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 3چکیده
شاهري گرگاان در ساا      يپژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشااركت ورزشای زناان در جام اه    

هااي  پرداخته است. هدف عمده در اين پژوهش، تحقیقی است كه مشاص  نماياد شاخصاه    1322-23تحصیلی 
به چاه میانان باا     ،به عنوان متغیر مستقل «هگوي 11 گويه و نهادي با 12شصصی با بین» اب اداعتماد اجتماعی با 

ا گشاته و باا   مشاركت ورزشی زنان به عنوان متغیر وابسته رابطه دارد. فهم اين امر موجب افنايش م رفت علمی م
دخالات ياا عادم دخالات و ياا میانان نقاش اعتمااد         باه  در اين تحقیق  ح شدهاالت مطردست يافتن به پاسخ سؤ
زمان بنیاادي  توان گفت تحقیق همبريم. با اين اهداف میورزشی زنان در شهر گرگان پی میاجتماعی بر مشاركت 

كاه   اسات گرگاان   سا  به بااالي شاهر   11آماري، زنان  يروش تحقیق، پیمايشی است و جام هو كاربردي است. 
نتصاا  شادند. ابانار    اي اچناد مرحلاه   گیاري تصاادفی  نفر به عنوان نمونه ت یین و با استفاده از روش نمونه 114

كاه   اسات گويه و اعتمااد اجتمااعی    11اي مشتمل بر دو مقیاس سنجش مشاركت ورزشی با نامهپرسش ،تحقیق
 ت یین اعتبار آن از روش اعتبار صوري )اجماع اساتید بر صحت ابنار سنجش( و براي ت یاین پاياايی از شایوه    براي

هاي موجاود در  ها از تکنیکبراي تجنيه و تحلیل داده ه است.هماهنگی درونی به روش آلفاي كرونباخ استفاده شد
هاي ترسایمی و  هاي گرايش به مركن )میانگین(، جداو  يک ب دي، دو ب دي و تکنیکآمار توصیفی مانند مقیاس

يب همبساتگی پیرساون و   طرفاه و آزماون ضار   مانند آناالین وارياانی ياک    ،هاي موجود در آمار استنباطیتکنیک
نتايج به دست آمده در اين تحقیق به اين صورت بوده اسات كاه:    .كرديممستقل استفاده  Tنین آزمون اسپیرمن و 

شناختی شامل سن، وض یت تأهل، ت داد فرزندان )هم دختار و هام   بین متغیر اعتماد نهادي و متغیرهاي جم یت
از وساايل ارتبااج جم ای )باه     پسر(، سطح تحصیالت والدين، شغل پدر، مکان سکونت در شهر )ناحیه( و استفاده 

داري داشته است. ولی میانان  م نی هاي ورزشی رابطهغیر از تماشاي تلوينيون داخلی( با مشاركت زنان در ف الیت
شصصی، وض یت اشتغا ، نوع شغل، درآماد، ناوع ساکونت،     بین مشاركت ورزشی زنان در متغیرهايی چون اعتماد

  ناداري را نشان نداده است.تفاوت م ،مسکونی شغل مادر و منطقه

 شهري، گرگان ، جام هماد اجتماعی، مشاركت ورزشی، زنان: اعتواژگان کلیدي

                                                
 oosavi.sport@yahoo.commنويسنده مسئو : *
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 مقدمه

شناختی و اجتماعی هاي ورزشی، مناف ی آشکار از جمله منافع جسمانی، روانمشاركت در ف الیت

هاي ورزشی الیتآورد. منافع جسمانی حاصل از مشاركت در ف براي اعضاي جام ه به ارمغان می

اي براي جلوگیري از بیماري عنوان يک اصل مهم و پذيرفته شده در بین اكثريت افراد جام ه و وسیلهبه

هاي زيادي دا  بر افنايش سطح سالمت از طريق و افنايش سطح سالمت عمومی است. شواهد و يافته

در طو  چهل  تجربی و كلینیکید دارد. مطال ات هاي ورزشی وجومشاركت مداوم و پیوسته در ف الیت

ف الیت ورزشی، عامل مهم بر افنايش  اند كه آمادگی جسمانی پايین و عدمسا  گذشته نشان داده

هاي عنوان يکی از نهاداز اواسط قرن بیستم، ورزش به»رود. ها در بین افراد به شمار میمینان بیماري

ت و به اين ترتیب زنان نین امکان يافتند تا و به طور چشمگیري گسترش ياف شدمهم اجتماعی مطرح 

اي و هاي ورزشی چه در ب د حرفهاما مشاركت زنان در ف الیت .هاي ورزشی شركت نماينددر ف الیت

و  اها مطلچه در ب د عمومی يا همگانی، تقريباً در تمام دنیا محدود است و نرخ مشاركت ورزشی آن

كه سالمت زنان به عنوان نیمی از افراد جام ه و نین ه به اينبا توج  .(33 :1314گوهر، )نیک «نیست

تواند به نحو شايسته به اين مادران فرزندان، براي هر جام ه ضروري است و انجام ف الیت ورزشی می

مشاركت ورزشی زنان پیوند ننديکی با اعتماد كه فرض اساسی پژوهش حاضر اين است  ،نیاز پاسخ دهد

زنان در  میان حاضر اين است كه مشاركت ورزشی درن تفاصیل هدف اصلی پژوهش اجتماعی دارد. با اي

 سازد. و ارتباج آن را با اعتماد اجتماعی آشکار كند را بررسی گرگانشهري  يجام ه

 

 طرح مسأله

مقاالت و  ايم كه ارائهورزش بوده تر دولت به مقولههاي اخیر شاهد توجه هر چه بیشدر سا 

گرايش  هاي مت دد در اين زمینه خود گوياي اين مطلب است.تلف و انجام پژوهشهاي مصگنارش

 به ورزش باعث پیدايش مسائل و موضوعاتی شده است كه ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. روزافنون

رود. با هاي ورزشی، عاملی مهم در تأمین سالمت زنان به شمار میترديد مشاركت در ف الیتبی

عروقی در میان آنان كاهش يافته، مصونیت -هاي قلبیاي بدنی، خطرات ابتال به بیماريهافنايش ف الیت

تواند سالمت روانی فرد و نین كیفیت زندگی وي را بهبود ها باالتر رفته كه میها در برابر بیماريآن

بصشد. به نظر محقق، ضرورت انجام يک تحقیق را مینان فوريت آن در سطح كلی جام ه مشص  

ي كهن كه مصالف مدرن، ساختارهاي سنتی جام ه نوسازي و جام ه كند و با توجه به ظهور پديدهمی

هاي اجتماعی است، درهم خواهد شکست و زنان همچون مردان، ف ا  و خواهان حضور زنان در عرصه

ر بر هاي اجتماعی مؤثبايد زمینه رو. از اينجم ی خواهند شدهاي گوناگون زندگیحضور در عرصه

اي برابر از نظر هاي گوناگون را كشف و تقويت نمايیم؛ زيرا داشتن جام هشركت زنان در عرصه
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روشن ساخت كه  بايدبنابراين  سیتی، خود عامل مهمی براي توس ه و آبادانی كشورمان خواهد شد.نج

ن رابطه وجود ر سطوح مصتلف آهاي ورزشی دآيا بین اعتماد اجتماعی زنان و مشاركت آنان در ف الیت

اعتماد اجتماعی و مشاركت  میان ها در گرو سنجش رابطهها و چالش؟ آشنايی با اين  فرصتدارد

 بررسی رابطه»حاضر در صدد  . به همین منظور مطال هآماري مورد تحقیق است ورزشی زنان در جام ه

 «.تاسهاي ورزشی اعتماد اجتماعی و مشاركت زنان شهر گرگان در ف الیت میان

 

 فرضیات تحقیق
بین سن، سطح تحصیالت، درآمد، ت داد فرزندان )دختر و پسر(، سطح تحصیالت والدين و مصرف  .1

 هاي ورزشی رابطه وجود دارد.اي با مشاركت زنان در ف الیترسانه

بین وض یت اشتغا ، نوع شغل، وض یت تأهل، نوع سکونت، نوع شغل والدين، مکان سکونت در  .2

 هاي ورزشی تفاوت وجود دارد.حیه( با مشاركت زنان در ف الیتشهر )منطقه، نا

 هاي ورزشی رابطه وجود دارد.شصصی و مشاركت زنان در ف الیتبین اعتماد بین .3

 هاي ورزشی رابطه وجود دارد.بین اعتماد نهادي و مشاركت زنان در ف الیت .1

 

 مبانی نظريها و مفاهیم، دیدگاه
توان از زواياي مصتلف نظري به آن ي چندب دي است كه میزهمشاركت در ورزش يک سا انگینه

در اين بصش تالش  بنابراين. داردنین  شترکچند وجوه م ،هاي نظريتوجه داشت. البته اين ديدگاه

هاي نظري مصتلف و نتايج تحقیقات مت دد تجربی، مد  منسجمی خواهد شد تا با استفاده از ديدگاه

ترين عوامل مؤثر عوامل مؤثر را شامل شود، حداقل بتواند ت دادي از مهم مهارائه شود كه اگر نتواند ه

 برگیرد. در مشاركت ورزشی زنان را در
 

  3مدل نظري گولد -الف
كه براي انصراف جوانان از  كردگولد مطرح را مشاركت در ف الیت ورزشی  كنندهاولین مد  تبیین»

ها تأكید كرده است. به اعتقاد او فردي، موق یتی و انگینهورزش ارائه نمود و در آن بر عوامل درونی 

تضاد منافع، فقدان موفقیت، عدم پیشرفت، فشار روانی، فقدان  :عوامل مؤثر بر انصراف ورزشی عبارتند از

ه فرد با استفاده از تحلیل لذت و تفريح، صدمه و آسیب ديدن و فقدان عالقه به مربی. او م تقد است ك

                                                
1- Gould 

2- Gerindurfer 
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ر ای آن را با ساياسنجد و سپمینان رضايت و خشنودي خود را از اين ف الیت می فايده، هنينه،

 .(32: 1311پور، )شارع «كندمی مقايسه هاي جايگنينف الیت
 

  3مدل نظري گریندورفر -ب
پذيري ورزشی جام ه بارهشناختی به تحقیق درهاي جام ه( با استفاده از ديدگاه1222)گريندورفر 

 ده است. اين عوامل عبارتند از:كردسته از عوامل مؤثر بر مشاركت ورزشی را ت یین  پرداخته و سه

 هاي فردي )شصصیت، اهداف م طوف به موفقیت، شايستگی، تجربه(ويژگی -

 ديگران مهم )والدين، دوستان، مربیان ورزشی و الگوهاي نقشی( -

 پذيركننده )فرهنگ(.هاي جام هموق یت -

گیارد. او در ماد  خاويش باراي     اين سه عامل، يادگیري نقش صورت میتركیب تأثیرات  واسطهه ب

جنسایت و تجرباه تأكیاد دارد     هااي نقاش،  ت یین مینان مشاركت ورزشی و تداوم آن بر اهمیات ماد   

 (.  )همان
 

 2مدل نظري ویز و شومتون -ج

محقق ارائه اين دو  راترين مد  براي تبیین مشاركت در ورزش به اعتقاد بسیاري از محققان، كامل

ها با استفاده از رهیافت شناخت اجتماعی تأكید بر اين دارند كه چگونه عوامل فردي، . آناندكرده

اجتماعی و موق یتی بر يکديگر تأثیر متقابل نهاده و شناخت فرد در مورد مشاركت ورزشی را شکل 

اند. انگینشی خاصی را ارائه داده ها با استفاده از بسیاري از نظريات مهم در اين زمینه، مد دهند. آنمی

؛ استگیري انگینشی فرد ترين عامل مؤثر بر مشاركت ورزشی و تداوم آن، جهتبراساس اين مد ، مهم

 بارد اد؟ فاه و پیاماگیري بیرونی و م طوف به نتیجيا جهت داردگیري درونی ي نی آيا فرد جهت

كند. در نتیجه داراي كنتر  درونی و ده میدهی استفاپاداشگیري درونی از نوعی نظام خودجهت

. استاين فرايندها، افنايش احتما  مشاركت او در ورزش  ادراک مطلوبی از شايستگی خود است. نتیجه

هاي فردي خويش از نتیجه و پیامد گیري بیرونی براي قضاوت در مورد توانمنديجهت بادر مقابل، فرد 

هاي موجود در اين مد ، تأكید فراوان آن بر رغم شايستگیعلیكند. )پیروزي در ورزش( استفاده می

 به ساير عوامل مؤثر شده است. یتوجهبیگیري انگینشی افراد سبب جهت

از  ،هاي ورزشی را تبیین كنندهاي مطرح شده تالش كردند تا مشاركت در ف الیتمد  هرچند

كه موانع اجتماعی اند. او  ايندهكر غفلت ها است،توجه به دو عامل مهم كه تحقیقات تجربی مؤيد آن

                                                
1- Weiss and Chaumeton 
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كه تحقیقات توصیفی داليل  توانند تأثیر منفی بر رفتار ورزش داشته باشند. دوم اينو محیطی می

اند كه اند. اين تحقیقات همچنین نشان دادهمت ددي براي شروع، تداوم و انصراف ورزشی بیان نموده

؛ ي نی به موازات تغییر در خود داردپويا  یماهیت ،يند ورزشهاي افراد براي مشاركت در فراانگینه

 (. 12 :يابند )همانها نین تغییر میفرايند، اين انگینه

 ،اعتماد كه نددكنند و م تقهمچنین برخی انديشمندان، مشاركت را برمبناي اعتماد تبیین می

نوعی روحیه جم ی ايجاد كردن،  چرا كه اعتماد ؛اجتماعی استهاي شرج مشاركت در ف الیتپیش

 میان يرابطه به اينگلهارت (.11: 1312پور،)شارع سازدنه را براي مشاركت فراهم میكند و زمیمی

 يو م تقد است كه مشاركت توأم با حی اعتماد است و به واسطه كندمیاعتماد و مشاركت توجه 

 .شودمیري تقويت گیكنش و تصمیم يبینی است و حوزهاعتماد، رفتارها  قابل پیش

 ، انسجام اجتماعی، ثبات و نظم و جانسون، اعتماد را براي رشد واتحادپارسونن اعتماد را عامل ايجاد 

 هايپاكستون، اعتماد را از مؤلفه (.22: 1312)ان ام، دانندي میها ضرورگسترش روابط و مشاركت

اعتماد اجتماعی در ايجاد حی . (131-141 :1311 )مظفري، گیرداجتماعی در نظر می يسرمايه

كند تا عاليق و منافع هاي مصتلف اجتماعی كمک میو به گروهمشاركت و ت اون نقش مؤثري دارد 

دهد رينان اجتماعی قرار میخود را مطابق امیا  و عاليق ديگران كنند و فرصت الزم را در اختیار برنامه

 . (44: 1312)الوانی، تر دست يابندتا به اهداف خود راحت

  شد. در وجود اعتماد باعث پیدايش آرامش، امنیت و سالمتی روان خواهد » گويد:شولتن می

هايی نظیر به مصاطاره افتادن نیااز و تر دغدغهافراد كم ،اي كه اعتماد وجود داشته باشدجام ه

 اهدات اجتماعی گیري پیوندها و مشکل ي. اعتماد الزمه(14: 1333 )شولتن، «هاي خود دارندخواسته

است كه در عین وجود لت اهمیاري است و فقط در اين حت اون و  است. اعتماد اجتماعی، ايجادكننده

 .(44: 1312)الوانی، شودها قادر به حل مشکالت و انجام ت هدات اجتماعی میوتتفا

متقابل اين  ه رابطهتقد نبوده، بلکه بي خطی م مشاركت و اعتماد به يک رابطه رابطه يبارهپاتنا در 

هاي مشاركت مدنی و همکاري متقابل، شبکه اعتماد اجتماعی، هنجارهاي م امله»عوامل توجه دارد: 

مند را در پاتنام، بقا و پايداري ت اون و همکاري هدف«. كنندآمین، متقابالً يکديگر را تقويت میموفقیت

اركت افراد مش ي. بنابراين اعتماد الزمهاز دلفروز( به نقل :1312)پاتنام، داندگروه اعتماد اجتماعی می

اد حآ جانبه كه در آن همهي همهبراي انسجام، نظم و توس ه . به عبارت ديگرشودمور محسو  میادر 

 جام ه مشاركت ف ا  داشته باشند، افنايش اين عنصر )اعتماد اجتماعی( ضرورت دارد.
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 مفهومی تحقیق مدل -3شکل 

 روش تحقیق
محقق ساخته  ينامهآوري اطالعات از طريق پرسشمیدانی و روش جمع - توصیفی ،روش تحقیق

كه جم یت آنان  است زنان باالي هجده سا  در شهر گرگان يي آماري در اين تحقیق كلیهبود. جام ه

گیري در اين نمونه ينفر بوده است. شیوه 121434( م اد  1322 طبق آخرين اطالعات آماري )سا 

شهر گرگان، تمامی محالت  ياي بوده است. بر اين اساس با توجه به نقشهاي چند مرحلهتحقیق، خوشه

اند. ت یین گیري تصادفی انتصا  شدهصورت نمونهها بهمحله( انتصا  و در آن محالت، نمونه 22آن )

آوري اطالعات در اين تحقیق جمع نفر ت یین شد. ابنار 114حجم نمونه با استفاده از فرمو  كوكران 

 هاي بسته تدوين شد. روايی محتوايیا سؤا  در قالب سؤ 12محقق ساخته بود كه با ت داد نامه پرسش

 يید متصصصین قرار گرفت و پايايی آن نین با استفاده از آزمون ضريب آلفاي كرونباخنامه مورد تأپرسش

هاي همبستگی و تی ها از طريق آزمونت. فرضیهشده اس نشان داده 1 كه در جدو دست آمد هب

 .شدبررسی  SPSSافنار مستقل و آنوا با استفاده از نرم
 

میزان مشارکت  اعتماد اجتماعی

 ورزشی

 بین شخصی

 نهادي

اي و متغیرهاي زمینه

 شناختیجمعیت

 عینی

 ذهنی

اي، وضعیت ر و پسر(، سطح تحصیالت والدین و مصرف رسانهسن، سطح تحصیالت، درآمد، تعداد فرزندان )دخت

 شهر )منطقه، ناحیه( ن، مکان سکونت در اشتغال، نوع شغل، وضعیت تأهل، نوع سکونت، نوع شغل والدی
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 هاعیت مقدار آلفاي کرونباخ شاخصبررسی وض -3 جدول

 4 1 3 2 1 رديف

 مفهوم
 اعتماد بین

 شصصی

 اعتماد

 نهادي

 مشاركت

 ذهنی ورزشی

مشاركت 

 عینیورزشی 
 نامهكل پرسش

 31 2 1 11 12 مت داد آيت

 %12 %12 %24 %22 %11 مقدار ضريب آلفا

 

 سنجش مفاهیم  نحوه
 هاي ورزشیتعریف عملیاتی )متغیر وابسته( میزان مشارکت زنان شهر گرگان در فعالیتالف( 

در اين تحقیق كه به دو ب د ذهنی )نگرش به ورزش( و عینی )اقدام عملی براي ورزش( مشاركت 

 هشتايم كه سؤا  مورد سنجش قرار داده چهاردهبا  ،ورزشی پرداخته شده است هايزنان در ف الیت

 .استسؤا  دوم براي مشاركت ورزشی عینی شش سؤا  او  براي مشاركت ورزشی ذهنی و 
در اين تحقیق مفهوم مشاركت ورزشی به اين م نا است كه اوالً افراد تا چه مشارکت ورزشی ذهنی: 

هاي ورزشی را امري مثبت و هاي ورزشی دارند و ثانیاً تا چه حدي ف الیتالیتاندازه تمايل به انجام ف 

هاي ورزشی را به طور ذهنی و ي افراد به ف الیتكنند. در واقع اين مفهوم، مینان عالقهمفید ارزيابی می

 دهد.درونی نشان می
است كه آيا افراد  در اين تحقیق مفهوم مشاركت ورزشی عینی به اين م نامشارکت ورزشی عینی: 

پردازند و اگر ف الیت ورزشی دارند، مینان و شدت هاي ورزشی میطور واق ی و عملی به انجام ف الیتبه

 آن تا چه اندازه است؟
 

    هاي فردي و ...(تعریف عملیاتی متغیرهاي مستقل )اعتماد اجتماعی، ویژگیب( 
 21گويه( در مجموع  چهارده ه، نهاديگوي دهشصصی براي سنجش مفهوم اعتماد اجتماعی )بین

سؤا  به كار  يازدهاي( مورد مطال ه هاي فردي افراد )متغیرهاي زمینهو نین براي سنجش ويژگی گويه

 برده شده است. 

 

 پژوهش يقلمروو محدوده 
ي نی ظرف زمان مشص  )در سا  است، زمانی به صورت مقط ی  يتحقیق حاضر از نظر محدوده

مركن  ،مکانی به طور كلی در شهر گرگان يده است و از نظر محدودهش( انجام 1322-1323تحصیلی 

گیري و ت یین حجم نمونه اما ت یین مکانی واق ی تحقیق در مرحله .استان گلستان صورت گرفته است

 نمونه انجام خواهد گرفت. 
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 بحث اصلی

طور استنباطی و هايمان را بهافتههاي تحقیق را توصیف كرده و در ادامه يدر اين فصل ابتدا يافته

 تحلیلی براي كشف روابط و پیوندهاي متغیرها با هم خواهیم آورد.

 

 هاي توصیفییافته

 
 هاي آماري بر حسب تمام محالت شهر گرگانتوزیع فراوانی انتخاب نمونه-2جدول 

 درصد فراوانی محله رديف درصد فراوانی محله رديف درصد فراوانی محله رديف

1 
آلوچه باغ 
 وشیركش

 21 1/1 2 شالیکوبی 31 2/1 4
كوي 
 شهروند

1 2/1 

 32 2/1 4 آموزشگاه 2
شالیکوبی 
 غربی

4 2/1 22 
كوي 
طبی ت 
 شرقی

1 2/1 

 33 2/1 1 استرابادي 3
شاهناده 
 قاسم

1 2/1 23 
كوي 
طبی ت 
 غربی

4 2/1 

1 
امام رضا 
 جنوبی

1 2/1 31 
شهرک 
 امام

4 2/1 21 
كوي 

 طهماسبی
1 2/1 

4 
امام رضا 
 شمالی

1 2/1 34 
شهرک 
 انتظام

3 3/2 24 
كوي 
 عرفان

4 2/1 

2 
امام رضا 
 مركني

4 2/1 32 
شهرک 
 تاالر

4 2/1 22 
كوي 
 كشاورز

4 2/1 

 33 2/1 1 انجیرا  3
شهرک 
 حافظ

1 2/1 23 
كوي 
 مهرآوران

4 2/1 

1 
اوزينه 
 جنوبی

4 2/1 31 
شهرک 
 شهريار

4 2/1 21 
كوي 
 جواديه

1 2/1 

2 
ه اوزين
 شمالی

4 2/1 32 
شهرک 
شهید 
 بهشتی

 2/1 1 كوي همت 22 2/1 4

12 
اوزينه 
 مركني

1 2/1 12 
شهرک 
 فردوسی

 2/1 1 كیانشهر 32 2/1 1

11 
ايرانمهر 
 باال

4 2/1 11 
شهرک 
 فرهنگیان

 2/1 1 گرگانپارس 31 2/1 4

12 
ايرانمهر 
 پايین

4 2/1 12 
شهرک 
 مولوي

1 2/1 32 
 گرگان
 جديد

2 1/1 

 13 2/1 4 پلنگباغ  13
شهرک 
 ويالشهر

 2/1 4 گل تپه 33 2/1 1



 13                                                   ...      شاركت ورزشی زنان در جامعه شهري ايران.بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و م

 

 -2جدول ادامه 
 درصد فراوانی محله رديف درصد فراوانی محله رديف درصد فراوانی محله رديف

 11 2/1 1 باكر محله 11
الغدير 
 غربی

1 2/1 31 
گلشهر 
 جنوبی

1 2/1 

 14 3/2 3 بوعلی 14
الغدير  
 شرقی

2 2/2 34 
گلشهر 
 شمالی

1 2/1 

 12 2/1 1 بويه 12
منطقه 

گردشگري 
 سوگله

4 2/1 32 
گلشهر 
 مركني

4 2/1 

 13 2/1 1 بهارستان 13
فرهنگ 
 شهر

 2/1 1 هاگل 33 2/1 1

 11 2/1 4 پاسارگاد 11
قناق 
 محله

1 2/1 31 
محله 

چو  بري 
 و اقتصاد

4 2/1 

 12 2/1 1 چاله باغ 12
قل ه 
 حسن

4 2/1 32 
مطهري 
 جنوبی

1 2/1 

22 
چشم 
 انداز

4 2/1 42 
قل ه 
 خندان

1 2/1 12 
مطهري 
 شمالی

4 2/1 

 11 2/1 1 كاشانی 41 2/1 1 چناران 21
مطهري 
 مركني

4 2/1 

22 
چهار راه 
 میدان

1 2/1 42 
كوي 
 افسران

 2/1 4 مالقاتی 12 2/1 4

 43 2/1 1 دانش سرا 23
كوي امام 
 حسین

 2/1 4 مهرگان 13 3/1 3

 41 2/1 4 در  نو 21
كوي امیر 
 كبیر

1 2/1 11 
میصجه 
 گران

1 2/1 

 4 زيباشهر 24
2/1 

 
44 

كوي 
 بهنيستی

 2/1 4 میر كريم 14 2/1 1

22 
سبنه 
 مشهد

 2/1 1 میناگل 12 2/1 1 كوي خیام 42 2/1 1

23 
سرپیر و 
 دباغان

4 2/1 43 
كوي راه 
 آهن

 3/2 3 ن ل بندان 13 2/1 4

 41 2/1 1 سرخواجه 21
كوي 
 سجاديه

 2/1 4 نوبصت 11 2/1 1

22 
سروش 
 جنگل

1 2/1 42 
كوي 
 شادا 

 2/1 4 انقال  12 2/1 1

 22 2/1 1 سیدين 32
كوي 
 شري تی

 2/1 1 طالقانی 22 2/1 4

 نفر 114 مجموع
 122/2 درصد
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طور هاي آماري در تمامی محالت شهر گرگان تقريباً بهنمونه ،بینیدمی 2طور كه در جدو  همان

گیري درست و علمی دارد و براي درک و ت محقق در امر نمونهده و اين نشان از جديشمساوي تقسیم 

 .استهاي ورزشی بر مبناي نواحی شهري مفید ارزيابی ف الیت
 

 هاي ذیل برحسب میانگینگویان به گروهشخصی پاسختوصیف شاخص میزان اعتماد بین -1جدول 

 هامینان اعتماد به گروه رديف
 درصد نسبی

 میانگین
 خیلی زياد زياد مك خیلی كم هیچ

 21/1 1/31 3/22 2/1 1/2 2/1 اعضاي خانواده 1

 32/3 1/31 2/22 2/23 1/1 1/3 خويشاوندان 2

 12/3 1/13 2/22 3/31 1/12 3/12 همسايگان 3

 12/2 2/2 1/12 3/31 1/11 2/12 هاايمحلههم 1

 41/3 3/22 2/31 2/22 1/11 3/1 دوستان 4

 22/3 2/11 1/22 2/34 1/12 2/12 هاايهم طايفه ها وهم قومی 2

 22/2 2/2 1/23 2/31 2/13 4/11 هامذهبیهم 3

 13/2 3/3 2/11 1/13 3/12 3/14 هاشهريهم 1

 23/3 3/11 1/13 1/31 3/22 4/12 ايرانیان 2

12 
در صورت شاغل بودن نسبت 

 به همکاران
1/12 3/14 2/21 2/23 2/12 24/3 

 314/3میانگین 

 

 دهبر اساس  هامینان اعتماد به گروههاي آماري بر حسب توزيع فراوانی نمونه دهندهنشان 3جدو 

گويان به اد پاسخانان اعتماگر میام كه بیاناهشت گويه ،دست آمدههاي به. بر اساس دادهاستگويه 

ها است با ياچهارم كه بیانگر مینان اعتماد به هم محله ، گويه133/2با میانگین  است،ها همشهري

 ،221/2ها است با میانگین هفتم كه بیانگر مینان اعتماد به هم مذهبی و گويه 122/2میانگین 

بیانگر مینان متوسط رو به باالي  يادشده ده گويه مقادير میانگین . مقايسهدارند 3تر از میانگینی كم

 .است 4از  314/3گويان با میانگین ها توسط پاسخاعتماد به گروه
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 ل برحسب میانگینهاي ذیگویان به گروهتوصیف شاخص میزان اعتماد نهادي پاسخ-4جدول 

 هامینان اعتماد به گروه رديف
 درصد نسبی

 میانگین
 خیلی زياد زياد كم خیلی كم هیچ

 3123/2 3/3 3/12 2/31 3/22 2/14 رانندگان تاكسی و اتوبوس 1

 4222/2 1/2 1/14 4/32 2/22 2/22 بازاريان 2

 4221/3 2/14 3/14 1/21 1/12 2/3 پنشکان 3

 2111/3 3/22 1/11 1/11 3/4 2/1 م لمان 1

 3342/3 2/21 4/12 1/11 1/4 3/2 اساتید دانشگاه 4

 3242/3 1/12 1/32 4/22 2/2 1/11 روحانیون 2

 2221/3 3/11 2/22 2/32 1/12 1/12 نمايندگان مجلی 3

 1232/3 4/13 3/31 2/22 4/12 2/13 شوراي شهر و روستا 1

 3243/3 3/12 1/22 2/21 1/12 3/12 قضات 2

 3243/3 1/32 2/34 1/13 3/3 2/1 پلیی 12

 2241/3 1/11 2/22 3/23 3/11 3/13 هاي اجرايیمديران دستگاه 11

 3224/3 2/13 3/31 4/23 1/12 1/12 راديو و تلوينيون داخلی 12

 2221/3 2/11 2/22 2/31 3/13 2/11 هامطبوعات و روزنامه 13

 3121/3 1/32 1/32 1/13 3/1 3/2 ورزشکاران 11

 341/3میانگین

 

بر  هامینان اعتماد به گروه بر حسبهاي آماري توزيع فراوانی نمونه دهد كهمی نشان 1 جدو 

گويان به سخي او  كه بیانگر مینان اعتماد پاگويه ،هاي موجودبر اساس داده .استگويه  چهاردهاساس 

گويان به بازاريان و گويه دوم كه بیانگر مینان اعتماد پاسخ 312/2رانندگان تاكسی و اتوبوس با میانگین 

تر از مقدار میانگین بیش ،ساير دوازده گويه .دارند سهتر از مقدار میانگین كم ،422/2با مقدار میانگین 

 ،هاي مطرح شدهيان مورد مطال ه نسبت به گويهگونظرات پاسخ مقادير میانگین . مقايسهدارندسه 

 341/3گويان مورد مطال ه با میانگین كل ها توسط پاسخبیانگر مینان اعتماد متوسط رو به باال به گروه

 .است 4از 
 

 
 

 



 39 بهار /يازدهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمايش جغرافیايی فضامجله                                                                44

 

 .یف شاخص مشارکت ورزشی ذهنی پاسخگویان با استفاده از طیف لیکرت بر حسب میانگینتوص-5جدول 

 رديف
ت مینان مشارك
 ورزشی ذهنی

 توزيع نسبی
 میانگین

 كامالً موافقم موافقم تا حدودي مصالفم كامالً مصالفم

1 
عضويت در  

 هاي ورزشیتیم
1/1 2/2 2/23 1/32 2/21 2222/3 

2 
 داشتننگهآماده 

 بدن
2/2 2/1 1/24 3/33 1/32 1123/3 

3 
هاي كسب سکو

 افتصار ورزشی
1/1 3/11 1/32 3/22 2/23 42212/3 

1 
امرار م اش از 

 طريق ورزش
2/2 2/21 4/23 2/21 2/11 2122/3 

4 
بصش بودن لذت

 ورزش
2/2 1/4 3/12 2/32 2/34 2313/3 

2 
جذا  بودن 

 ورزش
2/22 2/2 1/22 1/31 2/22 3232/3 

3 
مردانه بودن 

هاي ف الیت

 ورزشی

1/33 2/32 1/12 1/1 2/2 1122/2 

1 
زا بودن تنش

 ورزش
1/12 1/22 4/33 2/12 2/1 1213/2 

 341/3میانگین

 

ی ات ورزشی ذهنااي آماري بر حسب مشاركاهتوزيع فراوانی نمونه دهندهنشان 4جدو  

گويان را در هشت گويه هاي موجود، شاخ  مینان مشاركت ورزشی ذهنی پاسخ. دادهاست گويانپاسخ

هاي ورزشی دانه بودن ف الیتي هفتم كه بیانگر مركه شاخ  میانگین گويهطوريبه ،دهدنشان می

با میانگین  ،هاي ورزشی استزا بودن ف الیتهشتم كه بیانگر تنش و گويه 112/2با میانگین  ،است

هاي مطرح شده . ساير گويهرا داردترين مقدار میانگین كم ،گويان مورد مطال هدر بین پاسخ 121/2

هاي ورزشی است با بصش بودن ف الیتبیانگر لذت پنجم كه و گويه دارندمقدار میانگین باالتر از سه 

هاي مطرح شده، هاي گويهمیانگین ي. با مقايسهاستداراي باالترين رتبه  ،231/3مقدار میانگین 

كه  است 4از  341/3 ،گويان مورد مطال ه در اين تحقیقمیانگین كل مشاركت ورزشی ذهنی پاسخ

 .استگويان االي پاسخمشاركت ورزشی ذهنی متوسط رو به ب بیانگر
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 میانگین. بر حسبگویان شاخص میزان مشارکت ورزشی عینی پاسخ توصیف -6جدول 

 رديف
مینان مشاركت 
 ورزشی عینی

 درصد نسبی
 میانگین

 همیشه اغلب اوقات گاهی اوقات به ندرت وقتهیچ

 2141/2 3/2 3/11 3/31 2/22 2/23 رفتن به باشگاه 1

 2312/2 1/11 3/21 3/31 1/21 4/11 ورزش منظم 2

 اصالً 
يک بار در 

 هفته

دو بار در 

 هفته

سه تا چهار 

 بار در هفته

پنج يا بیش 

از پنج بار 
 در هفته

 

3 
دقیقه  22 حداقل

 ورزش در روز
1/22 2/23 1/23 3/12 1/11 3233/2 

1 
دقیقه  12حداقل 

 ورزش در روز
2/1 1/11 2/12 2/21 3/33 2234/3 

 2323/2 1/12 1/11 1/21 2/12 3/21 تند شدن نفی 4

 2222/2 4/4 2/13 1/11 2/22 3/33 اطالعات ورزشی 2

 112/2 میانگین

 

عینی مشاركت ورزشی مینان هاي آماري بر حسب توزيع فراوانی نمونه دهد كهنشان می 2 جدو 

.  بر اساس گويان با شش گويه سنجیده شده استعینی پاسخمشاركت ورزشی مینان  .استگويان پاسخ

 ،دقیقه ورزش در روز( 12چهار با  میانگینی بیش از سه )حداقل  يي شمارهگويه ،موجود يهاداده

ي ششم )پیگیر بودن اخبار و گويه دارند وتر از سه كم یها میانگین. ساير گويهرا داردترين مقدار بیش

گويان نظرات پاسخ هايمیانگین يقايسه. مرا داردترين مقدار پايین 222/2اطالعات ورزشی( با میانگین 

گويان مورد مطال ه با مقدار میانگین گر حد متوسط مشاركت ورزشی عینی پاسخبیانمورد مطال ه 

 است. 4از  112/2

 

 هاي استنباطی تحقیقیافته
اي با متغیر مشاركت زنان در هاي مستقل و متغیرهاي زمینهمتغیر میاني ا به بررسی رابطهجدر اين

نشان داده  3ها در جدو  آزمون طبی ی بودن داده پردازيم.هاي ورزشی در محیط شهري میف الیت

هاي كمی و از آزمون بنابراينصورت طبی ی است.  ها بهشده است. نتايج نشان داد كه توزيع داده

   .كنیمتوانیم استفاده پارامتريک نین می
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 ها.ادهآزمون بررسی طبیعی بودن توزیع د -7 جدول
 

 اجتماعی اعتماد مشاركت ورزشی

 221/2 121/2  (k - s) آماره
 224/2 233/2 داريسطح م نی

 

 نتایج نهایی اثبات یا رد کل فرضیات تحقیق. -8جدول 

 نوع آزمون سطح متغیر عنوان فرضیه
مینان 

 همبستگی
 نتیجه

نتیجه 

 فرضیه

 مشاركت سن و . 1
 زنان ورزشی

 ايفاصله
 ضريب همبستگی

 پیرسون
 تأيید شد. 222/2 -321/2**

و . سطح تحصیالت 2

 مشاركت ورزشی زنان
 ترتیبی

همبستگی 

 اسپیرمن
 تأيید شد. 222/2 113/2**

و . وض یت اشتغا  3

 مشاركت ورزشی زنان
 د.شرد  F 232/1 111/2آزمون  اسمی

مشاركت . نوع شغل و 1

 ورزشی زنان
 د.شرد  F 321/2 211/2آزمون  اسمی

مشاركت مد و . درآ4

 ورزشی زنان
 ترتیبی

همبستگی 

 اسپیرمن
 د.شرد  112/2 234/2

مشاركت . وض یت تأهل 2
 ورزشی زنان

 تأيید شد. t-test 31/4 222/2 اسمی

 و . ت داد فرزندان3
 مشاركت ورزشی زنان

 ايفاصله

 دختر
ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 222/2 -224/2**

 پسر
ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 222/2 -212/2**

مشاركت . نوع سکونت و 1
 ورزشی زنان

 شد.رد  F 222/1 114/2آزمون  سمیا

والدين . سطح تحصیالت2

 و مشاركت ورزشی زنان
 ترتیبی

 پدر
همبستگی 
 اسپیرمن

 تأيید شد. 222/2 212/2**

 مادر
همبستگی 
 اسپیرمن

 تأيید شد. 222/2 323/2**
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 -8جدول ادامه 

 نوع آزمون سطح متغیر رضیهعنوان ف
مینان 
 همبستگی

 نتیجه
نتیجه 
 فرضیه

 و نوع شغل والدين. 12

 مشاركت ورزشی زنان
 یاسم

 تأيید شد. F 132/1 222/2آزمون  پدر

 شد.رد  F 431/2 332/2آزمون  مادر

مکان سکونت در  . 11
ناحیه( و  شهر )منطقه،

 مشاركت ورزشی زنان

 اسمی

 تأيید شد. F 222/1 222/2آزمون  ناحیه

 شد.رد  t-test 223/2 112/2 منطقه

اي و . ابنار رسانه12
 مشاركت ورزشی زنان

 ايفاصله

ي مطال ه

 مجالتروزنامه و

ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 221/2 122/2**

گوش دادن به 

 راديو

ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 211/2 121/2*

تماشاي 

 تلوينيون داخلی

ضريب همبستگی 

 پیرسون
 شد.رد  213/2 243/2

استفاده از 
 اينترنت

ضريب همبستگی 
 پیرسون

 تأيید شد. 223/2 133/2**

استفاده از تلفن 

 همراه

ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 222/2 122/2**

 ونينيتلوتماشاي
 خارجی

ضريب همبستگی 
 پیرسون

 تأيید شد. 221/2 132/2**

 ايهمصرف رسان
ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 222/2 242/2**

اجتماعی بین اعتماد . 13

ورزشی مشاركتشصصی و 
 زنان

 ايفاصله
اعتماد 

 شصصیبین
ضريب همبستگی 

 پیرسون
 .شدرد  213/2 224/2

 . اعتماد اجتماعی11

ورزشی مشاركت نهادي و 

 زنان

 اعتماد نهادي ايفاصله
ضريب همبستگی 

 پیرسون
 تأيید شد. 232/2 122/2*
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 :دهدنشان می 1 جدو 

 حباوده و در ساط   -32/2هااي ورزشای   و متغیر مشاركت زنان در ف الیت سنستگی بین متغیر بهم -1

ي محقق تأيید شاده و باین متغیار سان و     خطا م نادار است. اين بدان م نی است كه فرضیه 21/2

    د دارد.داري وجوم نی يهاي ورزشی رابطهمشاركت زنان در ف الیت

باوده و در ساطح    113/2**هاي ورزشای  و مشاركت زنان در ف الیت سطح تحصیالتهمبستگی بین  -2

ي محقاق تأيیاد شاده و باین ساطح      اين بدان م نی است كاه فرضایه   خطا نین م نادار است. 21/2

كه جهات رابطاه مثبات اسات     ي ديگر آنتحصیالت و مشاركت ورزشی زنان رابطه وجود دارد. نکته

  يابد.فنايش سطح تحصیالت زنان، مشاركت ورزشی آنان نین افنايش میابا  ي نی

، وض یت اشتغا دهد كه بر حسب نشان می یهاي ورزشمیانگین مشاركت زنان در ف الیت يمقايسه -3

  داري وجود ندارد. تفاوت م نی

ناوع  حساب  دهد كاه بار   هاي ورزش نشان میمیانگین مشاركت زنان در ف الیت يمقايسه همچنین -1

 .  استخطا  24/2داري آن بیش از داري وجود ندارد زيرا سطح م نی، تفاوت م نیشغل

باوده و در   234/2 درآمدهاي ورزشی و متغیر ر مشاركت زنان در ف الیتیستگی بین متغمقدار همب -4

ي محقق تأيید نشده و باین متغیار   خطا م نادار نیست. اين بدان م نی است كه فرضیه 24/2سطح 

هاي ورزشای رابطاه وجاود نادارد. شاايد      نان درآمد افراد و متغیر مینان مشاركت زنان در ف الیتمی

هاي ورزشی زنان ايان باشاد كاه درآماد خاود      مینان درآمد و مینان ف الیت میانرابطه  نبودنعلت 

رآمد زياد مثالً د .غیرمستقیم تأثیرگذار باشد به طورمستقیماً بر مینان ورزش زنان تأثیر نگذارد بلکه 

تر، آگاهی از فوايد ماادي و م ناوي انجاام    تحصیالت بیش جر به افنايش سطح تحصیالت گردد ومن

   كند.هاي ورزشی را در افراد افنايش داده و آنان را به ورزش كردن ترغیب ف الیت

هااي ورزشای بایش از    داري آزمون، میانگین مشاركت زنان مجرد در ف الیتبا توجه به سطح م نی -2

دار اسات. ايان نشاان از تأيیاد شادن      خطا م نی 21/2اين تفاوت در سطح  .استگروه زنان متأهل 

تاري باراي   بديهی اسات كاه زناان مجارد وقات بایش       دارد. وض یت تأهلدر متغیر  ي محققفرضیه

   هاي ورزشی دارند.مشاركت در ف الیت

هااي  ان در ف الیات امتغیر مشااركت زنا  با  ت داد فرزندان دختر و ت داد فرزندان پسربین هر دو متغیر  -3

باا متغیار   ی بین داشتن ت داد فرزنادان دختار   بستگي م ناداري وجود دارد. مقدار همورزشی رابطه

و نیان   دار اسات خطا م نی 21/2و در سطح  بوده -224/2**هاي ورزشی مشاركت زنان در ف الیت

هااي  تغیار مشااركت زناان در ف الیات    بستگی بین متغیر داشتن ت داد فرزندان پسار باا م  مقدار هم

ر یي هر دو متغدار است. در ضمن جهت رابطهخطا م نی 21/2بوده و در سطح  -212/2**ورزشی 

-ت زنان در ف الیت. اين بدان م ناست كه با افنايش ت داد فرزندان مینان مشاركيادشده منفی است
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ي محقاق دارد.  تأيیاد شادن فرضایه   يابد و بال کی. در نتیجه اين نشاان از  می هاي ورزشی كاهش

تاري را باراي   در نتیجه وقت كم شده،تر بديهی است با افنايش ت داد فرزندان مشکالت مادران بیش

   هاي ورزشی خواهند داشت.مشاركت در ف الیت

، ناوع ساکونت  دهاد كاه بار حساب     نشان می یهاي ورزشمقايسه میانگین مشاركت زنان در ف الیت -1

    .استخطا  24/2داري آن بیش از ود ندارد زيرا سطح م نیداري وجتفاوت م نی

 هااي ورزشای رابطاه   نان در  ف الیتبا متغیر مشاركت ز تحصیالت پدر و مادرمینان بین هر دو متغیر  -2

بستگی بین متغیر مینان تحصیالت پدر  با متغیر مشااركت زناان در   م ناداري وجود دارد. مقدار هم

دار است. و نیان مقادار همبساتگی    خطا م نی 21/2بوده و در سطح  212/2**هاي ورزشی ف الیت

باوده و   323/2**هاي ورزشای  بین متغیر مینان تحصیالت مادر با متغیر مشاركت زنان در ف الیت

ر فاوق مثبات و مساتقیم    یا ي هار دو متغ دار است. در ضمن جهت رابطهخطا م نی 21/2در سطح 

هاي مینان تحصیالت والدين، مینان مشاركت زنان در ف الیت. اين بدان م ناست كه با افنايش است

تر اهمیت ورزش را كرده بیشيابد و بال کی. بديهی است كه والدين تحصیلورزشی نین افنايش  می

كنناد.  هاي ورزشی ترغیب مای پرداختن به مشاركت در ف الیت برايكنند و فرزندانشان را درک می

هاي كهان همچاون مصالفات    ي ايران تا حدودي سنتاينکه در جام هي ديگر آنکه با توجه به نکته

كردگان باه خااطر باه    هاي اجتماعی، ورزشی و... وجود دارد، تحصیلكردن با حضور زنان در ف الیت

كنناد بلکاه فرزنادان خاود را باه      تنها مصالفت نمای دست آوردن ديدي نو و مدرن با چنین امري نه

  كرد.چنین امري تشويق نین خواهند 

ناوع شاغل   دهد كه بر حسب متغیر هاي ورزش نشان میمیانگین مشاركت زنان در ف الیت مقايسه -12

 24/2تار از  داري آن كام داري در متغیر شغل پدر وجود دارد زيرا ساطح م نای  ، تفاوت م نیوالدين

باین  ي محقق در متغیار ناوع شاغل پادر دارد. بناابراين      اين نشان از تأيید شدن فرضیه .استخطا 

مساتقیمی وجاود    مثبت و هاي ورزشی رابطهمتغیر نوع شغل پدر و متغیر مشاركت زنان در ف الیت

تارين مشااركت ورزشای    تارين و كام  مشاغل پدرانی را كه ناوع شغلشاان بایش    دارد. در جدو  زير

 دهیم.   نشان می ،فرزندان )زنان( را به همراه دارد
 

 هاي ورزشین در فعالیتشغل پدران و مشارکت زنا رابطه -3جدول 

 

 ترين میانگینكم
 كارگري آزاد نظامی كشاورزي

313/4 442/4 122/2 121/2 

 ترين میانگینبیش
  بازنشسته رتبهعالی كارمندي

223/2 234/2 113/2  
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هاي ورزشی ندارد. زيرا داري با مینان مشاركت زنان در ف الیتم نی يرابطه ،در ضمن متغیر شغل مادر

  نشد.ي محقق در اين متغیر تأيید فرضیه رواز اين. استخطا  24/2داري آن بیش از م نی سطح

شاهري،   يدهد كه بر حسب ناحیهنشان می یهاي ورزشمیانگین مشاركت زنان در ف الیت مقايسه -11

اين نشاان از تأيیاد    .استخطا  24/2تر از داري آن كمداري وجود دارد زيرا سطح م نیتفاوت م نی

ي محقق دارد. بنابراين بین متغیر سکونت در نواحی شهري و متغیر مشاركت زناان در  شدن فرضیه

كه شهر گرگان به شش ناحیه تقسیم شده است كاه  اين ي نی هاي ورزشی رابطه وجود دارد.ف الیت

را  آن 12كاه در جادو     شاود مشاهده میمشاركت ورزشی متفاوتی  ،گانهبر اساس اين نواحی شش

فانايش مقادار میاانگین باه     نماناد كاه ا   ناگفته می دهد.رتیب مینان مشاركت ورزشی باال نشان تبه

 هاي ورزشی است.  بودن مشاركت زنان در ف الیت م ناي بییشتر

 

 هاي ورزشیرابطه نواحی با مشارکت زنان در فعالیت -31جدول
 1 يناحیه 2 يناحیه 2 يناحیه 1 يناحیه 3 يناحیه 4 يناحیه نواحی شهر گرگان

 312/4 313/4 331/4 212/2 121/2 222/2 مقدار میانگین

 

و  1تارين و در ناواحی   ترتیب بیشبه 3و  4در نواحی  ،می شودمالحظه 12كه در جدو   طورهمان

، محقاق  3و  4هااي ورزشای وجاود دارد. در ناواحی     ترين مشاركت زنان در ف الیتبه ترتیب كم 2

تواند می تر ورزشیست كه همین امکانات بیشتري براي بانوان بوده اي بیشهاشاهد وجود ورزشگاه

    نواحی را توجیه كند. نتر در ايدرصدي از علل مشاركت ورزشی بیش

 2و  1هاي ورزشی در مناطق داري آزمون، میانگین مشاركت زنان در ف الیتم نی با توجه به سطح-12

 24/2داري آزمون بیش از ي نی سطح م نی دهد.میداري را نشان ندر شهر گرگان تفاوت م نی

ي آن با ي محقق در متغیر مناطق شهري و رابطهكه اين نشان از تأيید نشدن فرضیه استخطا 

هاي ورزشی زنان دار در مینان ف الیتمشاركت ورزشی زنان دارد. شايد علت اين عدم تفاوت م نی

-باشد. زيرا هر دو منطقه، محالت فقیرنشین و مرفهاين دو منطقه، گستردگی مکانی اين دو منطقه 

   نشین را با هم دارد.

ي رابطه ايمصرف رسانهاي اي متغیرهيابیم كه بین همهدرمی داري آزمونتوجه به سطح م نیبا -13

هاي ورزشی به غیر از متغیر تماشاي تلوينيون ملی مثبت و مستقیمی با مشاركت زنان در ف الیت

خطا،  21/2و در سطح  122/2**ي روزنامه و مجالت با مقدار تگی متغیر مطال هسبدارد. هموجود 

خطا، متغیر استفاده از اينترنت با  24/2و در سطح  121/2*متغیر گوش دادن به راديو با مقدار 

 21/2و در سطح  122/2**خطا، متغیر استفاده از تلفن همراه  21/2و در سطح  133/2**مقدار 

خطا و در نهايت متغیر  21/2و در سطح  132/2**خارجی با مقدار  ونينيتلواي خطا، متغیر تماش
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هاي ن در ف الیتخطا با متغیر مشاركت زنا 21/2و در سطح  242/2**اي با مقدار كل مصرف رسانه

د. فقط متغیر تماشاي تلوينيون ملی با مشاركت ورزشی زنان بدون رابطه است زيرا ورزشی رابطه دار

  .استخطا  24/2اري آن بیش از دسطح م نی

-م نی يهارابط یاشصص ینباد ـاعتمهاي ورزشی و متغیر بین متغیر مشاركت زنان در ف الیت -11

   .است 24/2م ناداري آزمون باالي  سطحداري وجود ندارد زيرا 

دهد كه بین متغیر مشاركت نشان می است، 24/2تر از داري آزمون كه كمبا توجه به سطح م نی-14

و نین اين رابطه  داري وجود داردم نی يرابطه اعتماد نهاديهاي ورزشی و متغیر نان در ف الیتز

مثبت بودن اين رابطه نشان از آن دارد كه با افنايش است. همچنین درصد اطمینان  24در سطح 

 يابد و بال کی.هاي ورزشی نین افنايش میزنان در ف الیت اعتماد نهادي، مشاركت

 

 یريگنتیجه
محیط شهري گرگان در  ي اعتماد اجتماعی و مشاركت ورزشی زناندر اين تحقیق به بررسی رابطه

 جام ه و تحقیق از نوع توصیفی و با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی انجام شد. شدپرداخته 

ا استفاده از نفر به عنوان نمونه ت یین و ب 114كه  بودند گرگان شهر سا  به باالي 11 زنان، آماري

در اين تحقیق از مبانی نظري هم  . همچنیناي انتصا  شدندچند مرحله گیري تصادفیروش نمونه

( و هم براي متغیر وابسته ي نی بورديو كلمن، پاتنام،قل ي نی اعتماد اجتماعی )تبراي متغیر مس

 اجتماعی نجش اعتمادس براي( گولد، گريندورفر، وين و شومتونهاي ورزشی )مشاركت زنان در ف الیت

استفاده  اعتماد و پیوندهاي همسايگی مدنی، مشاركت اجتماعی، يشبکه شاخ  چهار از تحقیق اين در

 هشتذهنی )سنجش آن با  ب د ي نیاز دو ب د آن  سنجش مفهوم مشاركت ورزشی براي همچنین .شد

 بهره برده شد.گويه(  ششب د عینی )سنجش آن با  وگويه( 

كه: بین متغیر اعتماد نهادي و  نشان داددست آمده در اين تحقیق نتايج بهطور خالصه به

متغیرهاي جم یت شناختی شامل سن، وض یت تأهل، ت داد فرزندان )هم دختر و هم پسر(، سطح 

تحصیالت والدين، شغل پدر، مکان سکونت در شهر )ناحیه( و استفاده از وسايل ارتباج جم ی )به غیر 

. ولی وجود داردداري هاي ورزشی رابطه م نیون داخلی( با مشاركت زنان در ف الیتاز تماشاي تلويني

، وض یت اشتغا ، نوع شغل، یشصص نیب مینان مشاركت ورزشی زنان در متغیرهايی چون اعتماد

 .نشان نداد را مسکونی تفاوت م ناداري يدرآمد، نوع سکونت، شغل مادر و منطقه

 جام ه، درون افراد ارتباطی هايهزنجیر و روابط به كمی و محور رمايهس نگرش با اجتماعی، اعتماد

 هايپژوهش در دهد.می قرار تحلیل مورد و درآورده افراد براي دارايی يک صورت به را ارتباطات اين

 بسیاري وشغلی  رضايت جسمانی، سالمت روان، سالمت چون مفاهیمی بر اجتماعی اعتماد تأثیر مصتلف
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 اين مثبت تأثیر بررسی نین شهري مسائل يحوزه در. است رسیده اثبات به بشر زندگی هايهجنب از ديگر

-زمینه تواندیم كه يک شاخ  آن مینان مشاركت ورزشی افراد است، شهري زندگی كیفیت بر مفهوم

 یاجتماع مسائل به توجه شدن كاربردي نتیجه در و شهري رينيبرنامه يحوزه به مفهوم اين ورود ساز

)اعتماد اجتماعی  مفهوم دو اين يرابطه بررسی به تحقیق اين در منظور بدين شود. شهري يهاطرح در

گرگان كه مركن  شهر در هاآن و تفاوت بستگیهم مینان بررسی طريق از ،و مشاركت ورزشی زنان(

 .شد پرداخته است،استان گلستان 

اعتماد  مینان دار بیناطی مثبت و م نیداشتن ارتب از حاكیگرگان  شهر در پژوهش اين نتايج

 نیبی انان اعتماد اجتماعا نی با افنايش میي. است شهروندان مشاركت ورزشی و یشصص نیب اجتماعی

 توجهگفت كه  توانیم اساس اين بر ، مینان مشاركت ورزشی بانوان نین افنايش يافته و برعکی.یشصص

 بین ارتباطی يهاشبکه كیفیت و مینان ارتقاي براي رينيمهبرنا و ساكنان اجتماعی ارتباطات و مسائل به

كه يک ب د آن  شهروندان كیفیت زندگی سطح ارتقاي بر تواندمی هم با مصتلف هايگروه و افراد

 .باشدمؤثر  است، شهري هايرينيبرنامه اصلی اهداف از يکی مشاركت ورزشی آنان است و آن نین

 

 هاپیشنهاد
ن مانند خانواده، خويشاوندان هاي ارتباطی احساسی و عمیق با اطرافیااد پیوندتشويق افراد به ايج -

 و... .

تر جهت رفع مسائلشان ايجاد مؤسسات غیردولتی در راستاي جذ  افراد براي ايجاد ارتباطات بیش -

 هاي جم ی.از طريق مساعدت

سازي آگاه برايومی برگناري سمینارهاي مصتلف با موضوعات اجتماعی براي همگان و به طور عم -

 هاي اعتماد اجتماعی و فوايد آن.افراد به اهمیت داشتن مؤلفه

 هاي ورزشی.تر زنان در ف الیتجذ  بیش برايهاي مصتلف ورزشی ساخت سالن -

 هاي ورزشی از طريق وسايل ارتباج جم ی.تشويق زنان به انجام ف الیت -

هاي ورزشی از جانب مردان نان در ف الیتنوسازي، بازسازي و تحو  فرهنگی براي پذيرش حضور ز -

 سنتی.

 ورزش در مدارس دخترانه. بهتر زنان گنجاندن دروس مرتبط به تقويت انگینه براي جذ  بیش -

سازي حضور زنان در عادي برايطور مکرر ي جم ی بهزنان در رسانه م رفی نصبگان ورزشی جام ه -

 هاي ورزشی.ف الیت

 هاي گوناگون با عناوين مرتبط به ورزش بانوان. نامهها و سا نامهها، فصلنامهماه ها،اندازي روزنامهبه راه -

 هاي دولتی.تر با حمايتهاي ارزاندر اختیار قرار دادن وسايل ورزشی به بانوان با قیمت -
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