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چکیده
مقدمه و هدف :امروزه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می شود .مشارکت زنان در
فعالیت های بدنی به دلیل تاثیرات عمده آن بر سالمت جامعه دارای اهمیت بسیاری است .در این پژوهش که با استفاده از نظریه سرمایه
فرهنگی بوردیو انجام گرفته ،رابطه بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی در بین زنان شهر یزد مورد مطالعه و بررسی قرار
گرفته است.
روش شناسی :تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید .برای سنجش فعالیت بدنی
از مقیاس فعالیت بدنی سبک زندگی سالمت محور و برای سنجش سرمایه فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .جامعه
آماری تحقیق ،کلیه زنان بین سنین  15تا  25سال شهر یزد در سال  1393بوده که طبق فرمول کوکران 485 ،نفر از آن ها به عنوان
نمونه انتخاب شدند.
یافته ها و نتیجه گیری :یافته ها نشان داد بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادینه شده) و مشارکت زنان
در فعالیت های بدنی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،به طوری که هرچه سرمایه فرهنگی زنان باالتر برود ،مشارکت آن ها در فعالیت
های بدنی نیز بیشتر می شود .همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال در مرحله
اول و متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته در مرحله دوم ،بیش از  27درصد از تغییرات مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را تبیین می
کنند .یافته های این تحقیق همسو با نظریات بوردیو نشان داد که تقویت و افزایش سرمایه فرهنگی زنان به فعالیت بیشتر آن ها در فعالیت
های بدنی منجر خواهد شد.
واژههای کلیدی :سرمایه فرهنگی ،مشارکت ،فعالیت بدنی ،زنان ،یزد.
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ایمیلneek_m2008@yahoo.com :
 .3دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ایمیلpuya_rasulinejad@yahoo.com :
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مقدمه
ورزش پدیده ای اجتماعی -فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد.
نگرش علمی به پدیده ورزش تنها از رهگذر علوم طبیعی مانند بیومکانیک ،بیوشیمی ،فیزیولوژی و  ...صورت نمی
گیرد ،بلکه باید از علوم اجتماعی نیز به ویژه در هنگام بررسی ابعاد و جنبه های انسانی ورزش و موضوعات آن
کمک گرفت؛ زیرا ورزش یکی از گونه های برجسته فعالیت انسان است که تنها از رهگذر افراد و گروه ها و چارچوب
های اجتماعی ،با همه درون مایه ها و برون داده های آن زمینه پیدایش می یابد .از این رو برخی از نویسندگان با
برگزیدن رویکردی میان رشته ای به تحلیلی درباره فعالیت های ورزشی اقدام کرده اند .جامعه شناسی ورزش به
عنوان دانشی نوپا در طی چند دهه اخیر شکل گرفته است و سعی دارد جنبه های گوناگون ورزش را در پرتو نظریه
ها و مباحث جامعه شناسی و از خالل پژوهش های تجربی تجزیه و تحلیل کند .این قلمرو از جامعه شناسی ماهیتی
انتقادی دارد و در بسیاری از موارد باورهای عمومی را که در جهت مشروعیت دادن به ارزش ها و باورهای ورزشی
به کار می روند به چالش می کشد .در جهان امروز با وجود گسترش ارتباطات و تاثیر گسترده رسانه های ارتباطی
همچنان جوامع از نظر فرهنگی از هم متمایز هستند و ورزش نیز به عنوان پدیده ای اجتماعی هم از عوامل فرهنگی
و اجتماعی آن جامعه تاثیر می گیرد و هم بر آن تاثیر می گذارد (.)1
ورزش به عنوان یکی از فعالیت های فراغتی از نوع فعال ،نقش تعیین کننده ای در حفظ سالمت جسمی و
روحی انسان ها دارد .داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیت های ورزشی است که این موضوع بارها در
پژوهش های مختلف بیان شده است .آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیت های ورزشی بر دستگاه های مختلف
بدن ،موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد ( .)2فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی فرد
و خانواده در طی اعصار و تمدنهای گوناگون انسان بوده و هست .همچنین در ارتباطات خانوادگی و فعالیتهای
گوناگون اجتماعی سهم بسزایی داشته و از رهگذر فعالیتهای تفریحی و اوقات فراغت و برگزاری مراسم آیینی چند
منظوره ،برای اعضای خانواده خرسندی ،لذت و شادی به ارمغان آورده است و نیز در ایجاد امنیت و آسایش روانی
و اجتماعی برای افراد و جوامع و تامین بهداشت و سالمتی و زندگی سالم  -بعنوان یکی از دستاوردهای فعالیت
بدنی -تاثیر ارزنده ای گذاشته است ( .)3فعالیت بدنی را باید به عنوان پدیده ای که پیوندی اندام وار با سایر نهادها
و ساختارهای اجتماعی دارد ،در نظر گرفت .هنگامی که می خواهیم ورزش را به مثابه یک پدیده اجتماعی فراگیر
و پویا مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و ارتباط آن را با محیط بیرونی و فرهنگ اجتماعی بسنجیم ،ناگزیر هستیم
از علم جامعه شناسی ،اصول و روش های آن استفاده نماییم.
یکی از مسائل اساسی در حوزه ورزش که نیاز به بررسی و مطالعه جدی دارد ،میزان پایین مشارکت زنان در
فعالیت های بدنی و عوامل و متغیرهای موثر بر آن است .فرصت های زنان در حوزه ورزش قابل مقایسه با مردان
نیست .به دالیل فراوانی که اغلب آن ها فرهنگی -اجتماعی هستند ،زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده
است تا شایستگی خود را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات برساند؛ زیرا مرزهایی در برابر زن نهاده شده که
این مرزها را نقش های اجتماعی او ،به عنوان موجود مونث ترسیم کرده است ( .)4در اکثر جوامع فعالیت های
ورزشی به صورت سنتی مخ تص مردان تعریف شده و امکانات ورزشی بیشتر به آن ها اختصاص می یابد؛ ورزش
اساسا یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است ،فعالیتی که نه تنها برای مردان و پسران روی خوش نشان می دهد ،بلکه
ارزش ها و مهارت هایی را که به روشنی مردانه تلقی می شوند ترویج می نمایند ( .)5میللر و راسل می گویند چند
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پرسش پیرامون رابطه زنان با ورزش طرح شده و پاسخ هایی به آن ها داده شده است که در این پاسخ ها به
کارکردهای فیزیولوژیکی و ساختارهای کالبدی و نیز تعادل روانی زن ،آداب اجتماعی ،آمادگی جسمانی و حجب و
حیای زنانگی توجه شده است .اغلب این عوامل مانع از آن شده اند که زن بتواند با بهره مندی از حقوق کامال برابر
با مردان ،به مشارکت همه جانبه در ورزش اقدام کند .در ایران حدود  13درصد زنان ورزش می کنند ،در حالی که
در میان مردان این رقم به  87درصد می رسد (.)1
مشارکت در ورزش و به طور خاص مشارکت زنان در فعالیت های بدنی ،آبشخوری اجتماعی دارد و پدیده ای
خودبسنده نیست .از جمله مولفه های جامعه شناختی که به نظر می رسد در مشارکت زنان در فعالیت های بدنی
موثر واقع می شود ،سپهر فرهنگی است که از دریچه سرمایه فرهنگی در فرد تبلور و حضور می یابد .فرهنگ معنای
وسیعی دارد و عبارت است از هر آنچه که در جامعه ای معین کسب می کنیم ،می آموزیم و می توانیم انتقال دهیم.
مولفه های فرهنگ پیوسته دستخوش تغییرند .در صورتی که مشخصه ها یا پارامترها دچار تغییرات چشمگیر شوند،
تحول رخ می دهد .تغییر باورها ،ارزش ها ،هنجارها و نیز ساختارهای انسانی در دوره های مختلف تاریخ گویای
تحوالت فرهنگی است .با گسترش ارتباطات و انتقال یافته ها بین جوامع ،تحوالت فرهنگی بسیار سریع تر شده
است ( .)6در این میان مقوله علم ،دانش و آگاهی از مهم ترین متغیرهای فرهنگی فرد و خانواده در نظر گرفته می
شود ( .)7فرهنگ ،شامل کلیه ساخته ها ،پرداخته ها ،اندوخته ها ،آداب و رسوم ،مقررات و عقاید ،هنر و دانستنی
های عامه است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود .از این روست که بسیاری از دیدگاه های فرهنگی چنین
ادعا می کنند که آنچه انسان فکر می کند ،احساس می کند و انجام می دهد ،به وسیله قالب ها و چارچوب های
فرهنگی تعیین می شود ( .)8از این دیدگاه ،به دلیل اینکه فرهنگ عامل وحدت بخش ارزش های اجتماعی ،نظم
بخش رفتارهای افراد و تقویت کننده همکاری و روابط بین آدمیان به شمار می رود ،می توان چنین فرض کرد که
فرهنگ و متغیرهای فرهن گی عامل موثری در بروز و ظهور رفتارهای افراد به طور عام و مشارکت در فعالیت های
بدنی به طور خاص است.
در خصوص تئوری سرمایه فرهنگی بوردیو ( ،)1984نخست با تعریفی از واژه سرمایه مواجه می شویم که تاکید
بر این امر دارد که مولد است و «شما را قادر می سازد تا ارزشی را به وجود آورید ،کاری انجام دهید ،به هدفی نائل
شوید ،ماموریتی را در زندگی انجام دهید و نقشی در جهان ایفا کنید» ( .)9سرمایه از نظر بوردیو به هر نوع قابلیت،
مهارت و توانایی اطالق می شود که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی یا اکتسابی به دست آورده ،از آن در
روابطش با سایر افراد و گروه ها برای پیشبرد موقعیت خود بهره برد .بوردیو تاکید می کند که سرمایه نباید به عنوان
یک منبع صرفا مادی (نظیر ثروت مادی) در نظر گرفته شود ،بلکه سرمایه می تواند نمادین (منزلت و احترام) و
فرهنگی (قابلیت ها و دانش فرهنگی فرد) باشد .توزیع همه شکل های سرمایه ،نابرابر است و در ساختارهای طبقاتی
ریشه دارد (.)10
به عبارت دیگر ،سرمایه فرهنگی به «صورت هایی از دانش ،مهارت ها ،آموزش و مزایایی که هر فردی واجد
آن است و به او اجازه می دهد که جایگاه باالتری در جامعه کسب کند» ،گفته می شود .سرمایه فرهنگی از منظر
بوردیو عبارت است از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی ،داشتن ذائقه خوب و شیوه های عمل متناسب
( .)11به نظر وی ،سرمایه فرهنگی «برآیند ترکیبی از سرمایه اقتصادی و به کارگیری عادت واره ها است» (.)12
فرهنگ به عنوان یک سرمایه قابل انتقال در دیدگاه بوردیو« ،شامل عادات و منش ،مشرب و خلق و خوی فرهنگی
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ای است که از خانواده به فرزندان منتقل می شود و لذا گویی به ارث می رسد» ( .)13پدران به فرزندان خود ،با
انتقال نگرش ها و معرفت هایی که در سیستم آموزشی جاری به موفقیت آنان کمک می کند ،سرمایه فرهنگی می
بخشند ( .)14سرمایه فرهنگی «عالوه بر طبقه اجتماعی ،پیشینه خانوادگی ،تعهد به پیشرفت تعلیم و تربیت و نظایر
آن ها را در بر می گیرد» ( .)15،16بنابراین در نظر بوردیو سرمایه فرهنگی ،وجهی اکتسابی نیز دارد .به طور کلی
می توان گفت که سرمایه فرهنگی به عنوان یک دارایی تعریف می شود که (عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادی که
می تواند داشته باشد) مجسم کننده ،ذخیره کننده یا تامین کننده ارزش فرهنگی است (.)17
بر این اساس ،نظریه سرمایه فرهنگی که به صورت مادی و غیرمادی در اختیار فرد قرار می گیرد ،دامنه فرصت
ها ،انتخابات و اختیارات بیش تری در اختیار فرد قرار می دهد و او را نسبت به اندیشه های نو پذیراتر می کند.
سرمایه فرهنگی عبارت از گرایش ها و عادات دیرپایی است که در طی فرایند جامعه پذیری حاصل می شوند و نیز
اهداف فرهنگی ارزشمند نظیر صالحیت های تحصیلی و فرهیختگی را شامل می شود ( .)18سرمایه فرهنگی فرد
را نسبت به تاثیرات مثبت ورزش آگاه تر می کند و دیدگاه بازتری نسبت به ورزش و مشارکت در فرد به وجود می
آورد .پس سرمایه فرهنگی در افزایش یا کاهش مشارکت ورزشی تاثیرگذار است (.)1
به نظر می رسد در خصوص مشارکت در فعالیت بدنی ،مطالعات کمتری با بهره گیری از نظریه سرمایه فرهنگی
صورت گرفته است .بنابراین ،با تاثیر شگرفی که نوع سرمایه فرهنگی افراد در تعیین مشارکت آنان در فعالیت بدنی
دارد ،توجه به این نوع تاثیرات می تواند روزنه دیگری را برای تبادل افکار و نظرها در خصوص سرمایه فرهنگی و
مشارکت در فعالیت بدنی فراهم سازد .قدسی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر
میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت های ورزشی» به این نتیجه دست یافتند که بین
متغیرهای سرمایه فرهنگی و مشارکت ورزشی رابطه معناداری وجود دارد ( .)1همچنین نتایج پژوهش نقدی و
همکاران ( )1390حکایت از میزان سرمایه فرهنگی بیشتر زنان ورزشکار نسبت به زنان غیر ورزشکار دارد (.)19
ذکایی ( )1387در پژوهشی با عنوان «جوانان ،بدن و فرهنگ تناسب» با اتکا به یافته های کمی و کیفی جوانان
دختر و پسر فعال ورزشی ،به دنبال شناخت رابطه و احساس این دسته از جوانان نسبت به بدن خود و زمینه ها و
انگیزه های موثر بر توجه جدی آنها به تناسب اندام است .نتایج به دست آمده ،بیانگر این است که نوگرایی در جامعه
ایران تاثیرات خود را در حساسیت جوانان به کنترل و انضباط بر بدن خویش و حساسیت بیشتر برای ارائه تصویری
مطلوب از آن بر جای گذاشته است ( .)20در بین منابع موجود ،صدیق سروستانی ( )1383نشان داد که افراد با
سرمایه فرهنگی باال ،با بدن همانند «غایت فی نفسه» رفتار می کنند و در ورزش های مرتبط با سالمتی شرکت
دارند ،در حالی که افراد طبقات کارگری که اغلب دارای سرمایه فرهنگی پایین هستند ،رابطه ابزاری با بدن داشته
و اغلب به ورزش های سخت مانند بوکس ،کشتی و  ...گرایش دارند ( .)21آقاعلی نژاد و همکاران ( )1384بین
میزان فعالیت بدنی با سرمایه فرهنگی آزمودنی ها ،رابطه معناداری نیافتند ( .)22پارسامهر ( )1386نیز نشان داد که
متغیرهای حمایت اعضای خانواده ،تشویق بهترین دوستان ،تشویق معلمان و اساتید و خود اثربخشی ،مشارکت زنان
در فعالیت بدنی را تبیین می کنند (.)23
در ضمن برخی پژوهشگران ( )24،25،26،27،28،29میزان تحصیالت شرکت کنندگان در ورزش را گزارش
کرده اند .در میان این گزارش ها بیشترین میزان مشارکت در افراد با تحصیالت دیپلم و زیردیپلم و کمترین میزان
مشارکت در افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد به باال گزارش شده است .الزم به ذکر است جامعه آماری و روش
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انتخاب نم ونه آماری اکثر تحقیقات فوق مناسب نبوده و نمی توان این نتایج را به جوامع دیگر تعمیم داد .از طرفی
نتایج تحقیق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( )1381مخالف نتایج فوق است ،زیرا با افزایش میزان تحصیالت
مشارکت افراد نیز بیشتر می شود ( .)30به عالوه عطارزاده حسینی و سهرابی ( )1386و حیدری چروده ()1389
بیشترین میزان گرایش و نگرش به ورزش را در سطوح تحصیالت باال گزارش کرده اند (.)32،31
پژوهش های گراتون و تاسین ( )1991و کولتر و همکاران ( )1995عالوه بر بیان ارتباط قوی بین سطح
تحصیالت و شرکت در ورزش ،نشان می دهد افرادی که به صورت تمام وقت تحصیل می کنند ،بیشترین میزان
مشارکت در فعالیت های ورزشی را دارند ( .)33گرین و هبرون در پژوهش های خود نشان دادند که دوستان زنان
در مشارکت آنها در فعالیت های اوقات فراغت نقش بسیار مهمی دارند .عالوه بر این ،فقدان تایید اجتماعی (که می
تواند از طرف دوستان ،اعضای خانواده یا افرادی که به نوعی می توانند دالیلی بر فقدان تایید آن فعالیت ارائه دهند
و فرد را در انجام دادن آن همراهی نکنند) نیز می تواند در بازداشتن زنان از مشارکت در فعالیت های ورزشی ،مهم
به حساب آید .کنترل اجتماعی زندگی زنان به وسیله شوهرانی که فعالیت آن ها را تشویق و ترغیب نمی کنند و یا
به روش های مختلف مشارکت زنان را در فعالیت های های مورد عالقه شان با دشواری مواجه می کنند ،نیز از این
نوع عوامل به شمار می رود ( .)34احسانی و همکاران ( )1966در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که زنان برای
فعالیت جسمانی ،موانع بیش تری نسبت به مردان دارند .نتایج این پژوهش ،علل حضور نیافتن زنان را در فعالیت
های ورزشی ،نداشتن یار کافی برای مشارکت در فعالیت های ورزشی ،تعهدات خانوادگی ،کمی اطالعات ،خجالتی
بودن ،کمبود وسایل نقلیه و ناتوانی جسمی بیان کرده است .اعالم فقدان اطالع رسانی کافی به عنوان بازدارنده و
این مسئله که در زنان با تحصیالت باالتر ،موانع کم تری به عنوان مشکل وجود دارد نیز از نتایج دیگر این پژوهش
است)34( .
تحقیقات انجام شده نشان دهنده اهمیت و ضرورت بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های
بدنی است ،به دلیل اینکه هیچ یک از منابع موجود ،رابطه این دو متغیر را بررسی نکرده و اکثر آنها فقط میزان
تحصیالت شخص شرکت کننده در فعالیت ورزشی را بررسی کرده اند که معرف جامع و کاملی برای سرمایه
فرهنگی نیست .در ضمن جامعه آماری برخی از تحقیقات فوق شامل همه افراد شرکت کننده در فعالیت های بدنی
است .از این رو پژوهشی ضرورت می یابد که به صورت اختصاصی به بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با مشارکت در
فعالیت های بدنی در بین زنان بپردازد.
فعالیت بدنی و ورزش ،موقعیتی را برای زنان به وجود می آورد که در آن شرایط ،زنان از مشکالت زندگی دور
شده و در فاصله های متناوب و کوتاه مدت فرصتی پیدا می کنند تا تجارب شاد و خوشایندی را به دست آورند .از
آنجائی که نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل می دهند ،سالمت آنان به عنوان تربیت کننده نسل های آینده
جهت ایفای نقش های فردی ،اجتماعی و خانوادگی دارای اهمیت بسیاری است .با افزایش فعالیت های بدنی زنان،
خطرات ابتال به بیماری های قلبی -عروقی در میان آنان کاهش یافته ،مصونیت آن ها در برابر بیماری ها باالتر
رفته که می تواند سالمت روانی و نیز کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد ( .)35لذا با پرداختن به نقش سرمایه
فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در فعالیت های بدنی ،می توان زمینه های الزم برای حضور بیشتر آنان در فعالیت
های بدنی را فراهم نمود .بنابراین با توجه به مفهوم سرمایه فرهنگی که هم دارای ابعاد ذهنی و هم ابعاد عینی
است و هم یک مفهوم فردی و اجتماعی می باشد ،پژوهش حاضر پیرامون این مسئله انجام شده است که آیا بین
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سرمایه فرهنگی و میزان مشارکت زنان در فعالیت های بدنی رابطه وجود دارد؟ و اینکه سرمایه فرهنگی تا چه اندازه
مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را تبیین می کند؟
روششناسی
روش پژوهش حاضر پیمایشی و از طرح تحقیق مقطعی می باشد که در آن برای گردآوری داده ها از تکنیک
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه زنان بین سنین  15تا  25سال شهر یزد در سال
 1393می باشد .برای انتخاب حجم نمونه از شیوه نمونه گیری خوشهای متناسب ( )PPSاستفاده شده است که با
استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  95درصد ،تعداد  485نفر به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شدند .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده با کمک نرمافزار  SPSSاز آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون تی
گروه های مستقل ،همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شده است .برای بررسی اعتبار پرسشنامه
تحقیق از اعتبار صوری و اعتبار محتوا استفاده شد .همینطور برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش برای دستیابی به اهداف تحقیق ،به قرار زیر است:
پرسشنامه جمعیتشناختی :پاسخگویان از طریق این پرسشنامه اطالعات خود را در مورد سن ،میزان تحصیالت،
وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال و میزان درآمد گزارش کردند.
سرمایه فرهنگی :به اعتقاد تراسبی (« ،)1382سرمایه فرهنگی نوعی دارایی است که مجسم کننده ،ذخیره کننده یا
تامین کننده ارزش های فرهنگی ،عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادی است» ( .)36این سرمایه در سه مقوله سرمایه
فرهنگی تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادینه شده قابل مطالعه است.
سرمایه فرهنگی تجسم یافته :نوعی ثروت بیرونی است که به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرد درآمده است .این
همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایه فرهنگی همراه با تولد می نامد که نمی توان آن را از طریق هدیه،
خرید یا مبادله به دیگری منتقل نمود .این نوع سرمایه ،به صورت آمادگی های مداوم ذهن و جسم تلقی می گردد
( .)9این سرمایه می تواند با سرمایه گذاری زمان در شکل یادگیری افزایش یابد .این سرمایه در فرد عجین شده،
نوعی از رفتار فرد می شود و بنابراین ،نمی تواند به طور آنی انتقال یابد (.)37
سرمایه فرهنگی عینیت یافته :این سرمایه از بدیهی ترین و آشکارترین نوع سرمایه فرهنگی است که افراد جامعه
می توانند از آن بهره مند شوند .سرمایه فرهنگی عینیت یافته بیشتر به شکل کاالهای فرهنگی و اشیای مادی و
رسانه هایی نظیر مجله ها ،نقاشی ها ،مجمسمه ها ،تصاویر ،کتاب ها ،لغت نامه ها ،ابزارها ،ماشین آالت و غیره
تجسم می یابد و از ویژگی های بارز آن ،قابل انتقال بودن است .این سرمایه به نوعی در شکل اقتصادی هم مطرح
است و نیز می تواند جنبه نمادی آن حفظ شود .به طور خالصه ،به همه اشیا و کاالهای فرهنگی ،سرمایه فرهنگی
عینی می گویند ،اما خصلت اساسی این سرمایه در این است که بر دارندگان آن اثر آموزشی می گذارد (.)38
سرمایه فرهنگی نهادینه شده :به قوانین و مقررات نهادینه شده اطالق می شود که برای دارنده آن پایگاه اجتماعی
ایجاد می کند .الزمه سرمایه فرهنگی نهادی ،قبل از هر چیز ،وجود افراد باصالحیت و مستعد در جهت انواع مدارک
تحصیلی و دانشگاهی است .از طرف دیگر ،مستلزم وجود نهادهای رسمی است که هم این مدارک تحصیلی را
صادر کنند و هم به آن رسمیت بخشند .از ویژگی های بارز این سرمایه ،این است که به شکل پلی میان اقتصاد و
فرهنگ عمل می کند و این توانایی را دارد که سرمایه فرهنگی را از طریق کاربرد آن به طرق معقول و رسمی ،به
نوعی سرمایه اقتصادی تبدیل نماید (.)38
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محاسبه پایایی مقیاس سرمایه فرهنگی در ایران توسط علی بابایی و باینگانی ( )1388صورت پذیرفت که میزان
آلفای بعد سرمایه فرهنگی تجسم یافته  ،%77سرمایه فرهنگی عینیت یافته  ،%62سرمایه فرهنگی نهادینه شده
 60%و خود سرمایه فرهنگی به عنوان شاخص کل  %66به دست آمد ( .)39همچنین در تحقیق دلیری هروی و
عباس زاده ( )1391میزان آلفای سرمایه فرهنگی برابر با ( )./75به دست آمد ( .)40در تحقیق کارکنان نصرآبادی و
همکاران ( )1391نیز میزان آلفای سرمایه فرهنگی برابر با ( )0/87به دست آمد ( )17که نشان دهنده همبستگی
درونی بین گویه هاست.
پرسشنامه فعالیت بدنی :پرسشنامه سبک زندگی سالمت محور (1)HPLPIIکه شامل  24سوال بوده 6 ،بعد این
سبک زندگی را مورد بررسی قرار می دهد .در این پژوهش سواالت بعد فعالیت بدنی ( 4گویه) مورد استفاده قرار
گرفته است .نمره گذاری سواالت به صورت  4گزینه ای در مقیاس لیکرت میباشد .این سواالت با گزینههای خیلی
زیاد ،زیاد ،کم و خیلی کم سنجیده شده است .پایینترین نمره ممکن در فعالیت بدنی  4و باالترین نمره ممکن 16
میباشد و دامنه نمرات به دست آمده به سه گروه فعالیت بدنی پایین ،متوسط و باال تقسیم میشود .جهت بررسی
پایایی این ابزار از همسانی درونی استفاده شد که برای مولفه فعالیت بدنی ،ضریب آلفای کرونباخ  0/75محاسبه
گردید که حکایت از مطلوبیت ابزار داشت.
یافتهها:
از مجموع  485پاسخگوی این تحقیق 71/6 ،درصد را زنان متاهل و  28/4درصد را مجردها تشکیل دادهاند .از نظر
سطح سواد ،بیشتر پاسخگویان (باالی  60درصد) تحصیالتی باالتر از دیپلم داشته اند 12/1 .درصد پاسخگویان
تحقیق شاغل و مابقی خانه دار بوده اند .یافته ها همچنین نشان داد که میانگین مشارکت روزانه زنان در فعالیت
های بدنی  1/63ساعت می باشد 56/1 .درصد از پاسخگویان کمتر از یک ساعت و تنها  6درصد از آنان بیشتر از
سه ساعت در فعالیت های بدنی شرکت می کنند.
(جدول شماره  :)1توزیع فراوانی و درصدی میزان مشارکت زنان در فعالیت های بدنی
میزان مشارکت در فعالیت های بدنی

فراوانی

درصد

کمتر از یک ساعت

272

56/1

بین یک تا دو ساعت

135

27/3

بین دو تا سه ساعت

49

10/1

بیشتر از سه ساعت

29

6

به منظور مقایسه دقیق تر میانگین سرمایه فرهنگی و همچنین میزان مشارکت در فعالیت های بدنی در بین زنان
مجرد و متأهل از آزمون تی مستقل استفاده شده است.
1- Health promotion lifestyle profile2
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(جدول شماره  :)2مقایسه میانگین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن و مشارکت در فعالیت های
بدنی در بین زنان مجرد و متأهل
متغیرها

مقوالت

میانگین

انحراف
معیار

تی

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

سرمایه فرهنگی
تجسم یافته

متأهل
مجرد

6/85
6/64

1/686
1/678

71/204

483

0/001

سرمایه فرهنگی
عینیت یافته

متأهل
مجرد

7/35
7/19

1/619
1/586

97/197

483

0/001

سرمایه فرهنگی
نهادینه شده

متأهل
مجرد

8/64
8/58

1/691
1/683

99/123

483

0/215

شاخص کل

متأهل
مجرد

7/19
7/08

1/614
1/654

85/142

483

0/001

مشارکت در
فعالیت های بدنی

متأهل
مجرد

8/96
9/33

1/897
2/031

89/236

483

0/001

اطالعات جدول باال نشان میدهد در مجموع میانگین میزان سرمایه فرهنگی در بین زنان متاهل ( )7/19بیشتر
از زنان مجرد ( )7/08بوده است .در مولفه سرمایه فرهنگی نهادینه شده تفاوت معنیداری بین افراد مجرد و متأهل
وجود نداشت ( )P< 0/05ولی افراد متأهل در مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته و سرمایه فرهنگی عینیت
یافته از سرمایه فرهنگی باالتری برخوردار هستند ( .)P> 0/05همچنین میانگین میزان مشارکت در فعالیت های
بدنی در بین زنان مجرد ( )9/33بیشتر از زنان متاهل ( )8/96بوده است.
فرضیه اصلی تحقیق این بود که بین میزان سرمایه فرهنگی زنان و میزان مشارکت آن ها در فعالیت های بدنی
رابطه معناداری وجود دارد.
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(جدول شماره  :)3ماتریس همبستگی مرتبه صفر1بین سرمایه فرهنگی و مؤلفههای آن با
مشارکت در فعالیتهای بدنی
سرمایه
مشارکت در
فرهنگی
فعالیت های
تجسم یافته
بدنی

متغیرها و ابعاد

سرمایه
فرهنگی
عینیت یافته

سرمایه فرهنگی تجسم یافته

***0/514

سرمایه فرهنگی عینیت یافته

***0/216

***0/318

سرمایه فرهنگی نهادینه شده

***0/432

***0/117

0/221

سرمایه فرهنگی

***0/368

0/189

***0/303

سرمایه
فرهنگی
نهادینه شده

***0/485

بر اساس اطالعات جدول باال بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مشارکت زنان در فعالیت های بدنی رابطه
مستقیم و معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه میزان سرمایه فرهنگی و مولفه های آن در بین زنان بیشتر
باشد ،میزان مشارکت آنان در فعالیت های بدنی باالتر خواهد بود .در بین ابعاد سرمایه فرهنگی ،بعد سرمایه فرهنگی
تجسم یافته باالترین همبستگی را با مشارکت در فعالیت های بدنی دارد .همچنین بعد سرمایه فرهنگی نهادینه
شده قویترین و سرمایه فرهنگی تجسم یافته کمترین همبستگی را با سرمایه فرهنگی دارد.
به منظور ارزیابی قدرت تبیین متغیرهای پیش بین مطرح شده در این پژوهش ،از روش تحلیل خطی چند
متغیره ،به روش سلسله مراتبی استفاده شده است .رگرسیون سلسله مراتبی برای پیشبینی میزان مشارکت زنان در
فعالیت های بدنی ،به کمک دو گروه از متغیرها صورت گرفت.
(جدول شماره  :)4خالصه مدل رگرسیون سلسله مراتبی همراه با ضریب تعیین ،ضریب تعیین
تعدیل شده F،و P

الگو

 Rضریب
همبستگی

 Rضریب
تعیین

( R )Adضریب
تعیین تعدیل
شده

خطای
برآورد

1
2

0/395
0/584

0/156
0/341

0/126
0/272

0/715
0/646

2

2

تغییرات
ضریب تعیین

F

P

R

0/002*** 3/543
0/152
0/000*** 5/581
0/193
*** P <0/001؛  ** P <0/01؛

* P <0/05

1. Zero Order Correlation Matrix

  92پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي /سال سیزدهم /شماره بیست و پنجم /بهار و تابستان 96

(جدول شماره  :)5مدل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی متغیر مشارکت در فعالیت
های بدنی
متغیر

مدل اول
B

سن
وضعیت تاهل
وضعیت اشتغال
تحصیالت
درآمد

SE

T

N

P

B

SE

0/141 -0/006 0/149 -1/438 0/143 -0/141
0/164 0/162 0/002 2/014 0/302 0/298
0/149 0/231 0/001 3/384 0/160 0/312
0/043 -0/140 0/023 -2/381 0/041 -0/277
0/077 0/126 0/257 0/932 0/083 0/091

سرمایه فرهنگی تجسم یافته
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
سرمایه فرهنگی نهادینه شده
Adjusted R2

مدل دوم

0/287
0/142
0/062
0/126

T

P

0/046
0/482
2/782
1/216
1/381

0/972
0/124
0/006
0/233
0/175

0/002 1/785 0/124
0/418 0/371 0/121
0/502 0/524 0/112
0/272

485

485

همانطور که نتایج جدول شماره  4نشان میدهد مجموعه متغیرهای مرحله اول (سن ،وضعیت تاهل ،وضعیت
اشتتتغال ،تحصتتیالت و درآمد) ،با مقدار ( Adj . R2= 0/126؛  )F= 3/543; P < 0/01توانستتتند  12/6درصتتد از
واریانس متغیر تحت مطالعه (میزان م شارکت در فعالیت های بدنی) را تبیین نمایند .از بین این متغیرها ،متغیرهای
و ضعیت تاهل با مقدار ) (B= 0/298, P< 0/01و و ضعیت ا شتغال با مقدار ) (B= 0/312, P< 0/01سهم معنی
داری را در تبیین واریانس متغیر میزان م شارکت در فعالیت های بدنی دا شته اند .در مرحله دوم و با ا ضافه کردن
متغیرهای پیش بین اصتتلی ،این متغیرها با مقدار ( )F= 5/581, P< 0/001 : Adj . R2 =0/272توانستتتند 27/2
درصد از واریانس متغیر مالک را پیشبینی کنند .متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته با مقدار0/287 : P< 0/01( :
=  )Bتوانسته است سهم معنی داری را در تبیین واریانس متغیر میزان مشارکت در فعالیت های بدنی داشته باشد.
در مجموع متغیر های مرح له اول و دوم توانستتتت ند با م قدار ( Adj .R2 =0/272 ،F= 5/581 ،P< 0/000و
 )Total R2=0/341حدود  27/2درصتتتد از واریانس متغیر مالک را پیشبینی کنند .نتایج تحلیل واریانس نشتتتان
میدهد که مدل رگرسیون معنی دار است.
بحث و نتیجهگیری:
مشارکت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همواره واجد اهمیت بوده و متفکران در حوزه ها و ابعاد گوناگون آن را
بررسی کرده اند .تئوری های بسیاری در باب آن تدوین شده و پژوهش های تجربی بسیاری بر محور آن انجام
شده است .مباحث مشارکت به خصوص زمانی که مربوط به جنسیت زنان می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار می
گردد .ورزش به طور سنتی امری «مردانه» تعریف می شود و برای حضور زنان در این عرصه موانع فرهنگی،
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اجتماعی ،سازمانی و  ...بسیاری وجود دارد .این تحقیق با پرسش اساسی رابطه بین سرمایه فرهنگی زنان و میزان
مشارکت آن ها در فعالیت های بدنی چیست؟ آغاز شد و بر اساس تئوری های مرتبط ،به بررسی این رابطه پرداخت.
در این بررسی بر اساس تئوری بوردیو ،سرمایه فرهنگی گرایش ها و عادات دیرپا که در طی فرایند جامعه پذیری
حاصل می شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند نظیر صالحیت های تحصیلی و فرهیختگی را شامل می گردد (.)18
همچنین زمینه اجتماعی و زمینه خانوادگی در دستیابی به سرمایه فرهنگی تاثیر دارند و سرمایه فرهنگی نیز بر
دستاوردهای علمی و شغلی موثرند .برخورداری از نظرها و عقاید شخصی نیز ثمره تحصیالت و مهارت های اکتسابی
فرد است (.)19
نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از این داشت که بین سرمایه فرهنگی و مولفه های آن با مشارکت زنان
در فعالیت های بدنی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد ،بطوریکه با افزایش میزان سرمایه فرهنگی و مولفه
های آن در بین زنان ،میزان مشارکت آن ها در فعالیت های بدنی افزایش پیدا میکند .بیشتر پاسخگویان مشارکت
نسبتا ضعیفی در فعالیت های بدنی داشتند .میزان پایین فعالیت بدنی زنان را تحقیقات بسیاری تایید کردهاند .برای
مثال بررسی ها در مینه سوتا ( ) 1998نشان داده است که فعالیت های ورزشی در زنان به طور قابل مالحظه ای
پایین است ،فعالیت های ورزشی در زنان کمتر از مردان می باشد و این فعالیت ها با افزایش سن کاهش می یابند
( .)41فوکس و ریچاردز ( )2002در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مردان به طور کلی نسبت به زنان مشارکت
بیشتری در فعالیتهای بدنی و فراغتی دارند .از دیگر نتایج تحقیق آنان این بود که زنان تنها در رشته هایی مانند
یوگا و شنا بیشتر از مردان مشارکت دارند و در سایر رشتههای ورزشی مردان اکثریت شرکت کننده ها را تشکیل
میدهند ( .)42ویلجالمسون و جانسدوتیر ( )2003در پژوهشی به منظور بررسی تفاوتهای جنسیتی در فعالیتهای
بدنی به این نتیجه رسیدند که در دو سطح فعالیتهای سبک و فعالیتهای سنگین جسمانی بین مردان و زنان
تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق آنان نشان داده است که زنان بیشتر تمایل به مشارکت در فعالیتهای
سبک دارند ،اما گرایش به فعالیتهای سنگین جسمی در بین مردان بیشتر مشاهده میشود (.)43
الهام پور و پاک سرشت ( )1382با توجه به الگوی گذران اوقات فراغت دانشجویان به این نتیجه رسیدند که از
نظر جنسیتی تفاوتهای معناداری بین عالیق پسران و دختران و نوع و مدت زمان پرداختن به این فعالیتها وجود
دارد .از جمله فعالیتهایی که در بین دختران و پسران تفاوت قابل مالحظه ای داشت ،فعالیت ورزشی بود که نتایج
نشان داد به طور معناداری پسران بیشتر از دختران ورزش میکنند ( .)44عطارزاده حسینی و سهرابی ( )1386در
پژوهش خود متغیر جنسیت را در کنار سایر متغیرهای اجتماعی -روانشناختی موثر بر فعالیت بدنی مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که جنسیت با نگرش به فعالیتهای بدنی و ورزشی رابطه معناداری ندارد ،ولی
بین جنسیت و گرایش به ورزش رابطه ای معنادار مشاهده شده است ( .)31رحمانی و همکاران ( )1385نیز به این
نتیجه رسیدند که ورزش در بین فعالیتهای فراغتی پسران در مرتبه دوم و برای دختران در مرتبه نهم قرار دارد که
حاکی از تمایل بیشتر پسران به مشارکت در ورزش نسبت به دختران است ( .)45در پژوهشی که به وسیله سازمان
ملی جوانان ( )1381صورت گرفته است نیز نتایج تحقیق نشان داده که فعالیتهای فراغتی مانند ورزش کردن در
بین مردان بیشتر از زنان رواج دارد (.)46
مطابق دیدگاه بوردیو ،سرمایه فرهنگی فرد را نسبت به تاثیرات ورزش آگاه تر می کند و دیدگاه بازتری نسبت
به ورزش و مشارکت در فرد به وجود می آورد .بنابراین میزان پایین سرمایه فرهنگی زنان در مشارکت پایین آنها
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در فعالیت های بدنی تاثیرگذار است .از سوی دیگر ،نظریه پردازان فمینیستی معتقدند که ورزش جنسیتی شده است
و ورزش زنان به طور نظام یافته ای به عنوان یک امر ضد ارزشی ،تحت فشار قرار گرفته و مورد استثمار واقع شده
است ( .)47شاخه ای از این گرایش که با عنوان فمینیسم مارکسیستی مشخص می شود ،بیان می کند که نابرابری
های جنسیتی از نظام سرمایه داری ،استثمار اقتصادی و طبقات ناشی شده است ( .)5بر اساس باور شاخه فمینیسم
رادیکال ،ورزش به عنوان یک مکان دائمی سرکوب زنان نگریسته می شود .در گرایش فمینیسم سوسیالیستی نظر
آن است که نقش دوگانه زنان در شغل و کارهای خانه ،بر زمان و عالقه آن ها به ورزش تاثیر می گذارد (.)1
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ،گرایش فرد بر رفتار او تاثیر می گذارد .این گرایش می تواند نتیجه خود
اثربخشی مثبت فرد از توانایی و احساس موفقیت در انجام کار باشد .همچنین گرایش مزبور می تواند ناشی از
دیگران مهم یعنی افرادی باشد که بر رفتار فرد تاثیر می گذارند و در واقع نقش یک مرجع هدایت کننده رفتار را
دارند .لذا پدر و مادر ،دوستان نزدیک و همکاران یا اهالی محل می توانند میزان مشارکت ورزشی افراد را تحت تاثیر
قرار دهند ( .)48مشارکت در نقش های ورزشی ابتدا توسط تشویق ها و پاداش هایی که افراد از سوی دیگران مهم
دریافت می کنند و سپس وجود فرصت های مناسب برای افرادی که در شرایط خاصی اجتماعی می شوند ،زمینه
را برای پذیرش نقش های ورزشی به طور مثبتی ،با برآورد میزان حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران
مهم ،برآورده می کند .بنابر این تئوری ،اگر حمایت اجتماعی بیشتری از زنان برای مشارکت در ورزش انجام شود،
مشارکت آن ها افزایش می یابد و در غیر این صورت باعث فقدان مشارکت می شود (.)1
یافته های تحقیق نشان دهنده این است که سرمایه فرهنگی و ابعاد آن با مشارکت در فعالیت های بدنی رابطه
مستقیم و معناداری دارد .از نظر پیشینه پژوهش ،یافته های این پژوهش با پژوهش های قدسی و همکاران (،)1392
نقدی و همکاران ( )1390و صدیق سروستانی ( )1383که طبق نتایج آن ها بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در
فعالیت های بدنی رابطه وجود دارد ،همخوانی دارد .در بین ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی ،بعد تجسم یافته قوی
ترین همبستگی را با مشارکت زنان در فعالیت های بدنی دارد .همچنین بعد عینیت یافته ،کمترین همبستگی را با
مشارکت در فعالیت های بدنی دارد .سرمایه فرهنگی تجسم یافته که در قالب فعالیت هایی مانند تالش برای کسب
علم و دانش بروز می یابد ،در وضعیت فعلی جامعه ما و وضعیت دانش محور جهان امروز می تواند یکی از موثرترین
عوامل مشارکت زنان در فعالیت های بدنی باشد .در واقع زنان با تمسک به تحصیالت علمی ،احتمال مشارکتشان
در فعالیت های بدنی افزایش پیدا می کند .لذا یافته مذکور متناسب با انتظار تئوریک پژوهش است .همچنین یافته
های این پژوهش با یافته های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)1381عطارزاده حسینی و سهرابی ( )1386و
حیدری چروده ( ) 1389همخوانی دارد؛ چون آن ها بر رابطه معنی دار بین تحصیالت به عنوان یکی از عناصر
سرمایه فرهنگی با مشارکت در فعالیت های بدنی تاکید داشتند.
با توجه به نتیجه این تحقیق که رابطه معنادار بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی را تایید
نموده است ،نهادهای مرتبط باید سازوکارهایی برای انباشت بیشتر سرمایه فرهنگی در جامعه و در افراد تعبیه نمایند.
به عنوان مثال سازمان های مرتبط با آموزش عالی می توانند با ارائه امکانات کافی ،باکیفیت و بهینه به جذب
دانشجو بپردازند تا با باالبردن سطح تحصیالت فردی ،امکان دستیابی افراد به سرمایه فرهنگی باالتر را فراهم
نمایند ،اما چنین اقدامی باید بسیار موشکافانه و با دقت و برنامه ریزی انجام گردد ،چرا که صرف امکان تحصیل
برای افراد بدون در نظرگرفتن مسائل آینده آن و عدم ایجاد بسترهای مناسب مانند به وجود آوردن تناسب میان
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. به افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیت های بدنی منجر نمی شود،زمینه های کاری و تعداد فارغ التحصیالن
 سازمان های مرتبط با بخش فرهنگ می توانند اقدام به برگزاری،همچنین در راستای ارتقای میزان سرمایه فرهنگی
 یکی دیگر از راه های بسیار. نمایند...  تشکیل انجمن ها و نشست های ادبی و، فرهنگی-کارگاه های هنری
 گسترش کتابخانه های عمومی در سطح،مناسب برای باالبردن سطح فرهنگ به عنوان یک سرمایه در افراد جامعه
 ساخت کتابخانه های جدید و تجهیز کتابخانه های موجود و قدیمی تر و بدین ترتیب گسترش فرهنگ،شهرها
 قیمت آن را پایین آورده و، دولت نیز می تواند با عدم حذف یارانه کتاب.کتابخوانی در بین اعضای جامعه است
.امکان خرید کتاب را برای همه اعضای جامعه فراهم سازد
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