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 -9دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروههای اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
 -2استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.
 -9استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران.

چکیده
امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمترری از مشرارکت در فعاتیرتهرای ورزشری را دارا
هستند و به همین دتیل مشکالت زیادی را در ارتباط با سالمت شان پیدا مریکننرد .برا توجره بره
اهمیت موضوع ،پرژوه

حاضرر برا اسرتداده از روش میردانی ،تکنیر

پیمرای  ،ابرزار تققیر

پرسشنامه و استداده از نرم افزارهای  SPSSو  ،AMOSبه دنبال بررسی نق

دینداری اجتمراعی

در مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی به عنوان هدف اصلی اسرت .جامعره آمراری پرژوه
حاضر تمامی زنان  91سال به باالی شهر تهران اسرت کره تعرداد  600ندرر از آنهرا برا اسرتداده از
فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است .نتایج تققیر حراکی
از آن است که بین میزان کل دینداری ( ،)P= 0/26و ابعاد آن یعنری بعرد اعتقرادی (،)P= 0/22
بعد پیامدی ( ،)P=0/99بعد مناسرکی ( )P=0/90بعرد تجربری ( )P=0/22و بعرد شرنایتی (0/21
= )Pبا مشارکت زنان در فعاتیت های ورزشی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمرامی
* نویسنده مسؤول

esjahan@yahoo.com
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فرضیه های پژوه

تأیید میشوند .نتایج حاصل از مدل معادتره سرایتاری ) (AMOSنیرز نشران

دادند که در کل اثر متغیر مستقل دینداری بر مشارکت زنان در فعاتیرتهرای ورزشری بره میرزان
 0/93است.
واژههای کلیدی :دینداری ،ورزش ،مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ،شهر تهران.
مقدمه و بیان مسأله
ورزش به آرامی در فرهنگ قرن بیستم جایگاه ویژهای کسب کرده و در قرن بیست و یکرم
این حرکت آرام سرعت بیشتری به یود گرفته است .در فضای اجتماعی ،مکانها و در زندگی
جمعی ،تقظاتی با ورزش نشانگذاری شردهانرد؛ هماننرد توسرعه باشرگاههرای ورزشری ،توسرعه
ورزشهای همگانی ،ایجاد ایستگاههای تندرستی در اماکن عمومی همانند پارکها ،پیادهروهرا
و ....با توجه به آمارها ،ایتصاص بخشی از زمان به انجرام فعاتیرتهرای ورزشری در لرول هدتره
توسط افراد در سالهای اییر نشان از توجه بیشتر افراد به سالمت روح و جسم در عصر صرنعتی
شدن میباشد .بین ورزش و جامعه رابطه متقابلی وجود دارد .جامعهشناسان در گذشته بیشرتر بره
تأثیر جامعه بر ورزش تأکید میکردند؛ مبنی بر اینکه ورزش بازترا دهنرده روابرط اجتمراعی و
فرهنگ جامعه است وتی در سال های اییر مقققان در پری آننرد کره ترأثیر ورزش برر جامعره و
اجتماع را که بعد دیگری از این ارتباط است ،بررسی نمایند .بره دتیرل آنکره عنصرر فرهنگری و
اجتماعی زندگی جمعی در عصر حاضر در معرض یطر و کمرنگ شردن قررار گرفتره اسرت و
مقققان در پی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تقویت این عناصر میباشند که پردایتن بره ورزش
میتواند یکی از عوامل مدنظر فوق باشد (رحمانی فیروزجاه و دیگران.)91 :9930 ،
ورزش به عنوان پدیدهای مهیج ،بر انگیزاننده ،موجب اتقراد ملری ،عامرل توسرعه و ارتقرای
سالمت در جامعه ،جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد .سالمت هرفردی تقرت ترأثیر عوامرل
گوناگونی چون ژنتی

 ،مقیط زیست ،یدمات پزشرکی ،سرب

زنردگی و ...اسرت و در ایرن

میان فعاتیتهای بدنی و تدریقات ورزشی جایگاه مهمی را دارند تا جرایی کره کراه

فعاتیرت

بدنی میتواند سالمت فرد را تقت تأثیر قرار دهرد .ورزش و فعاتیرتهرای جسرمانی نره تنهرا در

بررسی نق
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ایجاد و حدظ تناسب اندام ،اثرات سرودمندی دارد ،بلکره در پیشرگیری از بیمراریهرای قلبری و
عروقی ،فشار یون ،دیابت و چاقی هم نق

مهمی را ایدا میکند (فوالدوند.)2 – 9 :9933 ،

یکی از اقشاری که توجه به ورزش در بین آنان به ویژه در جامعه ایران دارای اهمیرت اسرت
زنان است .امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمتری از مشارکت در فعاتیتهرای ورزشری را
دارا هستند و به همین دتیل مشکالت زیادی را در ارتباط با سالمت شان پیدا میکننرد .برا آنکره
زنان گرای

باالیی به سایر روش های مدیریت بدن ،مانند رژیم غذایی ،مصرف مواد آرایشی و

بهداشتی ،داروهای افزای

و کاه

وزن و جراحی های زیبایی دارند ،برا توجره بره وقرت گیرر

بودن،گران بودن و عوارض جرانبی ایرن روش هرا ،امرروزه ورزش و فعاتیرت جسرمی مریتوانرد
فرصت مناسبی برای آنان باشد تا از عوارض و هزینههای این روشها کاست.
با این وجود در بسیاری از جوامع حتی جوامع توسعه یافته ،فرصتهای زنان برای مشرارکت
ورزشی کمتر از مردان میباشد .نرخ مشارکت زنان ایرانری نیرز در فعاتیرتهرای ورزشری پرایین
است .در کشور مرا دیترران جروان بره دتیرل وجرود عوامرل بازدارنرده مختلر

در اسرتداده از

امکانات ورزشی با مشکل جردی عردم تقررک مواجهنرد (مروتمنی و دیگرران– 993 :9939 ،
 .)992کم بودن مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی در حاتی است که با گسترش شهرنشرینی
و ورود وسایل ماشینی در یانه ،که از قابلیت های منقصر به فرد سررمایه داری و صرنعتی شردن
مقسو می شود ،فعاتیت ها و تقرک های جسمانی یانگی زنان شاغل و یانه دار کاه

و برر

اوقات فراغت آنها افرزوده شرده اسرت (قرادرزاده و حسرینی)990 :9932 ،؛ امرا برا ایرن وجرود
حضور بانوان در فعاتیتهای ورزشی کمرنگ است و بنرابراین بایرد عوامرل مررتبط برا افرزای
مشارکت بانوان در فعاتیتهای ورزشی بود.
یکی از عوامل مرتبط با مشارکت بانوان در فعاتیتهای ورزشی میزان دینداری آنران اسرت.
دین یکی از ارکان اصلی جوامع بروده کره در لری زمران و حروادد متعردد هرور و بروزهرای
متعددی یافته است .به عبارت دیگر ،دیرن در جوامرع در حرین اینکره تغییراتری را موجرب شرده
است در بریی دورهها به کلی دگرگون شده و هورهای متعددی پیدا کرده است .اما هیچگراه
به لور کامل از صقنه اجتماع مقو نشده است .تاثیر دین در جامعرههرای بشرری یر
غیرقابل انکار است (نوربخ

و وت .)23 - 90 :9911 ،

واقعیترت
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عده ای از دانشمندان بر این باورند که بسیاری از متغیرهای سالمتی به وسیله باورهای دینری
و مذهبی تبیین میشوند .در واقع مذهب یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفترار و شرنایت بره شرمار
میرود (هادیان فرد .)223 - 226 :9912 ،آنها معتقدند مذهب به انسان کم

میکند تا معنرای

حوادد زندگی مخصوصا حوادثی را که مشکل زا هسرتند را درک کررده و باعرل دتگرمری و
یرسندی مطبروعی در روحیره او بشرود و در نتیجره سرالمت او را افرزای

دهرد (سرواتزکی 9و

همکاران .)2003 ،داشتن مذهب موجب ایجاد معنا ،امیدواری ،احساس کنترل ،سرب

زنردگی

ساتم تر پذیرفته شدن از سوی دیگران و در نتیجه باال رفتن سطح سالمت میگردد (یدارحیمی
و همکاران.)26 :9977 ،
مشارکت در فعّاتیّتهای ورزشی یکی از مسائلی است که بریری دانشرمندان و صراحبنظران
از آن به عنوان یکی از پیامدهای دین و دینداری نام میبرند (پارسرامهر و رسروتی نرژاد:9932 ،
 .)60به اعتقاد صاحب نظران ،ارزشهای دینی در جهان بینی ورزش نهدته هستند؛ بدین معنا کره
ورزش مظهر ارزشهای دینی از جمله توسعه شخصیّت ،سخت کوشری ،ایسرتادگی و اسرتقامت
است و مانند مرذهب ایرن ویژگری هرا و رفتارهرا را تررویج مری کنرد .از ایرن رو ،چنردین اصرل
مشترک ذاتی مانند شخصیّت سازی ،نظم و انضباط ،رقابت ،آمادگی جسرمی ،عملکررد ثابرت،
تناسب اندام روانی ،بی لرفی ،بازی کردن با توجّه به قوانین و ملّی گرایری میران ورزش و دیرن
وجود دارد؛ (ایتزن و سیج .)9337 ،2به این ترتیرب ،گررد آمردن ورزشرکاران در مقافرل بررای
انجام دعا پی

از شروع بازی ،امری غیرمعموتی نیست و بیشتر این بازیکنان اغلب بررای کسرب

موفّقیّت با یداوند ارتباط برقرار می کنند .در واقع ،رابطره میران ورزش و دیرن را تقریبرا در هرر
بخشی از جهان می توان یافت (جونا و آکونا .)2099 ،9بنابراین با توجه به توضیقات داده شرده
بررسی نق
و پژوه

دینداری اجتماعی در مشارکت زنان در فعاتیت های ورزشی مسأته ای اساسی است
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی اسرت کره نقر

ابعراد مختلر

دینرداری در

مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی شهر تهران به چه میزان است؟

1 Sawatzky
2 Eitzen & Sage
3 Jona & Okou
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حاضر در شهر تهران مسأتهای است کره اهمیرت مضراعدی دارد .کالنشرهر

تهران به عنوان پایتخت ایران ،بزرگترین ،پرجمعیتترین و مهمتررین شرهر ایرران اسرت کره بره
دالیل مختل

سب

زندگی در این شهر متداوت با سایر شهرهای ایرران اسرت .در شرهر تهرران

معموال هم زنان و هم مرردان بره لررق مختلر

مشرغول کرار هسرتند و زنران هماننرد مرردان در

فعاتیتهای یارج از منزل مشارکت دارند .ترافیر

شردید در شرهر تهرران ،هزینرههرای براالی

زندگی ،ساعات کاری لوالنی همراه با اضافه کرار در مؤسسرههرا و شررکتهرای یصوصری و
دغدغههای مختل

ناشی از زندگی در کالنشهرها همگی مرواردی هسرتند کره در شرهر تهرران

زندگی افراد را تقت تأثیر قرار داده است .این عوامرل باعرل شرده اسرت افرراد دارای تقررک
کمتری باشند و بیشتر وقت یود را به دغدغههای زندگی ایتصاص دهند.
این وضعیت سالمت جسرمی و روحری افرراد را بره یطرر مریانردازد و آسریبهرای جبرران
ناپذیری به فرد و در نتیجه جامعه وارد میکند .اما این آسریبهرا بررای زنران بیشرتر اسرت ،زیررا
بسیاری از زنان نه تنها دارای دغدغههای کاری بیرون از منرزل هسرتند ،بلکره آنهرا دغدغرههرای
امور دایل یانه را نیز دارند و به عالوه باورهای فرهنگی غلط راجع به زنران باعرل شرده اسرت
که آسیبپذیری این قشر از عدم فعاتیتهای ورزشی شدیدتر شرود .باورهرای فرهنگری غلرط و
همچنین عدم برداشت صقیح از اهمیت فعاتیتهای فیزیکی برای زنران باعرل شرده اسرت ایرن
قشر مهم برای جامعه کمتر در فعاتیتهرای ورزشری مشرارکت داشرته باشرند و بنرابراین بررسری
عوامل مرتبط با آن دارای اهمیت و ضرورت است.
پیشینه پژوهش
 -مددی و دیگران ( )9932پژوهشی را با عنوان «بررسی نقر

دینرداری در ارتقرای ورزش

همگانی استان آذربایجان شررقی» بره انجرام رسراندند .تققیر حاضرر بره شریوه یوشرهای چنرد
مرحلهای در بین  9279ندر از شهروندان استان آذربایجران شررقی انجرام گرفرت .نترایج تققیر
حاکی از آن است که بین دینداری و گرای

به ورزش همگانی در سطح المینران  0/33رابطره

مستقیم و معنی داری وجرود دارد .همچنرین برین ابعراد احساسری ،شرنایتی ،مناسرکی و پیامردی
دینداری و گرای

به ورزش همگانی در سطح المینان  0/33رابطه مستقیم و معنی داری وجود
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دارد .با توجه به ضرایب همبستگی مربوط به گرای

بره ورزش همگرانی و ابعراد دینرداری نیرز

مالحظه شد بیشترین ضریب مربوط به همبستگی گررای

بره ورزش برا بعرد شرنایتی دینرداری

است.
عوامرل فرهنگری ،اجتمراعی برر

 -عظیمی و دیگرران ( )9932پژوهشری را برا عنروان «نقر

مشارکت زنان در ورزش» به انجام رساندند .نمونه آماری این تققی  200زن در شهر کرمانشراه
بودند که به صورت تصادفی یوشهای از پنج منطقه شهر انتخا شدند .نترایج نشران داد عوامرل
فرهنگی با میانگین  62/9و عوامل اجتماعی با میانگین  12/9برر میرزان مشرارکت ورزشری زنران
تاثیر دارد .با توجه به نتایج تققی میتوان گدت افزای

حمایرت اجتمراعی و فرهنگری از زنران

یکی از بهترین راه های باال بردن میزان مشارکت زنان در فعاتیرت هرای ورزشری اسرت و توصریه
میشود در جامعه از برنامههای تدریقی ورزشی زنان حمایت شود.
 -فضل اتهی و ملکی توانا ( )9939پژوهشی را با عنوان «نق

روانشنایتی باورهای دینی در

بهبود عملکرد ورزشکاران» به انجام رساندند .نتایج نشان دادند که اعتقراد بره امردادهرای اتهری،
توکل به یداوند متعال و یقین داشتن به موفقیت در کاه

اضطرا و نیل به موفقیرت و تققر

اهداف ورزشی تأثیر مثبت دارد .اتتزام عملی به دین از جمله نماز یواندن و راز ونیاز با یداوند
و صبرپیشه کردن در موفقیت و بهبود عملکرد ورزشی نق

مثبت داشته و آنرا افزای

میدهد.

همچنین باور داشتن به عدل اتهی،نظارت مستقیم او براعمال ونیات ضریب موفقیت ورزشکاران
را افزای

میدهد .و توسل به ائمه الهار (ع) و استمداد از آنران اراده را بررای کسرب موفقیرت

بیشتر و کنترل عملکرد تقویت مینماید که همگی با المینان  33/0و  a = 09/0تایید گشتند.
 کشکر و احسانی ( )9916پژوهشی را برا عنروان «بررسری اهمیرت عوامرل بازدارنرده زنرانتهران از مشارکت در ورزش تدریقی با توجه به متغیر یصوصریات فرردی» بره انجرام رسراندند.
برای انجام کار ،ابتدا به بررسی سلسله مراتب عوامل بازدارنده سه گانه و نیز اوتویت آنها بررای
مشارکت زنان شهر تهران در ورزش تدریقی ،با توجه به یصوصریات فرردی آن هرا کره شرامل
سررن ،شررغل ،تعررداد فرزنررد ،وضررعیت تاهررل ،و تقصرریالت بررود ،اقرردام شررد و پ ر
پرسشنامهای پژوه
پژوه

از توزیررع

گر سایته و دارای روایی و پایایی قابل اعتماد بین زنان شهر تهرران ،نترایج

نشان داد که در بین این زنان ،عوامل سایتاری ،مهم ترین دسته از عوامرل اثرگرذار برر

بررسی نق
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مشارکت آن ها در ورزش است و عوامل بازدارنده فردی و بین فردی ،به ترتیب در اوتویت های
دوم و سوم قرار دارند.
 استنت )2099( 9در مقاتهای تقت عنوان «موانرع مشرارکت در ورزش و فعاتیرت بردنی دربین زنان» ،معلوتین ،مردم مقالت نامناسب اجتماعی ،افراد مسن ،اقلیتهای جمعیتری و افرراد برا
ویژگیهای یاص که در بین  300ندر از زنان مارسی فرانسه به انجام رسراند مشرخص کررد کره
موانع اجتماعی فرهنگی مانند دینداری ،موانع سرایتاری و موانرع دانشری بره عنروان موانرع عردم
مشارکت ورزشی در بین ساتمندان هستند.
 وال ست )2090( 2مطاتعهای کیدی را با عنروان «زنران جروان مسرلمان و ورزش» بره انجرامرساند .این مطاتعه بر اساس مصاحبه با زنردگی  29زنران مسرلمان مهراجر کره در نرروژ زنردگی
میکنند به انجام رسید .وی به این نتیجه رسید که نق

اعتقادات مذهبی در مشارکت برانوان در

فعاتیتهای ورزشی کامال دیده میشود .بعضی از زنان مسلمان ورزش را امری مردانه مریداننرد
و در آن مشارکت نمی کنند .اما دسته دیگری از آنان که به جنبه کسب سالمت بردن در اسرالم
توجه دارند ،بسیار جدی و عالقه مند در ورزش مشارکت میکنند.
 ووگن )2003( 9تققیقی را با هدف تعیین فاکتورهای موثر بر شررکت زنران میران سرال ومسن آمریکای التین در فعاتیتهای ورزشی انجام داد .زنان شرکت کننده در این تققی شرامل
 230زن در دو گروه سنی  20-60ساته و  69-19ساته بودند .چندین عامل که بره عنروان موانرع
شرکت در فعاتیت جسمانی آنها ذکر شد شامل :بیمراری جسرمانی یرا نراتوانی ،درد ،یسرتگی،
فقدان یود انگیختگی ،اضرطرا  ،نگهرداری از کودکران ،کارهرای روزمرره ،مقردودیتهرای
زمانی (انجام امور یارج از منزل) و شرایط نامساعد مقیطی مثل آ و هوای گرم و بارانی بود.
 تیتچی ،فریمن و زابرسکی )2009( 2پژوهشی را برا عنروان «تصرویر بردن و باورهرا دربرارهاهر :دیتران کاتج و مادرانشان» به انجام رساندند؛ ایرن پرژوه

در پررو و توسرط دانشرجویان

دانشگاه بریگم یانگ به انجام رسیده است .جامعه آماری پژوه

 100ندر از زنان کاتج برریگم

1 Stents
2 Walseth
3 Vaughan
4 Liechty & Freeman & Zaboriskieki
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یانگ و مادرانشان هستند .نتایج حاصرل از آن اسرت کره تصرویر ذهنری و براور آنهرا در مرورد
اهرشان و ارتباط آن با عوامل عدم مشارکت ورزشی را مورد بررسری قررار دادنرد و دریافتنرد
که تصویر ذهنی آنران از یرود و راهر بردنی یروی  ،عامرل مهرم بازدارنرده آنهرا از فعاتیرت
ورزشی است.
 بوش )2009( 9مقاتهای را با عنروان «نقربازیهای ورزشی» به انجام رساند .این پژوه

مهرم مقریط در سرود جوانران از مشرارکت در
در کشور آمریکا و در بین  200ندرر از زنران بره

انجام رسید .بوش معتقد است که زنانی که در فعاتیتهای ورزشی شرکت مری کننرد ،بره لرور
کلی اعتماد به ند

باالیی دارند و مربیان آن ها میگویند که آن ها افرادی اجتماعی تر هستند و

کمتر یجاتتی و گوشه گیر هستند و اهمیتی به تداوتهای جنسیتی نمیدهند.
مبانی نظری
 نظریههای مشارکت در ورزشگوتد 2اوتین مدل تبیین کننده مشارکت در فعاتیت ورزشی را گوتد مطرح کررد کره بررای
انصراف جوانان از ورزش ارائه نمود و در آن بر عوامرل درونری فرردی ،مروقعیتی و انگیرزههرا
تأکید کرده است .به اعتقاد او عوامل مؤثر بر انصراف ورزشی عبارتند از :تضاد منرافع ،فقردان
موفقیت ،عدم پیشرفت ،فشار روانی ،فقدان ترذت و تدرریح ،صردمه و آسریب دیردن و فقردان
عالقه به مربی .او معتقد است کره فررد برا اسرتداده از تقلیرل هزینره ،فایرده ،میرزان رضرایت و
یشنودی یود را از این فعاتیت میسنجد و سپ

آن را با سایر فعاتیتهرای جرایگزین مقایسره

میکند (شارع پور.)73 :9919 ،
گریندورفر )9317( 9با استداده از دیدگاههای جامعهشنایتی به تققی درباره جامعهپرذیری
ورزشی پردایته و سه دسته از عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی را تبیین کرده است .این عوامرل
عبارتند از:
 ویژگیهای فردی (شخصیت ،اهداف معطوف به موفقیت ،شایستگی ،تجربه)1. Bush
2. Gould
3. Greendorfer,

بررسی نق
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 دیگران مهم (حمایتهای واتدین ،دوستان ،مربیان ورزشی و اتگوهای نقشی) موقعیتهای جامعه پذیرکننده (عوامل فرهنگی و مذهبی).به واسطه ترکیب تأثیرات این سه عامل ،یادگیری نق

صورت میگیرد .او در مدل یوی

برای تبیین میزان مشارکت ورزشی و تداوم آن برر اهمیرت مردلهرای نقر  ،جنسریت و تجربره
تأکید دارد (شارع پور.)73 :9919 ،
به اعتقاد بسیاری از مقققان ویزو و شومتون 9کاملترین مدل برای تبیین مشرارکت در ورزش
را ارائه کرده اند .آنها با استداده از رهیافت شنایت اجتماعی تأکیرد برر ایرن دارنرد کره چگونره
عوامل فرردی ،اجتمراعی و مروقعیتی برر یکردیگر ترأثیر متقابرل نهراده و شرنایت فررد در مرورد
مشارکت ورزشی را شکل میدهند .آنها با اسرتداده از بسریاری از نظریرات مهرم در ایرن زمینره،
مدل انگیزشی یاصی را ارائه داده اند .براساس ایرن مردل ،مهمتررین عامرل مرؤثر برر مشرارکت
ورزشی و تداوم آن ،جهت گیری انگیزشی فرد است؛ یعنی آیا فرد جهرت گیرری درونری دارد
یا جهت گیری بیرونی و معطوف به نتیجه و پیامد؟ فرد برا جهرت گیرری درونری از نروعی نظرام
یودپاداش دهی استداده میکند .در نتیجه دارای کنترل درونی و ادراک مطلروبی از شایسرتگی
یود است .نتیجه این فرایندها ،افزای

احتمال مشارکت او در ورزش اسرت .در مقابرل ،فررد برا

جهت گیری بیرونی بررای قضراوت در مرورد توانمنردیهرای فرردی یروی

از نتیجره و پیامرد

(پیروزی در ورزش) استداده میکند .علیرغم شایستگیهای موجود در این مدل ،تأکیرد فرراوان
آن بر جهت گیری انگیزشی افراد سبب بی توجهی به سایر عوامل مؤثر شده اسرت (ضریاپپور و
کیانی پور.)33 :9939 ،
سرتی و جکسوال 2معتقدند زنان برای مشارکت در فعاتیتهای ورزشری ،برا موانرع بیشرتری
نسبت به مردان مواجه اند .آنها علل حضور نیافتن زنان در فعاتیتهای ورزشری را چنرین ذکرر
کردند :نداشتن همراه برای مشارکت در فعاتیتهای ورزشی ،تعهدات یانوادگی ،عردم عالقره
به فیزی

و اندام مناسرب ،کمری الالعرات ،یجراتتی برودن ،کمبرود وسرایل نقلیره و امکانرات

مناسب برای زنان و ناتوانی .همچنین نشان دادند ،یکی از علل بازدارندة فعاتیتهرای ورزشری،
1. Weiss and Chaumeton
2. Searle and Jackson
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الالع رسانی ناکافی به افراد است ،زیرا آنها از سروی هرای ارائره شرده و از وجرود یردماتی
برای فعاتیتهای ورزشی ناآگاهند (هندرسون 9و دیگرن.)236 :9331 ،
کواکلی 2معتقد است که دین و ورزش دارای اشتراکاتی هستند و دینداری برر ورزش افرراد
تأثیرگذار است .او معتقد است که دین و ورزش برای گردهماییها و برنامرههرای یراصّ یرود
دارای مکان ها و سایتمان هایی ویژه هستند؛ ورزش دارای استادیوم و باشگاه است و ادیران نیرز
کلیسا و کنیسه دارند .هر دوی آن دارای کتا ها و داستان هایی با هدف بهبود شخصریّت افرراد
هستند .ورزش کتا راهنما ،تمرین و زمان یاص دارد و دین نیز دارای کتا مقردّس ،مراسرم
مذهبی و یلوتگاه است .هر دو اغلب با سلسله مراتب سایتاری یاصّی کنتررل میشروند .ورزش
دارای مربّی ،هیأت کمیسیون و سرمایه گذار است و دین هم مبلّر مرذهبی ،کشری  ،اسرق

و

پیامبر دارد .هر دو دارای برنامه های یاصّی هسرتند کره در آنهرا ارزش هرای درونری یرود را در
زمانهای یاصّی به عنوان ی
پری  ،حررین و پر

رویداد ویژه جشن میگیرند .هر دو حراوی مراسرم بسریار مهمّری

از رویرردادهای مهررم هسرتند .در ورزش مراسررم ویرژه در شررروع مسررابقات،

مذاکرات بین دو نیمه و دسرت دادن بعرد از برازی وجرود دارد و دیرن نیرز دارای غسرل تعمیرد،
سرودهای مذهبی آغاز و پایان مراسم و دسته جات مذهبی است (کواکلی.)2009 ،
ریزبرگ 9معتقد است که ورزشکاران عقایرد و اعمرال مرذهبی یرود را بره شرکلی پررنرگ
همراه یوی

به زمین بازی میبرند و دین برای بریی قهرمانران ورزشری بره عنروان راهری بررای

آمادگی ،عملکرد و ارزیابی آنان از فعّاتیّت ورزشی شان ،دارای اهمّیّت است .در واقع ،جایگراه
دین در زندگی ورزشکاران و در نتیجه در ورزش ،چندوجهی ،مشرترک و قدرتمنرد اسرت .بره
نظر میرسد عقاید و باورهرای مرذهبی در مواضرع مختلدری بررای مقابلره برا فرراز و نشریب هرای
ورزشی ،به ورزشکاران کم

میکنرد و بره آنران درک عمیر ترری از تجربیّاتشران مریدهرد

(ریزبرگ.)2002 ،

1. Handerson
2. Coakley
3. Wrisberg
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چرو 9معتقرد اسرت بسریاری از افرراد برر موانرع فیزیوتروژیکی کره بره حکرم لبیعرت زن ،در
مشارکت فعال او تأثیر مریگرذارد ،بیشرتر از موانرع فرهنگری تأکیرد مریکننرد؛ در صرورتی کره
واقیعت غیر از این است ،از جمله؛
 بسیاری از مسابقات ورزشی به سینه زن آسیب میرساند. -استخوانهای زن-برعک

مرد -شکننده است و زنان از تقرا بردنی موجروداتی آسریب

پذیرند.
 مشارکت فشرده ی زن در ورزش به رشد عضالنی بردن مریانجامرد کره ایرن برا چهرره یاجتماعی زن ناسازگار است (انوراتخوتی.)907-901 :9917 ،
سندرا بم 2در یصوص نق

پذیری جنسیتی و تشکیل کلیشههای جنسریتی مبتنری برر جرن

در افراد معتقد است :کودکان در یادگیری نق هرای جنسریتی فعرال هسرتند ،آنهرا مقوترههرای
شنایتی موجود در جامعه را برای جنسیت شکل مریدهنرد و سرپ
درباره ی این مقوتهها بدست میآورند .بم استدالل مریکنرد نقر

دانر

جنسریتی مربولره را

پرذیری جنسریتی بره واسرطه

فرآیند یادگیری تدریجی تشکیل و لرح وارههای جنسیتی اتداق میافتد ،وی نق

مهمی بررای

فرهنگ در تشکیل لرح وارههای جنسیتی به واسطه فرآیند یادگیری تردریجی تشرکیل و لررح
وارههای جنسیتی اتدراق مریافترد ،وی نقر

مهمری بررای فرهنرگ در تشرکیل لررح وارههرای

جنسیتی قائل است (نبوی و احمدی.)69 :9916 ،
چافتز 9در بررسی نرابرابریهرای جنسریتی بره نقر

نیروهرای اجبراری و ایتیراری قشرربندی

جنسیتی میپردازد .عناصر اصلی نظریه الیه بندی جنسیتی چافتز عبارتند از:
 .9نظام تقسیم کار کالن در سطح جامعه
 .2برتری مردان در دست یابی به منابع مادی و منابع قدرت
 .9تعاری

اجتماعی برای مقایسه زنان و مردان ،شامل ایدئوتوژی جنسیتی ،هنجرار جنسریتی

و باورهای قاتبی جنسیتی (احمدی و گروسی.)3 :9919 ،

1 Choo
2 Bem
3 Chaftez
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چافتز بین انواع تعاری

جنسیتی تمایز قائل میشود به نظر او ایدئوتوژی جنسریتی عبرارت از

عقایدی درباره تداوتهای زیست شنایتی در سرشت زن و مرد که نابرابری را توجیره مریکنرد
(احمدی و گروسی .)90 :9919 ،هنجارهای جنسیتی بیان کننده انتظارات متدراوت از زن و مررد
براساس جنسیت آنها است .تصورات قاتبی جنسیتی باورهای مؤکّد بر تداوت زنان و مرردان در
پاسخ گویی به موقعیت های مختل

است .آنچه براساس این نظریه مهرم بره نظرر مریرسرد ایرن

است که هنجارهای جنسیتی انتظارات متداوتی از زنان و مردان دارند و براساس آن ها تصرورات
قاتبی جنسیتی بر رفتارهای اجتماعی زنان تأثیرگذار است و تصورات قاتبی به صورت مرانعی در
انجام فعاتیتهای ورزشی بانوان عمل میکند (نقدی و دیگران.)939 :9930 ،
 نظریههای دینداریدورکیم 9نظریه پردازی است که بیشترین تاثیر را برر جامعره شناسری دیرن داشرته اسرت .وی
برای شنایت همه ادیران بشرری بره ابتردایی تررین و سراده تررین صرورت دیرن توجره مریکنرد
(همیلتون  .)979:9913وی نه به ماهیت دین بلکه به کارکردهای آن میپردازد و نقر

دیرن در

انسجام اجتماعی جوامع سنتی را مهم قلمداد میکند (ریتزر.)29:9919 ،
وبر 2از جمله جامعه شناسران کالسری

اسرت کره بخر

قابرل تروجهی از آثرارش بره دیرن

ایتصاص دارد .وبر از دو نوع دین شریعتی و رستگاری یاد میکند و یرا از دو نروع یداشناسری
زاهدانه و عارفانه سخن میگوید .او مصداق دین شرریعتی را کندوسریوس و یهودیرت تلمرودی
میداند که مومنران در یردمت شررع مقردس هسرتند و همرراه برا اهتمامرات مناسرکی در صردد
سازگاری با دنیرا هسرتند ،وتری در دیرن رسرتگاری مومنران اهتمامشران تمامرا صررف آیررت و
تامالت درونی است .مصداق نزدیر
یوی

را در تن
9

آتستون تعری

دیرن رسرتگاری بودیسرم و مسریقیت اسرت کره پیرروان

دائمی با دنیا قرار داده اند (فروند.)939:9973 ،
یود از دین را موکول به شنایت ابعاد و یصایص دیرن مریکنرد.آتسرتون

میگوید هر چند نمی توان مرز مشخصی بین دین و غیر دین ترسیم کررد ،امرا برا اتکرا بره یر

1 Durkheim
2 Weber
3 Alston

بررسی نق
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اتگوی کامال مشخص دینی و تشریح ابعاد و یصوصیات آن میتوان وجروه اشرتراک و افترراق
هر مورد را با اتگوی مورد نظر مشخص سایت (میر سندسی.)26:9919 ،
تنسکی 9معتقد است که دین عامل موثری است که اندیشه و عمرل فررد را حتری در جوامرع
مدرن متاثر میسازد .او برای سنج

این تاثیر گرذاری بره مهمتررین جنبرههرای دینرداری یعنری

«جهت گیری دینی »2و « میزان درگیر بودن با گروه دینی »9میپردازد .تنسکی دو جهرت گیرری
راست کیشی2و عبودیتی3را در دین یهودی – مسیقی مهم قلمداد میکند .این دو جهت گیرری
به تقا فعال و مندعرل برودن ،پرذیرش یرا عردم پرذیرش در دنیرای مردرن و همچنرین تراثیرات
متداوتشان بر اتگوی فکر و عمل از هم متمایز اند.به اعتقاد تنسکی درگیر بودن گروه دینردار ،از
دو جنبه مشارکتی6و معاشرتی 7بریوردار است که میتواند کم یا زیاد باشد .او بعد مشارکتی را
از تقا میزان حضور در برنامهها و فعاتیتهای رسمی و جمعی نهاد دین و بعرد معاشررتی را از
حیل داشتن پیوندهای دوستانه و عالدی هم کیشان و اعضای کلیسرای یرود مرورد توجره قررار
میدهد (حقیقتیان و دیگران.)1 – 3 :9932 ،
رابرتسون اسمیت 1معتقد است دین را نباید وسیلهای برای تکریم و نجات ارواح تلقی کررد،
بلکه باید آن را لریقه ای در صیانت و رفاه جامعره قلمرداد نمرود .ادیران باسرتانی جزیری از نظرم
عمومی اجتماعی یوی

بودند که یدا و بشر را تواما در بر می گرفتند .وی مذهب را تنها یر

ترس مبهم و فرزند هراس و وحشت نمی داند بلکه آن را حافظ مقررات ،نوامی

و نظم ایالقی

جامعه نیز میداند و آنچه بررای او مهرم اسرت عملکردهرای دیرن اسرت و نره باورداشرتهرا .بره
استدالل او عملکرد های دینی مانند تشریدات و مناس

اهمیتی بنیرادی دارنرد و بررای شرنایت

دین نخست باید شیوه های مردم را تقلیل کرد و نه باورداشتهای آنها را .به لور کلی بره ادعرای
رابرتسون دین دو کارکرد عمده دارد:یکی تنظیم کننرده و دیگرری برانگیزاننرده ،تنظریم کننرده
1 Lnsky
2 Religious Orientation
3 Degree Of Group Invoinvolvement
4 Orthodoxy
5 Devotionalism
6 Association
7 Communal
8 Robertson Smith
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رفتار فردی برای ییر همگان و یا به سخن دیگر بررای گرروه و برانگیزاننرده احسراس مشرترک
جهت وحدت اجتماعی که از لری مناس
رادکلی

مذهبی انجام میشود (همیلتون.)970 : 9913 ،

براون 9بر این عقیده است که عملکردهای مذهبی از باورداشت های دینی اهمیرت

بیشتری دارند .به همین دتیل است که وی با این قضیه کاری ندارد که آیا باورداشت ها حقیقرت
دارند یا ییر .به نظرر او باورداشرتهرا واقعرا اهمیتری نداشرته و تنهرا آنچره مرردم درعمرل انجرام
می دهند ،اهمیت اساسی دارد .از این رو به نظر براون ،باورداشتها ،دتیل تراشی هرا و توجیره هرای
مناس

اند و میتوان گدت که مناس

میتوان نشان داد که مناس

بیان نمادین و تنظیم شدهی بریری احساسراتانرد .پر

کارکردهرای اجتمراعی یاصری دارنرد کره ضرمن تنظریم و حدرظ

احساساتی که بنای سایتمان جامعه را تشرکیل مری دهنرد ،آن را از نسرلی بره نسرل دیگرر انتقرال
میدهند (همیلتون.)933 :9913 ،
چارتز گالرک و رادنی استارک 2برای دینداری چهار بعد اصلی «عمرل»« ،براور»« ،تجربره»،
یا معرفت» را تقت عنوان ابعاد عمومی اتزام دینی مطرح کردهاند .ایرن ابعراد چهارگانره،

«دان

در سطح مقیاسهای اوتیه به پنچ شایص یرا مقیراس تقسریم شردهانرد کره افرزای
تدکی

بُعد عمل به دو بخ

آن ،ناشری از

شایص مناسکی و عبادی است (گالک و استارک.)9370 ،

 -بعد باور (اعتقادی) :آن چیزی است که انتظار میرود پیروان ی

دین بدان اعتقراد داشرته

باشند
 بعد مناسکی(عمل) :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما ایرن اعتقرادات بره صرورتمناس

نمود عینی مییابند.

 بعد تجربی (عالدی) :تجربه دینی با احساسات ،تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط اسرت.احساسات و عوال
بریالف مناس

دینی وجه عاتیتری از دینداری اسرت کره کرامال قلبری و درونری بروده و
و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد.

 -بعد شنایتی :بعد معرفتی ،عقالنی یا دان

با بعد عقیدتی بسیار نزدی

دو بعد ،مربوط به آگاهی و شنایت در اعتقادات در بُعد دان

است .تدراوت ایرن

است.
1 Radcliffe-Brown
2 Charles Glark and Rodney Stark

بررسی نق
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 بعد پیامدی :این بُعد ،به دتیل بیشترین انتقادات ،در میان ابعاد اتگروی دینرداری گرالک واستارک پ

از مدتی حذف شد ،از جمله این که ،بعد پیامدی فی ندسه پیامرد دینرداری اسرت،

نه بعدی از ابعاد آن .بعد پیامدی دینداری ،که با این انتقاد از اتگوی دینداری کنار گذاشته شرد،
به اعماتی گدته میشود که از عقاید ،احساسات و اعمال مذهبی ریشره مریگیررد و از ثمررات و
نتایج ایمان در زندگی و کن های بشر است (گالک و استارک.)9370 ،
کینگزتی دیوی  9معتقد است که تداوت معناداری بین داوری و تبیین مقق با فهم کنشرگر
دینی مشاهده میشود .بنابراین نظریره پرردازان جدیرد کرارکردگرایی برا اهمیرت دادن بیشرتر بره
کنشگر دینی و وارد کردن عنصر روانشنایتی و تلدی آن با نظریه کارکردگرایی ،تبیرین بهترری
از دین ارائه دادهاند .دیوی

از این دست جامعهشناسان است .دیوی

در کتراب

تقرت عنروان

جامعه شناسی انسان به ارائه کارکردهای مثبت دین پردایته و دیرن را بره عنروان عامرل انسرجام
بخر

در جامعرره مرریسررتاید و اضررافه مرریکنررد کرره افررراد از لریر شرررکت در مراسررم دینرری،

وابستگیشان را به اهداف گروهی افزای

میدهند .دیوی

از تمایز بین امر مقدس و نا مقردس

استداده کرده و آنرا داری یصلتی نمادین میداند (توسلی.)9910،
چارچوب نظری و تجربی پژوهش
در پژوه

حاضر از نظریات مختلدی به عنروان مبرانی نظرری اسرتداده شرده اسرت .امرا تنهرا

تعدادی از نظریات که مبنرای اسرتخراج فرضریات هسرتند چرارچو نظرری پرژوه
تشکیل مریدهرد .در پرژوه

حاضرر را

حاضرر برر مبنرای نظریره گرالک و اسرتارک دینرداری در ابعراد

اعتقادی ،پیامدی ،مناسکی ،تجربی و شنایتی مورد بررسی قرار گرفته است.
کواکلی معتقد است که دین و ورزش دارای اشتراکاتی هستند و دینرداری برر ورزش افرراد
تأثیرگذار است .او معتقد است که دین و ورزش برای گردهماییها و برنامرههرای یراصّ یرود
دارای مکان ها و سایتمان هایی ویژه هستند؛ ورزش دارای استادیوم و باشگاه است و ادیران نیرز
کلیسا و کنیسه دارند .هر دوی آن دارای کتا ها و داستان هایی با هدف بهبود شخصریّت افرراد
هستند .ورزش کتا راهنما ،تمرین و زمان یاص دارد و دین نیز دارای کتا مقردّس ،مراسرم
1 Kingsley Davis
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مذهبی و یلوتگاه است .هر دو اغلب با سلسله مراتب سایتاری یاصّی کنتررل میشروند .ورزش
دارای مربّی ،هیأت کمیسیون و سرمایه گذار است و دین هم مبلّر مرذهبی ،کشری  ،اسرق

و

پیامبر دارد .هر دو دارای برنامه های یاصّی هسرتند کره در آنهرا ارزش هرای درونری یرود را در
زمانهای یاصّی بهعنوان ی
پری  ،حررین و پر

رویداد ویژه جشن می گیرند .هر دو حراوی مراسرم بسریار مهمّری

از رویرردادهای مهررم هسرتند .در ورزش مراسررم ویرژه در شررروع مسررابقات،

مذاکرات بین دو نیمه و دسرت دادن بعرد از برازی وجرود دارد و دیرن نیرز دارای غسرل تعمیرد،
سرودهای مذهبی آغاز و پایان مراسم و دسته جات مذهبی است (کواکلی.)2009 ،9
ریزبرگ معتقد است که ورزشکاران عقاید و اعمال مذهبی یود را به شکلی پررنگ همراه
یوی

به زمین بازی میبرند و دین برای بریی قهرمانان ورزشی به عنوان راهی بررای آمرادگی،

عملکرد و ارزیابی آنان از فعّاتیّت ورزشی شان ،دارای اهمّیّت است .در واقرع ،جایگراه دیرن در
زندگی ورزشکاران و در نتیجه در ورزش ،چندوجهی ،مشترک و قدرتمند اسرت .بره نظرر مری
رسد عقاید و باورهای مذهبی در مواضع مختلدی برای مقابله با فرراز و نشریبهرای ورزشری ،بره
ورزشکاران کم

می کند و به آنران درک عمیر ترری از تجربیّاتشران مری دهرد (ریزبررگ،

.)2002
 -وال ست )2090( 2در مطاتعهای به این نتیجه رسید که نق

اعتقادات مذهبی در مشارکت

بانوان در فعاتیتهای ورزشی کامال دیده میشود .بعضی از زنان مسلمان ورزش را امری مردانه
میدانند و در آن مشارکت نمیکنند .اما دسته دیگری از آنان که به جنبره کسرب سرالمت بردن
در اسالم توجه دارند ،بسیار جدی و عالقه مند در ورزش مشارکت میکنند.
بنابراین از تئوریها و پژوه های فوق این فرضیه اصلی استخراج میشود که:
 بین دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد.همچنین با توجه به اینکه مطراب نظریره گرالک و اسرتارک دینرداری برا شرایصهرای بعرد
اعتقررادی ،پیامرردی ،مناسررکی ،تجربرری و شررنایتی مررورد بررسرری قرررار گرفترره شررده اسررت ایررن
فرضیههای فرعی استخراج میشود که:
1 Coakley
2 Walseth

بررسی نق
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 بین بعد اعتقادی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد پیامدی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد مناسکی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد تجربی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. -بین بعد شنایتی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد.

مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
بین دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 بین بعد اعتقادی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد پیامدی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد مناسکی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. بین بعد تجربی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد. -بین بعد شنایتی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد.
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روش تحقیق
تققی حاضر بر اساس نوع دادههای جمع آوری و تقلیل شده ،تققیقری کمری اسرت و از
تقا نوع بریورد با مسأته مورد بررسی و ورود به آن مطاتعهای میدانی اسرت .تکنیر
استداده در این پژوه

پیمای

مرورد

است .در این مطاتعه ،برای جمع آوری الالعرات مرورد نیراز از
از آغاز پیمای  ،پرسشنامه ابتردایی مرورد آزمرون اوتیره

ابزار پرسشنامه استداده شده است .پی

قرار گرفت و با استداده از نتایج به دست آمده ،نقایص موجود برلرف و پرسشنامه نهایی تنظریم
شد .در این رابطه جهت المینران از اعتبرار الزم بره مشراوره و بهرره گیرری از نظررات اسراتید و
کارشناسان مربوله و همچنین از آزمون آتدای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه اقدام شده است
و بر اساس ضریب آتدا ضریب پایایی تمامی متغیرها باالتر از  0/7است.
جامعه آماری پژوه

حاضر ،تمامی زنان  91سال بره براالی شرهر تهرران اسرت؛ برر اسراس

سرشماری سال  9930جمعیت تمام زنان شهر تهران  6،023،931ندر است و تعداد زنان  91سال
به باالی آن در حدود  2/301/000است .از آنجا که به لور لبیعی امکران مطاتعره دیردگاههرای
تمامی ساکنان وجود نداشت از شیوه «نمونره گیرری» بررای تبیرین نظریرات افرراد مرورد مطاتعره
استداده شده است و بر اساس فورمول کوکران تعدادی از افرراد ( 600ندرر) کره معررف جامعره
آماری تشخیص داده شدند به عنوان نمونه انتخا و مطاتعه شده است.

1 / 962  0 / 50 / 5
0 / 042
 600
 (1 / 96)  0 / 50 / 5 
1

 1



d  0 / 04

روش نمونهگیری در پژوه

q  0/5

(0 / 04) 2

t  1 / 96 P  0 / 5

4508000 

n
1

N  4508000

حاضر یوشهای تصادفی است .بدین صورت که با اسرتداده از

نمونه گیری یوشهای تعدادی از منطقههای شرهر تهرران را انتخرا و از هرر منطقره بره صرورت
تصادفی نمونه نهایی استخراج شده و سپ

پرسشنامه ها تقویل پاسخگویان داده یواهد شرد ترا

هرکدام پاسخ های مورد نظرشان را بدهند .منطقه های  93 ،99 ،7 ،2 ،9و  91منالقی هسرتند کره
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از گردآوری دادهها تجزیه و تقلیل آنها با استداده از

نرم افزار آماری اس پی اس اس و ایموس انجام گردید و در این رابطه برای آزمرون فرضریات،
تستهای آماری متناسب با هر فرضیه بکار گرفته شد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
 مشارکت در فعالیتهای ورزشیتعری

مدهومی :مشارکت در فعاتیتهای ورزشی ،حضوری است فعاالنه ،برا انگیرزه ،فرار

از اتزامات و تعیینهای تقمیلی در باشگاهها و ساتنهای ورزشی .این نروع مشرارکت مریتوانرد
برای سالمتی و به صورت غیرحرفهای و یا حرفهای و در حد قهرمانی باشرد (تیچتری و دیگرران،
.)923 :2009
تعری

عملیاتی :مشارکت در فعاتیتهای ورزشی در پژوه

حاضر با شایصهرای میرزان

ساعات انجام فعاتیتهای ورزشی ،نگرش به فعاتیتهرای ورزشری و انگیرزه انجرام فعاتیرتهرای
ورزشی سنجیده شده است.
 دینداریتعری

مدهومی :دینداری به معنای اتتزام عملی و ذهنی به باورهای دینری اسرت .بره عبرارت

دیگر پیروی پیروان دین از آن و از زیرمجموعههای آن است (احمدی.)93 – 20 :9911 ،
تعری

عملیاتی :دینداری در این پژوه

با شایص اعتقادی ،پیامدی ،مناسرکی ،تجربری و

شنایتی بررسی شده است .هرکدام از شایصهای فوق برا گویرههرای مختلدری در قابرل لیر
تیکرت  3قسمتی به ترتیب از ییلی کم تا ییلی زیاد مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
یافتههای توصیفی
نتایج فراوانی متغیر وضعیت تأهل نشان می دهد که  36/96درصد افراد مورد مطاتعه متأهرل
و  29/12درصد دیگر را مجرد تشکیل دادهاند .بر اساس یافتههای مرتبط برا متغیرر سرن92/96 ،
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درصد پاسخگویان در گرروه سرنی  91-29سرال 96/12 ،درصرد در گرروه سرنی  22-26سرال،
 93/67درصد در گروه سنی  27-90سرال 96/67 ،درصرد در گرروه سرنی  99-93سرال3/97 ،
درصد در گروه سنی  96-20سال 92/19 ،درصد در گروه سنی  29-23سرال 1/19 ،درصرد در
گروه سنی  30-60سال و  3/19درصد در گروه سنی باالتر از  60سال هستند.
یافتههای مربوط به متغیر سطح تقصیالت نشان میدهد که  2/30درصد پاسرخگویان دارای
سطح تقصیالت زیر دیپلم 92 ،درصد دارای سطح تقصریالت دیرپلم 23 ،درصرد دارای سرطح
تقصیالت کاردانی 22/97 ،درصد دارای سطح تقصیالت کارشناسری و  92/99درصرد دیگرر
دارای سطح تقصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
آمار توصیفی متغیر حمایت اجتماعی
جدول  -1توزیع فراوانی بر حسب دینداری
شایصهای توصیدی
متغیرهای پژوه

میانگین

وضعیت موتده

انقراف

ییلی

معیار

کم

بعد پیامدی

9/91

0/13

بعد اعتقادی

9/61

0/31

بعد مناسکی

9/96

0/39

بعد تجربی

9/22

0/30

شنایتی

9/96

9/97

میانگین کل دینداری

9/92

ییلی

جمع

زیاد

کل
600

کم

متوسط

زیاد

63

903

923

996

963

99/3

97/3

22/96

93/99

27/3

900

93

30

979

960

912

600

3/19

1/99

21/3

90/66 26/66

900

30

70

213

920

73

600

1/99

99/66

27/3

20

92/3

900

21

63

273

923

19

600

1/00

90/19

23/19

91/19 29/30

900

32

60

299

970

907

600

1/66

90

93/96

21/9

97/19

900
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یافتههای جدول باال نشان میدهد که در برین شرایصهرای دینرداری ،بعرد اعتقرادی دارای
بیشترین میانگین ( )9/61و بعد مناسکی کمترین میرانگین ( )9/96اسرت .همچنرین میرانگین بعرد
پیامدی ( ،)9/91تجربی ( )9/22و شنایتی  9/96و میانگین کلی دینداری ( )9/92یعنی براالتر از
حد متوسط است.
جدول  -2توزیع فراوانی بر حسب مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی
شایصهای
متغیرهای پژوه

توصیدی
میانگین

مدت زمان انجام فعاتیتهای

انقراف ییلی
معیار

9/99

0/32

نگرش به فعاتیتهای ورزشی

9/29

0/33

انگیزه انجام فعاتیتهای ورزشی

9/27

0/32

ورزشی

میانگین کل مشارکت زنان در
فعاتیتهای ورزشی

وضعیت موتده
ییلی

جمع

زیاد

کل
600

کم

متوسط

زیاد

12

21

930

932

922

92

1

99/67

23/67

20/66

900

33

71

239

991

31

600

3/96

99

29/19

93/66

96/99

900

23

36

939

910

926

600

7/3

3/99

92/96

90

29

900

کم

9/99

یافتههای جدول باال نشان میدهد که در بین شرایصهرای مشرارکت زنران در فعاتیرتهرای
ورزشرری ،انگیررزه انجررام فعاتیررتهررای ورزشرری دارای بیشررترین میررانگین ( )9/27و نگرررش برره
فعاتیتهای ورزشی دارای کمترین میانگین ( )9/29است .همچنین میرانگین مردت زمران انجرام
فعاتیتهای ورزشی ( )9/99و میانگین کل مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشری ( )9/99یعنری
متوسط رو به باال است.

 / 31فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)91پاییز 9936

یافتههای استنباطی
 بررسی وضعیت نرمال توزیع دادهها برای استداده از آزمونهای پارامتریجهت بررسی نرمال بودن عاملها از آزمون ت

نمونهای کلموگروف ر اسرمیرن

بره قررار

زیر استداده می شود:
دادهها از توزیع نرمال بریوردارند Ho:
دادهها از توزیع نرمال بریوردار نیستند H1:

جدول  -3آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مؤتدههای پژوه
تعداد
مقادیر کلموگروف-
اسمیرنوف
سطح معناداری

بعد

بعد

اعتقادی

پیامدی

دینداری

دینداری

600

600

600

0/10

9/72

9/36

2/33

0/010

0/069

0/923

0/223

مشارکت در

بعد مناسکی

بعدتجربی

بعد شنایتی

دینداری

دینداری

دینداری

600

600

600

2/73

2/62

0/922

0/999

فعاتیتهای
ورزشی

با توجه به جدول شماره  9می تروان نتیجره گرفرت کره چرون مقرادیر سرطح معنراداری کلیره
متغیرهای پژوه

بیشتر از  0003می باشند پ

میتوان گدت که این عامل نرمرال برودن توزیرع

دادهها را میرساند و میتوان در تقلیل فرضیههای پرژوه  ،آزمرونهرای پارامتریر

را بکرار

گرفت.
آزمون فرضیهها
 -بین ابعاد مختل

دینداری (اعتقادی ،پیامدی ،مناسکی ،تجربری و شرنایتی) برا مشرارکت

زنان در فعاتیتهای ورزشی ارتباط وجود دارد.
جهت بررسی فرضیههای پژوه

مبنی برر ارتبراط برین ابعراد مختلر

دینرداری (اعتقرادی،

پیامدی ،مناسکی ،تجربی و شنایتی) با مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استداده شده است .یافتهها به شرح جدول زیر است.
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جدول  -4همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
نام متغیر

دینداری

شایصها

مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

اعتقادی

0/22

0/000

پیامدی

0/99

0/000

مناسکی

0/90

0/000

تجربی

0/22

0/009

شنایتی

0/21

0/002

میزان کل دینداری

0/26

0/000

یافتهها حاکی از آن است که بین تمامی ابعاد دینداری و همچنین میزان کل آن با مشرارکت
زنان در فعاتیتهای ورزشی رابطه مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد .در این میان رابطره برین
بعد پیامدی دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ( )P= 0/99دارای بیشترین ضریب
همبستگی و رابطه بین بعد تجربری دینرداری و مشرارکت زنران در فعاتیرتهرای ورزشری دارای
کمترین ضریب همبستگی ( )P=0/22هستند.
همچنین رابطه بین بعد مناسکی دینرداری ( ،)P= 0/90بعرد اعتقرادی دینرداری ( )P =0/22و
بعد شنایتی دینداری ( )P =0/21با مشارکت زنان شرهر تهرران در فعاتیرتهرای ورزشری دارای
ضریب همبستگی مثبت و معنرادار اسرت .بنرابراین مری تروان اسرتدالل کررد کره هرر چره میرزان
دینداری ( )P= 0/26و ابعاد آن بیشتر شود میزان مشارکت زنان در فعاتیرتهرای ورزشری بیشرتر
میشود و تمامی فرضیههای پژوه

حاضر تأیید میشوند.

مدل معادله ساختاری ) (AMOSتأثیر دینداری بر گرایش بانوان به ورزش
به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر دینداری بر گرای
مختل

از ی

برانوان بره ورزش در وضرعیت هرای

مدل معادته سایتاری بهره گرفته شده است .که این مدل معادته سایتاری از دو

نوع مدل و انرواعی از متغیرهرا تشرکیل شرده اسرت .دو نروع مردل تشرکیل دهنرده مردل معادتره
سایتاری عبارتند از -9 :مدل اندازهگیری  -2مدل سایتاری .ی

مدل انردازهگیرری جزیری از
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مدل سایتاری است که نقوه سنج
مشاهده شده تعری

متغیر پنهان را با استداده از دو یا تعداد بیشتری متغیرر

ی

میکند .همچنین میتوان گدت در مدل اندازهگیری مشخص میشرود کره

تعداد متغیرهای مشاهده شده برای ی

متغیر پنهان تا چه حد تقت تأثیر متغیر پنهان مرورد نظرر

و تا چه حد تقت تأثیر متغیر یطا هستند.
در این مدل  1متغیر مشاهده شده وجود دارد کره متغیرهرای مشراهده شرده h4, h5 h1, h2,

 h3,معرفهای متغیر پنهان دینداری هستند و متغیرهای مشراهده شرده F1, F2, F3معررفهرای
متغیر پنهان گرای

زنان به ورزش هستند .متغیرهای یطرای  zو  dنمراد یطرای انردازهگیرری 1

متغیر مشاهده شده هستند.
جدول  -5متغیرهای موجود در مدل
متغیر

دینداری

فعاتیتهای ورزشی

شایصها

نمادهای ترسیمی در
مدل

اعتقادی

H1

پیامدی

H2

مناسکی

H3

تجربی

H4

شنایتی

H5

مدت زمان انجام فعاتیتهای ورزشی

F1

نگرش به فعاتیتهای ورزشی

F2

انگیزه انجام فعاتیتهای ورزشی

F3
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با توجه به جهت پیکانها از سمت متغیر پنهان به سمت متغیرر مشراهده شرده کره معررف آن
متغیر پنهان است ،بیانگر این نکته روش شنایتی است که نمرره هرر پاسرخگو در متغیرر مشراهده
شده تقت تأثیر وضعیتی است که آن پاسخگو در متغیر پنهان زیر بنایی مرتبط با متغیرر مشراهده
شده دارد .برای مثال در این مردل متغیرر پنهران مرا دینرداری و شرایص مشراهده شرده آن بعرد
اعتقادی ( )H1است .به عبارت دیگر وزنی که H1, H2, H3, H4,H5در مردل پرژوه

دارنرد

تعیین کننده میزان دینداری پاسخگو هستند.
در این مدل متغیر وابسته و پنهان ما مشارکت زنان در فعاتیتهرای ورزشری و شرایصهرای
مشرراهده شررده آن مرردت زمرران انجررام فعاتیررتهررای ورزشرری بررا بررار عرراملی ( ،)0/90نگرررش برره
فعاتیتهای ورزشی با بارعاملی ( )0/97و انگیزه انجام فعاتیتهای ورزشری برا بارعراملی ()0/23
است.
به عنوان مثال در متغیر وابسته ما یعنی مشرارکت در فعاتیرتهرای ورزشری اثرر مشرارکت در
فعاتیتهای ورزشی بر روی  F2با  0/97این معنی را میدهد که متغیر پنهران مشرارکت زنران در
فعاتیتهای ورزشی بیشترین توان تقلیل  F2یا (گویههایی که مستقیم به نگرش به فعاتیرتهرای
ورزشی مربوط میشوند) را با باالترین ضریب دارد و در متغیر پنهان دینرداری ،بعرد پیامردی برا
ضریب  0/22بیشترین توان تقلیل این متغیر را داراست .در کل اثرر متغیرر مسرتقل دینرداری برر
مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی به میزان  0/93است.
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برازش مدل
جدول  -6شاخصهای برازندگی مدل
شایصها

مقدار

شایصها

مقدار

شایصها

مقدار

CMIN

279/01

GFI

0/10

NNFI

0/12

ρ ,df

0/00 ،213

AGFI

0/73

NFI

0/73

CMIN/DF

92/69

CFI

0/19

RMSEA

0/067

برای بررسی برازش مدل از شایصهرای بررازش اسرتداده مریشرود .شرایصهرای بررازش
مقادیری آماری را به دست می آورنرد کره مققر را در تصرمیم گیرری نسربت بره تشرخیص یرا
انتخررا مرردل مناسررب تررر ،یرراری مرریکننررد .شررایصهررای برررازش زیررادی وجررود دارنررد ،امررا
پرکاربردترین آنها که در عین حال ،پایه و اساس سایر شایصهرا مقسرو مریشرود  χ2اسرت
(مقمدی و امیری9932 ،؛ به نقل از قنبری و دیگران .)937 :9933 ،هر چه مقدار مجرذور کرای
به صدر نزدی

تر باشد ،نشان دهنده برازش بهتر مدل است .از آن جا که مقردار مجرذور کرای

تقت تاثیر حجم نمونه و تعداد روابط مدل قرار میگیرد و مقدار آن بزرگ میشود ،بنابراین برا
اتکا بر مقدار مجذور کرای نمری تروان بره نترایج مطلرو دسرت یافرت .در نتیجره در کنرار ایرن
شایص ،از شایصهای دیگری نیز برای برازش مدلهرا اسرتداده مریشرود (اژهای وهمکراران،
 .)9911شایص دیگری که برای از میان برداشتن این مقردودیت مجرذور کرای معرفری شرده،
شایص  χ2/dfاست که اگر کوچ

تر از  9باشرد ،نشرانگر برازنردگی اتگرو اسرت (مری یرر 9و

همکاران2006 ،؛ به نقل از قنبری و دیگران .)937 :9933 ،براساس قاعرده کلری ،شرایصهرای
نیکویی برازش ( ،)GFIنیکویی برازش تعردیل شرده ( ،)AGFIبرازنردگی تطبیقری ( ،)CFIنررم
شده برازندگی ( )NFIو نرم نشده برازندگی( )NNFIبرای مدلهای یرو برین  0/30ترا 0/33
تدسیر میشوند و مقادیر باالی  0/1نیز نشان دهنده بررازش نسربتا یرو مردل هسرتند .همچنرین
شررایص ریشرره یطررای میررانگین مجررذورات تقریررب ( )RMSEAکرره ترروهین )2002( 2برررای
1 -Meyers
2 - Loehlin
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برازندگی این شایص ،پیشنهاد نمود که در صورتی که کوچر

ترر از  0/01باشرد ،نشران گرر

برازندگی یو  0/01 ،تا  ،0/9نشانگر برازندگی قابل قبول و مقادیر نزدی

تر به صدر نشرانگر

بیشترین برازندگی هستند .در جدول فوق نتایج تقلیل عامرل مرتبره اول بررای مردل فروق نشران
داده شده است که مقدار مناسبی است.
نتیجهگیری
همان لور که ذکر شد یکی از اقشاری که توجه به ورزش در بین آنران بره ویرژه در جامعره
ایران دارای اهمیت است زنان است .امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمترری از مشرارکت
در فعاتیت های ورزشی را دارا هستند و به همین دتیل مشکالت زیادی را در ارتبراط برا سرالمت
شان پیدا میکنند .با آنکه زنان گرای

باالیی بره سرایر روش هرای مردیریت بردن ،ماننرد رژیرم

غذایی ،مصررف مرواد آرایشری و بهداشرتی ،داروهرای افرزای

و کراه

وزن و جراحری هرای

زیبایی دارند .با این وجود در بسیاری از جوامع حتی جوامع توسعه یافته ،فرصت های زنان بررای
مشارکت ورزشی کمتر از مردان میباشد .بنابراین بررسی عوامل مختل

مرتبط با گرای

زنان

به مشارکت در فعاتیتهای ورزشی مسأتهای مهم و قابل بررسی است.
یکی از عوامل مرتبط با مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی میرزان دینرداری آنران اسرت.
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی رابطه دینداری و مشارکت زنران در فعاتیرتهرای ورزشری
در پژوه

حاضر به تقلیل و بررسی ابعاد مختل

دینداری چون اعتقادی ،پیامردی ،مناسرکی،

تجربی و شنایتی به عنوان متغیرهای مستقل و رابطه آن با کی

مشارکت زنان در فعاتیرتهرای

ورزشی در شهر تهران به عنوان متغیر وابسته پردایته شد.
بر اساس یافتهها هر چه میزان دینداری ( )P= 0/26و ابعراد آن بیشرتر شرود میرزان مشرارکت
زنان در فعاتیتهای ورزشی در شهر تهران بیشتر میشود؛ در این میران رابطره برین بعرد پیامردی
دینداری و مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی ( )P= 0/99دارای بیشترین ضرریب همبسرتگی
و رابطه بین بعرد تجربری دینرداری و مشرارکت زنران در فعاتیرتهرای ورزشری دارای کمتررین
ضریب همبستگی ( )P=0/22هستند.
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همچنین رابطه بین بعد مناسکی دینرداری ( ،)P= 0/90بعرد اعتقرادی دینرداری ( )P =0/22و
بعد شنایتی دینداری ( )P =0/21با مشارکت زنان شرهر تهرران در فعاتیرتهرای ورزشری دارای
ضریب همبستگی مثبت و معنادار است .بنابراین تمام فرضیههای پژوه

تأیید میشروند .نترایج

حاصل از مدل معادته سایتاری ) (AMOSنیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مسرتقل دینرداری
بر مشارکت زنان در فعاتیتهای ورزشی به میزان  0/93است.
یافتههای پژوه
پژوه

حاضر مبنی بر ارتباط برین دینرداری و مشرارکت در ورزش برا یافترههرای

وال ست ( )2090و همچنین تئوریهای کواکلی و ریزبررگ همخروانی دارد .هرکردام

از متدکران فوق در پژوه ها ی یود به این نتیجره رسریدند کره برین دینرداری برا فعاتیرتهرای
ورزشی ارتباط دارد .کواکلی معتقد است که دین و ورزش دارای اشتراکاتی هستند و دینداری
بررر ورزش افررراد تأثیرگررذار اسررت .او معتقررد اسررت کرره دیررن و ورزش برررای گردهمرراییهررا و
برنامه های یاصّ یود دارای مکان ها و سایتمان هایی ویژه هسرتند؛ ریزبررگ معتقرد اسرت کره
ورزشکاران عقاید و اعمال مذهبی یود را به شکلی پررنگ همراه یوی

به زمین بازی میبرنرد

و دین برای بریی قهرمانان ورزشی به عنوان راهی برای آمرادگی ،عملکررد و ارزیرابی آنران از
فعّاتیّت ورزشی شان ،دارای اهمّیّت است.
بنابراین مشاهده میشود کره دینرداری مریتوانرد یکری از منرابع مشرارکت در فعاتیرتهرای
ورزشی باشد .دین اسالم در آموزههای یود به مؤمنان قوی زیستن و با نشاط بودن و بریروردار
شدن از سالمتی تن را توصیه کرده است .مطاتعه تاریخ حیات رسول گرامی (ص) و ائمه الهرار
علیهم اتسالم و نیز صقابه و تابعین گرانقدر آنان نشان میدهرد کره آنران بره ورزش و تربیرت و
تقویت بدن یود میپردایتند و در فعاتیتهایی از قبیل مسابقه دو ،اسب سواری ،تیرر انردازی و
شنا شرکت میکردند .در اسالم آمده است در بین

اسالمی ،تربیت و تقویرت بردن و آمرادگی

همه جانبه آن مورد توجه است .بنابراین دیرن بره ویرژه دیرن اسرالم یکری از منرابع مهرم تقویرت
روحیه مسلمانان برای گرای

به ورزش است و اگر آموزههای اسرالمی بره درسرتی در زنردگی

به کار گرفته شود افراد از سستی و تنبلی دست برداشته و به سوی فعاتیت و ورزش میروند.
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