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بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی
(مورد مطالعه :زنان استان ایالم)
تاریخ دریافت1310/53/21 :

تاریخ پذیرش1310/51/10 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی زنان است.
این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته و دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع-
آوری ،استخراج و تحلیل شده است .جامعهی آماری تحقیق شامل زنان  11سال و باالتر استان
ایالم و حجم نمونه نیز  055نفر بوده است .نمونهها از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای شناسایی و دادهها از آنها جمعآوری شدند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و
آزمون مدل تحقیق ،از رگرسیون تکمتغیّره و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 Amosبهره گرفته شده است .نتایج نشان داده که زنان استان ایالم به ترتیب در ورزش حرفهای
( 10درصد) ،ورزش منظّم ( 18/8درصد) ،ورزش سالمتمحور ( 11درصد) ،ورزش تفریحی
( 10/2درصد) و فعّالیّت بدنی کم و نامنظّم ( 8درصد) مشارکت دارند .همچنین  22درصد از زنان
هیچ فعّالیّت ورزشیای ندارند .عالوه بر این ،نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که مشارکت
اجتماعی (عضویّت سازمانی و شبکهی روابط) با ضریب همبستگی  5/018و اعتماد اجتماعی (بین
شخصی ،تعمیمیافته و مدنی و نهادی) با ضریب همبستگی  5/250توانستهاند در مجموع بهطور
معناداری تا  5/01از واریانس مشارکت ورزشی زنان را پیشبینی کنند.
واژههای کلیدی :سرمایهی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،مشارکت ورزشی.
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مقدّمه و بیان مسأله
ورزش و جامعه دارای الگوهای ارزشی و بهاصطالح پیکربندیهای رفتاری مشترک هستند.
تحوّل و دگرگونی ورزش ،خارج از جامعه صورت نمیگیرد ،بلکه توسعهی آن در پیوند
نزدیک با محیط اجتماعی که کنش در درون آن انجام میشود ،تحقّق مییابد .در واقع ،ورزش
ارتباط با فرایندهای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی قرار دارد .ساختارها و فرایندهای ورزشی حاصل
سازگاری و توافق و در نتیجه دارای ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی هستند .بازتاب خصلت
فرهنگی و اجتماعی ورزش را میتوان در نمونههای ورزشی خاص و نمودهای آن در ارتباط
نزدیک با جامعه مشاهده کرد .بهطور خالصه میتوان گفت ورزش بیان نظام فرهنگی-اجتماعی
جامعهای است که از بستر آن برخاسته است (ویس.)32 :1381 ،
بخشهایی از جامعهی زنان ایالم هنوز هم تحتتأثیر باورها ،ارزشها و نگرشهای روییده در
بستر فرهنگی جامعهی ایالم ،جنس دوم (ضعیف) خوانده میشوند و مشارکت فعّالی در
فعّالیّتهای اجتماعی و فرهنگی ندارند .البتّه تحتتأثیر تغییرات فرهنگی ایجاد شده در سالهای
اخیر ناشی از افزایش مراکز آموزش عالی در استان ،دسترسی به برنامههای تلویزیونی ،افزایش
شبکههای ارتباطی و نیز استفادهی گسترده از اینترنت ،بسیاری از خانوادهها نگرشهای متفاوتی
نسبت به مشارکت زنان در فعّالیّتهای اجتماعی و فرهنگی پیدا کردهاند .با این حال ،همچنان
تفاوتهایی در میزان مشارکت زنان در فعّالیّتهای اجتماعی و فرهنگی در بین طبقات و
بخشهای مختلف جامعه مشاهده میشود .عالوه بر این ،میزان باالی برخی از آسیبها و مسائل
اجتماعی در بین زنان این استان مانند خودکشی که بر اساس برخی از تحقیقات صورتگرفته متأثّر
از انزوای اجتماعی و افسردگی و بیماریهای روحی و روانی است ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم
با مشارکت زنان در فعّالیّتهای اجتماعی و فرهنگی و از جمله مشارکت در ورزش ارتباط دارد.
تاکنون ارتباط بین سرمایهی اجتماعی (برای مثال منابع قابل دسترس از طریق ارتباطات
اجتماعی) و فعّالیّت فیزیکی ،کمتر شناخته شده است (جونز و مور .)1322 :2512 ،1البتّه این
موضوع از حدود بیست سال قبل تاکنون تقریباً بهطور فزایندهای مورد توجّه محقّقان جامعهشناسی
ورزش قرار گرفته است (پرکس .)311 :2551 ،2سرمایهی اجتماعی بهعنوان منبعی که افراد،
Jones & Moore
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گروهها و جوامع ممکن است آن را برای نیل به نتایج مطلوب بهکار گیرند ،قلمداد میگردد و آن
مفهومی است که در بسیاری از موارد توسّط تحلیلگران اجتماعی برای توصیف طیف وسیعی از
فرایندهای اجتماعی بهکار برده میشود و به درک این پرسش که چرا برخی از افراد ،گروهها و
طبقات مردم به نتایج سیاسی ،اقتصادی یا اجتماعی مثبتتری نسبت به دیگران نائل میشوند ،منجر
سرمایهی اجتماعی یکی از عوامل محیطی تعیینکنندهی سطح سازگاری و سالمت جامعه
محسوب میشود؛ عمدتاً به این دلیل که فعّالیّتها و تحرّک اجتماعی در مقایسه با فعّالیّتهایی که
در انزوای اجتماعی قرار دارند ،فعّالیت بدنی بیشتری را میطلبند .از نظر بوردیو ،سرمایهی
اجتماعی شامل روابط بین فردی در درون گروهها و شبکههای اجتماعی است که دسترسی به
موفّقیّتها ،فرصتها ،اطّالعات ،منابع مادی و موقعیّتهای اجتماعی را برای افراد امکانپذیر
میسازد .همچنین از دیدگاه فوکویاما ،سرمایهی اجتماعی مجموعهای از هنجارهای موجود در نظام
اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای گروه یا جامعه و نیز باعث کاهش سطح
هزینهی مبادالت و ارتباطات میشود (پارسامهر و ترکان .)11-15 :1311 ،بنابراین ،بهنظر میرسد
سرمایهی اجتماعی عالوه بر تأثیرات مثبت بر مشارکت ورزشی ،هزینههای اجتماعی مشارکت زنان
در ورزش را کاهش میدهد .با این توضیحات ،در تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطهی سرمایهی
اجتماعی و مؤلّفههای آن با مشارکت ورزشی در بین زنان استان ایالم هستیم.
پیشینهی تجربی پژوهش
برخی از محقّقان علوم اجتماعی در بررسی رابطهی سرمایهی اجتماعی و مشارکت ورزشی ،به
نقش ورزش در شکلگیری سرمایهی اجتماعی پرداختهاند .برخی دیگر ،نقش سرمایهی اجتماعی
را در افزایش مشارکت ورزشی مورد بررسی قرار داده و دسته سوم نیز به رابطهی دوسویهی
سرمایهی اجتماعی و مشارکت ورزشی توجّه کردهاند.
رحمانی فیروزجاه و همکاران ( )1315به این نتیجه رسیدند که بین میزان سرمایهی اجتماعی
افراد ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد و مقایسهی میانگینها نشان میدهد که
این تفاوت به نفع ورزشکاران است .احمدی و کارگر ( )1315معتقدند که نگرش زنان به مشارکت
ورزشی در سطح پایینی قرار دارد .امّا نتایج تحلیلی نشان داده که اعتماد اجتماعی بر مشارکت
ورزشی اثرگذار است .همچنین متغیّرهای جمعیّتی ،سن ،تأهّل و تحصیالت ،دارای رابطهی
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معناداری با نگرش زنان نسبت به مشارکت ورزشی هستند .تبیین متغیّر وابسته برحسب
مجموع متغیّرهای مستقل بیانگر آن است که دو متغیّر سن و اعتماد نهادی به ترتیب قویترین
پیشبینیکنندهها هستند و  21درصد از تغییرات متغیّر وابسته را تبیین میکنند.
بر پایهی تحقیق ابراهیمی و همکاران ( ،)1315چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از
اوقات فراغت فعّال ( 1/11از  )4بیشتر از مشارکت آنها در فراغت غیرفعّال ( 1/3از  )4است.
همچنین میزان مشارکت زنان در فعّالیّتهای فراغتی در جامعهی مورد مطالعه ،پایینتر از حدّ
متوسّط بوده است .نتیجهی رگرسیون خطّی چندمتغیّره نشان داده که از میان سه بعد سرمایهی
فرهنگی ،دو بعد (سرمایهی فرهنگی عینیّتیافته و نهادینهشده) دارای تأثیر معناداری بر اوقات
فراغت هستند .از دیدگاه عادلخانی و همکاران ( 81/1 ،)1311درصد از افراد شرکتکننده در
فعّالیّتهای ورزشی دارای سرمایهی فرهنگی متوسّط و کمتر هستند و  18/1درصد از سرمایهی
فرهنگی باالیی برخوردارند .همچنین بین میزان سرمایهی فرهنگی زنان و مردان ،تفاوت معناداری
وجود ندارد .توسعهی فناوری اطّالعات و ارتباطات و بهرهگیری از فناوریهای نو در آموزش و
ترویج فرهنگ ورزش همگانی ،برپایی خانهی ورزش در مراکز علمی ،مدیریّت واحد و
برنامهریزی مدوّن و ایجاد ساختار ملّی برای ورزش همگانی و نیز ترویج فرهنگ مشارکت
همگانی در رفع مشکالت شهر و ناهنجاریهای اجتماعی با ورزش همگانی ،از مهمترین
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی است.
نتایج تحقیق پارسامهر و ترکان ( )1311حاکی از آن است که متغیّر لذّت بردن از ورزش،
کاهش وزن و مهارت در انجام حرکات ورزشی در مرحلهی اوّل و سرمایهی اجتماعی در مرحلهی
دوم توانستهاند به ترتیب  14/4و  4/1درصد از واریانس متغیّر تحت مطالعه را تبیین کنند .نتایج
نشان داده که متغیّر سرمایهی اجتماعی بخش زیادی از تغییرات متغیّر مشارکت ورزشی را تبیین
نمیکند ،بنابراین سایر متغیّرها نیز باید مدّنظر قرار گیرند .بر پایهی نتایج پژوهش پارسامهر و
همکاران ( ،)1312متغیّرهای شبکههای اجتماعی و احساس امنیّت ،بیشترین مقدار از واریانس
مشارکت ورزشی را تبیین میکنند .این در حالی است که در دانشآموزان دختر ،تنها متغیّر
شبکههای اجتماعی بیشترین مقدار از واریانس مشارکت ورزشی را تبیین مینماید .عالوه بر این،
دانشآموزان پسری که به مشارکت اجتماعی عالقهی بیشتری نشان میدهند ،در مقایسه با
دانشآموزان دختر ،توجّه بیشتری به فعّالیّتهای ورزشی دارند.
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به اعتقاد ولیزاده و ولیزاده ( ،)1313از آنجا که ورزش بهعنوان یک پدیدهی فرهنگی
اجتماعی ،عرصهی ظهور رفتارها ،نگرشها ،ارزشها و بازنمایی زندگی امروزی شده است،
رابطهی معناداری بین تحصیالت ،جنسیّت و مشارکت اجتماعی با انتخاب نوع ورزش وجود دارد.
موسوی و همکاران ( )1313به این نتیجه رسیدند که متغیّر اعتماد نهادی و متغیّرهای
مکان سکونت در شهر (ناحیه) و استفاده از وسایل ارتباط جمعی ،رابطهی معناداری با مشارکت
زنان در فعّالیّتهای ورزشی داشتهاند .امّا میزان مشارکت ورزشی زنان در متغیّرهایی چون اعتماد
بین شخصی ،وضعیّت اشتغال ،نوع شغل ،درآمد ،نوع سکونت ،شغل مادر و منطقهی مسکونی،
تفاوت معناداری را نشان نداده است .نتایج تحقیق منوچهرینژاد و همکاران ( )1314حاکی از آن
است که روابط درون خانواده و حمایت درون خانواده به ترتیب  13و  11درصد از میزان
مشارکت ورزشی دانشآموزان دختر را پیشبینی میکنند .همچنین مشارکت اجتماعی و عضویّت
در نهادهای داوطلبانه 34 ،درصد از مشارکت ورزشی پسران و  20درصد از مشارکت ورزشی
دختران را تبیین مینماید.
لیندستروم و همکاران ( )2551در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پایگاه اقتصادی-اجتماعی
تأثیر بهسزایی در میزان مشارکت افراد در فعّالیّتهای بدنی دارد .همچنین از بین متغیّرهای روانی
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و سرمایهی اجتماعی پیشبینیکنندههایی قوی برای تفاوتهای
اجتماعی-اقتصادی در زمینهی فعّالیّتهای بدنی مرتبط با اوقات فراغت هستند .بر اساس تحقیق
تانتز ( ،)2550ورزش بهعنوان بخش مهمّی از زندگی در مناطق روستایی استرالیا برای کمک به
هویّت اجتماعی ،حسّ مکان ،تعامل اجتماعی و سالمت در نظر گرفته میشود .همچنین مشارکت
شهروندان در ورزش بهطور بالقوّه به ایجاد و نگهداری سرمایهی اجتماعی کمک میکند .در واقع
ورزش ،بخش مهمّی از زندگی روستاییان در این مناطق بهشمار میرود و میان این پدیده و
برخورداری آنها از سرمایهی اجتماعی ،رابطهی معناداری دیده میشود .دالنی و کینی ()2550
دریافتند که بین مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی و مشارکت در ورزش ،همبستگی قویای وجود
دارد.
یافتههای پژوهش سیپل ( )2552نشان داده افرادی که به صورت داوطلبانه در سازمانهای
ورزشی مشارکت دارند ،از میزان اعتماد اجتماعی باالتری برخوردارند .از نظر او ،سرمایهی
اجتماعی در ورزش موجب افزایش اعتماد به نفس ،گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش
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اخالقگرایی میشود .بهعقیدهی لیندستروم و همکاران ( ،)2511ارتباط معناداری بین میزان اعتمادِ
(اعتماد تعمیمیافته) پایین و میزان فعّالیت بدنی پایین ،وجود دارد .آنها نشان دادند زنان و مردانی
که میزان فعّالیّت بدنی پایینی داشتهاند ،به افزایش دادن فعّالیّت بدنی خود متمایل بودهاند ،امّا برای
انجام این کار ،به حمایت اجتماعی نیاز داشتهاند .از نظر آنها کسانی که سطح پایین اعتماد را
بدنی پایینی برخوردار بودهاند.
مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش
مفهوم سرمایهی اجتماعی از جمله مفاهیم مدرنی است که در گفتمان علوم اجتماعی معاصر در
سطوح مختلف استفاده شده است .هرچند این مفهوم پیشینهای طوالنی ندارد ،امّا کاربرد آن
بهتدریج از دههی  1115به این سو در پایاننامهها و مقاالت دانشگاهی با کارهای افرادی چون
کلمن ،1بوردیو ،2پاتنام 3و فوکویاما 4افزایش یافته است (وال و همکاران.)201 :1118 ،0
ایدهی محوری سرمایهی اجتماعی در واژهی روابط خالصه میشود .اعضای جامعه با برقراری
تماس با همدیگر و پایدار ساختن آنها قادر به همکاری با یکدیگر میشوند و به این طریق
چیزهایی را کسب میکنند که بهتنهایی قادر به کسب آنها نبودند (فیلد .)15 :1388 ،روابط
اجتماعی ،هستهی اصلی سرمایهی اجتماعی محسوب میگردد و موجب میشود کنشگران با
گسترش پیوندهای خود ،کنشهای خود را در جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود
دست یابند .همهی افراد در جامعه به نوعی در تالش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا
مبادالت خود را در زمینههای مختلف سرعت دهند (میکا)21 :2551 ،2؛ بهعبارت دیگر ،سرمایهی
اجتماعی عبارت است از هنجارها و شبکههایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به
منظور کسب سود متقابل را فراهم میسازد (تاجبخش و همکاران .)102 :1382 ،یا به تعبیر تانتز
( ،)2550همچون یک بافت یا چسب 1اجتماعی است که افراد را به هم متّصل میکند.
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در سال  2555میالدی سمینار ساگوارو 1با استناد به پژوهشهایی در حوزهی اقتصاد،
روانشناسی ،اپیدمیولوژی ،جامعهشناسی و علوم سیاسی ،استدالل کرد که سرمایهی اجتماعی تأثیر
مهمّی در سالمت اجتماعی افراد و سازمانها دارد (نیکولسون و هوی .)2 :2558 ،2بنابراین،
سرمایهی اجتماعی عالوه بر تأثیرات مثبت بر مشارکت ورزشی ،هزینههای اجتماعی مشارکت زنان
نخستین توضیح و تفسیر یکپارچه از این مفهوم توسّط پیر بوردیو در سال  1112انجام شد
(پیراهری .)115 :1388 ،از نظر وی ،سه شکل اصلی سرمایه عبارتند از .1 :سرمایهی اقتصادی که
به صورت خودکار قابل تبدیل به پول و اشکال قانونی حقوق مالکیّت است؛  .2سرمایهی فرهنگی
بهعنوان شکلی از سرمایه که اغلب تحت شرایط خاصّی قابل تبدیل به سرمایهی اقتصادی است و
غالباً در اشکالی از صالحیّتهای آموزشی و الزامات مدرسه نهادینه شده است؛  .3از همه مهمتر،
سرمایهی اجتماعی که عبارت است از مجموع منابع بالفعل و بالقوّهای که با در اختیار داشتن یک
شبکهی پایدار از روابط متقابل کموبیش نهادینه شده یا به رسمیّت شناختن متقابل ،مرتبط است
(اسکینر و زاکوس .)201 :2558 ،3البتّه سرمایهی اجتماعی مستلزم وجود چیزی بیش از وجود
شبکهی پیوندهاست .در واقع ،پیوندهای شبکهای باید از نوع خاصّی باشد؛ یعنی مثبت و مبتنی بر
اعتماد (روحانی .)11 :1315 ،بنابراین در تعریف بوردیو ،تأکید بر شبکههای اجتماعی است که
دسترسی به منابع گروهی را فراهم میکند.
کلمن سرمایهی اجتماعی را نه با آنچه که هست ،بلکه با آنچه که بهوجود میآورد ،تعریف
میکند و بر این اساس ،مفهوم کارکردی سرمایهی اجتماعی را مورد بازبینی قرار میدهد .کارکردی
که با این مفهوم از سرمایهی اجتماعی شناخته میشود ،ارزش جنبههایی از ساختار اجتماعی برای
افراد است که میتوانند از آن بهعنوان منابعی برای دستیابی به خواستههای خود استفاده کنند .بر
این پایه ،مفهوم سرمایهی اجتماعی از دیدگاه کلمن معطوف به تفهیم نقش هنجارها و فرمانهای
درون شبکهای اجتماع میشود که منبعی برای نیل به سرمایهی انسانی را بهوجود میآورد (کلمن،
.)151 :1188
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را در ورزش کاهش میدهد.
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تمایز بین بوردیو و کلمن از مقایسهی آنچه بهعنوان هدف سرمایهی اجتماعی بررسی کردهاند،
آشکار میشود که برای بوردیو به صورت تضمین سرمایهی اقتصادی و برای کلمن بهمنظور تأمین
نیروی انسانی (آموزشی ،مهارتهای شغلی و تخصّصی) است (اسکینر و زاکوس.)208 :2558 ،
مفهومسازی پاتنام از سرمایهی اجتماعی عموماً به سطح اجتماعی و بهویژه سطوح مشارکت و
داوطلبانه و اعتماد به دولت) اشاره دارد .بنابراین ،پاتنام سرمایهی اجتماعی را ویژگی سازمان
اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعی که تسهیلکنندهی هماهنگی و همکاری برای
سود متقابل است ،تعریف میکند (پرکس .)311 :2551 ،در واقع ،وی این مفهوم را برای اشاره به
اتّصالهای بین افراد و شبکههای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتمادی که در نتیجهی آنها
بهوجود میآید ،بهکار برده است.
از نظر پاتنام ،اندیشهی اصلی سرمایهی اجتماعی این است که خانواده ،دوستان و همکاران
دارایی بسیار مهمّی را تشکیل میدهند که فرد میتواند در شرایط بحرانی آنها را بهکار برد ،از
آنها بهره گیرد و یا برای منافع مادی استفاده کند .از این رو ،پاتنام روابط اجتماعی افراد و
تعامالت آنها با یکدیگر را بنیادیترین جزء سرمایهی اجتماعی تعریف میکند؛ بهگونهای که هر
نوع فعّالیّت ارتباطی ،منجر به کنش متقابل رو در رو بین افراد میشود و این مسأله زمینهساز ایجاد
اعتماد است .اعتماد ،موانع ارتباطی را برطرف میسازد و موجب بسیاری از تعامالت مؤثّر میشود
(براری و همکاران .)123 :1311 ،پاتنام در کتاب «بولینگ» بهطور ویژه به رابطهی سرمایهی
اجتماعی و مشارکت ورزشی پرداخته است (پرکس.)385 :2551 ،
فوکویاما نیز مانند پاتنام سرمایهی اجتماعی را در سطح کالن مورد بررسی قرار داده است .او
برخالف دیگر نظریّهپردازان صرفاً بر خصلت سرمایهی اجتماعی تأکید کرده و آن را بهمنزلهی
دارایی گروهها و جوامع تلقّی نموده است .فوکویاما سرمایهی اجتماعی را در ارتباط با هنجارهای
اجتماعی تعریف میکند و معتقد است میتوان سرمایهی اجتماعی را بهسادگی مجموعهی معیّنی از
هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها
مجاز است ،در آن سهیم هستند .البتّه صرفِ وجود هنجارهای اجتماعی جاافتاده ،سرمایهی
اجتماعی را تشکیل نمیدهد ،بلکه آنها باید به همکاری در گروهها منجر شوند؛ بنابراین با
ارزشهای معنوی سنّتی نظیر صداقت ،پایبندی به تعهّدات ،عملکرد قابل اطمینان در انجام
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وظایف ،رابطهی متقابل و مانند آن مرتبط هستند .در یک نگاه کلّی ،از دیدگاه فوکویاما مهمترین
منبع سرمایهی اجتماعی ،خانواده و هنجارهای اجتماعی است (موسوی و شیانی.)05-41 :1314 ،
مقایسهی دیدگاه بوردیو ،پاتنام و کسانی که پس از او مفهوم سرمایهی اجتماعی را مورد
بررسی قرار دادهاند ،نشان میدهد که بوردیو سرمایهی اجتماعی را مجموعی از منابع واقعی و
شناخت متقابل و به رسمیّت شناختن ،مرتبط است .پس از وی محقّقان در تعاریف خود ،روابط
اجتماعی و منابعی را که از این روابط اجتماعی بهدست میآید ،برجسته کردند .از نظر بوردیو،
سرمایهی اجتماعی ،با اندازهی شبکهی روابط اجتماعی و حجم دیگر اشکال سرمایهی در دسترس
از طریق شبکه مرتبط است ،امّا پاتنام سرمایهی اجتماعی را بهعنوان شبکههای اجتماعی
و هنجارهای متقابل و قابلیّت اعتماد حاصل از آنها تعریف میکند (نیکولسون و هوی:2558 ،
.)3-2
بهطور کلّی میتوان گفت از نظر پاتنام ،کلمن ،بوردیو و فوکویاما ،اعتماد ،هنجارها و شبکهها
مهمترین مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی هستند .اعتماد موجب افزایش کیفیّت تعامالت ،هنجارها
موجب پایداری و شبکهها نیز موجب گسترش ارتباطات و آسان شدن گردش اطّالعات میشوند
(احمدی و همکاران .)2 :1381 ،در ادامه به برخی از مهمترین مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی اشاره
میگردد.
اعتماد اجتماعی زیربنای نظم جامعه است و نه تنها موجب پایبندی به اصول مشترک و
پیشبینیپذیری الگوهای رفتاری میشود ،بلکه در تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی مؤثّر
است .اعتماد« ،باوری قوی به اعتبار ،صداقت و توان یک فرد ،انتظاری مطمئن و اتّکا به یک ادّعا
یا اظهارنظر بدون آزمون کردن آن است» (لیون .)224 :2552 ،1به بیانی ،اعتماد عبارت است از
اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصتطلبی ،عدم قطعیّت و مخاطرهآمیز بودن آنها (میسزتال،2
 .)18 :1112اعتماد در متن کنشهای انسان نمود مییابد؛ بهویژه در آن دسته از کنشها که
جهتگیری معطوف به آینده دارند و آن نوعی رابطهی کیفی است که به تعبیر کلمن« ،قدرت عمل
کردن را تسهیل میکند» (کلمن.)211 :1311 ،
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اعتماد تسهیلکنندهی مبادالت در فضای اجتماعی است؛ هزینهی مذاکرات و مبادالت اجتماعی
را به حداقل میرساند؛ برای حلّ مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارد و عنصر
پیشقراردادی و مقوّم حیات اجتماعی است .به تعبیری ،مفاهیم مربوط به اعتماد بهطور بالقوّه
روابط اجتماعی را توصیف میکند که دربردارندهی تمایزات افقی بین حوزههای مربوط به فضای
به نظر آلموند و وربا ،1اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است (اینگلهارت:1313 ،
 .)24زتومکا )21 :1111( 2نیز اعتماد را نوعی شرطبندی نسبت به کنشهای محتمل دیگران در
آینده میداند .اعتماد اجتماعی بر انتظارات و تعهّدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی که
افراد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیِ خود دارند،
داللت دارد و با رابطهی متقابل تعمیمیافته قرین است.
از دیدگاه مور و جونز ( ،)2512تحقیقات کنونی دربارهی سرمایهی اجتماعی و فعّالیّت یا عدم
فعّالیّت فیزیکی عمدتاً بر اساس مقیاسهای اعتماد و مشارکت اجتماعی بوده است .اعتماد
اجتماعی بهعنوان مفهومی مرتبط با مقولهی مکانیسمهای روانی اجتماعی شناسایی شده است.
مشارکت اجتماعی نیز بهعنوان جنبهای ساختاری و رفتاری از سرمایهی اجتماعی شناسایی شده که
گسترش شبکهی اجتماعی شخص و احساس انسجام اجتماعی را تسهیل میکند .به عقیدهی
لیندستروم و همکاران ( )2551نیز مشارکت اجتماعی یکی از قویترین پیشبینیکنندهها در زمینهی
فعّالیّتهای بدنی مرتبط با اوقات فراغت است و در این باره که شخص تا چه حد فعّاالنه در
فعّالیّتهای گروههای رسمی و غیررسمی در اجتماع مشارکت دارد ،توضیح میدهد.
از نظر سیپل ( )2552در بررسی علل مشارکت ورزشی ،در گام اوّل روابط اجتماعی بهعنوان
سرمایهی اجتماعی ،اطّالعات الزم را برای افراد درگیر فراهم میکند .سپس عضویّت سازمانی منجر
به کسب دانش بیشتر توسّط اعضا و توسعهی تعهّدات قویتر نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی
میشود (روابط اجتماعی و عضویّت سازمانی).
پاتنام ( )1118دو نوع شبکهی غیررسمی و رسمی (یا چیزی که او تعهّد مدنی مینامد) را از
هم متمایز کرد .از دیدگاه فینچ و ماسون ،)1113( 3پیوندهای غیررسمی شامل پیوندهایی است که
بین خانواده ،خویشاوندان ،دوستان و همسایگان وجود دارد ،در حالیکه پیوندهای رسمی
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دربردارندهی پیوندهای موجود در اجتماعات داوطلبانه است .شبکههای غیررسمی به دو بخش
شبکههای درون خانواده و شبکههای ماورای خانواده تقسیم میشود .اجتماعات غیررسمی ماورای
خانواده و خویشاوندان شامل روابط دوستانه و صمیمی و نیز پیوندهای میان همسایگان است.
شبکههای اجتماعی ،مجرایی برای طیف وسیعی از نتایجی (مانند افزایش اعتماد) است که خود
هوی .)0 :2558 ،از دیدگاه لیندستروم و همکاران ( ،)2551یکی از عوامل اثرگذار بر مشارکت
ورزشی ،شبکههای اجتماعی است که به جنبههای ساختاری از شبکهی ارتباطات اجتماعی یک
شخص اطالق میشود و منفعت آن ،پشتیبانی اجتماعیای است که برای فرد فراهم میآورد و در
واقع ،منابع مختلفی است که برای شخص تأمین میکند .روابط اجتماعی ،هستهی اصلی سرمایهی
اجتماعی محسوب میگردد و موجب میشود کنشگران با گسترش پیوندهای خود ،کنشهای
خویش را در جامعه تسهیل کنند و از این طریق به اهداف خود دست یابند .همهی افراد در جامعه
به نوعی در تالش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا مبادالت خود را در زمینههای مختلف
سرعت دهند (میکا.)21 :2551 ،
در جمعبندی نهایی و بر اساس چارچوب نظری تحقیق ،ابعاد سرمایهی اجتماعی شامل
مشارکت اجتماعی (شبکهی روابط و عضویّت سازمانی) و اعتماد اجتماعی (بین شخصی،
تعمیمیافته و مدنی و نهادی) است .بنابراین بر پایهی چارچوب نظری و تجربی تحقیق ،فرضیّهها و
مدل تحلیلی به شرح زیر استخراج میشود:
 .1بهنظر میرسد بین اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین اعتماد بین شخصی و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد. بهنظر میرسد بین اعتماد تعمیمیافته و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد. بهنظر میرسد بین اعتماد مدنی و نهادی و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد. .2بهنظر میرسد بین مشارکت اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین عضویّت سازمانی و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی معناداری وجود دارد. بهنظر میرسد بین شبکهی روابط اجتماعی زنان و مشارکت ورزشی آنها ،رابطهی معناداریوجود دارد.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 4:19 +0430 on Wednesday June 23rd 2021
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با شیوهی پیمایشی انجام شده و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بوده است.
دادههای بهدست آمده پس از کدگذاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 23و  Amos 21تجزیه و
تحلیل شدند .بدین صورت که برای آزمون فرضیّهها با توجّه به سطح سنجش دادهها و نوع فرضیّه
(رابطهای) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .همچنین به منظور سنجش تأثیر
سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای آن بر متغیّر وابستهی تحقیق و البتّه برازش مدل ،از مدلسازی
معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Amosبهره گرفته شده است .جامعهی آماری تحقیق
شامل زنان  11سال و باالتر استان ایالم است .جمعیّت این استان در سرشماری سال ،1315
 001011نفر بوده است که از این تعداد 210131 ،نفر زن بودهاند .برای تعیین حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  055آزمودنی انتخاب شدند .با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای ،ابتدا جامعهی آماری به دو خوشهی اصلی (شهرستانهای ایالم و درهشهر)
و سپس هریک از این شهرستانها به  15بلوک ( 2بلوک شهری و  4بلوک روستایی) تقسیم
گردیدند و در نهایت از درون این بلوکها ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،اطّالعات الزم
جمعآوری شد.
برای سنجش متغیّر مشارکت ورزشی (اعمّ از فعّالیّتهای ورزشی همگانی و حرفهای) از دو
روش مکمّل استفاده شده است .در ابتدا ،پرسشنامهی تعدیلشدهی  IPAQمورد استفاده قرار
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گرفت .بدین صورت که از افراد خواسته شد که مشخّص کنند در طی هفته چند روز و در هر روز
چند دقیقه ورزش میکنند .نمرهی مشارکت ورزشی هر فرد حاصلضرب تعداد روز در تعداد
دقیقههای مشارکت در فعّالیّتهای بدنی هر روز بوده است .همچنین با تهیّهی لیستی از
ورزشهای رایج در جامعهی آماری مورد نظر ،از آنها خواسته شد که وضعیّت مشارکت خود را
طی هفته جمع شده و مجموع آن ،زمان صرفشدهی مشارکت ورزشی فرد را تشکیل داده است.
عالوه بر این ،محقّقان زمان صرفشده در فعّالیّتهای ورزشی سازمانیافته و سایر فعّالیّتهای
بدنی نظیر پیادهروی ،ورزش و نرمش در خانه ،ورزش در پارکها و  ...را از یکدیگر تفکیک
کردند و مورد سنجش قرار دادند.
برای سنجش سرمایهی اجتماعی بر مبنای پیشینهی تجربی و چارچوب نظری تحقیق ،از دو
متغیّر اعتماد اجتماعی (بین شخصی ،تعمیمیافته و نهادی و مدنی) و مشارکت اجتماعی (عضویّت
سازمانی و شبکهی روابط) بهعنوان دو مؤلّفهی اصلی آن ،استفاده شده است .به منظور سنجش
متغیّر اعتماد اجتماعی و ابعاد آن (بین شخصی ،تعمیمیافته و نهادی و مدنی) ،سؤاالت تعدیلشدهی
پیمایش اجتماعی عمومی در آمریکا که توسّط انگلهارت طرّاحی شده ،مورد استفاده قرار گرفته
است .عالوه بر این ،با توجّه به این که در تحقیقات متعدّدی (جونز و مور2512 ،؛ سیپل2552 ،؛
لیندستروم ،)2551 ،به عضویّت سازمانی و شبکهی روابط بهعنوان دو بعد اصلی مشارکت اجتماعی
در تبیین مشارکت ورزشی اشاره شده ،در این تحقیق نیز از همین شیوه برای سنجش مشارکت
اجتماعی استفاده شده است.
از آنجا که متغیّ رهای تحقیق بر اساس مرور نظری و تجربی موضوع استخراج شده و از
پشتوانهی تئوریک برخوردارند ،این پژوهش دارای اعتبار نظری است .همچنین برای سنجش
قابلیّت اعتماد ،پرسشنامهی تحقیق در میان  45نفر از افراد جامعهی آماریِ مورد نظر بهطور
تصادفی توزیع شد .با توجّه به این که میزان آلفای کرونباخ برای همهی ابعاد سرمایهی اجتماعی
باالتر از  5/15است ،از پایایی الزم برخوردار است .البتّه متغیّر مشارکت ورزشی بهعنوان یک متغیّر
مشاهده شده ،مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته و چون در پژوهشهای متعدّد (برگر و ریلی،
2558؛ اسلیتر و تیگمان2511 ،؛ ریس و سابیا2515 ،؛ پی فیفر و همکاران2552 ،؛ پاستور و
همکاران2553 ،؛ مور و چادلی2550 ،؛ لیندستروم2551 ،؛ جونز و مور )2512 ،برای سنجش
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مشارکت ورزشی از همین شیوه با تغییراتی جزئی استفاده شده و پرسشنامهای استاندارد و
بینالمللی است ،از قابلیّت اعتماد برخوردار است.
یافتههای پژوهش
میانگین سنّی نمونهی تحقیق  34/0و دامنهی سنّی آنها از  11تا  15سال بوده است .افراد
مجرّد  113نفر ،افراد متأهّل  310نفر و افراد بدون همسر نیز  12نفر بودهاند .از نظر شغلی232 ،
نفر از پاسخگویان خانهدار و  84نفر دانشجو بوده و  22نفر در بخش غیردولتی و  118نفر در
بخش دولتی اشتغال داشتهاند .همچنین از نظر تحصیلی 1 ،نفر بیسواد 21 ،نفر دارای تحصیالت
ابتدایی 32 ،نفر دارای تحصیالت راهنمایی تا سیکل 114 ،نفر دارای دیپلم 05 ،نفر دارای
تحصیالت کاردانی 211 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی 02 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی
ارشد و دکترای عمومی و  1نفر نیز دارای تحصیالت دکترای تخصّصی بودهاند.
از مجموع  055پاسخگو ،برحسب مکان فعّالیّت ورزشی 110 ،نفر در خانه 10 ،نفر در پارک و
فضای سبز شهری 125 ،نفر در کوه و طبیعت و فقط  12نفر در سالنها و باشگاههای ورزشی
فعّالیّت میکنند .میانگین مشارکت ورزشی زنان استان ایالم  120دقیقه در هفته بوده و دامنهی آن
برای افراد ورزشکار بین  15تا  255دقیقه نوسان داشته است.
زنان استان ایالم به ترتیب در رشتههای ورزشی پیادهروی ( 315نفر) ،نرمش و حرکات کششی
در منزل ( 123نفر) ،کوهنوردی ( 10نفر) ،آمادگی جسمانی شامل ایروبیک ،فیتنس و  22( ...نفر)،
شنا ( 43نفر) ،والیبال ( 32نفر) ،بدمینتون ( 11نفر) ،ورزش با تردمیل ( 11نفر) ،فوتسال ( 12نفر) و
یوگا ( 15نفر) مشارکت دارند .نتایج نشاندهندهی مشارکت بیشتر زنان در فعّالیّتهای ورزش
همگانی و ورزشهای کمهزینهتر است .با تقسیمبندی انواع ورزشها و برحسب میزان مشارکت
ورزشی زنان ،نتایج زیر حاصل شده است.
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جدول شمارهی یک -میزان مشارکت ورزشی برحسب نوع و هدف ورزش
ردیف

میزان مشارکت ورزشی

درصد

فراوانی

درصد

1

عدم مشارکت ورزشی (کمتر از  15دقیقه در هفته)

135

22

22

2

فعّالیّت بدنی خیلی کم و نامنظّم ( 35دقیقه و کمتر)

45

8

34

3

ورزش تفریحی ( 31تا  25دقیقه ،یک جلسه در هفته)

12

10/2

41/2

4

ورزش سالمتمحور ( 21تا  125دقیقه ،دو جلسه در هفته)

80

11

22/2

0

ورزش منظّم ( 121تا  245دقیقه 3 ،تا  4جلسه در هفته)

14

18/8

80

2

ورزش حرفهای ( 241دقیقه و بیشتر ،بیش از  4جلسه در هفته)

10

10

155

انواع ورزش بر مبنای هدف

تجمّعی

نمیکنند و یا به صورت نامنظّم و تفریحی به ورزش میپردازند 11 .درصد از زنان با هدف
سالمتی و بین  21تا  125دقیقه در هفته (تقریباً معادل دو جلسه در هفته) به فعّالیّت ورزشی
میپردازند و  33/8درصد (تقریباً معادل یکسوم نمونهی آماری) نیز به صورت منظّم یا حرفهای،
مشارکت ورزشی دارند.
نتایج تحلیلی
جدول شمارهی دو -ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و ابعاد آن با مشارکت ورزشی زنان
متغیّرهای مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تأیید یا رد فرضیّه

اعتماد بین شخصی

5/411

5/555

فرضیّهی فرعی اوّل تأیید شد.

اعتماد تعمیمیافته

5/250

5/555

فرضیّهی فرعی دوم تأیید شد.

اعتماد مدنی و نهادی

5/441

5/555

فرضیّهی فرعی سوم تأیید شد.

اعتماد اجتماعی

5/250

5/555

فرضیّهی اصلی اوّل تأیید شد.

عضویّت سازمانی

5/433

5/555

فرضیّهی فرعی چهارم تأیید شد.

شبکهی روابط اجتماعی

5/414

5/555

فرضیّهی فرعی پنجم تأیید شد.

مشارکت اجتماعی

5/018

5/555

فرضیّهی اصلی دوم تأیید شد.
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همانگونه که نتایج جدول شمارهی دو نشان میدهد ،فرضیّههای تحقیق مبنی بر رابطهی اعتماد
اجتماعی و ابعاد آن (بین شخصی ،تعمیمیافته و مدنی و نهادی) و نیز رابطهی مشارکت اجتماعی و
ابعاد آن (عضویّت سازمانی و شبکهی روابط اجتماعی) با مشارکت ورزشی زنان به اثبات رسیده
است .در ادامه تفسیر روابط بین متغیّرهای مستقل و وابسته و نتایج حاصل از آزمون فرضیّهها ارائه
ضریب همبستگی بهدست آمده ( )r=5/411بین دو متغیّر اعتماد بین شخصی و مشارکت
ورزشی زنان ،رابطهی مثبت ،متوسّط رو به پایین و معناداری را نشان میدهد؛ یعنی ،هرچه اعتماد
بین شخصی زنان بیشتر باشد ،مشارکت ورزشی افزایش مییابد.
ضریب همبستگی پیرسون ( )r=5/250بین اعتماد تعمیمیافته و مشارکت ورزشی زنان ،رابطهی
مثبت ،متوسّط رو به باال و معناداری را نشان میدهد؛ بهگونهای که هرچه اعتماد تعمیمیافتهی زنان
افزایش یابد ،بر میزان مشارکت ورزشی آنها نیز افزوده خواهد شد.
ضریب همبستگی پیرسون ( )r=5/441بین اعتماد مدنی و نهادی و مشارکت ورزشی زنان
بیانگر رابطهی مثبت ،متوسّط رو به پایین و معناداری بین این دو متغیّر است .بدین ترتیب انتظار
میرود با افزایش اعتماد مدنی و نهادی زنان ،مشارکت ورزشی آنها نیز افزایش یابد.
نتایج مربوط به آزمون فرضیّههای فرعی و ضریب همبستگی بین ابعاد اعتماد اجتماعی و
مشارکت ورزشی زنان نشان میدهد که به ترتیب اعتماد تعمیمیافته ،مدنی و نهادی و بین شخصی
بیشترین رابطه را با مشارکت ورزشی زنان دارند.
عالوه بر این ،ضریب همبستگی پیرسون بین متغیّر اصلی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی،
 5/250و دارای سطح معناداری بسیار باالیی ( )P=5/555است .چون این رقم مثبت است ،وجود
رابطهی مستقیم میان این دو متغیّر را نشان میدهد؛ یعنی ،هرچه میزان اعتماد اجتماعی باال رود،
مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیّهی اوّل مبنی بر وجود رابطهی مثبت بین
دو متغیّر ،پذیرفته میشود.
ضریب همبستگی بهدست آمده ( )r=5/433بین دو متغیّر عضویّت سازمانی و مشارکت ورزشی
زنان ،رابطهی مثبت ،متوسّط رو به پایین و معناداری را نشان میدهد؛ یعنی ،هرچه عضویّت
سازمانی زنان بیشتر باشد ،مشارکت ورزشی افزایش مییابد.
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ضریب همبستگی پیرسون ( )r=5/414بین شبکهی روابط اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان،
رابطهی مثبت ،متوسّط رو به پایین و معناداری را نشان میدهد؛ بهگونهای که هرچه شبکهی روابط
اجتماعی زنان افزایش یابد ،بر میزان مشارکت ورزشی آنها نیز افزوده خواهد شد.
نتایج ضریب همبستگی بین ابعاد مشارکت اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان نشان میدهد که
دارند.
عالوه بر این ،ضریب همبستگی پیرسون بین متغیّر اصلی مشارکت اجتماعی و مشارکت
ورزشی زنان 5/018 ،و دارای سطح معناداری بسیار باالیی ( )P=5/555است .چون این رقم مثبت
است ،وجود رابطهی مستقیم میان این دو متغیّر را نشان میدهد؛ یعنی ،هرچه میزان مشارکت
اجتماعی باال رود ،مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیّهی دوم مبنی بر وجود
رابطهی مثبت بین دو متغیّر پذیرفته میشود.
آزمون مدل تحقیق
در ادامه و پس از آزمون فرضیّههای اصلی و فرعی تحقیق ،به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق
(مجموع متغیّرهای مستقل اثرگذار بر متغیّر وابسته) که در آن نحوهی اندازهگیری و تأثیر متغیّر
سرمایهی اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان نشان داده میشود ،از مدلسازی معادلهی ساختاری و
نرمافزار  Amosاستفاده شده است .همانگونه که در مدل تحقیق (مدل شمارهی دو) مشاهده
میشود ،میزان رابطهی سرمایهی اجتماعی و مؤلّفههای آن (شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت
اجتماعی) با مشارکت ورزشی زنان ،ضریب بتا= 5/11است؛ بهعبارتی ،متغیّر سرمایهی اجتماعی تا
 5/01از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تحتتأثیر قرار میدهد .بدین معنا که با افزایش
سرمایهی اجتماعی زنان ،میزان مشارکت ورزشی آنها نیز افزایش مییابد.
پس از آزمون فرضیّهها ،مدل پیشنهادی تحقیق با استفاده از نرمافزار  Amos 21مورد بررسی
قرار گرفت و با توجّه به این که معیارهای تناسب و برازش مدل در حدّ قابل قبولی نبودند،
اصالحات الزم در مدل انجام شد .پس از آن ،نتایج برازش که در جدول شمارهی سه ارائه شده،
نشان میدهد که مدل از کیفیّت الزم برای تبیین مشارکت ورزشی زنان برخوردار است .همانگونه
که مشاهده میشود اکثر شاخصها ،با توجّه به حدّ قابل قبول آن ،برازش مدل را مورد تأیید قرار
میدهند.
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از آنجا که برازش مدل بهطور منطقی با دادهها مورد اثبات قرار گرفته ،معناداری روابط بین
متغیّرها نیز ارزیابی شده است و با توجّه به این که  p valueبهدست آمده کمتر از  5/50است ،تأثیر
معنادار سرمایهی اجتماعی را بر مشارکت ورزشی زنان نشان میدهد.
جدول شمارهی سه -شاخصهای برازش
ردیف

شاخصهای برازش

مقدار

حدّ قابل قبول

1

 GFIشاخص نیکویی برازش

5/181

باالتر از 5/15

2

 AGFIشاخص نیکویی اصالحشده

5/144

باالتر از 5/15

3

 TLIشاخص توکر لویس

5/101

باالتر از 5/15

4

 NFIشاخص برازش هنجار شده یا بنتلر بونت

5/180

باالتر از 5/15

0

 CFIشاخص برازش تطبیقی

5/188

باالتر از 5/15

2

 RFIشاخص برازش نسبی

5/144

باالتر از 5/15

1

 IFIشاخص برازش افزایشی

5/181

باالتر از 5/15

8

 CMIN/DFکای اسکوار هنجار شده

4/2

بین  1تا 0

1

 RMSEAریشهی میانگین مربعات خطای برآورد

5/58

کمتر از 5/58
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بحث و نتیجهگیری
در جوامع مختلف بشری ،مشارکت ورزشی بهطور روزافزونی در بین دختران و زنان در حال
گسترش است .به دلیل اهمّیّت و جایگاه ورزش در دنیای امروز ،این پدیدهی اجتماعی همواره
مورد توجّه جامعهشناسان و محقّقان اجتماعی بوده است .هدف این تحقیق نیز آزمون مدلی بوده
ورزشی زنان اثرگذار است .نتایج این پژوهش در خصوص رابطهی اعتماد اجتماعی و مشارکت
ورزشی ،با تحقیقات احمدی و کارگر ( ،)1315موسوی و همکاران ( ،)1313سیپل (،)2552
لیندستروم ( )2511و مور و جونز ( )2512همخوانی دارد .همچنین در زمینهی رابطهی مشارکت
اجتماعی با مشارکت ورزشی ،با نتایج تحقیقات پارسامهر و همکاران ( ،)1312ولیزاده و ولیزاده
( ،)1313منوچهرینژاد و همکاران ( ،)1314لیندستروم و همکاران ( )2551و مور و جونز ()2512
همسوست .عالوه بر این ،تأیید آزمون مدل تحقیق در خصوص تأثیر سرمایهی اجتماعی بر
مشارکت ورزشی ،با تحقیقات رحمانی فیروزجاه و همکاران ( ،)1315ابراهیمی و همکاران
( ،)1315عادلخانی و همکاران ( ،)1311پارسامهر و ترکان ( ،)1311لیندستروم و همکاران
( ،)2551تانتز ( ،)2550دالنی و کینی ( )2550و سیپل ( )2552همخوانی دارد.
یکی از نکات بسیار مهم در خصوص مقایسهی نتایج تحقیق حاضر با برخی تحقیقات داخلی
صورتگرفته در این زمینه ،آن است که به دلیل انتخاب چارچوب نظری مناسب و طرّاحی مدل
تحلیلی مبتنی بر پیشینهی نظری و تجربی تحقیق و در نتیجه ،انتخاب مؤلّفههایی از سرمایهی
اجتماعی (شامل مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) که قبالً ارتباط آنها با مشارکت ورزشی و
اثرگذاری بر آن به اثبات رسیده ،سرمایهی اجتماعی با این مؤلّفهها توانسته است تا  01درصد از
واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین کند که نسبت به تحقیقات داخلی انجامشده در این زمینه
بسیار بیشتر است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داده که  14درصد (تقریباً معادل سهچهارم) از زنان در استان
ایالم مشارکت ورزشی دارند .با این توضیح که تنها  33/8درصد (یکسوم زنان) به صورت منظّم
و سازمانیافته ورزش میکنند .در سالهای اخیر ،فرهنگ ورزش همگانی در این استان بهویژه در
بین زنان رواج پیدا کرده و عالوه بر حضور پرشمار زنان در باشگاههای ورزشی ،بسیاری از زنان
در قالب پیادهروی دستهجمعی با هدف زیارت و البتّه ورزش ،مسیرهای طوالنی را به سمت اماکن
متبرّکه طی میکنند .عالوه بر این ،موقعیّت جغرافیایی استان و طبیعت بکر و کوههای سرسبز ،این
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امکان را برای خانوادهها فراهم میکند که ضمن تفریح ،به فعّالیّتهای بدنی بپردازند؛ بهگونهای که
پیادهروی و کوهنوردی دو ورزش پرطرفدار در بین زنان استان ایالم بوده است .در توضیح تأیید
فرضیّهی رابطهی بین سرمایهی اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در استان ایالم باید گفت که
بهنظر میرسد برخورداری از روابط اجتماعی گستردهتر ،عضویّت در سازمانها و نهادهای
زمینهی الزم را برای مشارکت ورزشی فراهم میکند .همچنین با توجّه به بافت سنّتی و حاکمیّت
فرهنگ مذهبی در بین زنان این استان ،یکی از پیششرطهای حضور در فعّالیّتهای ورزشی،
داشتن اعتماد اجتماعی در ابعاد مختلف آن بهخصوص اعتماد تعمیمیافته است.
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