کلی بر روی مقیاسی با دامنه های تحقیق، میانگین مشارکت زنان در فعالیتبر اساس یافته

ها با نتایج پژوهش یینی است. این یافتههای ورزشی در سطح پامشارکت زنان در فعالیت است. این امر بیانگر این است که 501

(، ویبلر و همکاران 5715(، احمدی و کارگر )5781مظفری و همکاران ) (،5788(، حسن زاده و همکاران )5787شادی طلب )

های خود به این نتیجه رسیدند که تمایل زنان به ورزش کمتر از حد متوسط است ( مطابقت دارد. این محققین در پژوهش5118)

بعد ذهنی های این تحقیق مؤید این است که ای ضعیف است. همچنین یافتههای ورزشی در زنان به طور قابل مالحظهفعالیت و

انجام و عالقمند هستند و این بدان معناست که زنان شهرستان خلخال نسبت به ورزش  (701) در زنان باالستمشارکت ورزشی 

 ظرفیت. این شکاف بین بعد ذهنی و عینی مشارکت ورزشی بیانگر این است که استهای ورزشی برای آنان رضایت بخش فعالیت

 ربط بالفعل گردد.بالقوه مشارکت در زنان از وضعیت مناسبی برخوردار است که بایستی با اقدامات الزم از سوی نهادی ذی

بعد متغیر سرمایه  1که در همه  ای معرف از زنان ساکن شهر خلخال نشان دادآزمون تجربی فرضیات فوق بر روی نمونه

 ،(مشارکت ورزشی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعیاجتماعی )

مشارکت ورزشی زنانی که از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردار بودند بیشتر از زنانی بود که سرمایه اجتماعی پایینی داشتند و 

بدین ترتیب نتایج تحقیق مبین  های ورزشی وجود داشت.بعد سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت 1طه معناداری بین این راب

تأیید فرضیات ما بود. به عبارت دیگر هر چه سرمایه اجتماعی زنان در ابعاد پنج گانه بیشتر باشد به همان اندازه تمایل به مشارکت 

ای )پایگاه های پژوهش وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای زمینههمچنین یافته تشر خواهد شد.های ورزشی نیز بیدر فعالیت

 10773اجتماعی باال با میانگین  -های اقتصادیگروهاجتماعی، سن و جنسیت( و مشارکت ورزشی را تأیید کرد.  -اقتصادی

 -در گروه دوم و گروه اقتصادی 70475متوسط با میانگین اجتماعی  -های اقتصادیبیشترین مشارکت ورزشی را دارا بودند، گروه

افرا  که انتظاری و تصوردهد که . این نتیجه نشان میدر گروه سوم مشارکت ورزشی قرار گرفتند 50651اجتماعی پایین با میانگین 

 (5714اسدی )( و 5717ایمان )های این نتیجه با یافته .است متفاوت بسیار دارند، ورزش از اجتماعی مختلف های پایگاه به متعلق

 مطابقت دارد.

ورزشی زنان های ورزشی دارند. به طوری که مشارکت از نظر وضعیت تأهل، زنان مجرد وقت بیشتری برای مشارکت در فعالیت

توان گفت زنان مجرد از استقالل عمل . در این رابطه میباشدمی 7073، باالتر از زنان متأهل با میانگین 7061مجرد با میانگین 

میزان  باروری و نگهداری فرزند ازبیشتری برخوردار هستند ولی زنان متأهل به دلیل مسائلی که ازدواج با خود به همراه دارد نظیر 
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( 5717همکاران ) (، اسالمی مرزنکالته و5786های احسانی و همکاران )شود. این نتیجه با یافتهاشان کاسته میهای ورزشیفعالیت

یانگین شود. مهای ورشی منجر میهمچنین نتایح پژوهش نشان داد که افزایش سن به کاهش مشارکت در فعالیت دارد. همخوانی

( از 587071سال ) 71کمتر از  دهد که میانگین مشارکت ورزشی در رده سنینشان می سنی های مختلفمشارکت ورزشی در رده

در این رابطه ای که نکته ( است.501055سال از همه کمتر ) 41همه بیشتر و میزان مشارکت ورزشی در رده سنی بیشتر از 

های سن به تنهایی بر مشارکت ورزشی زنان تأثیرگذار نیست، بلکه با افزایش سن به دلیل اینکه اتفاقاین نیست که توان گفت می

های ، با افزایش سن زنان مشارکت در فعالیتدهدازدواج، بچه دار شدن، شاغل شدن و ... رخ می مانندی در زندگی زنان جدید

 یابد.ورزشی کاهش می

از  مشارکت ورزشی بانواناجتماعی در تحلیل  سرمایهشناختی های تحقیق حاضر نشانگر این واقعیت است که متغیر جامعهیافته

ای طبیعی یا اجتماعی نیست، ای از روابط، ودیعهبه عقیده بوردیو، سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه .استوردار اهمیت بسزایی برخ

توانند از طریق آن به منابع بلکه در طول زمان برای کسب آن باید تالش کرد. از نظر وی روابط اجتماعی پلی است که زنان می

های اجتماعی است، که این مشارکت شبکهدر قیقت تأکید وی بر مشارکت زنان اقتصادی و فرهنگی دسترسی داشته باشند در ح

بنابراین اگر بپذیریم سرمایه اجتماعی متغیری مهم و تأثیرگذار بر  شود.سبب دسترسی زنان به به منابع و امکانات گروهی می

 های ورزشی سودمند باشد.غیب زنان به فعالیتریزی برای تربرنامهتواند در های ورزسی است، توجه به آن میمشارکت در فعالیت

 :منابع

(. بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان 5786احسانی، محمد، کوزه چیان، هاشم، کشگر، سارا. ) -

 .53های ورزش تفریحی. پژوهش در علوم ورزشی. شماره شهر تهران در فعالیت

جانبازان ورزشکار )مطالعه موردی  ن سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشیبی ارتباط(. 5714) اسدی، آزاده، قدیمی، بهرام. -

 . پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ورزش. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.(استان تهران

بانوان جوان و مشارکت آنان در (. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی 5717ایمان، محمد تقی، زهرا سادات، بنی فاطمه. ) -

 های ورزشیدر شهر یزد. فصلنامه غلمی تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر. سال هشتم. شماره دوم.فعالیت

(.  مقاله شکل های سرمایه از کتاب سرمایه اجتماعی )اعتماد، دموکراسی و توسعه( افشین خاکباز،  حسن 5784بوردیو، پیر) -

 .یان، چاپ اول، تهران: نشرشیرازهپو

 اعتماد،) اجتماعی سرمایه کتاب از عمومی زندگی و اجتماعی سرمایه برخوردار، جامعه مقاله(. 5784) رابرت پاتنام، -

 .شیرازه نشر:  تهران اول، چاپ پویان، حسن خاکباز، افشین( توسعه و دموکراسی

 یزد: انتشارات دانشگاه یزد.(.جامعه شناسی ورزش. 5788) مهربان. پارسامهر، -

 میان در ورزشی مشارکت و اجتماعی سرمایة های مؤلفه بین رابطة بررسی(. 5717)مدنی سعیدی مهر، بلگوریان، پارسا -

 نوجوانان.
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 محوریت با جوانان اجتماعی سرمایه تمایز (. سنجش5710رحمانی فیروز جاه، علی شارع پور، محمود، رضایی پاشا، صدیقه. ) -

ورزشی )مطالعه موردی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مازندران(. فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان.  مشارکت

 سال دوم. شماره دوم.
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