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 تبيين در ورزش مصرف و اجتماعي حمايت نقش بررسي
  )ايالم استان زنان دربارة ايمطالعه( ورزشي مشاركت

  
  ، حميد قاسمي، مهربان پارسامهر، امير ملكيعلي نوروزي

  )15/01/97تاريخ پذيرش، 13/08/96(تاريخ دريافت 
  

هدف تحقيق حاضر بررسي نقش حمايت اجتماعي و مصرف ورزش در تبيين : چكيده
ها مشاركت ورزشي زنان است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش انجام شده است. داده

سال19آوري، استخراج و تحليل شد. جامعة آماري تحقيق را زنان نامه جمعازطريق پرسش
گيري روش نمونهها بهاند. نمونهنفر تشكيل داده 500باالي استان ايالم با حجم نمونة به

ها و آزمودن الگوي منظور تجزيه و تحليل دادهاي شناسايي شدند. بهاي چندمرحلهخوشه
افزار آموس استفاده هاي ساختاري با نرممتغيره و الگوسازي معادلهتحقيق، از رگرسيون تك

 ،)درصد 15( ايترتيب در ورزش حرفهتايج نشان داد كه زنان استان ايالم بهشده است. ن
 15,2( تفريحي ورزش ،)درصد 17( محورسالمت ورزش ،)درصد 18,8( منظم ورزش
 زنان درصد 26 براين،عالوه. دارند مشاركت) درصد 8( نامنظم و كم بدني فعاليت و) درصد
 بوده دقيقه 125 ايالم استان زنان ورزشي مشاركت ميانگين .ندارند ايورزشي فعاليت هيچ
. نتايج است داشته نوسان دقيقه 600 تا 10 بين ورزشكار افراد براي آن دامنة و هفته در

ترتيب اند بهتحليلي تحقيق حاكي از اين است كه حمايت اجتماعي و مصرف ورزش توانسته
واريانس مشاركت ورزشي زنان را از  0,62طور معناداري تا و درمجموع به 0,46و  0,53
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  مسئله بيان
 اوقات زنان اغلب. است مشكلي كار فراغت اوقات گذران چگونگي در جنسيت نقش بررسي

 اختصاصي امكانات و فضاها نمونه، براي. دارند مردان به نسبت كمتري انتخاب دامنة و فراغت
 بيشتر ايران، مانند جوامعِ اغلب در. است كمتر مردان با مقايسه در زنان فراغت اوقات گذراندن
 زنان مواجهة مردان، و زنان فراغت اوقات گذران تفاوت داليل از. است زنان عهدةبه خانواده مسئوليت

 اوقات گذران در دختران ها،سنت اين در. است خاص هايجنبه با اعتقادات و هاسنت ها،ارزش با
  ).99-98: 1394 تجاري،( ندارند عمل آزادي پسران اندازةبه فراغت
 زنان مشاركت مطالعة در هاورزش به يابيدست هايفرصت نابرابري ،)1385( دوفرانس ديدگاه از

 برابري هنگام در حتي ورزش، در زنان جايگاه امروز، تا نوزدهم قرن اواخر از. است رسيده اثباتبه
شاخص از يكي كه معاصر، جهان در رسدمي نظربه. است بوده مردان جايگاه از ترپايين امكانات، بقية

 پشتيباني در مقاومت خاكريز همچون غالباً ورزش دنياي است، زنان پايگاه تغيير براي مبارزه هايش
  .كندمي عمل مردانه فرهنگ از

 اغلب در ورزشي مشاركت ميزان در جنسيتي هايتفاوت ،)2013( همكاران و 1چاالباو ديدگاه از
 كشورهاي و هلند مانند كشورها برخي در اگرچه. دارد وجود تركيه و چين امريكا، ازجمله كشورها

 كشورهاي اكثر در درمجموع، است، مردان از بيش زنان ورزشي مشاركت ميزان اسكانديناوي،
 از بيش مردان ورزشي مشاركت هم ايران در. است زنان از بيش مردان ورزشي مشاركت نيز اروپايي

 ميزان در تفاوت برعالوه ايالم، استان در كه دهدمي نشان محقق مقدماتي مطالعات 2.است زنان
) قومي تعلق مثال براي( خاص گروهي تعلقات دليلبه زنان از برخي مردان، و زنان ورزشي مشاركت

 و خانواده( اجتماعي هايحمايت از برخورداري درنتيجه و متفاوت فرهنگي الگوهاي از تبعيت و
 نگرش دليلبه ها،خانواده از برخي. دارند ديگر زنان به نسبت بيشتري ورزشي مشاركت ،)دوستان
 ورزشي هايفعاليت در دخترانشان و زنان مشاركت به جامعه، و خانواده در زنان نقش به سنتي
 هاينگرش اسير تنهانه ايالمي زنان و دختران از گروهي رسدمي نظربه كهدرحالي ندارند، تمايلي
  .دارند قرار قومي هايگروه و دوستان خانواده، حمايت تحت بلكه نيستند، سنتي

 به اجتماعي هايحمايت دريافت و مثبت باورهاي كه دهدمي نشان تحقيقات از برخي نتايج
 افت و شكست درمعرض ورزشكاران ازآنجاكه. شودمي منجر دختران اجتماعي و شخصي سازگاري
بهاطمينان باشند، اجتماعي حمايت و مناسب ايمقابله هايمهارت فاقد اگر گيرند،مي قرار عملكرد

 
1. Chalabaev 

 5 و جمعيت كل درصد 2 حدود ايالم، استان در زنان يافتةسازمان ورزشكاران ورزشي، پزشكي سازمان آمار طبق .2
 در زنان ورزشي مشاركت دهدمي نشان كه است دوميك تقريباً مرد به زن ورزشكاران نسبت و زنان جمعيت درصد

 .است كمتر مردان با مقايسه
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 با مقايسه در زنان، ازآنجاكه طور،همين. گرفت خواهد قرار تهديد درمعرض آنها نفسعزت و نفس
 حمايت كسب درصدد كه دارند تمايل بيشتر دارند، دوستان و خانواده با نزديكي ارتباط مردان،

 و كنندمي عمل ترمثبت تعهد و نوتواني در اجتماعي حمايت درنتيجة افراد اين. برآيند اجتماعي
 آثار ميزان هنوز البته،). 80- 78: 1389 صفرزاده،( دهندمي نشان خودكارآمدي در بيشتري بهبود

 حمايت چگونه گفت تواننمي و است نشده مشخص دقيقاً ورزشي مشاركت بر اجتماعي حمايت
 هاموقعيت تبديل با اوالً، اجتماعي، حمايت كه گفت بتوان شايد اما كند،مي كمك فرد به اجتماعي

 شودمي باعث ثانياً، و گيردمي را تنيدگي آثار جلوي شود،مي تلقي تهديدكننده كمتر كه اوضاعي به
 با). 425: 1388 همكاران، و خداپناهي( شود منجر بدني آورزيان هايواكنش به كمتر تنيدگي كه
 آن ابعاد و اجتماعي حمايت متغير كه شد خواهد بررسي موضوع اين حاضر تحقيق در توضيحات،اين
  .دارد ايالم سنتي جامعة در زنان ورزشي مشاركت بر تأثيري چه

 شوندمي باعث هارسانه آيا كه است مطرح نيز اساسي پرسش اين ورزشي، مشاركت از بحث در
 و كنندمي تماشا تلويزيون قبل از بيش افراد. خير يا باشند داشته ورزش در تريفعال حضور افراد
 هايفعاليت تماشاي كه نيست آن معنايبه مطلب اين. است رسيده خود حد باالترين به چاقي

 است آن معنايبه بلكه شود،مي چاقي با همراه سالمت مشكالت و چاقي باعث تلويزيون در ورزشي
 درواقع،). 179: 1386/2 كوكلي،( كنيم تحقيق عامل دواين بين ارتباط احتمال دربارة بايد ما كه
 منابع از استفاده معنايبه ورزش، مصرف و خاص طوربه ورزشي هايبرنامه تماشاي آيا ببينيم بايد

 فعال تماشاي حتي يا راديو تلويزيون، ها،روزنامه و هامجله ورزشي، هايكتاب اينترنت، از اعم ورزش،
 مصرف درنتيجة برعكس، يا شد، خواهد منجر مشاركت افزايش به ورزشي، هايسالن در هارقابت
  يابد؟مي كاهش ورزشي مشاركت و شودمي كمتر افراد تحرك ورزش

  
  پژوهش پيشينة
 تحقيقات و بوده شناسانجامعه توجه كانون در اجتماعي ايپديده مثابةبه زنان ورزشي مشاركت

 در متعددي عوامل به تحقيقات اين در. است شده انجام كشور خارج و داخل در بارهدراين متعددي
 زندگي، سبك اجتماعي، سرماية اجتماعي، ـاقتصادي پايگاه. است شده توجه ورزشي مشاركت تبيين
 در محققان ديدگاه از كه است متغيرهايي ترينمهم از ورزش مصرف و بدن مديريت بدن، تصوير
 حمايت رابطة بررسي كه حاضر، تحقيق موضوع دربارة. دارند نقش اجتماعي پديدة اين تبيين

 به ادامه در كه است شده انجام كارهايي است، زنان ورزشي مشاركت با ورزش مصرف و اجتماعي
  .شودمي اشاره آنها
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  ورزشي مشاركت با ورزش مصرف و اجتماعي حمايت رابطة درباب شدهانجام هايپژوهش. 1 جدول
  تحقيق مختصر شرح شدهانجامتحقيقات تحقيق نوع

 رابطة بررسي
 اجتماعي حمايت

 ورزش مصرف و
 مشاركت با

  ورزشي
  
  
  

وعريضي،)1390(همكارانونقدي
 همكاران و قائدي ،)1385( همكاران

 ،)1384و1388( فتحي ،)1389(
نيك و پارسامهر ،)1389( صفرزاده

 همكاران و حسيني ،)1390( نژاد
 همكاران و مازياري ،)1392(
 همكاران و صادقيان ،)1392(
 پوركياني و ضياءپور ،)1393(
 پارسامهر ،)1389( نژادقاسم ،)1391(
 و الدينيمعين ،)1390( جسماني و

 و قاسمي سياني ،)1391( خواهصنعت
 مور و جونز ،)1394( همكاران

 ،)2008( ريلي و برگر ،)2012(
لسلي و  ،)2011( ليندستروم

 لوييز و دالمن ،)2008(كرين
  )2000( پاتنام ،)2010(

 اجتماعي حمايت از كه افرادي تحقيقات،نتيجةطبق
مي مشاركت ورزش در بيشتر برخوردارند، بيشتري

 ازجمله مختلفي، ابعاد شامل اجتماعي حمايت. كنند
 خانواده، طور،همين. است اطالعاتي، و ابزاري عاطفي،

مهم جمعي هايرسانه و آموزشي مراكز ساالن،هم
. شوندمي تلقي اجتماعي حمايت تأمين منابع ترين

 عاطفي، ارتباط برقراري ازطريق ساالن،هم و خانواده
 فرصت كردنفراهم ورزشي، فعاليت در همراهي
 مشاركت به موجود، موانع رفع و ورزش در مشاركت

رسانه نقش ترينمهم. كنندمي كمك ورزش در زنان
 و ورزش فوايد از زنان كردنآگاه زنان از حمايت در ها

 ورزش خبري مصرف. است رسانياطالع و تبليغ
... و اينترنت مجالت، راديو، تلويزيون، از استفاده شامل

 ورزشي هايمجموعه در حضور و) منفعل مصرف(
 تأثير) فعال مصرف( ورزشي هايرقابت تماشاي براي

  .دارد ورزشي مشاركت ميزان در بسزايي
  

 حوزة در خارجي مطالعات. حاضرند پژوهش راهنماي گوناگون هايازجهت پيشين تحقيقات
 و عموم درميان ورزشي مشاركت تبيين منظوربه را مناسبي نظري رويكردهاي ورزش شناسيجامعه

 عوامل زمينة در آشكاري و روشن نسبتاً سيماي داخلي مطالعات. گذاردمي دسترس در زنان ويژهبه
 بررسي درخور و اجتماعي ايمسئله مثابةبه را آن و اندداده ارائه ايران در ورزشي مشاركت بر مؤثر

  .كنندمي مطرح
 تحقيقات بيشتر كه رسيممي نتيجه اين به ورزشي مشاركت حوزة در شدهانجام تحقيقات مطالعة با
 مشاركت ميزان بررسي دركنار و است بوده پيمايشي شكلبه و كمي روشبه ايران در شدهانجام

 يا استان عموماً تحقيقات اين آماري جامعة. است شده شناسايي آن بر مؤثر عوامل از برخي ورزشي،
 و شده انجام كشوري گسترة در كه ،)1380( تندنويس تحقيق جزبه و است بوده خاص شهرستاني

 خاص منطقة يك به تحقيقات بقية است، مربوط ورزشي مشاركت سنجش به آن از بخشي البته
 منزلةبه پرستاران و دانشجويان زنان، مثل خاص، گروهي تحقيقات، برخي در البته،. است محدود
  .اندگرفته قرار مطالعه تحت جامعه افراد كل ديگر برخي در و اندشده بررسي و انتخاب آماري جامعة
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 بررسي براي متنوعي هايروش از چراكه دارد؛ وجود هاييتفاوت خارجي تحقيقات در اما
  :است ذيل شرحبه خارجي تحقيقات هايويژگي ترينمهم. اندكرده استفاده ورزشي مشاركت

 بيشتر آماري، جامعة كل بررسي با و پيمايشي روش از استفاده با محققان از ايدسته .١
 برخي بين رابطة درباب هافرضيه آزمودن نيز و جامعه در ورزشي مشاركت ميزان سنجش درصدد

 مشاركت با...) و اجتماعي حمايت اجتماعي، سرماية اجتماعي، ـاقتصادي پايگاه( اساسي متغيرهاي
به و كرده بررسي عام معناي در را ورزشي مشاركت مفهوم محققان، از دستهاين. اندبوده ورزشي
 اندگرفته نظر در آن امثال و منظم بدني هايفعاليت يا همگاني ورزش مترادف را ورزش عبارتي،

 و ريس ؛2003 همكاران، و پاستور ؛2010 لوييز، و دالمن ؛2011 تيگمان، و اسليتر نمونه، براي(
 و آليسون ؛2001 همكاران، و ليندستروم ؛2006 سيپل، ؛2006 همكاران، و فيفرپي ؛2010 سابيا،

 ).1999 همكاران،
كرده سعي ،)كيفي مطالعة( ورزشكاران از گروهي عميق مطالعة با محققان از ديگري دستة .٢
 گرايش. كندمي متمايز عادي افراد از را آنها كه كنند شناسايي را ايشناختيجامعه هايويژگي اند

 زندگي سبك و اجتماعي ـاقتصادي پايگاه چون متغيرهايي برحسب نيز مختلف هايورزش به افراد
 همكاران، و ليم ؛2013 همكاران، و چاالباو ؛2008 زاكوس، و اسكينر نمونه، براي( اندشده بررسي
2011.( 
 ميزان مقايسة و بررسي به موجود هايداده ثانوية تحليل از استفاده با محققان از برخي .٣

 در را آن تأثيرپذيري و تأثيرگذاري و اندپرداخته مختلف جوامع و هاگروه بين در ورزشي مشاركت
 ).2012 هامفريس، و هوانگ ؛2011 كاروسو، نمونه، براي( اندسنجيده متغيرها برخي با ارتباط
 از استفاده دركنار ،)ثانويه تحليل و كيفي كمي،( تلفيقي روش از استفاده با محققان از برخي .٤
 براي كيفي روش از خاص، ايجامعه در ورزشي مشاركت وضعيت شناخت براي پيمايشي، روش

 تانتز، نمونه، براي( اندكرده استفاده مختلف هايگروه ورزشي مشاركت عميق و دقيق شناخت
 ).2008 لسلي و كرين، ؛2008 همكاران، و برگر ؛2005

 گسترة از داخلي، تحقيقات برخالف خارجي، تحقيقات آماري جامعة گفته،پيش موارد برعالوه
 بررسي به) 2011 همكاران، و ليم( تحقيقات اين از برخي كهطوريبه است؛ برخوردار تريوسيع

 تحقيقات از ديگر برخي. پردازدمي كشور چند بين در و ملي مرزهاي از فراتر ورزشي مشاركت
 هوامفريس، و هوانگ ؛2010 لوييز، و دالمن ؛2008 ريلي، و برگر ؛2011 كاروسو، ؛2005 تانتز،(

 و پاستور ؛2008 لسلي و كرين،( تحقيقات از تعدادي و اند،شده انجام ملي گسترة در...) و 2012
 يا ايالت يك در ورزشي مشاركت بررسي به نيز...) و 2006 همكاران، و فيفرپي ؛2003 همكاران،

 تحقيقات مانند كيفي، هايروش از استفاده وجود با تحقيقات، اين طور،همين. اندپرداخته شهر
  .اندبوده پيمايشي و كمي نوع از بيشتر داخلي،
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 و علمي رويكردي اتخاذ با و پيشين تحقيقات هايضعف و هاقوت درنظرگرفتن با حاضر، مطالعة
 با منظور،اينبه. بود خواهد گرايانهواقع تبييني درپي شناختي،جامعه هاينظريه از مناسب استفادة
 شناخت و تحليل شد خواهد سعي موضوع، با متناسب هايمقياس و هاشاخص كارگيريبه و طراحي
 و اجتماعي حمايت متغير دو برحسب ايالم استان در زنان ورزشي مشاركت وضعيت از مناسبي
  .آيد دستبه ورزش مصرف

  
  پژوهش نظري چارچوب

 نظرية. شودمي تأكيد اجتماعي يادگيري بر ورزشي مشاركت بر اجتماعي حمايت تأثير بررسي در
 ديگران مشاهدة يا مستقيم تجربة با يادگيري ازطريق رفتار كه كندمي تأكيد اجتماعي يادگيري

 كه دارد ارتباط كاركردهايي و وظايف با اجتماعي حمايت درواقع،. شودمي آموخته) الگوگرفتن(
 حمايت از كه زناني رو،ازاين دهند؛مي انجام فرد توسط عمل انجام تسهيل براي مهم، ديگرانِ

 مشاركت اند،محروم حمايت اين از كه كساني با مقايسه در برخوردارند، مهم ديگرانِ اجتماعي
 براي را زمينه الزم اجتماعي هايحمايت كردنفراهم با مهم ديگرانِ چراكه دارند؛ بيشتري ورزشي

 ؛1389 همكاران، و قائدي ؛1385 همكاران، و عريضي( كنندمي فراهم آنها ورزشي مشاركت
  ).1388 پارسامهر،

 روابطْ تنوع كهطوريبه شود؛مي فراهم شبكه اعضاي گوناگون پيوندهاي با اجتماعي حمايت
 مختلف هايشبكه در افراد درگيري. آوردمي فراهم افراد براي را متنوع هايحمايت از وسيعي طيف

 كه كندمي فراهم را حمايتي منابع همسايگي، و دوستي خانوادگي، هايشبكه ازجمله اجتماعي،
 اجتماعي حمايت. آورندمي دستبه سالمتي آن درپي و حمايت ها،شبكه اين در شدنجذب با افراد
به و باشند داشته را زندگي هايبحران و روزمره مشكالت با رويارويي توانايي تا سازدمي قادر را افراد
 منابع شامل اجتماعي حمايت درواقع،). 163: 1391 همكاران، و براري( كنند سپري را آنها خوبي

و همكاران،  1(لورا ببخشند بهبود را روابطشان تا هستند آن دريافت آمادة افراد كه است اجتماعي
 از كندمي احساس شخص كه است معنياينبه اجتماعي حمايت گفت توانمي كل، در ).2007
 دارد تعلق اجتماعي شبكة يك به و اندقائل ارزش او براي ديگران و است برخوردار ديگران توجه

  ).88: 1389 همكاران، و رياحي(
 حمايت). 676: 2004 2كوهن،( است عاطفي و اطالعاتي ابزاري، نوع سه شامل اجتماعي حمايت

 دارد اشاره اعتماد و اطمينان احساس و شخصي هايارزش تشويق مراقبت، براي فرصت به عاطفي
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 و است اعتماد و اطمينان نگراني، دلي،يك بيان درواقع،). 443: 2001 همكاران، و 1ليندستروم(
 مادي هايكمك ارائة شامل ابزاري حمايت. كندمي فراهم آن تخلية و احساسات بيان براي فرصتي

 در فرد به كمك براي اطالعاتي ارائة نيز اطالعاتي حمايت. است) روزانه كارهاي در كمك مثال، براي(
  ).676: 2004 كوهن،( شودمي عرضه راهنمايي يا مشاوره شكلبه معموالً و است مشكالت با مقابله

 شخص آن در كه كندمي ايجاد حالتي و آوردمي وجودبه متقابلي تعهدات اجتماعي حمايت
 سالمتي نتايج با اينها و يابدمي ارزشمندبودن و نفسعزت مراقبت، شدن،داشتهدوست احساس
 شناختيروان مشكالت ديگر و اضطراب افسردگي، كاهش با اجتماعي حمايت. دارند مستقيم ارتباط
 زياد شود،مي منجر سالمتي رفتارهاي حفظ به كه را، فرد هايفعاليت افزايش احتمال و دارد رابطه
  ).117: 1381 همكاران، و شلمزاري معتمدي( كندمي

. كنندمي پيدا تكامل اجتماعي نظام متن در بلكه گيرند،نمي شكل جامعه از بيرون ورزشي فنون
 و لزوماً ورزش است، اجتماعي عملي انسان خودتوليدي و كندمي توليد را خودش انسان ازآنجاكه
مي اثر جامعه ارزشي الگوهاي و اجتماعي ساختارهاي از ورزش. است اجتماعي ايپديده هميشه
به نيز خانواده. است وابسته پذيريجامعه محتواي و نوع ميزان، به زيادي اندازة تا بنابراين، پذيرد؛
 چون اجتماعي ديگر نهادهاي در رفتار بر پذيري،جامعه عمدة كارگزار و اصلي نهادهاي از يكي مثابة
  ).87: 1389 ويس،( گذاردمي اثر ورزش

 به تمايل اظهار و فرزندان نگرش در خانواده نقش دربارة زيادي شناختيجامعه تحقيقات
 پيمودن و پيشرفت براي جوان ورزشكاران. است گرفته صورت ورزشي هايفعاليت در مشاركت
 محيط. هستند والدين جانبةهمه حمايت نيازمند ورزش در معتبر جايگاه كسب و ترقي مسيرهاي
 فعاليت به گرايش انگيزه، ميزان در كه رودمي شماربه هاييپايگاه ترينمهم از كيي خانوادگي
 اثر مسابقات و ورزشي هايميدان در حضور و ورزشي فعاليت ميزان ورزشي، رشتة انتخاب جسماني،

  ).147: 1384 جهرمي، نادريان( دارد مهم
 بر خود تجربيات ارائة ازطريق و اجتماعي هايشبكه درقالب نيز دوستان گروه خانواده، برعالوه
 حمايت منابع اينكه وجود با است، معتقد) 2003( كالينز. تأثيرگذارند زنان ورزشي مشاركت
 اصلي منبع دوستان و خانواده اعضاي است، غيررسمي و رسمي اجتماعي هايارتباط در اجتماعي
 همكاران، و شكري از نقلبه( فوكوياما ديدگاه از براين،عالوه. آيندمي شماربه اجتماعي حمايت
 منزلةبه خانواده فردنگر، فرهنگي هايبافت با مقايسه در نگر،جمع فرهنگي هايبافت در ،)1391
 از افراد ادراك تعيين در مهم ديگرانِ و دوستان مثل ديگر منابع با قياس در خودي گروه ترينمهم

  .كندمي ايفا نقش اجتماعي حمايت
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درصد از وقتشان را با دوستان (هم 40ها نشان داده است كه افراد در نوجواني حدود بررسي
يا تعلق خاطر  به  ساالن) حس هويتكنند. درواقع، صرف وقت با دوستان (همساالن) خود صرف مي

كنند تا تصميم بگيرند با چه وسال به افراد كمك ميسنهاي همكند. گروهگروه را در آنان ايجاد مي
 1كسي ارتباط برقرار كنند، از چه كسي كمك دريافت كنند و چه فعاليتي انجام دهند (براون،

نوايي با گروهي كه به آن تعلق دارد تحت فشار اند كه نوجوان براي همها نشان داده). پژوهش1999
و همكاران،  2كند (الشراساست و قبل از انجام هر عمل با دوستان خود دربارة آن مشورت مي

 اي است كه در بسياري از موارد خود فرد از اينگونهساالن) عمالً به). تأثير گروه دوستان (هم2001
شوند، احتماالً، بيشتر از ديگران، تأثير آگاه نيست. افرادي كه در اين سن درگير روابط دوستانه مي

گذارند نمايش ميساالن) خود را بههاي محبوب دوستان (همديگردوستي و يادگيري مهارت
 حمايت منابع و ابعاد نهايي، بنديجمع در و توضيحاتاين با ).2001و همكاران،  3(پرينستين
  .است 2 جدول شرحبه ورزش عرصة در اجتماعي

  اجتماعي حمايت منابع و ابعاد. 2 جدول
         حمايت ابعاد         
  اطالعاتي  ابزاري  عاطفي   حمايت منبع

  خانواده اطالعاتي حمايت  خانوادهابزاريحمايت خانوادهعاطفيحمايت  خانواده

  دوستان اطالعاتي حمايت  دوستانابزاريحمايت دوستانعاطفيحمايت بستگان و دوستان

  
 و خانواده شامل حمايتي منابع از زنان هرچه كه داشت انتظار توانمي ،2 جدول به توجه با

 آنان ورزشي مشاركت ميزان كنند، دريافت بيشتري اطالعاتي و ابزاري عاطفي، هايحمايت دوستان
 ورزشي مشاركت ميزان بر مستقيم شكلبه كه تأثيري برعالوه اجتماعي، حمايت. بود خواهد بيشتر
مي متأثر را ورزشي مشاركت نيز اجتماعي متغيرهاي برخي قراردادن تأثير تحت ازطريق دارد، زنان
 هر فرهنگي الگوهاي و هاارزش از كه است زنان بين در ورزش مصرف متغيرها اين از يكي. كند

  .است متأثر مختلف منابع از شدهكسب هايحمايت و منطقه
 جامعه افراد هايدغدغه از يكي به و است اهميت داراي جامعه افراد زندگي در 4ورزش مصرف

 ارتباط ورزش با غيرمستقيم يا مستقيم كه است كسي كمتر معاصر، دنياي در. است شده تبديل
 مانند( غيرمستقيم يا) مسابقه بليت خريد مانند( مستقيم كه است كسي ورزشي كنندةمصرف. ندارد
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 مصرف اصلي بعد دو. كندمي مصرف را ورزشي خدمت يا كاال) تلويزيون از ورزشي مسابقة تماشاي
 است ورزشي كاالهاي مصرف و ورزش تماشاي شامل) 2005( همكاران و سامرز ديدگاه از ورزش

  ).31: 1392 همكاران، و يوسفي(
   در ورزش اي ورزشي هايرسانه رو،ازاين هستند؛ فرهنگ بر مؤثر نهادهاي از يكي هارسانه

 دارد؛ جامعه هايگروه و افراد ورزشي كاركردهاي و هنجارها ها،ارزش باورها، بر زيادي تأثير هارسانه
رسانه البته،. است متأثر آن شدنهمگاني و تلويزيون پيدايش از غالباً امروزه ورزش رواج اينكه ويژهبه

. مؤثرند ورزش عرصة در نيز سينمايي هايفيلم و كتاب راديو، مطبوعات، اينترنت، مانند ديگري هاي
به هارسانه ميان،دراين. است جذاب مردم براي محصول يك همچون ايحرفه ورزش ويژهبه ورزش
  ).14- 13: 1394 همكاران، و زادهفرج( دارند ايويژه اهميت توزيع وسيلة ترينمهم مثابة

 تريناصلي از مصرف، الگوهاي و فراغت هايفعاليت دركنار فرهنگي، مصرف در افراد سليقة
 از يكي اينجا، در). 75: 1390الف همكاران، و ابراهيمي( است زندگي سبك مطالعات هايشاخص
 باشد، داشته ورزشي مشاركت بر ايكنندهتعيين تأثير تواندمي كه فرهنگي، مصرف اصلي وجوه

 كلي مفهوم ذيل دارد، فرهنگ با تنگاتنگي ارتباط كه ايپديده منزلةبه ورزش. است ورزش مصرف
 تعريف فرهنگ مصرف هايزيرمجموعه از يكي همچون ورزش مصرف بنابراين، گيرد؛مي قرار فرهنگ

 از يكي منزلةبه ورزشي، مصرف از زنان ورزشي مشاركت تأثيرپذيري زمينة در. شد خواهد مطالعه و
  .كرد اشاره زمينهدراين بورديو نظري رويكرد به توانمي فرهنگي، مصرف اصلي هايحوزه

 مربوط هاييانتخاب انسجام به بورديو يرپي تحقيقاتي برنامة در شدهمطرح هايپرسش از يكي
 انتخاب كه كرد اثبات توانمي آيا. آوردمي عملبه فرهنگي مختلف هايحوزه در كنشگر كه شودمي

 كه كندمي بررسي بورديو است؟ پيوند در اشفرهنگي هايانتخاب بقية با كنشگر ورزشي عادت
مي پارچهيك آن با و ادغام زندگي هايسبك فضاي در ورزشكار هر ورزشي مبارزة صورت چگونه
 زندگي سبك و فقيرانه زندگي سبك ميان تضادهايي فضا اين در شناختيجامعه مطالعات. شود

فايده رابطة و است مرجح آن شكل بر ورزش كاركرد فقيرانه، زندگي سبك در. اندداده نشان اشرافي
 صورت اشرافي زندگي سبك در كهدرحالي شود،مي برقرار بدن با ابزاري رابطة و اشيا با جويانه
 ايرابطه نيز گاهي و بافاصله نسبتاً ايرابطه اشيا با و شودمي داده ترجيح آن محتواي به ورزش
  ).49- 48: 1385 دوفرانس،( شودمي برقرار شناختيزيبايي و) استريليزه( دارسبك
 استخراج فرهنگي مصرف عرصة از بيشتر زندگي سبك هايشاخص دليل دو به بورديو، نظرية در
هزينه مستلزم هافعاليت انواع بقية از كمتر غالباً فرهنگي مصرف كه است اين اول دليل: اندشده

 سازندة عناصر از كه قريحه عالوه،به. است زياد زمينهدراين نيز افراد انتخاب قدرت و است كردن
. كندمي ظهور فرهنگي مصرف و فعاليت دادنانجام الگوي در چيز هر از بيش است زندگي سبك
 متمايز طبقات بقية از متعالي فرهنگ از استفاده با را خود باال سطح طبقات بورديو، ديدگاه از ثانياً،



 )ايالم استان زنان دربارة ايمطالعه(ورزشي  مشاركت تبيين در ورزش مصرف و اجتماعي حمايت نقش بررسي

129 

 از مصرف، الگوهاي و فراغت هايفعاليت دركنار فرهنگي، مصرف در افراد سليقة هرحال،به. كنندمي
  ).240: 1385 آقابخشي، و آباديرحمت( است بوده زندگي سبك مطالعات هايشاخص تريناصلي
 چون كاركردهايي كه است مطرح نمادها و هانشانه از نظامي منزلةبه مصرف بورديو، نگاه در

هم هايگروه كه كرد تحليل را هاييشيوه) 1391( تمايز كتاب در بورديو. دارد اجتماعي تمايزگذاري
مي نشان بورديو. كنندمي متمايز ديگر گروه مصرفي الگوهاي از آن وسيلةبه را خود طبقههم و رده
 مصرفي، كاالهاي انواع ازميان اجتماعي،ـاقتصادي طبقات ويژهبه خاص، هايگروه چگونه كه دهد
 هاييانتخاب... و منزل داخلي تزئين و مبلمان كردن،آرايش غذاخوردن، پوشيدن،لباس هايروش
 فاضلي،( كنند متمايز ديگران از را خود و مشخص را خود مجزاي زندگي روش تا دهندمي انجام

1382 :42.(  
 متفاوت، اجتماعي طبقات چرا اينكه تبيين در) 1390 جسماني، و پارسامهر از نقلبه( بورديو

 كه فرهنگي، مصرف كه است معتقد دارند، خاص ورزشي هايرشته در متفاوتي مصرف هايميزان
 از آنها شناخت و هامهارت به نيز و طبقه، هر رجحان و سليقه به شود،مي نيز ورزشي مصرف شامل
به ورزش، مصرف درواقع،. دارند متفاوتي ورزشي هايترجيح مختلف طبقات. دارد بستگي ورزش

  .است ادبي و هنري خاص هايرشته از برخي به افراد عالقة مانند خاص، هايورزش خصوص
 شكل متفاوت زندگي هايسبك مصرف، گيريجهت با و دهدمي جهت را سليقه يا ذائقه مصرف

 منش اولي، طريقبه و، هاذائقه بازتوليد به متفاوت زندگي هايسبك همين ديگر، ازسوي. گيرندمي
 زندگي چگونه كه آموزندمي آن در كنشگران كه است فضايي همان زندگي سبك زيرا انجامد؛مي

: الف1390 همكاران، و ابراهيمي( بشمارند زيبا را چيز چه درنهايت و بدانند ارجح را چيز چه كنند،
 انسان حيات ادامة و بقا براي تنهانه ،...و موسيقي غذا، لباس، خانه، نظير كاالهايي از استفاده). 76

 و سليقه درنظرگرفتن با ديگر، بيانبه. دهدمي نشان را او اجتماعي موقعيت بلكه است، ضروري
 كتاب در بورديو. بردپي شاناجتماعي موقعيت به توانمي كاالها، مصرف و انتخاب در افراد ترجيح
به اجتماعي ارتباطات از نمادين عناصري سليقه، و فرهنگي مصرف كه دهدمي نشان) 1391( تمايز
 شود،مي محسوب جامعه كارگر طبقة عضو كه فردي كه دهدمي رخ كمتر مثال، براي. آيندمي شمار
. برود اپرا سالن به فراغتش اوقات گذراندن براي يا كند استفاده فاخر مبلمان از منزلش تزئين براي
 نوع برخوردارند، ورزش مصرف از باالتري ميزان از كه افرادي سليقة و ذائقه داشت انتظار توانمي

 به بيشتري تمايل و دهندمي ترجيح را بدني هايفعاليت كه دهدمي شكل را زندگي سبك از خاصي
 مفهومي الگوي تحقيق، تجربي و نظري پيشينة به توجه با. دارند ورزشي هايفعاليت در مشاركت

  :شودمي ارائه موضوع تجربي بررسي جهت زير
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 شده است و ابز
پي.اس فزارهاي

سطح به توجه با
منظوربه. شد ه

هايمعادله سازي
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گيري ها با استفاده از روش نمونهچهار بلوك روستايي) تقسيم شد و درنهايت، از درون اين بلوك
  دست آمد.تصادفي اطالعات الزم به

  
  متغيرها عملياتي تعريف

 ورزشي مشاركت

 روش دو از اي)هاي ورزشي همگاني و حرفه(اعم از فعاليت ورزشي مشاركت متغير سنجش براي
شكل كه از افراد استفاده شد. بدين IPAQشدة نامة تعديلدر ابتدا، از پرسش: شد استفاده مكمل

 نمرةكنند. خواسته شد مشخص كنند در طي هفته چند روز و در هر روز چند دقيقه ورزش مي
 بدني هايفعاليت در مشاركت هايدقيقه تعداد در روز تعداد ضربحاصل فرد هر ورزشي مشاركت

هاي رايج در جامعة آماري، از افراد خواسته شد از ورزش يهمچنين، با تهية فهرست .بود روز هر
 در شدهصرف هايزمان درنهايت، هاي ورزشي مشخص كنند.وضعيت مشاركت خود را در اين رشته

 تشكيل را فرد ورزشي مشاركت ميزان زمان آن مجموع و شد جمع هفته طي در ورزشي رشتة هر
 هايفعاليت ديگر و يافتهسازمان ورزشي هايفعاليت در شدهصرف زمان محققان براين،عالوه. داد

 و كردند تفكيك ديگريك از را... و پارك در ورزش خانه، در نرمش و ورزش روي،پياده مثل بدني
  .سنجيدند

  
 اجتماعي حمايت

 ازجمله متعددي محققان ورزشي، مشاركت تبيين جهت اجتماعي حمايت متغير سنجش درباب
 و ،)2004( كوهن ،)2001( همكاران و ليندستروم ،)2010( 2سابيا و ريس ،)2008( 1سرين و لسلي
 عاطفي، بعد سه اندك، تفاوت با همگي، كه اندداده انجام مطالعاتي) 2006( 3همكاران و درنتي
 نظري، مباني و تجربي پيشينة از استفاده با حاضر، تحقيق در. اندسنجيده را اطالعاتي و ابزاري
 دوستان، و خانواده ورزشكاربودن: است شده سنجيده شرحاينبه اجتماعي حمايت ابعاد از هركدام
 شخص كردنهمراهي و دوستان و خانواده ازسوي روپيش مشكالت حل و كردنورزش به فرد تشويق

 هايفعاليت و ورزش شهرية پرداخت. است شده محسوب عاطفي حمايت بدني هايفعاليت انجام در
 براي كودكان از مراقبت و ورزشي، فعاليت هايهزينه تأمين ورزشي، لباس و وسائل خريد بدني،
 اطالعات دادن. است شده قلمداد ابزاري حمايت ورزشي هايفعاليت انجام جهت الزم فراغت ايجاد

 
1. Leslie and Cerin 
2. Rees and Sabia 
3. Drentea 
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 عملكرد بهبود در آن نقش و رواني و جسمي سالمت بر آن تأثير و ورزشي هايفعاليت دربارة الزم
 هايفعاليت در مشاركت جهت الزم آموزش فرد، استعداد و توانايي با منطبق هايورزش معرفي فرد،

  . است شده محسوب اطالعاتي حمايت ورزشي تأسيسات و اماكن معرفي و ورزشي،
  

 ورزش مصرف

 و پارسامهر تعريف از تحقيق، اهداف برمبناي اينجا در ورزش، مصرف از متعدد تعاريف وجود با
 هايرسانه ازطريق غيرمستقيم تماشاي شامل ورزش مصرف. است شده استفاده) 1390( جسماني
 ازطريق مستقيم تماشاي و) منفعل مصرف( اينترنت و هامجله روزنامه، راديو، تلويزيون، مانند جمعي
 از ورزش مصرف متغير سنجش براي. است) فعال مصرف( ورزشي هايمجموعه و استاديوم به رفتن
) 1390( جسماني و پارسامهر بارنخستين كه ،)2001( جيمز و ترايل نامةپرسش شدةتعديل نسخة

  .شد استفاده اند،كرده ترجمه فارسي به
  

  اعتماد قابليت و اعتبار
نامه مبني بر منظور سنجش قابليت اعتماد پرسشاين پژوهش از اعتبار نظري برخوردار است. به

هاي مختلف، با توجه به اينكه ابعاد حمايت ها در آزمونكنندگي گويهتعيين ميزان قدرت تبيين
الگوي تحقيق مشاهده گونه كه در اجتماعي از نوع ساختي است، از تحليل عاملي استفاده شد. همان

است كه از پايايي ابزار سنجش حكايت  0,4آمده همگي بيشتر از دستشود، بارهاي عاملي بهمي
 75,6براي مصرف ورزش و  51,83است ( 0,5شدة خطا، كه بيش از دارد. متوسط واريانس تبيين

به ورزشي مشاركت تغيرم البته، ابزار سنجش داللت دارد. يگرابراي حمايت اجتماعي)، بر اعتبار هم
 ريلي و برگر هايپژوهش در ازآنجاكه و است شده سنجيده و محاسبه شدهمشاهده متغير يك مثابة

 و پاستور ،)2006( همكاران و فيفرپي ،)2010( سابيا و ريس ،)2011( تيگمان و اسليتر ،)2008(
 براي نيز) 2012( مور و جونز و) 2001( ليندستروم ،)2005( چادلي و مور ،)2003( همكاران
 نامهپرسش اين بنابراين است، شده عمل جزئي، تغييرات با شيوه،همينبه ورزشي مشاركت سنجش

  .است اعتماد قابل و الملليبين و استاندارد
  

  پژوهش هاييافته
  توصيفي هاييافته و شناختيجمعيت هايويژگي
 افراد از نفر 173. است سال 70 تا 19 از آنها سني دامنة و 34,5 تحقيق نمونة سني ميانگين

 است، خانه نفر 175 ورزشيِ فعاليت مكان. هستند همسر بدون نفر 12 و متأهل، نفر 315 مجرد،
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 و هاسالن در نفر 96 فقط و طبيعت و كوه در نفر 160 شهري، سبز فضاي و پارك در نفر 95
 هفته در دقيقه 125 ايالم استان زنان ورزشي مشاركت ميانگين. كنندمي فعاليت ورزشي هايباشگاه

 ترتيببه ايالم استان زنان. است داشته نوسان دقيقه 600 تا 10 بين ورزشكار افراد براي آن دامنة و
 منزل در كششي هايحركت و نرمش ،)نفر 310( رويپياده ورزشي هايرشته و بدني هايفعاليت در
 ،)نفر 43( شنا ،)نفر 62...) (و فيتنس و ايروبيك( جسماني آمادگي ،)نفر 95( كوهنوردي ،)نفر 123(

 10( يوگا و ،)نفر 12( فوتسال ،)نفر 17( تردميل با ورزش ،)نفر 19( بدمينتون ،)نفر 32( واليبال
 و همگاني ورزش هايفعاليت در زنان بيشتر مشاركت دهندةنشان نتايج. دارند ورزشي مشاركت) نفر
 ورزش ،)درصد 18,8( منظم ورزش ،)درصد 15( ايترتيب در ورزش حرفهزنان به .است هزينهكم

) درصد 8( نامنظم و كم بدني فعاليت و) درصد 15,2( تفريحي ورزش ،)درصد 17( محورسالمت
 حمايت متغير دو درخصوص. ندارند ورزشي فعاليت زنان درصد 26 براين،عالوه. دارند مشاركت
  :است ذيل شرحبه توصيفي نتايج ورزش مصرف و اجتماعي

 اجتماعي حمايت متغير برحسب زنان نسبي و مطلق فراواني توزيع. 3 جدول
 فراواني نسبي فراواني مطلق  حمايت اجتماعي  

 19,6 98 زياد
 47,2 236 متوسط
 28 140 كم
 5,2 26 اصال
 100 500 كل

  
 فاقد زنان از درصد 5,2 كه است اين از حاكي نتايج شود،مي مالحظه 3 جدول در كه طورهمان
 اجتماعي حمايت از درصد 47,2 كم، اجتماعي حمايت از درصد 28. هستند اجتماعي حمايت
 اجتماعي حمايت از زنان اغلب. برخوردارند زيادي اجتماعي حمايت از درصد 19,6 و متوسط،
  . اندبوده برخوردار) نفر 140( كم و) نفر 236( متوسط

  
  

  ورزش مصرف متغير برحسب زنان نسبي و مطلق فراواني توزيع. 4 جدول
 فراواني نسبي     فراواني مطلق مصرف ورزش

 4,6 23 زياد
 37,4 187 متوسط
 39,4 197 كم
 18,6 93 اصال
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 100 500 كل

 فرد 500 مجموع از. دهدمي نشان ورزش مصرف برحسب را زنان فراواني توزيع 4 جدول
 كم ورزش مصرف از درصد 39,4 هستند، ورزشي مصرف فاقد درصد 18,6 نمونه، جمعيت

بوده زياد ورزش مصرف داراي درصد 4,6 و متوسط، ورزش مصرف داراي درصد 37,4 برخوردارند،
 متوسط و كم ورزش مصرف از كه است زناني از دستهآن شامل فراواني بيشترين بنابراين، اند؛

  .اندبوده برخوردار
  

  تحليلي نتايج
 زنان ورزشي مشاركت و سن متغير دو بين) - 0,177( آمدهدستبه پيرسون بستگيهم ضريب

 مشاركت سن، افزايش با كه معنابدين دهد؛مي نشان را معناداري و ضعيف خيلي منفي، رابطة
 بر متغير اين ضعيف تأثير دهندةنشان. 031 ميزانبه تعيين ضريب. يابدمي كاهش زنان ورزشي

 تبيين را زنان ورزشي مشاركت واريانس از درصد 3 فقط كه نحويبه است، زنان ورزشي مشاركت
 بررسي به دوخي آزمون از استفاده با ورزشي، مشاركت ميزان با سن رابطة سنجش برعالوه .كندمي

  .شد پرداخته سني هايگروه برحسب) ورزش نوع( زنان ورزشي فعاليت
 ورزشهاي سني و نوع . جدول تقاطعي گروه5جدول 

 نوع ورزش

 هاي سنيگروه

 جوانان جمع
)19-30( 

 ساالنميان
)31-40( 

 ساالنبزرگ
)41-50( 

  سالمندان
 و باالتر) 51(

عدم مشاركت
 ورزشي

35 )16,7( 48 )30( 35 )35,4( 14 )45,2( 
132 

)26,4( 

 )51,6( 16 )50,5( 50 )53,1( 85 )57,6( 121 ورزش همگاني
272 

)54,4( 

 )3,2( 1 )14,1( 14 )16,9( 27 )25,7( 54 افتهيورزش سازمان
96 

)19,2( 

 )100( 31 )100( 99 )100( 160 )100( 210 جمع
500 

)100( 

  
 شود،مي مالحظه كه گونههمان. است ورزش نوع و سني هايگروه تقاطعي جدول ،5 جدول

 هايورزش در يكسان ميزانبه تقريباً سالمندان، تا جوانان از مختلف، سني هايگروه در زنان
ورزش در مشاركت ميزان در مختلف سني هايگروه بين محسوسي تفاوت و دارند فعاليت همگاني

 افزايش با متفاوت، سني هايگروه در يافتهسازمان هايورزش در مشاركت. ندارد وجود همگاني هاي
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 نتيجه توانمي. رودمي باال سن افزايش با زنان ورزشي مشاركت عدم ميزان. يابدمي كاهش سن
 سني گروه در درصد 57,6 از( همگاني ورزش در مشاركت ميزان تقريبي بودنثابت ضمن كه گرفت
 هايورزش در فعاليت ميزان از سن افزايش با ،)سالمندان سني گروه در درصد 51,6 تا جوانان
 سني گروه در درصد 3,2 تا جوانان سني گروه در درصد 25,7 از( شده كاسته يافتهسازمان

 در درصد 45,2 تا جوانان سني گروه در درصد 16,7 از( ورزشي مشاركت عدم ميزان بر و) سالمندان
  .است شده افزوده) سالمندان سني گروه

 دقيقه 97 روستايي مناطق در و دقيقه 138 شهري مناطق در زنان ورزشي مشاركت ميانگين
 روستايي زنان به نسبت شهري زنان درواقع،. است معنادار آماري ازلحاظ تفاوت اين و است هفته در

 زنان جمعيت در ايحرفه ورزشكاران تعداد كه دهدمي نشان نتايج. دارند بيشتري ورزشي مشاركت
 نسبت به توجه با ورزشي، مشاركت عدم كهدرحالي است، بيشتر روستايي زنان به نسبت شهري

 تفريحي هايورزش به بيشتر يا دارند كمي بدني فعاليت روستايي زنان. است يكسان تقريباً جمعيت،
 به توجه با. دارند فعاليت يافتهسازمان و منظم شكلبه بيشتر شهري زنان كهدرحالي پردازند،مي

 معناداري و ضعيف خيلي رابطة زنان، ورزشي مشاركت و سكونت محل بين) r=0,132( اتا ضريب
  .دارد وجود

r=0,682( آمدهدستبه همبستگي ضريب  ورزشي مشاركت و عاطفي حمايت متغير دو بين)  
 باشد، بيشتر زنان از عاطفي حمايت هرچه يعني دهد؛مي نشان را معناداري و قوي مثبت، رابطة زنان

  .يابدمي افزايش ورزشي مشاركت
 زنان ورزشي مشاركت و ابزاري حمايت بين ،)r=0,606( پيرسون بستگيهم ضريب به توجه با
 بر يابد، افزايش زنان از ابزاري حمايت هرچه كهطوريبه دارد؛ وجود معناداري و قوي مثبت، رابطة
  .شد خواهد افزوده نيز آنها ورزشي مشاركت ميزان

 رابطة زنان ورزشي مشاركت و اطالعاتي حمايت بين) r=0,697( پيرسون بستگيهم ضريب
 افزايش با داريم انتظار ترتيب،بدين. دهدمي نشان متغير دو اين بين را معناداري و قوي مثبت،
  .كند پيدا افزايش نيز آنان ورزشي مشاركت زنان از اطالعاتي حمايت

 ترتيببه كه دهدمي نشان ورزشي مشاركت و اجتماعي حمايت ابعاد بين بستگيهم ضريب نتايج
  .دارند زنان ورزشي مشاركت با را رابطه بيشترين ابزاري و عاطفي اطالعاتي، حمايت

 ضريب. دهدمي نشان را زنان ورزشي مشاركت و اجتماعي حمايت رگرسيوني ضريب 6 جدول
 چون و است) =000/0P( باال بسيار داريمعني سطح داراي و 726/0 متغير دو اين بين بستگيهم
 حمايت ميزان هرچه يعني شود؛مي تأييد متغير دو اين ميان مستقيم رابطة است، مثبت رقم اين

 وجود بر مبني اول فرضية بنابراين، يابد؛مي افزايش نيز زنان ورزشي مشاركت رود، باال اجتماعي
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 53 حدود ،=R2 527/0 تعيين ضريب مقدار به توجه با. شودمي تأييد متغير دو بين مثبت رابطة
 .  است پذيرتبيين اجتماعي حمايت ازطريق زنان ورزشي مشاركت تغييرات از درصد

  زنان ورزشي مشاركت و اجتماعي حمايت رگرسيوني ضريب. 6 جدول

خطاي  B  مستقل متغير
  داريمعني سطح  Beta  t  استاندارد

          566/23  726/0 044/0 039/1  اجتماعي حمايت
000/0  

مقدار ثابت 
(Constant) 

075/0 113/0  ------  662/0            
408/0  

  
بيني ميزان مشاركت ورزشي زنان برحسب حمايت براي پيشتوان معادلة رگرسيوني ذيل را مي 

  زنان ورزشي مشاركت= 075/0)+039/1( اجتماعي حمايتاجتماعي تنظيم كرد: 
گفته حاكي از آن است كه در صورت كنترل متغير حمايت اجتماعي، نمرة مشاركت معادلة پيش

واحد بر  039/1اجتماعي نيز ك واحد افزايش در حمايت يازاي است. به 075/0ورزشي زنان 
  شود.مشاركت ورزشي زنان افزوده مي

هم ضريب. دهدمي نشان را زنان ورزشي مشاركت و ورزش مصرف رگرسيوني ضريب 7 جدول
 اين چون و است) =000/0P( باال بسيار داريمعني سطح داراي و 681/0 متغير دو اين بين بستگي

 ورزش مصرف ميزان هرچه يعني شود؛مي تأييد متغير دو اين ميان مستقيم رابطة است، مثبت رقم
 رابطة وجود بر مبني دوم فرضية بنابراين، يابد؛مي افزايش نيز زنان ورزشي مشاركت رود،مي باال

 از درصد 46 حدود ،=R2 463/0 تعيين ضريب مقدار به توجه با. شودمي تأييد متغير دو بين مثبت
  . است پذيرتبيين ورزش مصرف توسط زنان ورزشي مشاركت تغييرات

  زنان ورزشي مشاركت و ورزش مصرف رگرسيوني ضريب. 7 جدول

خطاي  B  مستقل متغير
  داريمعني سطح Beta  t  استاندارد

          731/20  681/0  051/0  053/1  ورزش مصرف
000/0  

مقدار ثابت
(Constant) 

810/0  097/0   ------  382/8           000/0  

  
بيني ميزان مشاركت ورزشي زنان برحسب مصرف معادلة رگرسيوني ذيل را براي پيشتوان مي

 زنان ورزشي مشاركت=810/0)+053/1( ورزش مصرف ورزش تنظيم كرد:



 )ايالم استان

رة مشاركت 
 بر مشاركت 

قيم ازطريق 
 دهد،قرار مي

ي زنان تأثير 
ت اجتماعي 

  كنند.

رسي شد كه 
ت الزم براي 

  ذيرفتني
  0,90 از 
  0,90 از 
  0,90 از 

ا زنان دربارة ايعه

صرف ورزش، نمر
واحد 053/1ز 

) و غيرمستق0,5
 را تحت تأثير ق
مشاركت ورزشي

 دو متغير حمايت
كي را تبيين مي

برر 21ار آموس
 است، از كيفيت

حد پذ 
باالتر  
باالتر 
باالتر 

مطالع(ورزشي  ت

ترل متغير مصر
صرف ورزش نيز

51ضريب تعيين 
كت ورزشي زنان
ور مستقيم بر م

دهده نشان مي
 مشاركت ورزشي

         قيق

افزستفاده از نرم
ارائه شده ا 8ل

  رازش
 مقدار
0,957
0,929
0,966

مشاركت تبيين در ش
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كه درصورت كنت
مصد افزايش در

طور مستقيم (ض
)، مشارك0,78×

طو) فقط به0,3
درصد است كه 0

 واريانس متغير

گوي تجربي تحق

دي تحقيق با اس
و، كه در جدول

.  
هاي برشاخص. 8
 ش

 شده

ورزش مصرف و

 از آن است ك
ازاي يك واحده
 

  پژوهش
طت اجتماعي به

0,25= 0,32 ×
32ضريب تعيين
0,62ي چندگانه

درصد از 0,62ا

. الگ2شكل 

شنهادي الگوي پ
ب و برازش الگو
 برخوردار است
جدول

هاي برازششاخص
 ص نيكويي برازش

شص نيكويي اصالح
  توكر لويس

اجتماعي حمايت

گفته حاكييش
است. به 810/0 

شود.افزوده مي

تجربي لگوي
ي تحقيق حمايت
ش (ضريب تعيين
صرف ورزش (ض

بستگيجذور هم
ش و ابعاد آنها تا

ها،زمون فرضيه
عيارهاي تناسب
ت ورزشي زنان

GFI شاخص
AGFI شاخص

TLIشاخص

 نقش بررسي

معادلة پي
ورزشي زنان
ورزشي زنان ا

  
ا آزمون

در الگوي
مصرف ورزش

كه مصدرحالي
دارد. مقدار مج
و مصرف ورزش

  
پس از آز
با توجه به مع

تبيين مشاركت

  رديف
1  
2  
3  
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  حد پذيرفتني  مقدار هاي برازششاخص  رديف
4  NFI0,90باالتر از   0,964 شاخص برازش هنجارشده يا بنتلر بونت  
5  CFI 0,90باالتر از   0,975 شاخص برازش تطبيقي  
6  RFI 0,90باالتر از   0,951 شاخص برازش نسبي  
7  IFI 0,90باالتر از   0,975 شاخص برازش افزايشي  
8  CMIN/DF5تا  1بين   3,28 كاي اسكوار هنجارشده  
9  RMSEA0,08كمتر از   0,068 ريشة ميانگين مربعات خطاي برآورد  

  
ها اثبات شد، معناداري روابط بين متغيرها نيز تحت طور منطقي با دادهآنجاكه برازش الگو به از

آمده براي كلية روابط مستقيم و غيرمستقيم دستبهسطح معناداري ارزيابي قرار گرفت و با توجه به 
  شود.تأثير معنادار آنها بر مشاركت ورزشي زنان تأييد مي

  
  گيرينتيجه و بحث
 كرد فراهم ما براي را امكان اين زنان ورزشي مشاركت تحليل در شناختيجامعه رهيافت اتخاذ

 است؛ فردي شناسيروان وراي كه بگيريم نظر در جمعي فعاليت نوعي را زنان ورزشي مشاركت كه
 و دارد ريشه اجتماعي طبقات و گروهي اعمال ها،ارزش هنجارها، در جمعي فعاليت اين كهطوريبه

 متفاوت عوامل نظري، مختلف هايديدگاه از و طوركليبه. شود محدود است ممكن نيز آنها ازطريق
 از برخي بررسي دركنار تحقيق، اين در. دهندمي قرار تأثير تحت را زنان ورزشي مشاركت متعددي و

 بوديم الگويي استخراج درصدد زنان، ورزشي مشاركت درباب مختلف نظري هايديدگاه و هاپژوهش
 جامعة فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، اوضاع با هم و باشد داشته تجربي و نظري پشتوانة هم كه

 رابطة بررسي به توجه با. باشد برخوردار كافي تبييني قدرت از و باشد داشته خوانيهم مطالعه تحت
 نظري الگوي اين تدوين در زنان، ورزشي مشاركت با ورزش مصرف و اجتماعي حمايت متغير دو

  .ايمگرفته بورديو نظرية و اجتماعي يادگيري نظرية دو از را بهره بيشترين
 هاويژگي اين. دارند اجتماعي متغيرهاي بر توجهي درخور تأثير شناختيجمعيت هايويژگي

 اثر دربارة. كنندمي ايفا افراد رفتاري هايگيريجهت و هاارزش هنجارها، گيريشكل در مهمي نقش
 شناختي،جمعيت هايويژگي برخي برحسب ورزش نوع نيز و زنان ورزشي مشاركت بر هاويژگي اين

. يابدمي كاهش سن افزايش با ورزشي مشاركت ميزان: است مهمي هاينكته مبين پژوهش اين نتايج
 كهطوريبه دهد؛مي قرار تأثير تحت نيز را ورزش نوع ورزشي، مشاركت ميزان برعالوه سن، متغير
 و همگاني هايورزش در زنان به نسبت كمتري سني ميانگين از يافتهسازمان هايورزش در زنان
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 هايورزش از سن افزايش با ورزشي فعاليت الگوي درواقع،. برخوردارند كنندنمي ورزش كه زناني
  .كندمي تغيير ورزشي فعاليت فقدان درنهايت و همگاني ورزش سمتبه يافتهسازمان

 روستايي مناطق به نسبت معناداري طوربه شهري مناطق در زنان ورزشي مشاركت ميانگين
 مشاركت ميزان باالبودن برعالوه روستايي، مناطق به نسبت شهري مناطق در زنان. است بيشتر

 شهر در يافتهسازمان ورزشكاران تعداد و كنندمي ورزش ترايحرفه و ترمنظم صورتبه ورزشي،
 و ورزشي هايمكان وجود. است ترمقبول روستايي زنان بين در همگاني ورزش البته،. است بيشتر

 در كه دهدمي زنان به را امكان اين شهر، در ورزشي تجهيزات و امكانات نيز و شهري سبز فضاهاي
 روستاها در سرسبز طبيعت وجود درمقابل،. باشند داشته بيشتري فعاليت يافتهسازمان هايورزش
 محلي و بومي هايورزش و كوهنوردي روي،پياده مانند همگاني هايورزش در ورزشي فعاليت امكان

  .كندمي فراهم روستا زنان براي را... و
 جمعيت از درصد 74 درمجموع كه داد نشان مطالعه اين هاييافته زنان، ورزشي مشاركت دربارة

 مشاركت) ايحرفه شكلبه ورزش تا نامنظم و كم بدني فعاليت از( گوناگون اهداف با بررسي تحت
 تحقيق هاييافته با نتايج اين .است هفته در دقيقه 125 آنها ورزشي مشاركت ميانگين و دارند ورزشي

 ايالم استان در زنان يافتةسازمان ورزشي مشاركت ميزان. دارد خوانيهم حدي تا) 1380( تندنويس
 از كه است درصد 5 حدود در) است ورزشي بيمة كارت داشتن آن مالك كه( رسمي آمارهاي با مطابق
 ميزان گفت توانمي ورزش، مختلف انواع درنظرگرفتن با حال،بااين. است كمتر بسيار آن اروپايي معيار

 زنان از بسياري داد نشان حاضر تحقيق نتايج چراكه است؛ نزديك معيار به ايالم زنان ورزشي مشاركت
ورزش روي،پياده كوهنوردي، ازقبيل ورزشي هايفعاليت به ورزشي بيمة كارت داشتن بدون ايالمي
  .پردازند مي... و بدمينتون منزل، در نرمش و ورزش محلي، و بومي هاي

 كرده پيدا رواج زنان، بين در خصوصبه استان، اين در همگاني ورزش فرهنگ اخير، هايسال در
 جمعيدسته رويپياده درقالب زنان از بسياري ورزشي، هايباشگاه در زنان پرشمار حضور برعالوه و
عالوه. كنندمي طي متبرك هايمكان سمتبه را طوالني مسيرهاي ورزش، البته و زيارت هدف با

 فراهم هاخانواده براي را امكان اين سرسبز هايكوه و بكر طبيعت و استان جغرافيايي موقعيت براين،
 ورزش دو كوهنوردي و رويپياده كهطوريبه بپردازند؛ بدني هايفعاليت به تفريح دركنار تا كندمي

  .است بوده ايالم استان زنان دربين پرطرفدار
 درحال زنان و دختران دربين روزافزوني شكلبه ورزشي مشاركت بشري، مختلف جوامع در

 كانون در همواره اجتماعي پديدة اين امروز، دنياي در ورزش جايگاه و اهميت دليلبه. است گسترش
 كه بود الگويي آزمون هدف نيز تحقيق اين در. است بوده اجتماعي محققان و شناسانجامعه توجه

 دو هر و است تأثيرگذار زنان ورزشي مشاركت بر ورزش مصرف و اجتماعي حمايت متغير دو آن در
 با ورزشي مشاركت و اجتماعي حمايت رابطة درخصوص پژوهش اين نتايج. شد تأييد فرضيه
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به و تحقيقات اين اكثر در كه تفاوت اين با دارد، خوانيهم تحقيق پيشينة در ذكرشده تحقيقات
 بيشتر در( اجتماعي حمايت كم تأثير از حاكي تحقيق نتايج ايران، در شدهانجام تحقيقات خصوص
 حمايت تحقيق، اين در كهدرحالي است، بوده ورزشي مشاركت بر) درصد 20 از كمتر تحقيقات
  .كندمي تبيين را ايالم استان در زنان ورزشي مشاركت تغييرات از درصد 53 تا تنهاييبه اجتماعي
 را پژوهش نظري مباني زنان ورزشي مشاركت و ورزش مصرف معنادار و مثبت مستقيم، رابطة

 مصرف اينجا در( مصرف الگوي بين بستگيهم نوعي وجود به) 1391( بورديو. كندمي تأييد كامالً
 نتايج. است معتقد) زنان ورزشي مشاركت اينجا در( فراغت اوقات هايفعاليت از برخي و) ورزش

 براين،عالوه. دارد مطابقت) 1392( فانكسي و) 2005( همكاران و سامرز نظري مطالعات با پژوهش
يافته است، نشده انجام مشابهي كامالً تحقيق ورزشي مشاركت با ورزش مصرف رابطة درباب اينكه با
صنعت و الدينيمعين ؛1390 جسماني، و پارسامهر ؛1388 پارسامهر،( تحقيقات برخي نتايج با ها

 جمعي هايرسانه تأثير و ايرسانه مصرف بررسي به كه ،)1393 همكاران، و صادقيان ؛1391 خواه،
  .دارد خوانيهم اند،پرداخته ورزشي مشاركت ميزان بر

 مشاركت در ورزش مصرف و اجتماعي حمايت نقش به توجه با شود،مي پيشنهاد پايان، در
 ورزش مصرف و اجتماعي حمايت اصلي منبع كه اساسي نكتة اين بر مجدد تأكيد با و زنان ورزشي

 ترويج و توسعه به كمك در اجتماعي نهاد دو اين به ايويژه توجه است، رسانه و خانواده ترتيببه
 و ساخت به توجه نيز و آنها به الزم هايآموزش ارائة و هاخانواده سازيآگاه. گيرد صورت زنان ورزش
 برخي. بود خواهد مفيد هارسانه ازطريق مناسب تبليغات و زنان محوريت با ورزشي هايبرنامه توليد

  :است ذيل شرحبه زمينهدراين اجرايي پيشنهادهاي
 ورزشكاران پسنديدة رفتارهاي و هاعادت صفات، ترويج با و الگوسازي ازطريق شودمي پيشنهاد

 هرچه مشاركت براي زمينه جامعه، در آن انعكاس و هارسانه در آنان زندگي سبك نمايش و زن
 شود؛ فراهم ورزشي هايفعاليت در زنان بيشتر

هزينه تا شود نهادينه زنان بين در سالمتي و تحرك ورزش، فرهنگ جمعي هايرسانه ازطريق
 هايفعاليت انجام به تمايل درمقابل و يابد كاهش ورزش در زنان مشاركت فرهنگي و اجتماعي هاي
 يابد؛ افزايش بدني

 قدرت از استفاده با ورزش اجتماعي و رواني جسماني، كاركردهاي و فوايد از زنان سازيآگاه
  جمعي؛ هايرسانه تأثيرگذاري

 هايكارگاه برگزاري ازطريق زنان براي ورزشي هايفعاليت مزاياي تبليغ و رسانياطالع آموزش،
 المللي؛بين و ملي اي،منطقه هايهمايش و سمينارها آموزشي،

 ورزشي؛ هايمحيط و اماكن در زنان حضور اجتماعي پذيرش درجهت فرهنگي اقدامات انجام
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 الزم است، ايالمي زنان هايورزش پرطرفدارترين از كوهنوردي و رويپياده اينكه به توجه با
  گيرد؛ صورت مسير امنيت و كيفيت براي دقيقي ريزيبرنامه و شود طراحي الزم مسيرهاي است
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