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اعتماد اجتماعي و مشاركت ورزشي زنان در جامعه يرسي رابطهرب

شهري ايران

1سيروس احمدي

Sahmadi@mail.yu.ac.ir
2سعيد كارگر

:چكيده
ختـه  اعتماد اجتماعي و مشاركت ورزشي در بين زنان در جامعه شـهري ايـران  پردا  يپژوهش حاضر به بررسي رابطه

نفر به عنوان نمونه تعيين 336ساله شهر جهرم هستند كه 15-30جامعه آماري، زنان. ، پيمايش استروش تحقيق. است

دو مقيـاس  اي مشتمل بـر امهابزار تحقيق پرسشن. اي انتخاب شدندو با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله

باشد كه جهت تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه بـه كمـك تكنيـك    واعتماد اجتماعي مينگرش به مشاركت ورزشي 

. هماهنگ دروني به روش آلفاي كرانباخ استفاده شده استيتعيين پايايي، از شيوهبرايتحليل عاملي، و 

امـا نتـايج تحليلـي    .كه نگرش زنان به مشاركت ورزشي در سطح پاييني اسـت استنتايج توصيفي پژوهش بيانگر آن 

هاي جمعيتـي، فقـط   در بين متغير. ثير داردبر نگرش زنان به مشاركت ورزشي تأاعتماد اجتماعي كه دپژوهش، نشان دا

يين متغير وابسته بر حسـب  تب. دار وجود داردمعنايرابطهو تحصيالت، بانگرش زنان به مشاركت ورزشي بين سن، تأهل

و دو متغيـر سـن  ، بيانگر آن اسـت كـه   اي با استفاده از رگرسيون چند متغيره به روش مرحلهمجموع متغيرهاي مستقل

در . كننـد از تغييرات  متغير وابسته را تبيين  مـي 069/0ها هستند و بيني كنندهترين پيشاعتماد نهادي، به ترتيب قوي

تحقيق با نتايج تحقيقات مشابه، مقايسه گرديده و پيشنهاداتي جهت گسترش مشاركت ورزشي زنان ارائه هاي پايان، يافته

.شده است

..ورزش-اعتماد بين فردي-مشاركت–اعتماد نهادي-اعتماد اجتماعي:هاواژهكليد

دانشگاه ياسوج استاديار جامعه شناسي-1
دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي -2
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مقدمه 
ايـن  مطرح گرديد و به طور چشمگيري گسترش يافت و بهاز اواسط قرن بيستم، ورزش به عنوان يكي از نهادهاي مهم اجتماعي 

هـاي ورزشـي چـه در بعـد     امـا مشـاركت زنـان در فعاليـت    . هاي ورزشي شركت نمايندزنان نيز امكان يافتند تا در فعاليتترتيب

مـثالً . ]9[نيستها مطلوبدر تمام دنيا محدود است و نرخ مشاركت ورزشي آناي و چه در بعد عمومي يا همگاني، تقريباًحرفه

]26[كـوهن و همكـاران   .]27[كننـد درصد زنان بريتانيايي در هيچ فعاليت ورزشي منظم حتي پياده روي نيز شركت نمـي 47

بر اساس . باشدمعتقدند در بسياري از جوامع حتي جوامع توسعه يافته فرصت هاي زنان براي مشاركت ورزشي كمتر از مردان مي

اين كه سالمت زنان به عنوان نيمـي از  با توجه به.]21[هاي ورزشي پايين استزنان ايراني نيز در فعاليتشواهد، نرخ مشاركت 

تواند به نحو مناسبي به ايـن نيـاز   هاي ورزشي ميافراد جامعه و نيز مادران فرزندان، براي هر جامعه ضروري است و انجام فعاليت

اي كـه نـرخ   بـه گونـه  .]38[ه ويژه در بعد عمومي گسـترش دهـد  برا ورزشي ركت مشااند تالش كردهپاسخ دهد، جوامع مختلف 

34درصد، در كانادا بـه  30، در ايتاليا به ]35[درصد 5/28درصد، در آلمان به8/9در روسيه به هاي همگاني ورزشمشاركت در

68درصد، و در ژاپـن بـه   54هنگ كنك به درصد، در52درصد، در استراليا به 45درصد، در دانمارك به 41درصد، در نروژ به 

و سهم زنـان نيـز در   درصد است10در ايران كمتر از هاي همگاني ورزشاما نرخ مشاركت در . رسيده است]23[،]29[،در صد

هاي ورزشي تابع عوامل متعددي است اما فرض اساسي پـژوهش حاضـر   شركت زنان در فعاليت. باشدها چشمگير نمياين فعاليت

با اين تفاصيل هدف اصلي مقاله حاضر ايـن اسـت كـه    . اين است كه مشاركت ورزشي زنان پيوند نزديكي با اعتماد اجتماعي دارد

.مشاركت ورزشي در بين زنان در جامعه شهري ايران را بررسي و ارتباط آن را با اعتماد اجتماعي آشكار سازد 

مباني نظري 
كنند و معتقدند اعتمـاد، پـيش شـرط مشـاركت در فعاليـت هـاي       ر مبناي اعتماد، تبيين ميانديشمندان، مشاركت را ببرخي 

كنـد و زمينـه را بـراي مشـاركت، فـراهم      جمعي ايجـاد مـي  يچرا كه اعتمادكردن، نوعي روحيه]19[، ]31[اجتماعي است 

مشاركت، توام با حس دهد و معتقد است كه  رابطه بين اعتماد و مشاركت را مورد توجه قرار مي]6[اينگلهارت.]12[سازد مي

. گرددگيري تقويت ميگردد و حوزه كنش و تصميمبيني مياعتماد است و به واسطه اعتماد، رفتارها قابل پيش

پارسونز اعتماد را عامل ايجـاد اتحاد،انسـجام اجتمـاعي، ثبـات و نظـم و جانسـون اعتمـاد را بـراي رشـد و گسـترش روابـط و            

اعتمـاد اجتمـاعي   . ]33[گيرد هاي سرمايه اجتماعي در نظر ميلفهؤپاكستون اعتماد را از م. ]5[دانند روري ميها ضمشاركت

كنـد تـا عاليـق و منـافع خـود را      هاي مختلف اجتماعي كمك ميثري دارد و به گروهؤدر ايجاد حس مشاركت و تعاون نقش م

دهد تا بـه اهـداف اجتمـاعي خـود     ريزان اجتماعي قرار مياختيار برنامهمطابق اميال و عاليق ديگران كنند و فرصت الزم را در

در . وجود اعتماد باعـث پيـدايش آرامـش، امنيـت و سـالمتي روان خواهـد گرديـد       « :گويدشولتز مي.]4[تر دست يابند راحت

هـاي خـود را   و خواسـته هـايي نظيـر بـه مخـاطره افتـادن نيازهـا      اي كه اعتماد وجود داشته باشد افـراد كمتـر دغدغـه   جامعه

اعتماد اجتماعي، ايجاد كننده تعاون و همياري اسـت  . گيري پيوندها و معاهدات اجتماعي استاعتماد الزمه شكل.]14[»دارند

پاتنـام در  .]3[شـود  ها قادر به حل مشكالت و انجام تعهدات اجتماعي مـي و فقط در اين حالت است كه در عين وجود تفاوت

اعتمـاد  « . بطه متقابـل ايـن عوامـل توجـه دارد    خطي معتقد نبوده ، بلكه به رايشاركت و اعتماد به يك رابطهميمورد رابطه

. »كننـد يكديگر را تقويـت مـي  آميز ، متقابالًمدني و همكاري موفقيتهاي مشاركتاجتماعي ، هنجارهاي معامله متقابل، شبكه

بنابراين اعتماد الزمه مشاركت افـراد در  .]7 [داندا در گرو اعتماد اجتماعي ميبقا و پايداري تعاون و همكاري هدفمند ر،پاتنام
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همه جانبه كه در آن همـه آحـاد جامعـه مشـاركت فعـال      شود؛ به عبارت ديگر ، براي انسجام ، نظم و توسعهامور محسوب مي

.ضرورت دارد ) اعتماد اجتماعي(داشته باشند، افزايش اين عنصر 

پژوهشمدل تحليلي 
با توجه به مباني نظري مطرح شده، نظريه اعتماد اجتماعي جهت تبيـين مشـاركت ورزشـي زنـان ، انتخـاب و مـدل تحليلـي        

. پژوهش به شرح زير ترسيم شده است 

فرضيات و سواالت تحقيق
. د روجود داياجتماعي و نگرش زنان به مشاركت ورزشي رابطهبين اعتماد-

.باشددر قالب اين فرضيه كلي دو فرضيه ويژه نيز مورد نظر مي-

. وجود دارد يبين فردي و نگرش زنان به مشاركت ورزشي رابطهبين اعتماد -

. وجود دارد يبين اعتماد نهادي و نگرش زنان به مشاركت ورزشي رابطه-

هـا  بـه   و نگـرش آن ) فرزنـد، وضـع اشـتغال   داشـتن  سن، وضع تاهل، تحصـيالت،  (هاي فردي جمعيتي زنان آيا بين ويژگي-

وجود دارد؟ايمشاركت ورزشي رابطه

روش شناسي
ساله شهر جهرم است كه بـر اسـاس   15-30زنانيجامعه آماري،كليه. روش به كار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي است

گيري كوكران، نمونه با استفاده از فرمول نمونهيجهت تعيين اندازه. نفر بوده است23262ها تعداد آن1385سرشماري سال 

نفر به دست آمد امـا  322نمونه ياندازهt=96/1و d=05/0بر اساس تحقيقات پيشين، q= 7/0و P= 3/0ير و تعيين مقاد

اي اسـت و  گيري، تصادفي چند مرحلـه نمونهيشيوه. نفر افزايش يافت350تر، اندازه نمونه بهبراي دستيابي به برآوردي دقيق

روي نقطـه بـر  10سپس به طور تصـادفي . بر روي آن مشخص گرديدyو xجهت انجام آن، ابتدا نقشه شهر مدرج و محورهاي 

در مجموع . گيري انتخاب گرديدندها به عنوان محل نمونهانتخاب شدند و محل تقاطع آنyنقطه بر روي محور 10و xمحور 

ورزشينگرش به مشاركت 

احساسي

عملي
اعتماد اجتماعي

هاي جمعيتيويژگي

داشتن فرزندتحصيالتتاهلشغل سن

بين فردي نهادي
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نفر حاضر به پاسخگويي شدند و اطالعات از آنان جمع 336مراجعه قرار گرفتند كه فقط نفر مورد 350در ده نقطه شهر تعداد

گويـه ، نگـرش   5نگـرش احساسـي   (مشتمل بر دو مقياس نگرش به مشاركت ورزشيايابزار سنجش، پرسشنامه. آوري گرديد

باشـد كـه بـر اسـاس طيـف      مـي )  ويـه  گ5گويه ، اعتماد نهادي 5اعتماد بين شخصي ( اجتماعي اعتماد و،)  گويه 7عملي  

براي . بندي شدنددرجه) 1=مخالفو كامال2ً=، مخالف3= ،   بي نظر4=، موافق 5= كامال موافق (ليكرت اي ارزيابي پنج درجه

و حـداقل ) 8(توانـد از  ي شده است كه دامنه نمرات مـي گيرگويه در قالب طيف ليكرت  اندازه8سنجش اعتماد اجتماعي  از 

و  اعتمـاد  ) interpersonal Trust(در اين پژوهش اعتماد در  قالب  دو سنجه  اعتماد  بين  شخصي ،باشدحداكثر)  40(

گويه 10براي سنجش نگرش به مشاركت ورزشي  از .]12[مورد سنجش قرار گرفته است)  (institutional  Trustنهادي

در . باشـد حـداكثر ) 50(و حداقل) 10(كه دامنه  نمرات مي تواند از  ،شده استگيري  استفاده در قالب طيف ليكرت اندازه

اين پژوهش نگرش به مشاركت ورزش در قالب دو بعد  نگرش احساسي و نگرش عملي به ورزش مـورد سـنجش قـرار گرفتـه     

.داري استفاده شـده اسـت   در روش اسنادي از تكنيك فيش برو،باشدآوري اطالعات مصاحبه حضوري ميتكنيك گرد.است

تعيـين پايـايي آن از همـاهنگي درونـي بـه روش آلفـاي       بـراي جهت تعيين اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحليل عاملي، و 

. خالصه شده است1كرانباخ استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره 

اجتماعي و نگرش به مشاركت ورزشيهاي اعتماد تعيين اعتبار و پايايي مقياس1جدول شماره 

عامل هانگرش به مشاركت ورزشي
مقدار 

ويژه

واريانس 

تبيين شده

ضريب 

آلفا 

)ابعاد(

ضريب 

كل (آلفا 

)مقياس

احساسيعملي

وزن عامليوزن عاملي

779/0مي خواهم به عضويت يك تيم ورزشي درآيم

8/35/3183/0

786/0

759/0مي كنم با ورزش بدنم را آماده نگه دارمسعي 

755/0مي خواهم سكوهاي افتخار ورزشي كسب كنم

729/0براي ورزش به باشگاه مي روم

680/0به طور منظم ورزش مي كنم

622/0مي خواهم از طريق ورزش امرار معاش كنم

656/0موفقيت ورزشي لذت بخش است

4/11/1252/0

535/0ورزش بيش از هر فعاليت ديگري جذاب است

521/0فعاليت هاي ورزشي بيشتر مردانه هستند

505/0فعاليت هاي ورزشي پر تنش هستند

جهت متناسب بودن اندازه KMOآزمون 

نمونه
793/0

جهت درست بودن تفكيك Bartlettآزمون

عامل ها
000/0Sig =66Df =1036Chi-square =

بين شخصينهادياعتماد اجتماعي

740/0اعتماد به پليس

6/23/2674/0

715/0اعتماد به پرستاران

708/0اعتماد به پزشكان
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677/0اعتماد به قضات

609/0

507/0اعتماد به معلمان

پايبندي به قول و دربين دوستان به سختي 

قرار وجود دارد
708/0

5/17/1455/0 691/0به سختي مي توان به ديگران اعتماد كرد

634/0غريبه ها قابل اعتماد نمي باشند

جهت متناسب بودن اندازه KMOآزمون 

نمونه
730/0

جهت درست بودن تفكيك Bartlettآزمون

عامل ها
٠٠٠/٠Sig =٤٥Df =٤٧٩Chi-square =

و بـراي سـازه اعتمـاد    ) 793/0(براي سـازه نگـرش بـه مشـاركت ورزشـي     KMOبر اساس نتايج به دست آمده، مقدار آزمون 

بـراي به عالوه شاخص مجذور كاي براي آزمون كرويـت بارتلـت،   . نمونه استياست كه بيانگر كفايت اندازه/.) 730(اجتماعي 

تحليـل  . ها همبستگي وجـود دارد دار است و نشان مي دهد بين متغيربه لحاظ آماري معنياست كه ) >000/0P(هر دو سازه 

ها نيز به همان اندازه در عاملي مورد نظر از نوع تاييدي است و با توجه به ابعادي كه براي هر سازه تعريف شده بود تعداد عامل

در مجموع در مقياس نگرش به مشاركت ورزشـي  . ه استهاي مربوط به هر كدام مشخص شدلفهؤنظر گرفته شد كه عوامل و م

گويه  نسبت به آن چه در ابتدا طراحي شده بودند به دليل نداشتن بار عـاملي يـا   2گويه، و در مقياس اعتماد اجتماعي هم 2

انگر آن است كه نتايج تحليل عاملي بي. بيني شده بودند، از مدل حذف گرديدندچه پيشهمبستگي داشتن با عواملي غير از آن

. است) درصد41( و درسازه اعتماد اجتماعي )درصد 6/43(نگرش به مشاركت ورزشي يميزان واريانس تبيين شده در سازه

و در سـازه اعتمـاد   ) 786/0(مشاركت ورزشينگرش به يها نيز محاسبه شده است كه مقدار آن در سازهپايايي هر يك از سازه

يـك  تحليل واريـانس مسـتقل، هاي آماري تـي روشها، از جهت آزمون فرضيات با توجه به نوع داده.  است) 609/0(اجتماعي 

. شده استاستفاده ساده و چند متغيره،، تحليل رگرسيونطرفه

هاي توصيفي يافته
نفـر  65مجـرد، ) درصـد 7/57(نفـر  194متاهـل،  ) درصد3/42(نفر 142نفر پاسخگو 336بر اساس نتايج توصيفي، از مجموع 

بـدون  ) درصـد 7/71(نفـر  241داراي فرزنـد، و ) درصـد 3/28(نفر 95غير شاغل، ) درصد7/80(نفر 271شاغل،) درصد3/19(

ها كه بر حسب تعداد سال هاي تحصيل سـنجش  سال و ميانگين تحصيالت آن6/22ميانگين سني پاسخگويان . اندفرزند بوده

2/29هاي تحقيق، ميانگين نگرش زنان نسبت به مشاركت ورزشـي يج توصيفي سازهاساس نتااما بر. سال بوده است13شده بود 

.است 8/18و ميانگين اعتماد اجتماعي 
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هاي تحليلييافته

بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي ونگرش زنان به مشاركت ورزشي -

مشاركت ورزشي در دو بعد احساسـي و عملـي سـنجش    با توجه به اين كه اعتماد اجتماعي در دو بعد نهادي و بين شخصي، و 

2ها به طور مجزا محاسبه شده است كه نتايج آن به شـرح جـدول شـماره    شده است، رابطه دوسازه به طور كلي و نيز ابعاد آن

. است
بررسي رابطه بين اعتماد اجتماعي ونگرش زنان به مشاركت ورزشي) 2(جدول شماره

ضريب 

همبستگي

ضريب 

تعيين

tsigمقدار fsigمقدار 

)كل(اعتماد اجتماعي

)كل(مشاركت ورزشي

150/0020/0726/7006/0779/2006/0

بين شخصي

مشاركت احساسي

050/0001/0849/0358/0921/0358/0

بين شخصي

مشاركت عملي

080/0003/0159/2143/0469/1143/0

نهادي

مشاركت احساسي

174/0027/0405/10001/0226/3001/0

نهادي

مشاركت عملي

065/0001/0415/1235/0190/1235/0

دار اسـت و طـي آن   معنـا )مجمـوع ابعـاد   (و مشاركت ورزشي ) مجموع ابعاد(اعتماد اجتماعي يبر اساس نتايج جدول، رابطه

بررسي روابط بـين ابعـاد دو سـازه    . تبيين نمايد تواند تغييرات واريانس نگرش زنان به مشاركت ورزشي را اعتماد اجتماعي مي

اعتمـاد نهـادي بـا    يامـا رابطـه  . اعتماد بين شخصي با مشاركت عملي و احساسي معنا دار نيست يبيانگر اين است كه رابطه

ساسـي نيـز   مشاركت اح،بنابراين با افزايش اعتماد نهادي. دار است و با مشاركت عملي معنا دار نيستمشاركت احساسي، معنا

.يابدافزايش مي

متغيرهاي جمعيتي و نگرش زنان نسبت به مشاركت ورزشييبررسي رابطه-

مجمـوع  (پنج متغير جمعيتي سن، تاهل، تحصيالت، وضع اشتغال، و داشتن فرزند، با نگرش زنان به مشاركت ورزشـي يرابطه

بر اساس نتايج بـه دسـت آمـده،    . انعكاس يافته است4و3مورد سنجش قرار گرفته است كه نتايج آن در جداول شماره ) ابعاد

بـه مشـاركت ورزشـي، معنـادار اسـت و طـي آن بـا افـزايش سـن و          رابطه سن، تحصيالت، وضع تاهل، با نگرش زنـان نسـبت   

تـر از نگـرش   به عالوه نگرش زنان متاهل به مشاركت ورزشي مثبـت . تحصيالت، نگرش به مشاركت ورزشي افزايش يافته است

.زنان مجرد است
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بررسي رابطه بين سن و تحصيالت با نگرش  به  مشاركت ورزشي)3(جدول شماره 

ضريب

تگيهمبس

ضريب 

تعيين

FSigtSig

سن

)مجموع ابعاد(مشاركت ورزشي

250/0060/02/22000/07/4000/0

تحصيالت

)مجموع ابعاد(مشاركت ورزشي

163/0024/01/9003/01/3003/0

مشاركت بدون فرزند،در -غير شاغل،و داراي فرزند-مجرد، شاغل-مقايسه ميانگين افراد متاهلبررسي )4(جدول شماره 

ورزشي

ميانگين مشاركت متغير

ورزشي

tdfSigمقدار انحراف معيار

7/308/52/2334026/0متاهلوضع تاهل

6/284/6مجرد

334073/0- 9/281/68/1غير شاغلشغل

5/307/6شاغل

334217/0- 02/29306/62/1بدون فرزندفرزند

95/29983/5داراي فرزند

سبت به مشاركت ورزشي  زنان نتبيين نگرش -
هاي مستقل با نگرش زنان نسبت به مشـاركت ورزشـي و تعيـين ايـن كـه متغيرهـاي       مجموع متغيريبه منظور بررسي رابطه

بينـي  هـا پـيش  مستقل در مجموع تا چه اندازه قادر به تبيين نگرش زنان نسبت به مشاركت ورزشي هستند، و كدام يك از آن

اي استفاده گرديد كه نتايج آن بـه شـرح جـداول    مرحلهچند متغيره به روش تري است از روش تحليل رگرسيونكننده قوي

.زير است

بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل) كل(تبيين نگرش زنان به مشاركت ورزشي 5جدول شماره

Betatsigهاپيش بيني كنندهمرحله
ضريب 

همبستگي

ضريب 

تعيين
Fsig

250/0714/4000/0250/0060/0218/22000/0سناول

دوم
246/0666/4000/0سن

274/0069/0466/13000/0
112/0117/2035/0اعتماد نهادي

اين متغير . نگرش زنان نسبت به مشاركت ورزشي، سن استيبيني كنندهترين پيش، قوي) 5(بر اساس نتايج جدول شماره 

در مرحله دوم با ورود متغير اعتماد نهادي به . كند از واريانس نگرش زنان به مشاركت ورزشي را تبيين مي060/0به تنهايي 

با اين تفاصيل دو . بيني كنندگي افزوده است به قدرت پيش009/0دهد رسد كه نشان ميمي069/0مدل ، ضريب تعيين به 
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069/0هاي نگرش زنان به مشاركت ورزشي هستند و قادرند بيني كنندهترين پيشمتغير سن، و اعتماد نهادي ، به ترتيب قوي

. از تغييرات آن را تبيين كنند 

تبيين مشارك احساسي بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل) 6(جدول شماره 

ضريب Betatsigپيش بيني كننده هامرحله

همبستگي

ضريب 

تعيين

Fsig

174/0226/3001/0174/0027/0405/10001/0اعتماد نهادياول

از مجموع متغيرهاي مستقل تنها رابطه اعتماد نهادي با نگرش زنان نسبت به مشاركت احساسي، 6بر اساس جدول شماره 

. از واريانس متغير وابسته را تبيين نمايد027/0معنا دار است و اين متغير قادر است

تبيين مشاركت عملي بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل) 7(جدول شماره

ضريب Betatsigبيني كننده هاپيش مرحله

همبستگي

ضريب 

تعيين

Fsig

274/0199/5000/0274/0072/0031/27000/0سناول

از مجموع متغيرهاي مستقل تنها رابطه سن  با نگرش زنان نسبت به مشاركت عملي، معنا دار است 7بر اساس جدول شماره 

. از واريانس متغير وابسته را تبيين نمايد072/0و اين متغير قادر است

گيري نتيجه
و ميـانگين  10-50بر روي مقياسي با دامنه ت ورزشي به مشاركزنان جوان ميانگين نگرش بر اساس نتايج توصيفي تحقيق، -

تحقيـق بـا   ياين يافته. زنان نگرش مناسبي نسبت به مشاركت ورزشي ندارنددهد كه نشان مياست 2/29برابر با  30واقعي 

دهد مشاركت ورزشي زنـان كمتـر از حـد متوسـط اسـت ، و بـا نتـايج تحقيقـات         كه نشان مي]11[نتايج پژوهش شادي طلب

را تاييد انطباق دارد و آندر تمام دنيا محدود است ، هاي ورزشي تقريباًدر فعاليتكه معتقد است مشاركت زنان]9[دوفرانس

برابـر بـا   4-20بر روي مقياسي با دامنه نيز مشاركت احساسي زنان در ورزش دهند، نتايج تحقيق نشان ميبه عالوه، . مي كند

نگـرش زنـان بـه    بيانگر اين است كـه  است كه 3/18برابر 6-30و مشاركت عملي زنان در ورزش بر روي مقياسي با دامنه 11

.   نيز در سطح متوسط و پاييني است)احساسي و عملي(دو گانه مشاركت ورزشي در ابعاد 

اسـت كـه نشـان    8/18برابـر بـا   24و ميانگين واقعي 8-40يان بر روي مقياسي با دامنهميانگين اعتماد اجتماعي زنان جو-

و ميـانگين واقعـي   5-25عالوه، اعتماد نهادي بر روي مقياسي با دامنـه  به. دهد اعتماد اجتماعي زنان در سطح پاييني استمي

است كـه نشـان مـي    9/5برابر با 9و ميانگين واقعي 3-15يو اعتماد بين شخصي بر روي مقياسي با دامنه8/12برابر با 15

. دهد اعتماد اجتماعي در ابعاد دوگانه در سطح پاييني است

به عبارت ديگر هر چه اعتمـاد اجتمـاعي افـزايش مـي يابـد، مشـاركت       . اعتماد اجتماعي بر مشاركت ورزشي زنان تاثير دارد-

دهنـد افـزايش اعتمـاد    كه نشـان مـي  ]13[هش شارع پور و حسيني راد اين يافته تحقيق با پژو. ورزشي زنان بيشتر مي شود

كـه نشـان   ]2[و ازكيا و غفـاري  ]10[اي بر مشاركت ورزشي دارد، و نيز با نتايج پژوهش دهقان و غفاري اجتماعي اثر فراينده
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در زمينه پيوندهاي افقـي  ]34[همچنين با نظريه پاتنام داري با مشاركت اجتماعي دارد،مي دهند اعتماد اجتماعي رابطه معنا

كـه مشـخص   ]36[اي در مشاركت ورزشي دارد ، و نيز با تحقيقات سـيپل كه معتقد است اعتماد در گروه دوستان، اثر فزاينده

قه بيشتري به جهان ، سرمايه اجتماعي بيشتر و در نتيجه از اعتماد بيشتري برخوردارند و عالورزشيشده افراد فعال در حوزه

.كندها را تاييد ميمنطبق است و آنپيرامون خود از جمله سياست دارند، 

دهد اعتمـاد نهـادي بـر مشـاركت     نشان مينيز ابعاد دو متغير اعتماد اجتماعي و نگرش به  مشاركت ورزشي يرابطهبررسي -

اعتماد بـين  اما. شود مشاركت احساسي زنان نيز بيشتر مييعني هر چه اعتماد نهادي بيشتر باشد. تاثير مثبت دارد احساسي

از سوي ديگر اعتماد نهادي و اعتماد بين شخصي برنگرش زنان بـه مشـاركت عملـي    . شخصي بر مشاركت احساسي تاثير ندارد

. در ورزش تاثير مثبت و معنادار ندارند
افزايش سن، نمـرات نگـرش زنـان بـه مشـاركت ورزشـي       گذارد و طي آن باسن بر نگرش زنان به مشاركت ورزشي تاثير مي-

،  ]30[و نيـز جكسـون   ]22[مظفـري و همكـاران   ،]1[پژوهش احسـاني و همكـاران   تحقيق باياين يافته. شودبيشتر مي

]18[حسيني و سـهرابي  كه معتقدند افزايش سن مانع ورزش كردن نيست ، همچنين با نتايج پژوهش عطارزاده]17[صفانيا 

است و آن كه معتقدند سن رابطه معناداري با گرايش به فعاليت هاي ورزشي دارد  منطبق است و آن را تاييد مي كند منطبق

كه معتقدند بين سن و عالقمندي به ورزش رابطه اي وجود ندارد، ]20[زاده و همكاران اما با پژوهش لهسايي. كند را تاييد مي

. منطبق نيست

به عبارت ديگر نگرش بـه مشـاركت ورزشـي در بـين زنـان متاهـل       . زنان به مشاركت ورزشي تاثير داردوضع تاهل بر نگرش-

ناشي از استقالل بيشتر زنان پس از ازدواج يا ضرورت بيشتر پرداختن بـه ورزش  اين امر كه احتماالً. بيشتر از زنان مجرد است

دهد وضع تاهـل  كه نشان مي]25[و  وحيدا و همكاران]11[لببه دليل آمادگي براي بارداري است، با نتايج پژوهش شادي ط

امـا بـا نتـايج    . كنـد بر مشاركت ورزشي تاثير دارد و زنان متاهل، تمايل بيشتري به ورزش دارند منطبق است و آنها را تاييد مي

.دارند انطباق ندارددهند زنان متاهل نسبت به مجردها امكان ورزشي كمتريكه نشان مي]1[تحقيق  احساني و همكاران 

بر نگرش زنان به مشاركت ورزشي تاثير دارد و بر اساس آن با افزايش ميزان تحصيالت، نمرات نگرش زنـان  ميزان تحصيالت-

، مظفـري و  ]1[همكـاران  ، احساني و ]8[تحقيق با نتايج پژوهش دستغيب ياين يافته. به مشاركت ورزشي بيشتر شده است

گراتـون و  ،دهند با افزايش تحصيالت، ميزان مشاركت افزايش مي يابدكه نشان مي]32[و همكاران 3اگالو پار]22[همكاران 

بـاالتر  افـراد با تجزيه و تحليل داده هاي آماري مركز آمار انگليس به اين نتيجه رسيدند كه هر چه تحصيالتكه]28[تايس 

تحقيقـات  ، همچنين بـا نتـايج  كنند در فعاليت هاي ورزشي شركت مي، نسبت به افراد داراي تحصيالت پايين ، بيشتررودمي

،هـاي ورزشـي رابطـه دارد    داري با شـركت در فعاليـت  كه نشان داد نوع و مدت زمان تحصيل به طور معني]37[توركيلدسن 

ورزشـي و سـطح   هـاي  ليـت دهد بـين گـرايش بـه فعـا    كه نشان مي]24[اما با نتايج پژوهش مظفري و همكاران. منطبق است

.  باشدداري وجود ندارد، منطبق نميتحصيالت رابطه معنا

شي تاثير ندارد و طي آن زنان شاغل و غيـر شـاغل بـه لحـاظ نگـرش نسـبت بـه        زنگرش زنان به مشاركت وردرضع شغل و-

كـه  ]1[همكـاران پژوهش با نتايج پژوهش بـا نتـايج پـژوهش احسـاني و    ياين يافته. مشاركت ورزشي وضعيت مشابهي دارند

كه تفـاوت  ]18[معتقدند رابطه بين وضع اشتغال و مشاركت ورزشي زنان معنادار نيست، پژوهش عطارزاده حسيني و سهرابي 

.معناداري بين  شغل و گرايش به فعاليت هاي ورزشي مشاهده نكردند، انطباق دارد

٣- Paragal



١٠

د و زنان داراي فرزند و زنان فاقد فرزنـد، بـه لحـاظ نگـرش     شتن فرزند تاثيري بر نگرش زنان به مشاركت ورزشي زنان نداردا-

تحقيق كه بيانگر ايـن نكتـه اساسـي اسـت كـه داشـتن فرزنـد        ياين يافته. نسبت به مشاركت ورزشي، وضعيت مشابهي دارند

كـه نشـان دادنـد داشـتن     ]1[هاي ورزشي باشد، با نتايج پژوهش احساني و همكـاران  تواند مانعي بر سر راه انجام فعاليتنمي

.  كندرا تاييد ميفرزند تاثيري بر مشاركت ورزشي زنان ندارد منطبق است، و آن

با استفاده از رگرسيون چند متغيـره بـه   بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل) مجموع ابعاد(تبيين نگرش به مشاركت ورزشي-

هاي نگرش نسبت به بيني كنندهترين پيشنهادي ، به ترتيب، قوي، بيانگر آن است كه دو متغير سن، و اعتماداي روش مرحله

. از تغييرات واريانس مشاركت ورزشي زنان را تبيين نمايند0/ 690مشاركت ورزشي هستند و قادرند 

پيشنهادات 
يريت شهري مد. مسائل شهري، مديريت امور شهري را به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل كرده استگستردگي و پيچيدگي 

ناگزير است اقدامات متعددي انجام ]6[و پاسخ به مسائل شهري ]15[در راستاي ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت شهري 

هاي ورزشي به ويژه براي زنان به عنوان نيمي از جمعيت شهري، و مادران با توجه به ضرورت انكار ناپذير ورزش و فعاليت. دهد

.شهري، از اهميت زيادي برخـوردار اسـت  هاي ورزشي و تالش در جهت گسترش آن در محيطفعاليتفرزندان آينده، توجه به 

زنان و اعتماد اجتماعي آنان در جامعه شـهري و از سـوي ديگـر نشـان     مشاركت ورزشي از يك سو بيانگر ضعف تحقيق، نتايج 

تـر  ماعي زنان، نگرش آنان به مشاركت ورزشي، مثبـت دار اين دو متغير است كه طي آن با افزايش اعتماد اجتدهنده رابطه معنا

نسبت به ضعف مشاركت ورزشي زنان توجه بيشتري مبذول دارد شود مديريت شهري اوالًبا اين تفاصيل پيشنهاد مي. شودمي

ورزشي هاي اين پژوهش نسبت به تقويت اعتماد در مناسبات اجتماعي، در راستاي گسترش بيشتر مشاركتو با توجه به يافته

.در بين زنان اهميت بيشتري قائل شود

تبيين نگرش به مشاركت ورزشي بر حسب مجموع متغيرهاي مستقل، بيانگر آن است كه متغيرهاي به كار رفته در پژوهش، -

ي از تغييرات متغير وابسته هستند و بخش قابل توجهي از تغييرات نگرش به مشاركت ورزشي، ناشـ 069/0تنها قادر به تبيين 

تـر  شود در راسـتاي تبيـين دقيـق   بر اين اساس پيشنهاد مي. از ساير متغيرهاست كه در اين پژوهش مورد نظر قرار نگرفته اند

.فته و عوامل اجتماعي ديگري نيز مورد بررسي قرار گيردموضوع مشاركت ورزشي زنان، تحقيقات در اين حوزه ادامه يا
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