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چکیده:
ي بین پایگاه اقتصادي ـ تحقیق حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه

اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از 
هاي مورد نظر از طریق پرسشنامه روش پیمایشی انجام گرفت و داده

سال و 19ي آماري تحقیق، زنان آوري، استخراج و تحلیل شد. جامعهجمع
گیري ها از طریق نمونهنمونهنفر بودند. 500باالتر استان ایالم و حجم نمونه 

آوري شدند. ها از آن جمعاي شناسایی و دادهاي چند مرحلهتصادفی خوشه
و درآمد پایین، با دار، با تحصیالت که زنان خانهدهد نتایج تحقیق نشان می

عدم مشارکت ورزشی، زنان با تحصیالت و درآمد متوسط، مستقل از شغلی 
که دارند بیشتر به ورزش همگانی و زنان دانشجو یا شاغل داراي تحصیالت و 

پردازند. همچنین از بین ابعاد یافته میهاي سازماندرآمد باال بیشتر به ورزش
ه ترتیب پایگاه شغلی سرپرست مختلف پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، ب

بیشترین رابطه را 40/0و درآمد خانواده با 46/0خانواده (همسر یا والدین) با 
با مشارکت ورزشی زنان دارند. عالوه بر این نتایج رگرسیون تک متغیره 

درصد از تغییرات مشارکت ورزشی زنان توسط پایگاه 18حدود نشان داد که 
بیین است.  اقتصادي ـ اجتماعی قابل ت

یافتهمشارکت ورزشی، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، ورزش همگانی، ورزش سازمانمفاهیم کلیدي:
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مسألهیانبومقدمه
اي اجتماعی فرهنگی است که پیوندي بسیار محکم با مجموعه نهادها و ورزش پدیده

توان یک میهاي ورزشی راساختارهاي اجتماعی دارد. یعنی دستاوردهاي ورزش و فعالیت
ي سطح پیشرفت اجتماعی و توان دربارهشاخص عمومی دانست. از طریق ورزش می

ي ورزش نیز به عوامل فرهنگی یک جامعه قضاوت کرد و از سوي دیگر پیشرفت و توسعه
). در نگرش علمی و فهم 117: 1384اجتماعی حاکم بر جامعه وابسته است (عبدلی، 

ي هاي برجستهناسی کمک گرفت زیرا ورزش یکی از گونهشي ورزش باید از جامعهپدیده
ي هاي اجتماعی، با همهها و چارچوبفعالیت انسانی است که تنها از رهگذر افراد، گروه

).13: 1381یابد (انورالخولی، ها و بروندادهاي آن زمینه پیدایش میدرونمایه
باشد، یکی میظاهرات فیزبدن و تياز آنجا که ورزش یک فعالیت بدنی و شامل ارائه

دهد. مراتب طبیعی از جنس ارائه میاي از دوگانگی جنسیتی و سلسلهشواهد قانع کننده
هاي زمانی مختلف، متفاوت هاي مختلف و در دورهتصاویر جنسیتی از ورزش در فرهنگ

یکی از تقسیمات اجتماعی که به ناهمگونی و ). 6: 2003، 1است (هارتمن و گرترود
شود، جنسیت است. جنسیت نوعی ساختار اجتماعی است و به ري در فراغت منجر مینابراب

شود. بر ناسب براي مردان و زنان مربوط میهاي مها و نقشاستنباط جامعه از رفتار، ویژگی
ها در مورد رفتار مناسب وجود دارد که ها و نگرشاساس سن و جنس طیفی از داللت

هاي فعالیت).113: 1390دهد (مدنی و اذانی،وضیح میهاي اوقات فراغت را تفعالیت
اند و هم تنیده شدههاي یک جامعه درالفیزیکی همیشه با ساختارها، هنجارها و ایده

دهند. زنان مراتب جنسیتی جامعه را نمایش میاي، نظم جنسیتی و سلسلههمچون آیینه
فیزیکی هاي اي در فعالیتهکشورها و در طول تاریخ نقش خاص و اغلب حاشیيدر همه

ارکت کمتر آنها نسبت به اند. امروزه نیز علیرغم توسعه در ورزش زنان، ما شاهد مشداشته
).  1: 2003(هارتمن و گرترود، باشیممردان می

ورزش قابل مقایسه با مردان نیست، به همین دلیل یکی يهاي زنان در حوزهفرصت
شناسی ورزش بررسی میزان مشارکت بانوان در جامعهترین موضوعات مطرح شدهاز اساسی

باشد. به دالیل فراوانی که اغلب آنها رزشی و عوامل تأثیرگذار بر آن میهاي ودر فعالیت
فرهنگی اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایستگی 

مرزهایی در برابر زن نهاده شده خود را براي مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند؛ زیرا

1 Hartmann and Gertrud
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نث ترسیم کرده است. بسیاري عنوان موجود مؤهاي اجتماعی وي بهکه این مرزها را نقش
زن بودن یا ورزش قرار گرفته و اوقات رخدادهایی اتفاق افتاده که زن در آنها بر سر دوراهی 

انی، مشارکت ورزشی بایست یکی از این دو نقش را برگزیند چرا که در اغلب جوامع انسمی
). از دیدگاه 102- 1381:103انورالخولی،(اي سنتی منحصر به مردان بوده استونهبه گ

مشارکت زنان به يها در مطالعههاي دستیابی به ورزشنابرابري فرصت،)1385دوفرانس (
در اثبات رسیده است. از آغاز (اواخر قرن نوزدهم) تا امروز، جایگاه زنان در ورزش، حتی 

کند که استدالل میويتر از جایگاه مردان بوده است. وضعیت برابري سایر شرایط، پایین
هاي ورزشی دهد که خطوط تقسیم گروهها نشان میتوزیع اجتماعی ورزشيمطالعه

هاي سنی و ها، گروهچگونه در طول خطوط شکاف میان طبقات اجتماعی، مشاغل، جنس
دهند. هاي موجود را امتداد میراقشوند و افت... جفت و جور می

هاي ورزشی ن مشارکت دختران در انواع فعالیتتحقیقات نشان داده است که میزا
گیري از ورزش نیز در بینتر بوده و میزان کنارهسن خود پاییننسبت به پسران هم

کودك و داري، تربیت). خانه92: 1391پور،پور و کیانیدختران ورزشکار بیشتر است (ضیاء
هاي بدنی مد براي زندگی، فرصت کمی را در اختیار زنان براي شرکت در فعالیتکسب درآ

هم آمیخته و وارد زندگی اي دردهد. زمانی که جنسیت با ایجاد روابط طبقهبه آنان می
مندي از نماید. زن بودن یعنی بهرهجاد میشود، در زندگی آنان دگرگونی بنیادي ایزنان می
از متر براي پرداختن به ورزش و اگر زن ازدواج کرده و فرزند داشته باشد، نسبتاًشانس ک

هاي منظم و سازمان یافته برخوردار نخواهد بود شانس زیادي براي پرداختن به ورزش
).194: 1388(پارسامهر،

ؤال اساسی در هاي جنسی در میزان مشارکت ورزشی، یک سعالوه بر نابرابري
هاي یط محیطی یکسان و ویژگیزش این است که چرا زنان با وجود شراشناسی ورجامعه

هايهاي ورزشی متفاوت است. بررسیلیتجسمانی مشابه، میزان مشارکتشان در فعا
هاي اند که تفاوت در میزان مشارکت زنان در فعالیتتجربی و تئوریک پیشین نشان داده

بلکه عوامل اقتصادي، اجتماعی و ورزشی تنها ناشی از عوامل زیستی و محیطی نیست،
ثیر بسزایی در گرایش زنان به مشارکت در ورزش دارند. نگی تأفره

هاي معاصر و تاریخی، همواره اند که در ورزشمطالعات بسیاري نشان داده
هاي ساختارهاي اجتماعی منجر به دسترسی نابرابر به مشارکت ورزشی در بین گروه

همچنین مشارکت ورزشی مردان نسبت به شود؛مختلف میهاي جنسی، سنی و با زمینه
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و همکاران،1زنان و کودکان و جوانان نسبت به بزرگساالن همواره بیشتر بوده است (لیم
هاي مشارکت ورزشی ). دانشمندان علوم اجتماعی به خوبی آگاهند که فرصت198: 2011

) SESاجتماعی (ـاقتصاديطور یکسانی در سراسر جمعیت توزیع نشده است و پایگاه به
هاي بدنی دارد. بدین معنا که افراد متعلق به پایگاه تأثیر عمیقی بر ورزش و فعالیت

ياجتماعی به وسیلهـنظر از اینکه پایگاه اقتصاديـ اجتماعی باالتر (صرفاقتصادي
ـديگیري شود) نسبت به افراد متعلق به پایگاه اقتصادرآمد، تحصیالت یا شغل اندازه

تر، از نرخ مشارکت ورزشی باالتري برخوردارند، چرا که تعلق افراد به اجتماعی پایین
گردد و این رابطه در ها میهاي گوناگون منجر به دسترسی نابرابر به منابع و فرصتپایگاه

). 187- 190: 2،2012تیردو گروه زنان و مردان به اثبات رسیده است (وایت و مکهر
هاي هاي ورزشی، پژوهشهاي جنسیتی در میزان مشارکت در فعالیتاوتعالوه بر تف

مردان و زنان و نیز دالیل انجام ورزش يهاي مورد عالقهانجام شده به تفاوت در نوع ورزش
درصد زنان و 5/43) معتقد است: 1383اند. در همین راستا تندنویس (توسط آنها پرداخته

هاي ورزشی کنند و رشتهاعت در هفته ورزش میس5/4تا 5/3درصد مردان بین 5/54
که باشد. در حالیروي، والیبال، بدنسازي و شنا میجاري زنان به ترتیب نرمش، پیاده

پردازند. در روي، بدنسازي و والیبال میهاي نرمش، فوتبال، پیادهمردان بیشتر به ورزش
بر یر عوامل اجتماعی قرار گیرد. ثتواند تحت تأع و میزان مشارکت ورزشی هر دو میواقع نو

چند نرخ مشارکت ورزشی زنان در ، هر3اساس آمار ارائه شده از سازمان پزشکی ورزشی
دهد، اما با استانداردهاي استان ایالم نسبت به میانگین کشوري وضعیت بهتري را نشان می

ورزشی زنان در طور مثال با اینکه نرخ مشارکت ي زیادي دارد. بهجهانی و مطلوب فاصله
درصد است، اما با نرخ مشارکت ورزشی در 4درصد و در استان ایالم حدود 5/2کشور 

)، 2011باشد (لوپز و گراته،درصد می50تا 40یکا که در حدود کشورهاي اروپایی و امر
طور خاص در استان ایالم به مانند همچنین در ایران و بهاي دارد؛تفاوت قابل مالحظه

هانی مشارکت ورزشی نرخ مشارکت ورزشی زنان از مردان کمتر است. البته این الگوي ج
تفاوت در نرخ مشارکت ورزشی زنان و مردان در جوامعی با نرخ مشارکت پایین بیشتر 

1 Lim
2 White and Mcteer

است که 041/0و براي زنان 078/0است و این میزان براي مردان 060/0مشارکت ورزشی در استان ایالم3
سه وضعیت باالتر از میانگین کشوري است. در هر
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ـپایگاه اقتصادييصدد بررسی رابطهشود. با این توضیحات در این تحقیق دراحساس می
باشیم.میزان مشارکت ورزشی زنان در استان ایالم میهاي آن بر نوع و و مؤلفهاجتماعی

شپیشینه پژوه
هاي تجربیپژوهش

شناسان جامعهياجتماعی مورد توجهيعنوان یک پدیدهمشارکت ورزشی زنان به
بوده و تحقیقات متعددي در این خصوص در داخل و خارج کشور انجام شده است. در این 

ي ین مشارکت ورزشی توجه شده است. سرمایهتحقیقات به عوامل متعددي در تبی
زندگی، تصویر بدن، مدیریت بدن، حمایت اجتماعی، مصرف ورزش و اجتماعی، سبک

ترین متغیرهایی است که از دیدگاه این محققان در تبیین این هنجارهاي جنسیتی از مهم
پایگاه ياجتماعی نقش دارند. با توجه به موضوع تحقیق حاضر در خصوص رابطهيپدیده

تحقیقاتی که در این اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی زنان، صرفاًـاقتصادي
زمینه انجام شده، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

الف) تحقیقات داخلی
حاکی از این است که زنانی که از پایگاه ،)1389نتایج تحقیق ابراهیمی و همکاران (

اند، گرایش آنها نسبت به مشارکت در ورزش به رخوردار بودهاجتماعی باالتري بـ اقتصادي
هاي عامیانه در عنوان تماشاچی نیز بیشتر بوده است. از طرف دیگر با افزایش باور به نگرش

عنوان تماشاچی کمتر آنها نسبت به مشارکت در ورزش بهارتباط با ورزش زنان، گرایش
مورد ورزش زنان و ضررهاي ناشی از آن، مانعی شود. بدین معنی که باورهاي عامیانه در می

شود (ابراهیمی و همکاران، هاي ورزشی تلقی میمهم بر سر راه مشارکت زنان در فعالیت
1389 :61 -74.(

پایگاه اقتصادي ـ به این نتیجه رسیدند که بین ،)1390شعبانی بهار و همکاران (
جود دارد. بدین شکل که افراد در ورزشی زنان ورزشکار رابطه ويو نوع رشتهاجتماعی

متوسط جامعه، در پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیهاي ورزشی هندبال و بسکتبال در رشته
هاي پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی پایین جامعه و در رشتههاي کاراته و والیبال در رشته

ار دارند. قربسیار پایین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیورزشی دفاع شخصی و سالح سرد در 
ورزشی آنها رابطه يمد خانواده و سطح تحصیالت پدر با نوع رشتههمچنین بین میزان درآ

).75- 88: 1390وجود دارد (شعبانی بهار و همکاران، 
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)، نشان داد، چگونگی گذران اوقات 1390نتایج تحقیق ابراهیمی و مسلمی پطرودي (
باشد. میانگین فرهنگی هر جامعه میاجتماعی، اقتصادي و يفراغت بازتابی از سرمایه
) بیشتر از مشارکت زنان در 4از 91/1هاي اوقات فراغت فعال (مشارکت زنان در فعالیت

يهاي فراغتی در جامعه) است. میزان مشارکت زنان در فعالیت4از 3/1فعال (فراغت غیر
تغیره نشان داد مرگرسیون خطی چنديتر از حد متوسط بود. نتیجهمورد مطالعه پایین

یافته و نهادینه ي فرهنگی عینیتفرهنگی، دو بعد (سرمایهيکه از میان سه بعد سرمایه
: 1390باشند (ابراهیمی و مسلمی پطرودي، شده) داراي تأثیر معنادار بر اوقات فراغت می

91-73.(
تصاديبه این نتیجه رسیدند که زنان ورزشکار از پایگاه اق،)1390نقدي و همکاران (

فرهنگی، تمایل فردي و حمایت اجتماعی بیشتري ياجتماعی باالتر، میزان سرمایهـ 
و میزان ترزنان ورزشکار مثبتيورزشکار هستند. نگرش خانوادهنسبت به زنان غیر

ظر ورزشکار است. اما از نداري کمتر از زنان غیرطور معنیپذیرش باورهاي قالبی به
داري بین دو گروه وجود ندارد. نتایج رگرسیون وت معنیسودمندي ادراك شده تفا

ل فردي بر میزان فرهنگی و تمایيثیر دو متغیر سرمایهأتيدهندهلجستیک نشان
).147- 163: 1390باشد (نقدي و همکاران، مشارکت ورزشی می

ـنتایج نشان داد که بین وضعیت اجتماعی،)1392اسالمی و همکاران (در تحقیق 
هاي فهلؤمثبت و معناداري وجود دارد و از بین ميمشارکت رابطهيي و انگیزهاقتصاد

اقتصادي، میزان درآمد و تحصیالت والدین ياجتماعی به ترتیب طبقهـاقتصادي
باشدمشارکت ورزشی در بین شهروندان میيتري براي انگیزهقوييبینی کنندهپیش

.)89-104: 1392(اسالمی و همکاران، 

ب) تحقیقات خارجی
پایگاه اقتصادي به این نتیجه رسیدند که ،)2001در پژوهشی لیندستروم و همکاران (

هاي بدنی دارد. همچنین از ثیر بسزایی در میزان مشارکت افراد در فعالیتتأـ اجتماعی
يبینی کنندهي اجتماعی پیشبین متغیرهاي روانی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سرمایه

هاي بدنی مرتبط با اوقات اقتصادي در ارتباط با فعالیتـهاي اجتماعیبراي تفاوتقوي 
فراغت هستند.

ها ثر بر دستیابی به فرصتاجتماعی یکی از عوامل مؤيطبقه،)2002از نظر لیکر (
طور طبیعی فرصت اي درآمد کمتري داشته باشد بهباشد. چرا که اگر خانوادهدر ورزش می
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ها مثل اسکی، پیوستن به یک باشگاه ورزشی و یا انجام برخی ورزشکمتري براي
هاي ورزشی پول و سواري و ... را خواهد داشت. چرا که براي انجام بسیاري از فعالیتقایق

هاي همگانی و یا گونه موارد افراد یا مجبورند به سمت ورزشتجهیزات الزم است. در این
دولتی یا انجام آن با هزینه يمین هزینه با بودجهرند (تأروي بیاوکميهاي با هزینهورزش

و تجهیزات کمتر). 
ترین عامل در پس از سن و جنس، مهم،)2003از دیدگاه هارتمن و گرترود (

ه علیرغم افزایش باشد. چرا کاجتماعی میيبینی سطح مشارکت در ورزش، طبقهپیش
ه و تحلیل طور خاص، تجزیوان بهور کلی و مشارکت ورزشی بانطمشارکت ورزشی به

پایین و باالي هاياختالف سطح مشارکت در بین گروهيدهندهاي اطالعات، نشانمقایسه
يباشد. در واقع علیرغم افزایش در مشارکت ورزشی زنان، طبقهطبقات اجتماعی می

باشد. فراگیر در مشارکت ورزشی زنان میاجتماعی همچنان عامل
ـدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت اجتماعی،)2008(لسلی و کرین

ن متغیر هاي فیزیکی اوقات فراغت دارد و در این میاثیر مهمی بر فعالیتأاقتصادي ت
اقتصادي ـاي دارد. یعنی وضعیت اجتماعیکنندهاي تعیینحمایت اجتماعی نقش واسطه

عی دریافت شده افراد، مشارکت آنها در هاي اجتماأثیر بر میزان حمایتافراد از طریق ت
دهد. هاي ورزشی را تحت تأثیر قرار میفعالیت

به این نتیجه رسیدند که افراد متعلق به طبقات باالي ،)2010دالمن و لوییز (
هاي ابزاري و عاطفی از میزان باالتري از مشارکت اجتماعی ضمن برخورداري از حمایت

ورزشی برخوردارند. 
معتقد است با ،)1389، ویس (پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیابعاد مختلف در خصوص 

یابد. به عالوه اشتغال به هاي ورزشی افزایش میافزایش سطح تحصیالت میزان فعالیت
دهد. بابهتري را در اختیار فرد قرار میتحصیل در مراکز آموزشی باالتر امکان ورزشی

کند. کارمندان و رزشی افزایش پیدا میهاي وافزایش سطح شغلی تمایل به تمرین
پردازند. هاي انحصاري میهاي آزاد بیشتر به ورزشرتبه و دارندگان شغلدمان عالیمستخ

مد بیشتري دارند از آکنند و دهقانان هرگز. همچنین کسانی که درکارگرها کمتر ورزش می
هایی عالقه نشان شآنها به ورزعالوه شانس بیشتري براي ورزش کردن برخوردارند. به

مد پایین کمتر ورزش هاي با درآهاي بیشتري همراه است. گروهدهند که با هزینهمی
وضعیت اجتماعی زنان و مردان شاخص مهمی تر.هاي گرانکنند، چه رسد به ورزشمی

تر است، زنان که فهم برابرطلبانه از جنسیت قويبراي ورزش است. در میان قشرهاي میانی 
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کنند. تقسیم کار جنسیتی و هاي ورزشی شرکت میبه همان اندازه مردان در فعالیتتقریباً
ها در قشرهاي پایین جامعه به نحوي گسترده در ورزش بازتاب دارد. در مقابل تعیین نقش
ی و بدنی بسیار مده از قشرهاي بورژوازي داراي آگاهی ورزشرسد که زنان برآبه نظر می

اند. ز قشرهاي فرودستبیشتر از زنان برآمده ا
گویاي ،)1975(3) و گروینو1969(2)، لوشن1953(1نتایج مطالعات و تحقیقات ایلر

هاي ورزشی، نوعی نظام طبقاتی هرمی شکل وجود دارد. مثالًآن است که در نظام
هایی چون قایقرانی با قایق بادي، سوارکاري، تنیس و گلف، افراد طبقه باال و فعالیت

هاي معین نیز هست که به کند. اما یک رشته فعالیتجذب میاالي متوسط رابيطبقه
ي طبقات اجتماعی دارند و منحصر به یک طبقهيرسد ماهیت عمومی براي همهنظر می

توان از اند که براي نمونه میالمللی نیز به همین گونهباشند و در سطح بینخاص نمی
).237-238: 1381ورزش فوتبال نام برد (انورالخولی،

پژوهشچارچوب نظري 
اجتماعی بطور محوري در تحلیل و در قلب اولین تفسیر اساسی ياشکال طبقه

تواند در هاي گوناگون میورزش است. درك توزیع طبقه در ورزشيبوردیو درباره
هاي متفاوت هاي خاص قدردانی و آگاهی آنها ارزیابی شود. طبقات با هزینهنقشه

هاي متفاوت مشخص ي، فرهنگی و جسمانی) و منافع بهم پیوسته در ورزش(اقتصاد
شوند؛ منافع جسمانی (سالمت، زیبایی و قدرت)، منافع اقتصادي اجتماعی (حرکت رو می

هاي مورد توجه به باال و ...) و منافع نمادي که با ارزش موقعیتی یا توزیعی هر یک از ورزش
توانند ترین عواملی که میاز نظر بوردیو مهم).113: 1387خورد (مهرآیین،پیوند می

توزیع رفتارهاي ورزشی را در میان اقشار مختلف جامعه توضیح دهند عبارتند از: ينحوه
جالب توجه در يفرهنگی، وقت و زمان آزاد. یک نکتهياقتصادي، سرمایهيسرمایه

است به دالیل مختلفی یک نظریات بوردیو این است که دو قشر اجتماعی متفاوت ممکن 
عنوان مثال یک کارگر با هدف تقویت ثل ژیمناستیک) انتخاب نمایند. بهورزش خاص را (م

حالی است که آورد؛ این درتر براي کار بهتر به ژیمناستیک روي میبدنی قويو تربیت
یک بورژوا هدفش از انجام تمرینات ژیمناستیک رسیدن به سالمت کامل است. بنابراین

1 Iler
2 Luschen
3 Gruineu
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شود، رویکرد نسبت به ورزش خاص اجتماعی که فرد در آن تعریف میيبسته به نوع طبقه
یک ورزش باشد. عالوه بر این احتمال انجام متفاوت میو هدف از انجام تمرینات آن کامالً

شناختی و اخالقی خاص هر طبقه یا قشر، هاي زیباییگیريبه سنخیت میان موضع
القی و زیباشناختی بستگی دارد که در هر ورزش وجود دارد یا هاي عینی، کمال اخظرفیت

).87: 1393(قدیمی،آید وجود داشته باشدبه نظر می
باشد و اینکه واره میبین میدان، سرمایه و عادتيبوردیو در صدد نشان دادن رابطه

توان به یشود. میدان را مچطور تغییر در یکی از این مفاهیم موجب تغییر مفاهیم دیگر می
اجتماعی يیافته از روابط اجتماعی تعریف نمود؛ یک عرصهعینی و ساختيعنوان شبکه
اي از پیچیدهيدهد. شبکهاي از ابزارها را براي بدست آوردن منابع شکل میکه مجموعه

هاي اجتماعی است. این سیستم عینی یافته از موقعیتروابط و یک سیستم عینی ساخت
هایی مانند ورزش داراي منطق عملیاتی است که آن دان معناست که میدانیافته بساخت

هاي اجتماعی فعالیت انسانی مانند سالمت، هنر و آموزش و پرورش را از سایر میدان
واره عنوان یک محیط عینی بدون ارتباط آن با عادتکند. البته بررسی میدان بهمتمایز می

طور کامل تغییرات موجود را تبیین نماید. در کار بوردیو هتواند بیا سرمایه (در انزوا) نمی
نوع و حجم سرمایه در دسترس آنها تعیین يموقعیت یک عامل در میدان بواسطه

واره را براي غلبه بر دوگانگی ساختار عاملیت به کار گردد. وي همچنین مفهوم عادتمی
ر فردي همراه با سرمایه به هيوارهعادت). 125-128: 1،2013برد (کیچین و هوومی

باشد. این تعامل از رفتار فرهنگی او میيکنندهمیدان (ورزشی) براي وي تعیینياضافه
شود که عبارت است از:رمول زایشی نشان داده میطریق ف

سرمایه) + میدان = رفتار× واره(عادت

واره و اما عادتشناسی بین این کلمات ارتباطی وجود دارد، چه از لحاظ هستیاگر
واره نوعی ذهنیت است اما میدان به ترتیب با معناي ذهنی و عینی ارتباط دارند. عادت

ذهنیت اجتماعی شده و میدان یک ساختار عینی است که از ارتباط رقابتی میان 
آید. میدان شامل یک باور قطعی و متداول است که گران اجتماعی پدید میکنش

چیزي که به ها و مفاهیم ضمنی مورد قبول است یا هرالیانه ایدهشعور عاميدربرگیرنده
). در واقع از نظر بوردیو افراد بر 236: 1391آید، اما بدیهی است (جیولیونوتی،زبان نمی

1 Kitchin and Howe
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واره و انواع سرمایه در اختیار و نیز کسب موقعیت در میدان، مبناي انواع گوناگون عادت
نمایند.کت ورزشی) میاقدام به رفتار (در اینجا مشار

واره در ورزش استفاده کنیم، روشن خواهد شد که انتظارهاي اگر از رهیافت عادت
متفاوت است. هاي اجتماعی گوناگون از ورزش، از قشري به قشر دیگر کامالًگروه

گیري شود. در جایی باید در خدمت شکلیهاي بدنی با اهداف گوناگون انجام متمرین
قوي باشد. قشرهاي کارگري از ورزش چنین انتظاري دارند. این امر را بدنی به ظاهر 

سازي دید. انتظار گروه دیگري از ورزش داشتن بدن توان در گرایش آنها به ورزش بدنمی
داشت محافل بورژوازي و شهروند از ورزش دید. توان در چشمسالم است. این امر را می

سازي از این نمونه است. سرانجام با هدف سالمها به ورزش ژیمناستیکگرایش این گروه
اي زنان خرده بورژوا به ژیمناستیک نوین به منظور توان به گرایش تقلیدي و کلیشهمی

). در واقع اشاعه نوعی ورزش در میان 100: 1389ساختن بدنی آزاد اشاره کرد (ویس،
کل آینده بستگی دارد. دراي خاص، به ادراك و ارزیابی متفاوت از مزایاي کنونی و طبقه

اقتصادي، ينظر از شروط سرمایهصرفـ احتمال اینکه کسی ورزش خاصی را انجام دهد
بیش از آنکه به درك ـگذارداجتماعی و فرهنگی و فضایی که وقت آزاد در اختیار وي می

یک از انواع ورزش بستگی داشتههاي هرو ارزیابی داخلی و خارجی از سودها و هزینه
تر به پیوند انسان با بدن خود، یکی واره و به عبارتی دقیقنهایت به وضعیت عادتباشد، در

).101:واره بستگی دارد (همانعدهاي عادتاز ب
ر بین متغیرها ما باید به تفسیيعالوه بر اثبات وجود رابطه،)1391از دیدگاه بوردیو (

هاي گوناگون باید فهم توزیع طبقاتی ورزشطور مثال براي و فهم این رابطه نائل شویم. به
هاي ادراك و ارزیابی مختص خود، تعبیري شت که طبقات مختلف بر اساس شاکلهتوجه دا
هاي مختلف دارند. ها (اقتصادي، فرهنگی و فیزیکی) و سودهاي منسوب به ورزشاز هزینه

خواه مانند از جمله سودهاي فیزیکی فوري یا معوق (تندرستی، زیبایی، نیرومندي؛
هاي ورزشی و حفظ تناسب اندام به چشم نیاید)، ان باشد، خواه مانند تمرینسازي عیبدن

سودهاي اقتصادي و اجتماعی (تحرك رو به باال و ...) و سودهاي نمادین فوري یا معوقی 
هایی که هرارزشيشود (مانند همهکه به ارزش توزیعی یا موقعیتی هر ورزش مربوط می

شان و پیوند کم و بیش روشنی که با یک طبقه کمیابی نسبیيها بواسطهورزشیک از 
کارگر يسازي براي طبقهکه بوکس، فوتبال، راگبی یا بدنکنند، طوريدارند، دریافت می

جذابیت دارد، تنیس و اسکی براي بورژوازي و گلف براي قشرهاي باالي بورژوازي). در واقع 
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شناختی آن را موشکافی آماري که معناي (داللت) جامعهيرابطهما باید نه فقط خود این 
کنیم. 

تر است و از آن کارگر که احتمال شاغل بودنشان اندكيعنوان نمونه زنان طبقهبه
تر احتمال ورود آنها به شغلی است که نیاز مبرم به همنوایی با هنجارهاي غالب اندك

از ارزش زیبایی باخبرند و کمتر از همه وقت، تالش، زنان دیگريتر از همهزیبایی دارد، کم
هایی کنند. اما زنان خرده بورژوا که شغلفداکاري و پول صرف رسیدگی به بدن خود می

يهاي سلیقهآثار و نشانهيدارند که مستلزم نمایش و بازنمایی است، در پی حذف همه
باال يشود. زنان طبقهنامیده میاند و همیشه خواستار چیزي است که برازندگی نامتعارف

کنند. آنها به ارزش زیبایی و ارزش تالش از بدن خود اعتماد به نفس مضاعفی کسب می
تر از حد متوسط براي زیبا بودن اعتقاد دارند. از همین رو نسبت زنانی که خود را پایین

هاي رسد، در ردهتر از چیزي هستند که به نظر میکنند مسندانند یا فکر میزیبایی می
یابد. در واقع امتیازي که زنان به اجزاي مراتب اجتماعی به سرعت کاهش میباالي سلسله

شود (بوردیو،دهند همراه با ارتقاي موقعیت اجتماعی بیشتر میمختلف بدن خود می
مراتب اجتماعی به دلیل توان انتظار داشت زنان اقشار باالي سلسله). لذا می281: 1391

هاي ورزشی خود قائلند، زمان بیشتري را صرف فعالیت"برازندگی"یتی که براي اهم
نمایند. در نتیجه نرخ مشارکت آنها در ورزش نسبت به اقشار پایین سلسله مراتب اقتصادي 

اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود. ـ 
توزیع يترین عواملی که می تواند نحوهیکی از مهم،)1984از دیدگاه بوردیو (

اقتصادي شامل: يرفتارهاي ورزشی در میان اقشار متفاوت جامعه را توضیح دهد، سرمایه
ها و حقوق مالی است. درآمد و پایگاه اجتماعی باال درآمد پولی، سایر منابع مالی، دارایی

يمشارکت بیشتر در ورزش را بدنبال داشته و سبب توجه به رویدادهاي ورزشی و استفاده
يکارگر اجازهيگردد. درآمد طبقات متوسط و طبقههاي ورزشی میبرنامهبیشتر از

هاي رایگان دهد و آنها را به سوي ورزشاستفاده از امکانات ورزشی هزینه بر به آنها را نمی
پایین با ينماید. طبقهگردد، هدایت میعمومی فراهم میيهایی که با هزینهیا ورزش

هاي بزرگ در ورزش نداشته و در نتیجه قادر به کسب موفقیتدرآمد کم مشارکت منظمی 
گردد. مشارکت منظم در ورزش نیاز به زمان کافی و منابع مالی مناسب بخصوص براي نمی

طور خالصه به).193: 1388(پارسامهر،هاي منظم ورزشی هستندفعالیتيانجام و ادامه
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مد خانواده و تحصیالت ، درآکت ورزشیو مشارپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیدر رابطه بین 
). 281: 1،2008باشند (برگر و ریلیوالدین دو فاکتور مهم در تبیین مشارکت ورزشی می

واره هر طبقه با ورزش (مشارکت بین عادتيیید رابطه، ضمن تأ)1391جیولیونوتی (
هاي بنديطبقهشناسان کانادایی ازي تحقیقات و بازتفسیرهاي جامعهورزشی) و با مطالعه

هاي بدنی و اوقات فراغت به این نتیجه رسید که:بوردیو در خصوص فعالیت
متوسط طرفدار تمرینات ورزشی، ایروبیک و شنا هستند که يزنان طبقه"

کنند تا آن است که زنان این طبقه قوانین رفتاري را به خود تحمیل میيدهندهنشان
و بازار کاري که آنها به دنبال آن هستند بیشتر ظاهر باقی بمانند هیکل و خوشخوش
با نفوذ در آنجا حاکم بوده و با هیکل زنانه ارتباط يهایی است که معیارهاي طبقهمکان

کارگر کمتر فعالیت ورزشی دارند، زیرا تمرینات ورزشی منافع کمی يدارد. زنان طبقه
ثیر چندانی ندارد. أنها تهیکلی و الغري در زندگی کارگري آبراي آنها دارد، خوش

هاي آزاد و جدید بدنی (اما نه همگانی) مانند ورزش دو همراه با روشنفکران بورژوا فعالیت
دهند که نیاز به هاي ورزشی را ترجیح میخوانی در مسیرهاي ناهموار یا برنامهنقشه

اي شیک، باال از مصرف کاالهيفرهنگی و تحصیلی دارند. باالخره زنان طبقهيسرمایه
فرهنگی (اجازه به شوهر براي ایفاي نقش ياجتماعی و انتقال سرمایهيانباشتن سرمایه

هاي گلف یا اسکی و برند. براي مثال عضویت در باشگاههاي خاص) لذت میدر گروه
طور کلی از دیدگاه بوردیو هاي ورزشی. بههاي روزانه با دوستان پس از اتمام فعالیتگردش

زار فرهنگی است که طبقات مختلف جامعه با آن خود را از دیگران جدا ورزش یک اب
."سازندمی

طور معمول شامل شرکت در هایی از زندگی هستند که بهافراد ثروتمند داراي سبک
هاي آن از شود که هزینههاي ورزشی میگلف، تنیس، اسکی، قایق سواري و دیگر فعالیت

پذیرد. هاي انحصاري انجام میگاهها و تفرجر باشگاهشود و دطرف خود افراد پرداخت می
قیمت هاي گرانبا استفاده از امکانات، تجهیزات و یا لباسهاي ورزشی غالباًاین فعالیت

شوند که افراد داراي ثروت و قدرت در آن قرار دارند. همراه هستند و در طبقاتی دیده می
هاي ورزشی همراه است که متوسط با فعالیتمد ي کارگر و با درآسبک زندگی افراد طبقه

دولتی و کمک مالی يها با بودجهطبق مرسوم رایگان و براي عموم آزاد است. این فعالیت
کنند اغلب مد و کسانی که در فقر زندگی میرآدشود. سبک زندگی افراد کمدولت انجام می

ه این افراد بیشتر وقت و هاي متداولی از مشارکت ورزشی همراه است. از آنجا کبا شکل

1 Berger and Reily
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نمایند، منابع اندکی براي هاي زندگی روزمره میانرژي خود را صرف غلبه بر چالش
).71-72: 1386پرداختن به ورزش در اختیار خواهند داشت (کوکلی،

اي ابزاري با بدن خود دارند. بدن آنها ابزاري براي کار کردن و نان طبقات پایین رابطه
توان در فرهنگ بدنی آنها از جمله براي نمایش دادن. این امر را میآوردن است نهدر
مورد توجهی به سالمتی، غذا خوردن ناسالم و ... دید. چنین گرایشی در انتخاب ورزش کم

هایی گرایش دارند که مقاومت شود. اعضاي این گروه به ورزشعالقه این گروه نیز دیده می
زنی، هاکی، وتورسواري، مشتکند (مبیشتري طلب میسختی و قدرت بدنیدر برابر درد،
طبقات پایین نزدیکی يهاي مورد عالقهزمایی). در واقع ویژگی اصلی ورزشکشتی و زورآ

ي تن به تن و مستقیم بدنی بدنی، استفاده از زور و جنگیدن است. به کارگیري زور، مبارزه
هاي گیج، پریشان و اي مجروح، قیافههزنی، کشتی یا فوتبال، فریاد، غوغا و بدندر مشت

هاي هاي ورزشطبقات پایین است. از دیگر ویژگیيروزانهيمبهوت بخشی از تجربه
توجهی به ارتباط با طبیعت است. برعکس طبقات باال که از خصوصیات محبوب عوام بی

ي...)، چرا که رابطهسواري، گلف، اسکی وشان نزدیکی به طبیعت است (اسبعمده
اي که طبیعت براي اي ابزاري است یعنی میزان سود و بهرهپایین با طبیعت رابطهيطبقه
هاي گروهی توجه هاي فردي بیش از ورزشارد. همچنین طبقات پایین به ورزشآنها د

).111-123: 1389دهند (ویس،نشان می
هاي که گروهحائز اهمیت در اینجا این استينکته،)1391از دیدگاه جیولیونوتی (

متوسط داراي سالیق ورزشی متفاوتی هستند و يمختلف درون طبقه با نفوذ و طبقه
از یک الگوي خاص تبعیت کنند. طور کاملست که افراد متعلق به یک طبقه بهگونه نیاین
زادگان، مدیران متخصص و هایی که اشرافبانفوذ جامعه ورزشيطور مثال در طبقهبه

روشنفکران يکنند، نمایانگر نوعی ضدیت با طبقهجارت به آن افتخار مینخبگان عالم ت
بانفوذ يمخالفت آنها با عناصر زیرین طبقهياست. حمایت آنها از ورزش راگبی نشانه

فرهنگی و روشنفکري را يجامعه مانند اساتید دانشگاه و هنرمندانی است که سرمایه
ورزشی يمتوسط جامعه نیز داراي سلیقههاي مختلف طبقاتدهند. گروهترجیح می

روي سعی دارند اصولی را سواري و پیادهمتفاوتی هستند. معلمان با کوهنوردي، دوچرخه
فرهنگی باالي آنها و وضعیت اقتصادي پائین آنها باشد. ينشان دهند که بیانگر سرمایه

سالم هستند و با انجام هاي به اصطالح ها و لذتپزشکان و مدیران امروزي به دنبال ورزش
بازي سعی دارند هاي تفریحی و اسکیقیمت مانند مسافرت با قایقگرانهاي تفریحیورزش

مردم چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ محیطی جدا باشند. همچنین تجار و ياز توده
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هایی هستند که منافع اجتماعی آنها را بازرگانان طرفدار سبک زندگی مصرفی و ورزش
کارگر از لحاظ فرهنگی به کارهاي یدي و تحمل يکند. افراد متعلق به طبقهحفظ

اند، لذا یک درك ابزاري از بدن خود دارند. فشارهاي دردناك عادت نموده
به دو طریق بر پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیتوان گفت بندي نهایی میدر یک جمع

بر میزان زمانی که هر - 1گذارد؛ میخواستار مشارکت در ورزش هستند، تأثیر افرادي که 
يانتخاب نوع رشته-2رزش و امور مربوط به آن نماید؛ تواند صرف وي اجتماعی میطبقه

هاي تحقیق به ایل به انجام آن دارد. لذا فرضیهورزشی که هر طبقه یا پایگاه اجتماعی تم
شود.شرح زیر تنظیم می

هاي پژوهشفرضیه
ورزشی با يحسب نوع رشتهبرزناناقتصادي ـ اجتماعیپایگاه رسد به نظر می.1

هم تفاوت دارد.
و ابعاد آن (شغل، تحصیالت و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیرسد بین به نظر می.2

معناداري وجود دارد. يدرآمد) با مشارکت ورزشی زنان رابطه

پژوهششناسیروش
ها با استفاده زار گرداوري دادهام شده است و ابپیمایشی انجيپژوهش حاضر با شیوه

23افزارا استفاده از نرمهاي به دست آمده پس از کدگذاري بدادهباشد.از پرسشنامه می
SPSS تجزیه و تحلیل شد. بدین شکل که براي آزمون فرضیات با توجه به سطح سنجش

Fا یا آزمون ها و نوع فرضیه (تفاوت یا رابطه) از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب اتداده

اجتماعی بر مشارکت ـ همچنین به منظور سنجش تأثیر پایگاه اقتصادياستفاده شد؛
ورزشی زنان، از رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.

آماري این تحقیق را تشکیل يسال به باالي استان ایالم که جامعه19جمعیت زنان 
مول کوکران ونه با استفاده از فرعیین حجم نمجهت تباشد.نفر می193952دهند می

اي، ابتدا اي چند مرحلهگیري خوشهآزمودنی انتخاب و با استفاده از روش نمونه500تعداد 
شهر) تقسیم شد. حجم هاي ایالم و درهاصلی (شهرستانيآماري به دو خوشهيجامعه

کدام از این رنفر بود. سپس ه160نفر و در مناطق روستایی 340نمونه در مناطق شهري 
بلوك روستایی) تقسیم و در نهایت از درون 4بلوك شهري و 6بلوك (10ها به شهرستان
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آوري شد. همچنین گیري تصادفی اطالعات الزم جمعها با استفاده از روش نمونهاین بلوك
به منظور سنجش متغیرها به روش زیر عمل شد: 

:اعم از ر مشارکت ورزشیدر این تحقیق براي سنجش متغیمشارکت ورزشی)
در ابتدا از از دو روش مکمل استفاده شد. یافته) هاي ورزشی همگانی و سازمانفعالیت

استفاده شد. بدین شکل که از افراد خواسته شد مشخص IPAQشده پرسشنامه تعدیل
مشارکت يکنند. نمرهکنند در طی هفته چند روز و در هر روز چند دقیقه ورزش می

هاي بدنی هاي مشارکت در فعالیتضرب تعداد روز در تعداد دقیقهفرد حاصلورزشی هر
آماري مورد نظر، از يهاي رایج در جامعهلیستی از ورزشيهر روز بود. همچنین با تهیه

هاي ورزشی مشخص کنند. در وضعیت مشارکت خود را در این رشتهآنها خواسته شد که 
جمع شده و مجموع آن يورزشی در طی هفتهيتههاي صرف شده در هر رشنهایت زمان

دهد. عالوه بر این محققان براي تعیین ده مشارکت ورزشی فرد را تشکیل میزمان صرف ش
هاي بدنی یافته و سایر فعالیتهاي ورزشی سازماننوع ورزش، زمان صرف شده در فعالیت

. را از یکدیگر تفکیک و مورد ها و ..روي، ورزش و نرمش در خانه، ورزش در پاركمثل پیاده
سنجش قرار دادند.

درآمد خانواده، ،)2008از دیدگاه برگر و ریلی (:پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی
در پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیهاي لفهؤترین متحصیالت پدر و مادر و وضعیت شغلی مهم

نه فقط درآمد یا هرها ولفهؤبنابراین ترکیبی از این مباشد؛تبیین مشارکت ورزشی می
باشد. ها به تنهایی، عامل مهمی در تبیین مشارکت ورزشی میؤلفهکدام از این م

متغیر درآمد خانواده، 5با استفاده از پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیدر این تحقیق 
/، تحصیالت فرد و تحصیالت والدین1همسرمنزلت شغلی فرد، منزلت شغلی والدین /

.2ش قرار گرفتمورد سنجهمسر

هل منزلت شغلی و تحصیالت أت والدین و براي زنان متبراي زنان مجرد منزلت شغلی والدین و تحصیال1
آن منظور شد.يهمسر محاسبه و نمره

بندي شد. طبقه دسته8سواد تا دکترا در هاي تحصیلی رسمی است که از بیتحصیالت شامل میزان سال2
پور کاظمیبندي گردید. براي تشخیص منزلت شغلی با استفاده از الگوي طبقه دسته5درآمد خانواده در 

سازي ابعاد پایگاه ها و به منظور همسانگروه منزلتی تقسیم شدند. در کدگذاري مجدد داده7به ،)1383(
ثال در خصوص تحصیالت طور مطبقه قرار داده شد. به5شغلی در اقتصادي ـ اجتماعی، تحصیالت و منزلت 

ه قرار گرفتند. در ادامه نمرات این ابعاد با هم سواد تا سیکل در یک طبقه و ارشد و باالتر نیز در یک طبقاز بی
ترکیب و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی به دست آمد. در نهایت نمرات مربوط به هر پنج متغیر که از یک تا پنج 
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بر اساس مرور نظري و تجربی موضوع پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیاز آنجایی که ابعاد 
تئوریک دارد، این پژوهش از اعتبار نظري برخوردار است. ياستخراج شده و پشتوانه

نفر از افراد 40تحقیق در بین يسنجش قابلیت اعتماد، پرسشنامههمچنین به منظور 
باشد که می85/0طور تصادفی توزیع شد. آلفاي کرونباخ به دست آمده بهآمارييجامعه

عنوان یک متغیر مشاهده البته متغیر مشارکت ورزشی بهحاکی از پایایی ابزار سنجش دارد. 
هاي برگر و همکاران شده مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته و از آنجا که در پژوهش

،)2006پی فیفر و همکاران ()، 2010ریس و سابیا ()، 2011)، اسلیتر و تیگمان (2008(
جونز و مور و)2001لیندستروم (،)2005مور و چادلی (،)2003پاستور و همکاران (

براي سنجش مشارکت ورزشی به همین شیوه و با تغییرات جزیی استفاده شده ،)2012(
است لذا از قابلیت اعتماد برخوردار است.

هاي پژوهشیافته
هاي توصیفیشناختی و یافتههاي جمعیتژگیوی- 1

باشد. سال می70تا 19سنی آنها از يو دامنه5/34تحقیق يمیانگین سنی نمونه
232شغلی باشند. از نظرنفر می12نفر، بدون همسر 315هلنفر، متأ173افراد مجرد 

نفر 118دولتی و رنفر شاغل در بخش غی66نفر دانشجو، 84دار، نفر از پاسخگویان خانه
نفر 21سواد، نفر بی9ین از نظر تحصیلی تعداد شاغل در بخش دولتی بودند. همچن

نفر کاردانی، 50نفر دیپلم، 114نفر تحصیالت راهنمایی تا سیکل، 32تحصیالت ابتدایی، 
نفر دکتراي تخصصی 7نفر کارشناسی ارشد و دکتراي عمومی و 56نفر کارشناسی، 211
باشند.می

نفر 95نفر در خانه، 175پاسخگو، بر حسب مکان فعالیت ورزشی، 500از مجموع 
ها و نفر در سالن96نفر کوه و طبیعت و فقط 160در پارك و فضاي سبز شهري، 

دقیقه 125کنند. میانگین مشارکت ورزشی زنان استان ایالم هاي ورزشی فعالیت میباشگاه
دقیقه نوسان دارد. زنان به 600تا 10ورزشکار بین آن براي افراد يدر هفته و دامنه

نفر، نرمش و حرکات 310روي هاي ورزشی پیادهبدنی و رشتههايترتیب در فعالیت
نفر، آمادگی جسمانی (ایروبیک و فیتنس و ...) 95نفر، کوهنوردي 123کششی در منزل 

پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی افراد به دست يبود بر تعداد متغیرها تقسیم و میانگین نمره25و مجموع آن 
آمد.
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نفر، فوتسال 17با تردمیل نفر، ورزش19نفر، بدمینتون 32نفر، والیبال 43نفر، شنا 62
مشارکت بیشتر زنان در يدهندهنفر مشارکت ورزشی دارند. نتایج نشان10و یوگا با 12با 

ها و بر حسب بندي انواع ورزشباشد. با تقسیمتر میهاي ورزش همگانی و کم هزینهفعالیت
میزان مشارکت ورزشی زنان، نتایج زیر حاصل شد.

ت ورزشی بر حسب نوع و هدف از ورزشمیزان مشارک: 1جدول 

میزان مشارکت ورزشیردیف
درصد تجمعیدرصدفراوانیانواع ورزش بر مبناي هدف

1302626دقیقه در هفته)10عدم مشارکت ورزشی (کمتر از 1
40834دقیقه و کمتر)30فعالیت بدنی خیلی کم و نامنظم (2
762/152/49لسه در هفته)دقیقه، یک ج60تا 31ورزش تفریحی (3
85172/66دقیقه، دو جلسه در هفته)120تا 61محور (ورزش سالمت4
948/1885جلسه در هفته)4تا 3دقیقه، 240تا 121ورزش منظم (5
7515100جلسه در هفته)4دقیقه و بیشتر، بیش از 241اي (ورزش حرفه6

نزدیک به نیمی از از زنان درصد زنان تقریبا2/49ًدهدگونه که نتایج نشان میهمان
درصد از آنها 17پردازند. کنند و یا به صورت نامنظم و تفریحی به ورزش مییا ورزش نمی

دو جلسه در هفته به دقیقه در هفته معادل تقریبا120ًتا 61با هدف سالمتی و بین 
آماري نیز به يیک سوم نمونهدرصد معادل تقریبا8/33ًپردازند وفعالیت ورزشی می

اي مشارکت ورزشی دارند.صورت منظم و یا حرفه

ها)نتایج تحلیلی (آزمون فرضیه- 2
هاي فرعی در این اول تحقیق، به بررسی برخی فرضیهيقبل از آزمون فرضیه

پردازیم.خصوص می
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جدول تقاطعی شغل و نوع ورزش:2جدول 
جمع کلیافتهورزش سازمانورزش همگانیکت ورزشیعدم مشارنوع ورزش/شغل

8دانشجو
)5/9(

49
)3/58(

27
)1/32(

84
)100(

79دارخانه
)1/34(

127
)7/54(

26
)2/11(

232
)100(

13مشاغل غیر دولتی
)7/19(

35
)53(

18
)3/27(

66
)100(

32مشاغل دولتی
)1/27(

61
)7/51(

25
)2/21(

118
)100(

132ع کلجم
)4/26(

272
)4/54(

96
)2/19(

500
)100(

000/0 =Sig183/0 =Cramers v

) بین شغل 183/0یک ارتباط ضعیف و معنادار (يدهندهنتایج آزمون وي کرامر نشان
شود که افرادي که مشارکت ورزشی باشد. با دقت در جدول مشاهده میو نوع ورزش می

يهمهدار هستند. در خصوص ورزش همگانی، تقریباًخانهندارند، بیشتر از بین زنان
کنند. همچنین در ورزش میهاي شغلی با تفاوت جزیی، به یک اندازه ورزشگروه

دولتی مشارکت ورزشی بیشتري یافته به ترتیب دانشجویان و گروه مشاغل غیرسازمان
ورزشی کمتري در مشارکتدار و مشاغل دولتی،هاي خانهحالی که زنان در گروهدارند. در

یافته دارند.هاي سازمانورزش

جدول تقاطعی تحصیالت و نوع ورزش: 3جدول 
جمع کلیافتهورزش سازمانورزش همگانیعدم مشارکت ورزشینوع ورزش/تحصیالت

)100(62)0(0)2/45(28)8/54(34کمتر از دیپلم
)100(114)9/7(9)1/56(64)36(41دیپلم

)100(50)14(7)74(37)12(6کاردانی
)100(211)1/26(55)55(116)19(40کارشناسی

)100(63)7/39(25)9/42(27)5/17(11کارشناسی ارشد و باالتر
)100(500)2/19(96)4/54(272)4/26(132جمع کل

000/0 =Sig28/0 =Cramers v



137بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی ...

) بین 28/0یک ارتباط متوسط و معنادار (يدهندهنتایج آزمون وي کرامر نشان
شی شود عدم مشارکت ورزباشد. با دقت در جدول مشاهده میتحصیالت و نوع ورزش می

هاي است. مشارکت ورزشی زنان در ورزشیشترتر بهاي تحصیلی پاییندر بین گروه
شود و پس از آن با دانی با افزایش تحصیالت بیشتر میهمگانی تا مقطع تحصیلی کار

هاي همگانی افزایش تحصیالت در مقاطع کارشناسی و باالتر از نرخ مشارکت در ورزش
یابد، یش میچه تحصیالت افراد افزایافته هرهمچنین در ورزش سازمانشود؛کاسته می

توان گفت زنان داراي تحصیالت طور کلی مییابد. بهمشارکت ورزشی زنان نیز افزایش می
یافته و زنانی که تحصیالت متوسطه و کاردانی دارند بیشتر هاي ورزشی سازمانباال در رشته

هاي همگانی گرایش دارند. عالوه بر این نرخ عدم مشارکت ورزشی نیز در به ورزش
ي تحصیلی پایین بیشتر است. هاگروه

جدول تقاطعی میزان درآمد و نوع ورزش: 4جدول 
نوع ورزش

میزان درآمد
عدم مشارکت 

ورزش ورزش همگانیورزشی
جمع کلیافتهسازمان

)100(94)2/3(3)7/45(43)1/51(48هزار800کمتر از 
)100(103)7/9(10)2/60(62)1/30(31هزار1200تا 
)100(89)6/14(13)5/68(61)9/16(15هزار1600تا 

)100(74)7/25(19)5/59(44)9/14(11میلیون2تا 
)100(140)4/36(51)3/44(62)3/19(27میلیون و باالتر2

)100(500)2/19(96)4/54(272)4/26(132جمع کل

000/0 =Sig285/0 =Cramers v

) بین 285/0یک ارتباط متوسط و معنادار (يدهندهنتایج آزمون وي کرامر نشان
هاي با درآمد در بین گروهباشد. عدم مشارکت ورزشیمیزان درآمد و نوع ورزش می

یابد از تعداد زنانی که مشارکت فزایش میت و هر چه درآمد افراد اتر بیشتر اسپایین
میلیون و باالتر) این 2شود. البته در گروه با درآمد بسیار باال (ورزشی ندارند کاسته می

تعداد زنانی که مشارکت ورزشی ندارند افزایش کند و مجدداًوضعیت تا حدي تغییر می
رکت ورزشی بیشتر در نرخ مشايدهندهدر خصوص ورزش همگانی نتایج نشانیابد.می

هاي با هاي با درآمد پایین و باال به نسبت گروهباشد و گروههاي با درآمد متوسط میگروه
درآمد متوسط نرخ مشارکت کمتري دارند. همچنین نرخ مشارکت ورزشی زنان در 
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هاي با درآمد متوسطهاي با درآمد باال بیشتر از گروهیافته در بین گروههاي سازمانورزش
هاي هاي پردرآمد گرایش بیشتري به ورزشو پایین است و زنان متعلق به گروه

یافته دارند. سازمان
پایگاه اقتصادي ـ يتعداد افراد بر حسب نوع ورزش و میانگین نمره5جدول 

هاي شود افرادي که در ورزشمالحظه میگونه که دهد. هماننشان میآنها را اجتماعی
نسبت به 7/3پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیيیت دارند با میانگین نمرهیافته فعالسازمان

يو زنانی که فعالیت ورزشی ندارند با میانگین نمره92/2ورزشکاران همگانی با میانگین 
اول يباالتري برخوردارند. براي آزمون فرضیهپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیبه ترتیب از 46/2

آماري مورد يها در جامعهاري تفاوت میانگین این گروهو به منظور مشخص شدن معناد
نظر با توجه به سطح سنجش متغیرها و نوع آزمون (تفاوت میانگین بیش از دو گروه) از 

تحلیل واریانس استفاده شد. 

بر حسب نوع ورزشپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیيمیانگین نمره: 5جدول 
حداکثرحداقلحد باالینحد پایمیانگین نمرهتعدادنوع ورزش

13246/226/265/215عدم مشارکت ورزشی
27292/281/202/315ورزش هاي همگانی

967/353/385/36/15یافتههاي سازمانورزش
50095/239/350/315جمع کل

بر حسب نوع ورزش پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیتحلیل واریانس 6جدول 
محاسبه شده Fدهد. مقدار و عدم مشارکت ورزشی) را نشان میفته، همگانییا(سازمان

باشد. این امر حاکی از آن میP=000/0داري آن، و سطح معنی073/48برابر است با 
حسب نوع ورزش از لحاظ آماري برپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیاست که تفاوت میانگین 

دار است.معنی

واریانسآزمون تحلیل : 6جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مجذوراتdfجمع مجذورات

656/852828/42073/48000/0بین گروهی 774/442497891/0درون گروهی
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پایگاه اقتصادي ـ يطور دقیق تفاوت نمرهدر ادامه و براي مشخص شدن اینکه به
شد. ن تعقیبی بنفرونی استفادهاست، از آزموها با هم معنادار کدام یک از گروهاجتماعی

دهد که تفاوت هر سه گروه با یکدیگر معنادار است. بدین معنی که گروه نتایج نشان می
یافته نسبت به دو گروه دیگر ورزشکاران همگانی و آنان که مشارکت ورزشکاران سازمان

وه ورزشکاران باالتري برخوردارند. همچنین گرپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیورزشی ندارند از 
پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیهمگانی نیز نسبت به افرادي که مشارکت ورزشی ندارند از 

باالتري برخوردارند. 
دوم با توجه به سطح سنجش متغیرها و نوع آزمون از رگرسیون يبراي آزمون فرضیه

تا نشان متغیره و ضریب اتا استفاده شد. آزمون فرضیات فرعی با استفاده از ضریب اتک
ياجتماعی با مشارکت ورزشی زنان داراي رابطهـ ابعاد پایگاه اقتصادييدهد که همهمی

باشد.معناداري می

آزمون روابط ابعاد پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان: 7جدول 

رد یا تأیید سطح معناداريضریب اتامتغیر مستقل
ي تحقیقفرضیه

تأیید فرضیه355/0000/0تحصیالت زنان
تأیید فرضیه362/0000/0منزلت شغلی زنان

تأیید فرضیه327/0000/0تحصیالت همسر / والدین (سرپرست)
تأیید فرضیه462/0000/0منزلت شغلی همسر / والدین (سرپرست)

تأیید فرضیه40/0000/0درآمد خانواده

ن دو متغیر تحصیالت زنان و ) بیr=0355/0ضریب همبستگی به دست آمده (
دهد. بدین مثبت، متوسط به باال و معناداري را نشان میيمشارکت ورزشی زنان رابطه

معنا که زنانی که از تحصیالت باالتري برخوردارند، مشارکت ورزشی بیشتري دارند.
) بین منزلت شغلی زنان و مشارکت ورزشی زنان، r=362/0با توجه به ضریب اتا (

چه منزلت که هردهد. به طوريو معناداري را نشان میمثبت، متوسط به بااليرابطه
شغلی زنان افزایش یابد بر میزان مشارکت ورزشی زنان نیز افزوده خواهد شد. 

) بین تحصیالت سرپرست خانواده و مشارکت ورزشی r=327/0ضریب همبستگی (
ین دو متغیر است. بدین ترتیب انتظار مثبت، متوسط و معناداري بین ايزنان بیانگر رابطه

داریم با افزایش تحصیالت سرپرست خانواده، مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش پیدا کند.
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) بین منزلت شغلی سرپرست خانواده و مشارکت ورزشی r=462/0ضریب همبستگی (
انتظار مثبت، قوي و معناداري بین این دو متغیر است. بدین ترتیب يزنان بیانگر رابطه

داریم با افزایش منزلت شغلی سرپرست خانواده، مشارکت ورزشی زنان نیز افزایش پیدا 
کند.

) بین دو متغیر درآمد خانواده و مشارکت r=40/0ضریب همبستگی به دست آمده (
دهد. بدین معنا که مثبت، متوسط به باال و معناداري را نشان میيورزشی زنان رابطه

آنها از درآمد باالتري برخوردارند، مشارکت ورزشی بیشتري دارند.يزنانی که خانواده
و مشارکت ورزشی زنان را پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیضریب رگرسیونی 8جدول 

داري بسیار و داراي سطح معنی421/0دو متغیر دهد. ضریب همبستگی بین این نشان می
مستقیم میان يیانگر وجود رابطهباشد و چون این رقم مثبت است، ب) میP=000/0باال (

باال رود، مشارکت پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیچه میزان باشد. یعنی هراین دو متغیر می
مثبت بین يدوم مبنی بر وجود رابطهيبنابراین فرضیهیابد؛ورزشی زنان نیز افزایش می

درصد از 18حدود 2R= 177/0شود. با توجه به مقدار ضریب تعیین دو متغیر پذیرفته می
قابل تبیین است.پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیتغییرات مشارکت ورزشی زنان توسط 

و مشارکت ورزشی زنانپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیضریب رگرسیونی : 8جدول 
داريسطح معنیBetatخطاي استانداردBمتغیر مستقل

737/0071/0421/0365/10000/0پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی
Constant(222/0222/0 ------998/0319/0(مقدار ثابت

000/0 =Sig433/107 =F177/0=r2421/0 =r

بینی میزان مشارکت ورزشی زنان بر رگرسیونی زیر را براي پیشيتوان معادلهمی
تنظیم کرد: پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیحسب 

= مشارکت ورزشی زنان222/0)+ 737/0(پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی

پایگاه اقتصادي ـ فوق حاکی از آن است که در صورت کنترل متغیر يمعادله
است. همچنین به ازاي یک واحد افزایش 222/0مشارکت ورزشی زنان ي، نمرهاجتماعی

کت ورزشی زنان افزایش به وجود واحد در مشار737/0، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیدر 
.آیدمی
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گیريبحث و نتیجه
با نوع و میزان مشارکت پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیبین ياین تحقیق با فرض رابطه

ورزشی زنان در استان ایالم و با تکیه بر دیدگاه بوردیو در این زمینه انجام شد. نتایج نشان 
با دار، با تحصیالت و درآمد پایین، با عدم مشارکت ورزشی، زنان داد که زنان خانه

تحصیالت و درآمد متوسط، مستقل از شغلی که دارند بیشتر به ورزش همگانی و زنان 
پردازند. یافته میهاي سازماندانشجو یا شاغل داراي تحصیالت و درآمد باال بیشتر به ورزش

و نوع پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیبین يچارچوب نظري و تجربی تحقیق در خصوص رابطه
هاي بنديهاي ورزشی زنان در جوامع غربی و امکان تقسیمعدد رشتهورزش با توجه به ت

متنوع از آنها با آنچه در این پژوهش انجام شده است تا حدودي متفاوت است. نتایج 
پژوهش در استان ایالم نشان داد که علیرغم نرخ باالي مشارکت ورزشی و فعالیت بدنی در 

هاي آنها چندان زیاد نیست و در بین رشتههاي ورزشی در بینبین زنان اما تنوع رشته
روي، نرمش و حرکات کششی در منزل و کوهنوردي و در بین ورزشی همگانی پیاده

یافته نیز شنا و آمادگی جسمانی و تا حدي والیبال از اقبال هاي ورزشی سازمانرشته
هاي ل که ورزشبندي انواع ورزش را با این استدالار است. لذا مبناي تقسیمعمومی برخورد

يریزي و هزینهیافته مستلزم وقت، انرژي، برنامههاي سازمانهمگانی برخالف ورزش
) 1984ایم. در این زمینه نتایج با تحقیقات بوردیو (باشد، بر این اساس قرار دادهکمتري می

اعی، همخوانی دارد. بوردیو تطابقی را میان جایگاه اجتم،)1390و شعبانی بهار و همکاران (
گیرد؛ به عبارت دیگر او قایل به تطابق بین فضاي طبقات و ها و رفتارها در نظر میسلیقه

برتر چه نوع يفضاي رفتارهاي هر یک از طبقات است. براي مثال اینکه فضاي طبقه
: 1391دهند (پارسامهر و ترکان، ها، سبک زندگی، گرایش سیاسی و ... را ترجیح میورزش

ند؛ این باور است که فراگردهاي اقتصادي بر عملکردهاي اوقات فراغت حاکمبوردیو بر).71
ها رقابت بازار، اصول عرضه و تقاضا و گرایش به انحصار وجود یعنی در این قبیل فعالیت

دارد. دسترسی به کاالها و خدمات ارزشمند فراغتی محدود است و قدرت انتخاب طبقات 
اقتصادي نیست، بلکه اختیار دارند. این سرمایه صرفاًاي دارد که در بستگی به سرمایه

لذا طبقاتی که ). 201: 1،1994(جاروي و مگوایرباشد اجتماعی، فرهنگی و نمادین نیز می
از جایگاه اجتماعی، فرهنگی باالتري برخوردارند، مشخصاًياقتصادي و سرمایهياز سرمایه

اوقات فراغت برخوردارند ی از اشکال مهم عنوان یکنیرومندتري براي مشارکت در ورزش به

1 jarvie and Maguire
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يفعالیت ورزشی منظم بر حسب طبقه"،)1391له را در این دیدگاه بوردیو (و این مسأ
وي معتقد است نسبت افرادي که توان یافت. چرا کهمی"کنداجتماعی به شدت تغییر می

سلسله مراتب اقتصادي طور منظم فعالیت ورزشی دارند همراه با ارتقاي موقعیت افراد در به
کند.اجتماعی به شدت افزایش پیدا می

، به ترتیب منزلت شغلی سرپرست پایگاه اقتصادي ـ اجتماعیاز بین ابعاد مختلف 
36/0و منزلت شغلی زنان با 40/0درآمد خانواده با 46/0خانواده (همسر یا والدین) با 

و 35/0نین تحصیالت زنان با بیشترین رابطه را با مشارکت ورزشی زنان دارند. همچ
ارتباط کمتري با مشارکت ورزشی زنان دارد. نتایج تا 32/0تحصیالت سرپرست خانواده با 

حدي گویاي این است که بعد اقتصادي (شغل و درآمد) نسبت به بعد فرهنگی و اجتماعی 
پایگاه اقتصادي ـهمچنین رتري در میزان مشارکت ورزشی دارد؛ثؤ(تحصیالت) نقش م

کند. با درصد از تغییرات مشارکت ورزشی زنان را تبیین می18به تنهایی تا اجتماعی
اساسی اهمیت دارد. یکی يثیر پایین آن بر مشارکت ورزشی توجه به دو نکتهأتوجه به ت
له زنان و دوم در نظر گرفتن این مسأثیر سایر عوامل در میزان مشارکت ورزشیأبررسی ت

ین با بسیاري از متغیرهاي اجتماعی، اپایگاه اقتصادي ـ اجتماعیيکه با توجه به رابطه
شعاع الغیرها، مشارکت ورزشی زنان را تحتثیر بر سایر متامکان وجود دارد که از طریق تأ
)، 1390یید این فرضیه با تحقیقات نقدي و همکاران (قرار دهد. نتایج تحقیق در تأ

)، 1984)، بوردیو (1392می و همکاران ()، اسال1390ابراهیمی و مسلمی پطرودي (
) و ویس 2008)، کرین و لسلی (2003)، هارتمن و گرترود (2001لیندستروم و همکاران (

همخوانی دارد.،)1389(
عوامل اقتصادي در تعیین نوع ورزش و تا يدر پایان با توجه به نقش قابل مالحظه

هاي ورزشی، به انجام فعالیتحدي میزان مشارکت ورزشی و نیز تمایل زنان ایالمی
شود:پیشنهادات زیر ارائه می

هاي ورزش و سالمت در سطح شهر؛اندازي ایستگاهأسیس و راهت-1
هاي بانوان با امکانات ورزشی و امنیت کافی؛سیس پاركأایجاد و ت-2
هاي ورزشی متناسب با عالقه و استعداد زنان ایالمی؛سیس باشگاهأت-3
هاي مورد دارترین ورزشروي و کوهنوردي از پرطرفه اینکه پیادهبا توجه ب-4
ریزي صوص مسیرهاي الزم طراحی و برنامهزنان ایالمی است، الزم است در این خيعالقه

دقیقی براي کیفیت و امنیت مسیر صورت گیرد.
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اي بیشتریافته و حرفههاي سازمانکنندگان در ورزشنتایج نشان داد که مشارکت-5
از طبقات باالي جامعه هستند. در این صورت ممکن است دختران و زنان از طبقات پایین 

ي ورزشی را از هارقابتيجامعه علیرغم داشتن استعداد الزم فرصت پیشرفت در عرصه
ي توان با شناسایی این افراد و تحت پوشش قرار دادن آنها، هزینهدست بدهند، لذا می

مین نمود.فراد را تأهاي ورزشی این افعالیت
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