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چکیده
هدف این مطالعه ،تحلیل جامعهشناختی موانع اجتماعی مشارکت در فعالیتهای ورزشی زنان
و مردان سازمان صنعت ،معدن و تجارت بود .روش پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی و از نوع
کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق ،کلیهی کارکنان زن و مرد سازمان صنعت و معدن و تجارت
به تعداد 424نفر میباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  112نفر تعیین شد و
به همین تعداد ،پرسشنامهی محقق ساخته موانع مشارکت اجتماعی که دارای سه بعد اعتماد
اجتماعی ،احساس بی قدرتی و خود پنداره که در شش خرده مقیاس اعتماد درون گروهی ،اعتماد
برون گروهی و اعتماد انتزاعی ،احساس بی قدرتی ،خودپندارهی مثبت و منفی میباشد بین آنها
توزیع و جمعآوری گردید .نتایج نشان داد که بین اعتماد اجتماعی (اعتماد برون گروهی ،اعتماد
درون گروهی و اعتماد انتزاعی) کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد .همچنین بین احساس
بیقدرتی کارکنان زن و مرد اختالف وجود نداشت .عالوه بر این ،بین خودپنداره (تصور فرد از خود
و تصور فرد از تصور دیگران) در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
کلمات کلیدی :موانع اجتماعی ،مشارکت ورزشی ،خودپنداره ،اعتماد اجتماعی.
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مقدمه
امروزه مشارکت زنان و مردان در فعالیتهای مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان
تلقی می شود ،اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دارد .مشارکت زنان در
ورزش به دلیل تأثیرات آن بر سالمت جامعه ،دارای اهمیت بسیاری است (.)Naghde & et al., 2011
از طرفی ،امروزه ورزش ،به حدی از گسترش و توسعه رسیده است که از سوی کارشناسان به عنوان
جهان کوچک در جامعه قلمداد میشود .به اعتقاد صاحبنظران ورزش ،ارزشها ،ساختار و نیروی
محرکهی جامعه را نشان میدهد و ویژگیهای اجتماعی را منعکس میسازد ( .)Abdoli, 2007ورزش
به عنوان یکی از نهادهای ثانویه جامعهی مدرن ،کارکردهایی چون سالمت ،تفریح ،هویت یابی ،رفاه
اقتصادی و ...به همراه دارد .جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند؛ زیرا جامعهی سالم
نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است .ورزش مانند سایر پدیدهها در جامعه تحت تأثیر عوامل
اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشترکی برای برقراری
ارتباطات جهانی میدانند ( .)Laker, 2002فرصتهای زنان در حوزهی ورزش قابل مقایسه با مردان
نیست ،به همین دلیل یکی از اساسیترین موضوعات مطرح در جامعهشناسی ورزش شناخت علل
مشارکت پایین بانوان در فعالیتهای ورزشی و عوامل تأثیرگذار بر آن است؛ به دالیل فراوانی که اغلب
آنها فرهنگی  -اجتماعی هستند ،زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خو
د را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند ،زیرا مرزهایی در برابر زن نهاده شده که این مرزها
را نقشهای اجتماعی او ،بهعنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است ( .)Anvar Alkhole, 2002در
مطالعات مختلفی عوامل بازدارندهی شرکت اقشار مختلف جامعه در فعالیتهای ورزشی نشان داده
شده است .نتایج پژوهشی نشانگر پایگاه اقتصادی اجتماعی باالتر ،میزان سرمایهی فرهنگی ،تمایل
فردی و حمایت اجتماعی بیشتر زنان ورزشکار نسبت به زنان غیر ورزشکار است .نگرش خانوادهی
زنان ورزشکار ،مثبتتر و میزان پذیرش باورهای قالبی بهطور معنیداری کمتر از زنان غیر ورزشکار
است؛ اما از نظر سودمندی ادراک شده ،تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود ندارد .همچنین
متغیرهای سرمایهی فرهنگی و تمایل فردی ،دو متغیر تأثیرگذار بر احتمال مشارکت ورزشی است
( .)Naghde & et al., 2011با افزایش تنوع عوامل بازدارنده ،میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی
کاهش مییابد و از شرکت بانوان معلم در ورزش جلوگیری میکند ( )Chiu & et al.,2016نیز در
تحقیقی به بررسی انگیزهها و موانع شرکت در ورزش در میان  2826جوان مالزیایی در محدودهی
سنی  11تا  32سال پرداختند .نتایج آنها نشان داد که موانع برای کسانی که در ورزش و فعالیت
بدنی شرکت نمیکردند شامل :نداشتن زمان ،نداشتن عالقه ،آب و هوا  ،دالیل بهداشتی و کمبود
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امکانات بودند .همچنین تحقیق دیگری نشان داده است ،بیشتر دانشجویان دختر و پسر در زمان
اوقات فراغت خود به فعالیتهای ورزشی نمیپردازند و فعالیتهای بیحرکت را انجام میدهند.
همچنین در این تحقیق ،دالیل اصلی شرکت نکردن در فعالیتهای ورزشی را اشتغال ،تنبلی و
بیحالی بیان کرده بودند ( .)Honari & et al., 2010همچنین ( )Dias & et al., 2018در تحقیقی
به شناسایی رواج موانع درک شده اوقات فراغت فعالیت بدنی در نوجوانان و بررسی ارتباط احتمالی
این موانع با فعالیت بدنی در اوقات فراغت پرداختند و شایعترین مانع برای دختران و پسران ،عدم
شرکت دوستان بود .احساس تنبلی برای دختران و «ترجیح میدهم کارهای دیگری انجام دهم»
برای پسران به شدت با عدم فعالیت بدنی در اوقات فراغت مرتبط بودند .برای هر دو جنس ،رابطهی
پاسخ به مقدار قوی بین تعداد درک موانع و عدم فعالیت بدنی در اوقات فراغت مشاهده شد .عالوه
بر این )Motmene & et al., 2018( ،در پژوهشی نشان دادند که عدم توجه مسئوالن به ورزش زنان،
وجود فرهنگ مرد محوری ،کمبود وقت و زمان ،وضعیت اقتصادی و عدم سرمایهگذاری الزم در
توسعهی اماکن ورزشی زنان ،مهمترین موانع پیش روی بانوان در انجام فعالیت ورزشی میباشد.
بر این اساس « ،موانع اجتماعی مشارکت در فعالیتهای ورزشی کارکنان مرد و زن سازمان
صنعت ،معدن و تجارت » در دستور کار بررسی حاضر قرار گرفت .با توجه به آنچه که گفته شد،
مقالهی حاضر در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که :به لحاظ جامعهشناختی ،موانع مشارکت
مردان و زنان شاغل در سازمان  ،صنعت ،معدن و تجارت در فعالیتهای ورزشی کدامند؟
چارچوب نظری تحقیق
در این قسمت ،از نظریههای گوناگون مربوط به فعالیتهای ورزشی ،مشارکت اجتماعی استفاده
شده است؛ از جمله  :مدل «آجیل» پارسونز در ورزش :طبق چهار کارکرد اصلی( ) A. G . I . L
پارسونز ،نظام ورزشی برای بقا باید انطباق (تحصیل منابع کافی) ،نیل به هدف (هدفگذاری و اجرا)،
انسجام( هماهنگی بین واحدها) و کمون (ایجاد و حفظ فرهنگ و ارزشها) را انجام دهد .این مدل
موجب احیا و حفظ نظام ورزشی میگردد؛ به عبارتی ،جامعه در بافت مدل نظامهای اجتماعی،
منظومهای دارای ابعاد تو در تو و روابط همبسته و نظاممند است .نقش مدل آجیل پارسونز در ورزش
بهصورت زیر تبیین می شود -1 :نگهداشت الگو و مهار تنش :در راستای کارکردگرایی ساختاری،
ورزش تجربههای آموختهای را بهدست میدهد که کارکردشان تقویت و توسعهی دایرهی آموختن
و فراگیری است که طی موقعیتها و کنشهای دیگری پدید میآیند -2 .تکامل و انسجام :طبق
مدل آجیل پارسونز ،یکی از اهداف ورزش ،تأکید بر فرآیند تکامل اجتماعی است؛ چرا که ورزش ،با
گرد هم آوردن مردم ،وحدت بخشیدن به آنها و تزریق احساسات همگروهی الفتزا میان آنان،
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خدمت ارزندهای به جامعهی خود میکند؛  -3هدف جویی :هدفگذاری و اجرا در ورزش باید ترسیم
کنندهی وضعیت مطلوب این نظام باشد .هدفها ،جهت حرکت و چگونگی تخصیص منابع را تعیین
میکنند و مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است .هدفگذاری و تعیین راهبردهای مناسب و
مشخص در ورزش در قالب برنامهریزی راهبردی با عملکرد مطلوب سازمانها معرفی میگردد؛ -6
تطبیق :کارکرد تطبیق به عنوان یک کارکرد اجتماعی از ورزش با نگاهی به جوامع صنعتی ،بهویژه
جوامعی که از دستگاههای فناوری پیشرفته در زمینهی ارتباطات و روابط برخوردارند ،نشان میدهد
که ورزش تنها زمینهای برای فعالیتهایی است که کارشان رشد دادن و تکامل بخشیدن به مهارت-
های بدنی است .از طریق ورزش امکان سنجش مهارتهای حرکتی و توسعهی زمینههای این
مهارتها برای انسان و انطباق حرکتی او با محیطهایی که انسان آنها را میسازد ،فراهم آمده
است(.)Ghadimi & et al., 2018,نظریهی تالکوت پارسونز 1دربارهی مشارکت اجتماعی  :پارسونز
معتقد است ،باید اثرنظام فرهنگی غالب را در ساختن شخصیت افراد ،از طریق فرآیند اجتماعی
کردن در خانواده و مدرسه و غیره بررسی کرد که آیا در فرهنگ غالب و خرده فرهنگ یک خانواده،
ارزشهای مناسب مشارکتهای اجتماعی به افراد منتقل میشود؛ بله یا خیر؟ مثالً شخصیت افراد
خاصگراست یا عامگرا؟ آیا افراد باهم همسو هستند یا خیر؟ براساس نظریهی پارسونز ،هرچه عام-
گرایی و همسویی در فرهنگ و شخصیت مردم بیشتر باشد ،باید انتظار مشارکت اجتماعی بیشتری
داشت .لذا اگر ما بتوانیم مجموعهای از ارزشها و قوانین و باورهای عام داشته باشیم ،میتوانیم در
انتظار داشتن شخصیت عامگرا نیز باشیم .بنابراین برای باال بردن سطح مشارکت افراد باید قوانینی
بهوجود آید و تعمیم پیدا کند تا سبب پیوند افراد گردد ،هرچه همفکری ،همدلی و همگامی افراد
در خانواده بیشتر باشد ،مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد بود (&Mahmudi, 2012
.)Hakimpourنظریهی دورکیم 2دربارهی مشارکت اجتماعی :دورکیم همبستگی اجتماعی جامعهی
مدرن را ناشی از تقسیم اجتماعی کار میداند و از آن به دلیل قدرت بازگرداندن همبستگی از دست
رفته دوران مدرن بهعنوان یک امر اخالقی یاد میکند .فردگرایی افراطی و مشارکت شاخصی برای
عدم انسجام اجتماعی جامعهی مدرن است که دورکیم امیدوارانه بر تقسیم کار اجتماعی سازمانهای
شغلی و حرفهای جهت انسجام مجدد اجتماعی و روح جمعگرایانه تکیه کرده بود .اگرچه در روابط
حاصل از تقسیم کار و ایجاد فرصت اشتغال ،هر فرد تنها بخش کوچکی از شخصیت دیگران را
میشناسد ولی از طرف دیگر ،با گسترش دایرهی شمول اجتماعی افراد و فعالیت در بازار کار به
شکلگیری سرمایهی اجتماعی و تقویت پیوندهای بین گروهی کمک میکند؛ حال آنکه بیکاری و
Talcott Parsons
Durkheim
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نداشتن زندگی شغلی سازمان یافته موجب از بین رفتن روابط و پیوندهای اجتماعی ،فرسایش
سرمایهی اجتماعی ،گسستن از شبکههای بین گروهی ،دسترسی نداشتن به منابع و بهره مند نشدن
از ظرفیتهای نهفته در آن میشود ( .) Fathi& Mirzapur,2016
روششناسی تحقیق
این مقاله بهروش توصیفی پیمایشی انجام شده است .اطالعات از طریق پرسشنامهی محقق
ساخته  ،گردآوری شد .جامعه آماری این تحقیق ،کلیهی کارمندان زن و مرد میباشد که در تحقیق
حاضر در سازمان صنعت ،معدن و تجارت در تهران مشغول بهکار هستند و بهعنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .با توجه به آمار تعداد کل کارمندان زن و مرد سازمان صنعت ،معدن و تجارت (424
نفر) تهران  ،از فرمول کوکران  112نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد.
طرح این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد .پرسشنامهی تحقیق مشتمل بر سؤاالت
و گویههایی است که مؤلفههای موانع اجتماعی مشارکت ورزشی و برخی ابعاد و آسیبهای اجتماعی
حوزهی ورزش در بین مردان و زنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت را مورد سؤال قرار میدهد .روش
نمونهگیری متناسب با حجم نمونه بود ،در نتیجه ،اداراتی که کارمند زن بیشتری داشتند به طور
تصادفی و متناسب با حجم کارمندان هر اداره انتخاب و کار تکمیل کردن پرسشنامه بر روی این
افراد انجام شد.
در تحقیق مقایسهای موانع اجتماعی مشارکت در فعالیتهای ورزشی کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت پرسشنامهی محقق ساختهی تحقیق شامل سه بخش بود :بخش اول ،دربرگیرندهی
مشخّصات پاسخگویان بود؛ بخش دوم ،موانع اجتماعی مشارکت را میسنجید؛ در نهایت ،بخش سوم
پرسشنامه ،نگرش زنان و مردان نسبت به موانع اجتماعی را میسنجید .بخشی از سؤاالت پرسشنامه
با اقتباس از مطالعات قبلی در زمینهی موانع اجتماعی مشارکت ،در پرسشنامهی تحقیق گنجانده
شد.
متغیرهای تحقیق شامل دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته است .متغیر وابسته ،موانع
اجتماعی مشارکت در فعالیتها ی ورزشی کارکنان صنعت ،معدن و تجارت است .متغیر مستقل
تحقیق دارای سه بعد اعتماد اجتماعی ،احساس بی قدرتی و خود پنداره که در شش خرده مقیاس
اعتماد درون گروهی ،اعتماد برون گروهی و اعتماد انتزاعی ،احساس بی قدرتی ،خودپندارهی مثبت
و منفی و در  18گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت (خیلی موافقم=،1
موافقم= ،6نظری ندارم= ،3مخالفم= 2و خیلی مخالفم= )1ساخته شد.
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برای توصیف دادهها ،از شاخصهای گرایش مرکزی (میانگین و )...و پراکندگی (انحراف معیار
و )...و ترسیم نمودارهای آماری استفاده شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از
آزمون  tاستیودنت در گروههای مستقل با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  22استفاده شده که
برای آزمون فرضیههای تحقیق نیز سطح معنیداری  ≤0/05در نظر گرفته شده است .پایایی ابزار
از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است که برابر با  2/81میباشد که نشان
دهندهی اعتماد باالی این ابزار است.
جدول  -8متغیّرهای مستقل بر حسب گویههای تحقیق

نام متغیّر /شاخص

اعتماد اجتماعي

گویهها
اعتماد برون گروهی ،عدم اعتماد به دوستان و همراهی آنان جهت
شرکت در فعالیتهای ورزشی ،عدم اعتماد به مراکز آموزشی همانند
دانشگاه در حمایت از مسائل ورزشی ،عدم اعتماد به رسانههای
جمعی در حمایت از ورزش کارمندان ،اعتماد درون گروهی ،عدم
اعتماد کارمندان نسبت به یکدیگر جهت شرکت در برنامهی ورزشی
و عدم اهمیت کارمندان به نظرات یکدیگر جهت شرکت در برنامهی
ورزشی ،عدم اعتماد به رئیس اداره جهت شرکت در فعالیت ورزشی،
عدم توجه مسؤالن به ورزش کارمندان ،اعتماد انتزاعی ،عدم توجه
مربیان به ورزش کارمندان و عدم توجه به مسایل پزشکی و وجود
پزشک در ورزش کارمندان

احساس بيقدرتي

مشکالت ناشی از سیاست غلط سیاستگذاران در زمینهی ورزش
کارمندان ،عدم سرمایهگذاری در توسعهی اماکن ورزشی کارمندان و
گرانی هزینهی شرکت در فعالیتهای ورزشی

خودپنداره

تصور فرد از خود ،عدم اعتماد به نفس جهت شرکت در برنامهی
ورزشی ،عدم قدرت کافی جهت شرکت در برنامههای ورزشی ،تصور
فرد از دیگران و ترس از در معرض مسخره شدن توسط دیگران ،به
نظر دیگران من آدم ضعیفی هستم و نگرانی از نگرش منفی
همکاران

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 8931

09

مدل نظری تحقیق

اعتماد انت اعی
اعتماد درون روهی
اعتماد اجتماعی

ا

ا

اعتماد رون روهی

ی درتی
خود نداره
ت ور فرد از ت وری که

ت ور فرد از خود

د ران ن ت ه او دارند

منبع  :مدل پیشنهادی بر اساس متغیرهای پژوهش

فرضیه های تحقیق
فرضیهی اصلي
موانع اجتماعي مشارکت زنان و مردان شاغل در سازمان صنعت  ،معدن و تجارت در
فعالیتهای ورزشي تأثیر دارد.
فرضیههای فرعي
بین اعتماد اجتماعي کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین اعتماد برون گروهي کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین اعتماد درون گروهي کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
برای مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.

07
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بین اعتماد انتزاعي کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین احساس بيقدرتي کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین خود پندارهی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین تصور فرد از تصور دیگران در کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
بین تصور فرد از خود در کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت برای
مشارکت در فعالیتهای ورزشي تفاوت وجود دارد.
افتههای تحقیق
نتایج تحقیق در دو بخش تحلیل شده است .ابتدا ،تصویری از ویژگیهای اقتصادی اجتماعی،
جمعیتی و فرهنگی جمعیت نمونه ،آنگاه ،موانع اجتماعی مشارکت ارائه شده است .سپس ،نتایج
تحلیلهای دو متغیرهی ذکر شده و در پایان ،با استفاده از روشهای آزمون  ،Tانحراف معیار و  ...به
تحلیل موانع اجتماعی مشارکت ورزش کارکنان پرداخته شده است.
افتههای توصیفی
همانگونه که گفته شد ،آزمودنیهای این تحقیق را  112نفر از کارمندان زن ( 122نفر) و مرد
( 12نفر) حاضر در سازمان صنعت و معدن تشکیل دادند .بیشتر زنان در دامنهی سنی  12-61سال
و بیشتر مردان در دامنهی سنی  62-31سال قرار داشتند .همچنین در گروه زنان ،دامنهی سنی
 32-22سال و در مردان ،دامنهی سنی  11سال به باال کمترین فراوانی را داشتند 3291 .درصد
زنان و مردان دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند و کمترین تعداد آنها دارای مدرک دیپلم (2398
درصد) بودند.
آزمون فرضیهها:
فرضیهی فرعي :بین اعتماد اجتماعی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
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جدول  -8نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با فرضیهی اول
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

اعتماد اجتماعی زنان کارمند

22/21

1/66

اعتماد اجتماعی مردان کارمند

22/64

4/32

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

2/224

2/834

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنی داری ( )2/83که از  2/21بیشتر
است ،با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛یعنی
اعتماد اجتماعی در میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی مردان و زنان تفاوتی ندارد.
فرضیهی فرعي :بین اعتماد برون گروهی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن
و تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -5نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با اعتماد برون گروهی
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

اعتماد برون گروهی زنان کارمند

8/42

3/22

اعتماد برون گروهی مردان کارمند

2/22

3/24

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

1/281

2/282

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنی داری ( )2/28که از  2/21بیشتر است،
با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛ یعنی بین
اعتماد برون گروهی کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
فرضیهی فرعي  :بین اعتماد درون گروهی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن
و تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -9نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با اعتماد درون گروهی
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

اعتماد درون گروهی زنان کارمند

13/42

3/32

اعتماد درون گروهی مردان کارمند

13/26

6/21

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

2/428

2/131

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنی داری ( )2/13که از  2/21بیشتر است
با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛ یعنی بین
اعتماد درون گروهی کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
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فرضیهی فرعي :بین اعتماد انتزاعی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -7نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با اعتماد انتزاعی
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف معیار

اعتماد انتزاعی زنان کارمند

4/28

2/14

اعتماد انتزاعی مردان کارمند

4/48

2/21

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

1/34

2/142

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنی داری ( )2/14که از  2/21بیشتر است،
با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛ یعنی بین
اعتماد انتزاعی کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
فرضیهی فرعي :بین احساس بیقدرتی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -0نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با احساس بیقدرتی
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

احساس بی قدرتی زنان کارمند

11/44

2/18

احساس بی قدرتی مردان کارمند

11/36

2/43

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

2/441

2/121

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنی داری ( )2/83که از  2/21بیشتر است،
با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛ یعنی بین
احساس بیقدرتی کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
فرضیهی فرعي :بین خود پندارهی کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -5نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با خود پنداره
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

خودپنداره زنان کارمند

13/23

6/24

خودپنداره مردان کارمند

16/62

6/42

درجه آزادی

ارزش t

ارزش P

112

2/422

2/142

04
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چون ارزش  2/14 =pاز سطح معنی داری  2/21بیشتر است؛ لذا فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛
یعنی بین خودپنداره در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد؛ یعنی خود پنداره بر میزان مشارکت
در فعالیتهای ورزشی مردان و زنان تأثیر مستقیم دارد.
فرضیهی فرعي :بین تصور فرد از خود در کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت ،معدن
و تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -4نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با تصور فرد از خود
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

تصور فرد از خود زنان کارمند

4/62

2/81

تصور فرد از خود مردان کارمند

4/42

2/46

درجه
آزادی

ارزش t

ارزش P

112

2/824

2/438

چون ارزش  2/43 =pاز سطح معنی داری  2/21بیشتر است ،لذا فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛
یعنی بین تصور فرد از خود در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد؛ یعنی بین تصور فرد از خود
در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
فرضیهی فرعي :بین تصور فرد از دیگران در کارکنان زن و مرد شاغل در سازمان صنعت،
معدن و تجارت برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
جدول  -1نتایج آزمون  tمستقل در ارتباط با تصور فرد از تصور دیگران
شاخص آماری
گروه

میانگین

انحراف
معیار

تصور فرد از تصور دیگران زنان کارمند

4/66

2/44

تصور فرد از تصور دیگران مردان کارمند

4/48

2/31

درجه
آزادی
112

ارزش
t
/181
2

ارزش P
2/122

طبق اطالعات بهدست آمده از جدول فوق با سطح معنیداری ( )2/83که از  2/21بیشتر است،
با سطح اطمینان  2/21و همچنین طبق مقدار میانگین فرض صفر ( )H2تأیید میشود؛ یعنی بین
تصور فرد از تصور دیگران در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
فرضیهی اصلی
موانع اجتماعی مشارکت زنان و مردان شاغل در سازمان صنعت  ،معدن و تجارت در فعالیتهای
ورزشی آنها تأثیر دارد.
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جدول  -3مدل رگرسیون پیش بینی شده
مدل

مجذورضریب تعیین ()R2

ضریب تعدیل یافته

1

.568

.565

با توجه به نتایج جدول باال ،مقدار ضریب تبیین ) (R2بهدست آمده برای تبیین مشارکت
اجتماعی در فعالیتهای ورزشی در این مدل  R2=0.56میباشد .بنابراین در این مدل ،مشارکت
اجتماعی در فعالیتهای ورزشی به میزان 56درصد توسط سه متغیر اعتماد اجتماعی ،احساس بی
قدرتی ،خودپنداره قابل تبیین است.
جدول - 85ضرایب رگرسیونی مربوط به مدلهای پیش بینی شده
ضرایب رگرسیونی استاندارد
نشده
مدل

1

B

خطای
استاندارد از
میانگین

مقدار ثابت

46.007

3.659

احساس بی
قدرتی

-6.129

.339

ضرایب
رگرسیونی
استاندارد
شده

میزان آزمون
T

 Sig.سطح
معناداری

Beta

-.670

12.575

.000

-18.092

.000

اعتماد
اجتماعی

.261

.155

.060

1.684

.053

خود پنداره

1.836

.407

.161

4.516

.000

با توجه به ضرایب رگرسیونی فوق ،در این مدل ،متغیرهای مستقل(اعتماد اجتماعی ،احساس
بی قدرتی ،خودپنداره) بر مشارکت اجتماعی در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد که معادله خط
رگرسیونی پیشبینی آن بهشرح ذیل میباشد:
در پی پاسخ به این سؤال که بین این سه متغیر مستقل بیشترین تأثیر مربوط به کدام متغیر
است ،از معادلهی رگرسیونی استاندارد شده استفاده میکنیم.
فرمول ضریب رگرسیونی استاندارد شده بهصورت زیر میباشد:
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03

Zy = B1.X1 + B2.X2+ B3.X3
) خود پنداره() +2914اعتماد اجتماعی()+ 2924احساس بی قدرتی(Y = -2944
با توجه به معادلهی فوق ،بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به متغیر احساس بیقدرتی ،خود
پنداره و اعتماد اجتماعی میباشد.
نتیجه یری
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی مقایسهای موانع اجتماعی مشارکت در فعالیتهای ورزشی
کارکنان مرد و زن سازمان صنعت ،معدن تجارت استان تهران انجام گرفت .نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که بین اعتماد اجتماعی (اعتماد برون گروهی ،اعتماد درون گروهی و اعتماد انتزاعی)
کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد؛ که اگرچه این فرضیه تفاوت میانگین بین زنان و مردان رد
شد ،اما یافتهها نشان داد که میانگین اعتماد اجتماعی و برون گروهی در مردان ،باالتر از زنان است
و در عوض ،میانگین اعتماد درون گروهی و انتزاعی در زنان ،باالتر از مردان است .از طرفی نتایج
تحقیق حاضر حاکی از آن است که کارکنان زن و مرد سازمان صنعت و معدت دیدگاه مشابهی در
مورد اعتماد نسبت به یکدیگر جهت شرکت در برنامهی ورزشی دارند .همچنین اهمیت دادن
کارمندان به نظرات یکدیگر جهت شرکت در برنامهی ورزشی بین دو گروه مشابه میباشد .نظریات
پاتنام در این زمینه نشان میدهد اعتماد در جامعهی نوین امروزی با تقسیم کار جدید و وجود
نهادهای مختلف در جوامع امروزی ،برخالف اعتماد در جوامع کوچکتر شکل غیرشخصی و انتزاعی
دارد .بر اساس نظریهی سرمایهی فرهنگی ،آنچه از خانواده و محیط اجتماعی به فرد منتقل میشود
میتواند دامنهی فرصتهای ،انتخابات و اختیارات افراد را افزایش دهد و باعث آگاهی فرد از منافع
مشارکت در فعالیتهای ورزشی شود در تحقیق حاضر نیز انتقال آگاهی از محیط اجتماعی موجب
مشارکت بیشتر زنان و در واقع برابری مشارکت زنان و مردان در فعالیتهای ورزشی شده است .با
این وجود ،نتایج تحقیق حاضر با یافتههای (Sebastião & et al., ( )Motmene & et al., 2018
 )2013مبنی بر تفاوت مشارکت در ورزش بین زنان و مردان ،همخوان نمیباشد .اعتماد یک عنصر
غیر اختیاری و ناآگاهانه نمی باشد ،بلکه مستلزم پیشبینی رفتار یک بازیگر مستقل است .ما به این
دلیل به افراد اعتماد می کنیم که با توجه به شناختمان از خلق و خوی آنها ،انتخابهای ممکن و
تبعات و تواناییشان حدس میزنیم که انجام این کار را برمیگزینند .اعتماد همکاری را تسهیل می-
کند .هرچه سطح اعتماد در جامعهای باالتر باشد ،احتمال همکاری هم بیشتر است .خود همکاری
نیز اعتماد ایجاد میکند .وجود نهادهای همکاری جویانه مستلزم اعتماد بین اشخاص است ،هرچند
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این مهارتها و اعتماد به نوبهی خود توسط همکاری تقویت میشود ،پاتنام اضافه میکند ،پیوندهای
ضعیف بین گروهها ،بیشتر از پیوندهای قومی و خویشاوندی یا دوستی صمیمی برای تقویت
همبستگی جامعه اهمیت دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،سرمایهی اجتماعی به اعتماد میان
اعضای گروه اشاره دارد و نه اعتماد میان اعضای خانواده با خویشاوندان ،از این رو سرمایهی اجتماعی
در شبکههای ارتباطات اجتماعی درون گروهها و بین گروهها شکل میگیرد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین احساس بیقدرتی کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد.
اساساً احساس بیقدرتی در نظامهای غیرمشارکتی بیشتر است .بنابراین میتوان گفت ،هر چه جامعه-
ای از فرآیندهای دموکراتیتر برای تصمیمگیری برخوردار باشد ،مشارکت مردم در حیات جمعی نیز
بیشتر است .به نظر سیمن ،اندیشهی ناتوانی ،رایجترین کاربرد را در متون موجود دارد .این شکل
بیگانگی را چنین میتوان درک کرد که انتظار یا احتمال شخص نمیتواند تعیین کنندهی دستاوردها
یا نیروهای کمکی باشد که در حاصل رفتار خود جستجو میکند .احساس بیقدرتی یا ناتوانی ،عبارت
است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بیتأثیری عمل خویش و یا تصور این باور
که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که بر اساس آن کنش او
تجهیز گردیده رهنمون نیست )( Mohseni Tabrizi, 1992
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین خودپندارهی (تصور فرد از خود و تصور فرد از
تصور دیگران) در کارکنان زن و مرد اختالف وجود ندارد .خودپنداره ،همان خود ادراک شده است
که نقطه نظر عینی فرد را از مهارتها ،خصوصیات و تواناییهای خویش بیان میکند .نتایج تحقیق
حاضر حاکی از آن است که کارکنان زن و مرد دیدگاه مشابهی در مورد عدم اعتماد به نفس جهت
شرکت در برنامهی ورزشی ،عدم قدرت کافی جهت شرکت در برنامههای ورزشی و همچنین عدم
نگرانی از نگرش منفی همکاران و ضعیف بودن برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی دارند .با توجه
به این دیدگاه میتوان خودپندارهی فرد را در ارتباط با مشارکت اجتماعی تا حدی تبیین نمود.
مکانیزم اثر ارزیابیهای بازتابی بهصورتی است که خود فرد بر مبنای آیینه جامعه شکل میگیرد .در
این خصوص نوع نگرش مردم و دیگران به کاری که فرد انجام میدهد و یا به عبارتی جایگاه امور
مشارکتی از دیدگاه دیگران میتواند بهصورت بازتابی بر خودپندارهی فرد منعکس شود .به نظر می-
رسد چنانچه کار فرد (امر مشارکتی) از دیدگاه دیگران دارای ارزش و اهمیت باشد ،بازتاب آن اثر
مطلوب روی خودپندارهی فرد دارد و بر عکس.
آقایي و فتاحیان ( )2012در تحقیقی به « تجزیه و تحلیل تطبیق پذیری موانع مشارکت
ورزشی دبیران زن و مقایسه موانع سه گانه در دو گروه دبیران ورزشکار و غیرورزشکار با استفاده از
مدل هرمی موانع کرافورد» پرداختند .نتایج نشان داد در هر دو دسته دبیران زن ورزشکار و
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غیرورزشکار موانع ساختاری مهمترین و تأثیرگذارترین موانع به حساب میآیند و موانع بین فردی و
موانع درون فردی در درجهی بعدی اهمیت قرار دارند .اولویتبندی موانع مشارکت ورزشی دبیران
در سه حوزهی مذکور قابل تطبیق با مدل هرمی موانع کرافورد نبود ،بنابراین توجه به موانع ساختاری
و زیربنایی در حیطهی تحقیق حاضر الزم و ضروری است و برطرف کردن موانع ساختاری گام مؤثر
و مفیدی در ارتقای فرهنگ ورزش و سالمت به حساب میآید.جاستین و همکاران )2013( 1در
تحقیقی به شناخت موانع داخلی و خارجی مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش در میان افراد میانسال
و سالمندان ،و همچنین شناسایی تفاوت در این موانع بین دو گروه پرداختند . .مجموع نمرات موانع
خارجی بین دو گروه نیز تفاوت معنی داری نشان نداد؛ تنها هزینه و تداخل ورزش با فعالیتهای
اجتماعی  /خانواده تفاوت معنیداری نشان داد .اجیبو و همکاران )2013( 2در تحقیقی به شناسایی
عوامل انگیزشی مؤثر بر مشارکت در فعالیت بدنی در اوقات فراغت در میان کارکنان مؤسسات عالی
در ایالت اوندو پرداختند .بدین منظور 222 ،مدرس و  222کارمند از مؤسسات عالی دولتی با استفاده
از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .نتایج نشان داد که عوامل مهم و اثرگذار بر مشارکت
در فعالیت بدنی در اوقات فراغت در میان کارکنان مؤسسات عالی عوامل شخصی انگیزش ،عالقه و
نفوذ گروه همساالن هستند .در زمینهی ورزش آزتالوس و همکاران )2010( 3در تحقیقی نتیجه
گرفتند که پیادهروی در بهبود شاخصهای سالمت روان از جمله افسردگی و اضطراب در زنان و
مردان مؤثر است ،منتها افزایش شدت ورزش گرچه در مردان نتایج بهتری دارد ،ولی در زنان ،نتایج
مربوطه برعکس میباشد نتایج وی با نتیجهی تحقیق حاضر همسو نبوده است.
درمجموع ،هنگامی که با ورزش از دیدگاه اجتماعی برخورد کنیم ،ورزش شیوهای جهت کشف
و آزمایش استعدادهای حرکتی است ،در حالیکه شخص ،روابط ویژهی خود را با دنیا و با خودش
بنیانگذاری میکند  .شخصی که قدم در حیطهی ورزش میگذارد ،میآموزد که چگونه یاد بگیرد،
کشف میکند که چگونه میتواند با دنیا کنار آمده و از عهدهی وظایف زندگی برآید و بر مهارتها و
تکنیکهای گوناگون و فرآیندهای سمبلیک با روش مخصوص به خودش غلبه نماید  .سپس به خود
و ظرفیتش برای پیوند با دنیا اعتماد پیدا میکند و همچنانکه آن را مشاهده و احساس می کند،
آماده میشود تا امور دیگر را یاد گرفته و الگوهایی را که تجانس کمتری دارند قبول نماید .شخصیت
اجتماعی بیان کنندهی رشد صحیح و طبیعی روانی افراد است  .چنانچه تربیت بدنی در یک جامعه
1

Justine et al
Ajibua et al
3
Aztalos et al
2
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 افراد ورزشکار را از فرد گرایی و خود محوری خارج کرده و رشد،مطابق با اصول این علم در نظر باشد
 فرد با سایر افراد،روحیات طبیعی را در فرد بهبود میبخشد که در نتیجهی شکوفا شدن این استعداد
. اجتماع آسانتر ارتباط برقرار کرده و در کنار آنها زندگی مینماید
یشنهادات
، اقتصادی، از جمله فرهنگی،پیشنهاد میشود دیگر عوامل مرتبط با مشارکت در ورزش
 سازمان میتواند با تخصیص زمان مناسب و تشویق مدیران از.خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد
 حتی خود همکاران هم میتوانند انگیزهای.پرسنل ورزشکار تمام کارمندان را در ورزش همدل کند
 همهی ارگانها و نهادها میتوانند بخشی از بودجهی خود را به این امر اختصاص.برای یکدیگر باشند
دهند و رسانهها نیز نیز میتوانند با اطالع رسانی از استرس کاری و رفع آن با ورزش و آسیبشناسی
 سازمان میتواند با بستن قرارداد با اماکن ورزشی برنامه و.پشت میز نشینی از ورزش حمایت کنند
.سیاست خاصی برای ورزش کارمندان در نظر بگیرد
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