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چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،شناخت و ارزیابی جایگاه ورزش در زندگی بانوان روستایی شهرستان اصفهان و سنجش
عوامل محدود کننده آن بر مبنای مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت با استفاده از روش مدلسازی
معادالت ساختاری میباشد .جامعهی پژوهش ،زنان روستایی ساکن در  245روستای شهرستان اصفهان بودند (83833
نفر) و حجم نمونه بر اساس بلوکبندی جغرافیایی با هدف توزیع متناسب و طبق فرمول کوکران  224نفر تعیین و به
روش تصادفی ساده نمونهگیری شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه ساختیافته جمعآوری گردید .روایی و پایایی ابزار
اندازهگیری با تحلیل عاملی ( )K.M.O=0/77و ضریب آلفای کرونباخ ( )α=0/82مورد تأیید قرار گرفت .برای تحلیل
دادهها از آمار توصیفی با استفاده از نرمافزار  ،SPSSهمچنین معادالت ساختاری با نرمافزار  Amosاستفاده شد .نتایج
حاکی از آن است که ورزش بانوان روستایی از جایگاه مناسبی برخوردار نمیباشد و محدودیتهای اوقات فراغت،
انگیزه و میزان غلبه بر محدودیتها بر مشارکت ورزشی آنان اثر میگذارد.
واژههای کلیدی :اوقات فراغت ،بانوان روستایی ،عوامل بازدارنده ،ورزش.

تاریخ دریافت مقاله1396/10/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/12/20 :

 1دانشیار گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 2استادیار گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
 3کارشناس ارشد گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (نویسنده مسئول)saraee@sepahan.iut.ac.ir ،
 4دانشآموخته توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
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جایگاه ورزش در زندگی بانوان روستایی شهرستان اصفهان و عوامل بازدارنده آن

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

مقدّمه
نقش روستاها در فرایند توسعة اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی ،منطقهای و بینالمللی
و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی ،موجب توجه بیشتر به توسعة روستایی شده است .در
مؤخرة آن در سطح ملی قلمداد میشود (پورطاهری و همکاران .)25 :1389 ،بیتوجهی و به
فراموشی سپردن روستائیان که نیروهای مولّد و مؤثر در توسعه اقتصادی هستند و ضعف امکانات
زیستی سبب مهاجرتهای شدید روستا شهری میگردد (مطیعیلنگرودی .)20 :1390 ،این مسئله،
نه تنها سبب تنزل و انحطاط نسبی روستاها و فاصله گرفتن روستاییان از هویت فرهنگی و بومی
خود میشود ،بلکه مشکالت عدیدهای را سد راه مسئوالن و برنامهریزان شهری مینماید؛ بنابراین
ضروری است به ارتقاء کمّی و کیفی سطح زندگی در نواحی روستایی و تأمین نشاط و سالمت
جسمانی و روانی روستاییان توجه کافی صورت پذیرد (پاپزن و همکاران،

.)1394

جاذبه نداشتن و فقدان روحیه نشاط و شادابی برنامههای اوقات فراغت و کمبود امکانات و
شرایط الزم برای گذراندن اوقات فراغت باعث شده ،بسیاری از روستائیان اوقات فراغت خود را به
بطالت بگذرانند .اگر به این مسئله توجه کافی و شایسته نشود ،نه تنها مشکالت روحی و روانی و
افسردگی جامعه روستایی را به دنبال خواهد داشت ،بلکه در درازمدت باعث بهوجود آمدن انواع
آسیبهای اجتماعی میشود که هم بهصورت فردی و هم بهصورت اجتماعی بروز مینماید .ورزش
بهعنوان نیاز فردی و ضرورتی اجتماعی و یکی از عوامل ارزشی مطرح در جامعه (حسنپور،
 )1387از فعالیتهایی است که برای اوقات فراغت مناسب بوده و با کاهش خستگیهای جسمانی
و روانی ،روح همکاری و تعاون و همبستگی را در افراد تقویت میکند و اثرات بسیار مفید آموزشی
و تربیتی دارد )کاشف.)1378 ،
با توجه به اینکه زنان ارتباط مستقیمی با زندگی نیمی از افراد جامعه پیدا مییکننید و بیهعنیوان
گروهی که سهم مهمی در توسعه جامعه دارند ،بایید از سیالمت کامیل برخیوردار شیوند ،سیالمت
هریک از اعضای جامعه بهویژه زن مستقیماً بر تصویر کلی سالمت خانواده تاثیر میگذارد (ظهییری-
نیا و همکاران .)42 :1394 ،در این میان زنیان و دختیران روسیتایی بخیش مهمیی از ایین جمعییت
محسوب میشوند؛ که در جوامع روستایی ،با مشکالت و نابرابریهایی مانند نداشیتن دسترسیی بیه
امکانات آموزشی برابر با مردان ،فرصتهای شغلی نابرابر ،فقر و درآمد نیابرابر ،تینشهیای بیشیتر و
ایفای نقشهای متعدد خانوادگی و تضاد در این نقشها مواجهند؛ که تربییتبیدنی و ورزش را نییز
میتوان به آن اضافه کرد (منظمی و همکاران .)1389 ،با توجیه بیه شیرایط خیاا زنیان روسیتایی
28
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اندیشة بسیاری از محققان ،توسعة روستایی مقدمة توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز

جایگاه ورزش در زندگی ...

ورزش میتواند سببساز سالمتی جسم و روح ،بازیابی سالمتی در افرادی که در اثیر فعالییتهیای
سخت آسیب دیدهاند ،افزایش اعتماد به نفس ،پیشرفت تحصییلی ،بهبیود کیارایی آنیان در زمینیهی
خانهداری و تربیت فرزندانشان و نظایر آن گردد.
انسانهای دیگر ،معنا یافته است .فعالیتهای ورزشی میتواند تغییرات جدیدی در سبک زندگی به-
وجود آورد (احمدی و کارگر.)1392 ،
مشارکت در فعالیتهای ورزشی بهصورت حرفهای ،تا همین اواخر فعالیتی مردانه بود و زنان
سهم چندانی نداشتند (سازمان ملل ،)2007 ،اما عوامل گوناگون اجتماعی – فرهنگی ،از جمله
افزایش اوقات فراغت ،باال رفتن سطح زندگی ،افزایش توجه به بهداشت عمومی و آمادگی جسمانی
و باالخره اهتمام نظامهای سیاسی باعث شد از اواسط قرن بیستم ،پیدایش نمونههای موفقیتآمیز
زنان در عرصههای ورزشی افزایش یابد (کاکلی .)127 :2007 ،پس از جنگ جهانی دوم و جنبش-
های آزادیخواهانه از جمله جنبشهای فمینیستی مشارکت ورزشی زنان گسترش یافت ،به گونهای
که نرخ مشارکت زنان از صفر درصد در اولین دوره مسابقات المپیک در سال  1896در اتن ،به بیش
از  42درصد کل ورزشکاران در المپیک  2008پکن رسید (انورالخولی .)9 :1381 ،علیرغم اهمیت
و ضرورت مشارکت ورزشی برای زنان (بریک و همکاران1993 1،؛ فتینگ1999 2،؛

گراتون3،

2000؛ مؤسسه اسپرت اسکاتلند )2008 ،بهعنوان یک قاعده جهانی ،مشارکت توده زنان در فعالیت-
های ورزشی محدود است (خسروی1382 ،؛ دوفرانس1385 ،؛ پالم .)2000 4،برای مثال ،نرخ
مشارکت ورزشی زنان در انگلستان  56درصد و در استرالیا  59/9درصد بوده است

(استراتون5،

 .)2005طبق گزارش مرکز ملی آمارهای سالمت امریکا ( 37/9 ،)2008درصد از کل زنان آمریکایی
در طول هفته هیچ فعالیت ورزشی ندارند و  30/3درصد از آنان فقط در اوقات فراغت در طول
هفته کمتر از  10دقیقه فعالیت ورزشی انجام میدهند .در ایران نیز نرخ مشارکت ورزشی زنان
رضایتبخش نیست .مرکز امور مشارکت زنان ( )1380نرخ مشارکت ورزشی زنان را بسیار پایین
ارزیابی کرده است .تندنویس ( )1380نشان میدهد  45/8درصد زنان مورد تحقیق اصالً ورزش
نمیکنند .نتایج یک پیمایش ملی نشان داد تنها 41/2درصد از بانوان ایرانی کم و بیش به انجام
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ورزش نوعی فعالیت جسمانی است که زاییده تفکر انسانی بوده و همزمان با زیستن و تعامل با

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

فعالیتهای ورزشی میپردازند (محسنی .)191 :1379 ،احسانی ( )2002سهم زنان در ورزش
همگانی را  33درصد ارزیابی میکند و لهساییزاده و همکاران ( )1385عدم تمایل و مشارکت زنان
در ورزش را مسألهای فراگیر در کشور میدانند.
متعددی بیان شدهاند (احسانی و عربدفتران .)1382 ،دینگل (2005؛ برگرفته از احمیدی و کیارگر،
 )1392با جمعبندی موانع گرایش زنان به ورزش ،آنها را به سه دسته تقسیمبندی میکند :دسته اول،
موانع عملی هستند مانند :کمبود وقت ،بچهداری ،ضعف بنییه میالی ،کمبیود حمیل و نقیل عمیومی،
امنیت شخصی و عدم دسترسی به تسهیالت ورزشی؛ دسته دوم ،موانع شخصی هسیتند ماننید :نیوع
تلقی زنان از بدن ،پوشاک و تجهیزات ورزشی ،فقدان اعتماد به نفس و نفوذ والیدین و بزرگترهیا؛ و
دسته سوم ،موانع اجتماعی و فرهنگی هستند شامل حاکمیت فرهنگ مردانه در ورزش ،پیشیداوری-
های جنسیتی ،سوء استفادههای جنسی و عدم پوشش رسانهای ورزشهای زنان .در مطالعیهای علیل
ورزش نکردن دانشجویان دختر را متأثر از کمبود وقت ،امکانات ،عالقه ،پول ،وسییله نقلییه ،روابیط
اجتماعی ،ناآگاهی ،مهارت و سالمتی دانستهاست (احسانی و عربدفتیران .)1382 ،نتیایج مطالعیهی
دیگری نشان میدهد که بانوان بهدلیل عوامل جسیمانی نظییر بیمیاری ،معلولییت ،چیاقی ،و عوامیل
روانی نظیر بیحوصلگی ،اضطراب ،افسردگی ،بیعالقگی ،بیانگیزگی ،و عوامل مربیوط بیه نگیرش
خانواده ،وضعیت اقتصادی ،شرایط فیزیولوژیک ،عدمدسترسی بهفضای مناسب و عوامل فرهنگیی و
اجتماعی در فعالیتهای ورزشی شرکت نمیکنند (سالمی و همکاران .)1383 ،مطالعیه دیگیری نییز
عوامل بازدارندهی مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی را بهترتیب در عیدمدسترسیی بیه امکانیات
ورزشی ،مناسب نبودن زمان برنامههای ورزشی ویژه زنان ،گرانی هزینهی ثبتنام ،نداشیتن وقیت و
مخالفت اعضای خانواده دانستهاست (صدراتی.)1385 ،
هدف مطالعه حاضر که ماحصل مطالعهای میدانی از نوع پیمایشی است ،شناخت و ارزیابی
جایگاه ورزش در زندگی زنان روستایی شهرستان اصفهان است ،که با بکارگیری روش مدل
معادالت ساختاری ،عوامل موثر بر ورزش بانوان روستایی در قالب «مدل ساختاری غلبه بر
محدودیتهای اوقات فراغت» مورد سنجش قرارگرفت.
مبانی نظری تحقیق
در فرهنگ الروس اوقات فراغت چنین تعریف شده است :سرگرمیها ،تفریحات و فعالیتهایی که
افراد به هنگام آسودگی از کار عادی با شوق و رغبت به آنها میپردازند (تندنویس.)8 :1381 ،
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مطالعات گوناگونی به توصیف موانع مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشیی ،پرداختیه و علیل

جایگاه ورزش در زندگی ...

اسالوسن1معتقد است که انسان در اوقات فراغت خود به فعالیتهایی میپردازد که به طور معمول
اختیاری و داوطلب انه هستند .و به دلیل خشنودی و لذتی که به دنبال دارند ،یه به منظور برخی از
ارزشهای شخصی و اجتماعی که از آنها استنباط میشود ،انتخاب میگردد (رجبی.)34 :1367 ،
آن نقش دارند .او این عوامل را اینگونه برمیشمرد :در ابتدا رابطه بین کار و اوقات فراغت ،و بعد
از آن تقسیمبندی اوقات فراغت با توجه به موقعیت اجتماعی ،سن و نحوه استفاده از اوقات فراغت
و در نهایت جنبههای مکانی ،اقتصادی و اجتماعی اوقات فراغت در زمینه سیاستگذاریها است
( .)Lippel Bodo, 1995انجمن بینالمللی جامعهشناسی فراغت ،اوقیات فراغت را اینگونه تعریف
میکند " :مجموعهای از اشتغاالت فرد که کامال به رضایت خاطر خود ،بیرای استراحت ،تفریح یا
بیه منظیور توسیعة اطالعیات ییا آموزش غیرانتفاعی ،مشارکت اجتمیاعی و داوطلبانیه بعید از آزاد
شیدن از الزامیات شیغلی ،خیانوادگی و اجتماعی بدان میپردازد " (گودرزی و اسدی،1379 ،

.(86

البته اوقات فراغت به معنیای بیکیاری نیسیت ،چون در اوقات بیکاری فرد کیاری بیرای انجیام
دادن ندارد ولی در اوقات فراغیت کارهیای متعیددی مییتواند داشته باشد که تفاوت آن با اوقات
دیگر کیه در آنها نیز به انجام کار و فعالییت مشیغول اسیت .فقیط هدف این کارها و فعالیتهاست
که هدف از فعالیتهیای اوقات فراغت کسب آرامش و لذت است ( لومسدن .)65 :1380 ،سازمان
ملی جوانان به بررسی تعیاریف مختلف مبتنی بر سه رویکرد اقدام کرده است که این سه رویکرد
عبارتند از :فراغت به مثابه زمان ،فراغیت بهعنوان فعالیت و فراغت بهعنوان یک تجربة درونی در
نظر گرفته میشود (سازمان ملی جوانیان .)69 :1381 ،از تعاریف متعدد صاحبنظران نکات
مشترک را میتوان بیهدسیت آورد از جملیه ایین کیه ،اوقیات فراغت مخصوا قسمتی از اوقات
آزاد فرد است نه زمییان کییار ،بییدیهی اسییت بییا پیشییرفت صیینعت و تکنولوژی اوقیات
فراغیت افیراد افیزایش یافتیه و از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد و در نتیجه گذران اوقات
فراغت نوعی رضایت خیاطر ،آرامیش و رفیع خستگی حاصیل مییشیود .البتیه فعالیتهیای
اوقیات فراغت بسته به فراغتگر اینگونه تعریف میشیود که باید در زمان اوقات فراغت افراد را
بهدور از هیر گونه تعهد شخصی ،اجتمیاعی ،خیانوادگی و میذهبی دانست (احمدی:1385 ،

.)95

در مورد اوقیات فراغت زنان روستایی ،فرضی زاده و بابایی ( )101 :1396بیان میدارند نوع فصل،
میزان برخورداری از اراضی کشیاورزی ،آب ،دام و طیور تعیینکنندة میزان اوقات فراغت زنان
Aslavsn
Hanys Guntrvstr
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هانیس گونتروستر 2معتقد است اوقات فراغت موضوعی چندبعدی است که عوامل مختلفی در

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

روستایی است .همچنین ،نیوع فعالییتهیای فراغتیی و مییزان زمیان اختصاایافته به آنها در
نسلهای مختلف زنان روستایی در مقایسه با گذشته تغییراتی کرده است .زنان روستایی نسل جوان
بهدلیل دگرگونی ارزشها عالقة چندانی به انجام دادن فعالیت کشاورزی ندارند و در مقایسیه بیا
فعالییتهیای فراغتیی آنها بر اثر تحوالت نوین تغییراتی کرده است.
وایت مدلی را جهت سنجش تأثیر انگیزه ،محدودیتهای اوقات فراغت ،غلبه بر محدودیتها،
تأثیر غلبه بر محدودیتها و آثار آنها بر مشارکت پیشنهاد کرد که نتایج آن حاکی از آناستکه
محدودیتها با مشارکت رابطهی منفی و با غلبه بر محدودیتها رابطهی مثبت دارد .تأثیر غلبه بر
محدودیتها نیز با محدودیتها رابطهی منفی دارد بهطوریکه هرچه محدودیتها بیشتر شود تأثیر
غلبه بر محدودیتها کاهش مییابد ،ولی تأثیر غلبه بر محدودیتها با انگیزه رابطهی مثبت دارد ،به-
گونهای که هرچه تأثیر غلبه بر محدودیتها بیشتر شود ،فرد انگیزهی بیشتری جهت مشارکت پیدا
میکند .رابطهی تأثیر غلبه بر محدودیتها و غلبه بر محدودیتها مثبت است و با افزایش تأثیر غلبه
بر محدودیتها تالش فرد برای غلبه بر محدودیتها افزایش مییابد (وایت.)2008 1،
مدل مفهومی پژوهش منطبق با «مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت» مییباشید
(وایت .)2008 ،مدل وایت با پینج متغییر بیه نیامهیای محیدودیتهیای اوقیات فراغیت 2،غلبیه بیر
محدودیتهای اوقات فراغت 3،تأثیر غلبه بیر محیدودیتهیای اوقیات فراغیت 4،انگییزه5و مشیارکت
ورزشی6تعریف میشود.
محدودیتهای اوقات فراغت ،محدودیتهای درونفردی ،بینفردی و ساختاری را شیامل میی-
شود (کرافورد و همکارانش .)1991 ،غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت ،توضیح چگونگی امکان
غلبه کردن بر محدودیتهای اوقات فراغت است که توسط جکسون و همکیارانش در سیال 1993
معرفی شده است .به عنوان مثال ،وقتی فرد جهت شیرکت در فعالییت خاصیی بیا محیدودیت نبیود
همراه مواجه میشود؛ سعی میکند در فعالیتهیای ورزشیی گروهیی شیرکت کنید .تیأثیر غلبیه بیر
محدودیتهای اوقات فراغت نشانگر آنست که وقتی فرد بر محدودیتهای فعیالیتی غالیب شیود و
بتواند به فعالیت دلخواه خود بپردازد ،برایش آثار فیردی و اجتمیاعی متفیاوتی نظییر لیذت روحیی،

1

White
Leisure Constraints
3
Negotiation
4
Negotiation efficacy
5
Motivation
6
Participation
2
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نسیل میان سال و کهنسال ،اوقات فراغت بیشتری برای آنها به وجود آمده است .همچنین ،نیوع

جایگاه ورزش در زندگی ...

تشویق افراد خانواده و دوستان و  ...را به ارمغان میآورد .تأثیر غلبه بر محدودیتها با ایجاد انگییزه
و کاهش درک محدودیتها به گونهای غیرمستقیم بر مشارکت اثر میگذارد (واییت .)2008 ،انگییزه
مفهومی مهم در تالش برای غلبه بر موانع مشارکت در فعالییتهیای ورزشیی مییباشید نادرییان و
خاا (روزانه ،هفتگی ،ماهانه) اطالق میشود (جکسون و همکاران.)1993 ،
مشارکت

محدودیت-

ورزشی

های اوقات
فراغت

غلبه بر

تأثیر غلبه بر

محدودیتهای

محدودیتها

انگیزه برای
ورزش کردن

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعهی آماری پژوهش را زنان روستایی
ساکن در  245روستای شهرستان اصفهان تشکیل میدهند که بهتفکیک در چهار بخشِ جرقویه
سفلی ،کوهپایه ،مرکزی و بنرود ،و در پنج طبقه روستای بسیاربزرگ ،بزرگ ،متوسط ،کوچک و
بسیارکوچک تقسیمبندی شدند .بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال  ،1390جمعیت زنان
روستایی این منطقه  83833نفر میباشد .حجم نمونه طبق فرمول کوکران  224نفر محاسبه شد .از
بین این  245روستا ،بر اساس بلوکبندی جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) و با هدف
توزیع متناسب جغرافیایی ،از هر یک از چهار بخش بهنسبت جمعیت نمونهگیری متناسب با حجم
صورت گرفت .سهم بخش جرقویه سفلی  10نفر ،بخش کوهپایه 12نفر ،بخش مرکزی  182نفر و
بخش بنرود  20نفر محاسبه شد و بهطور تصادفی روستاهای حیدرآباد  10نفر ،زفره  12نفر ،کفران
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همکاران .)1386 ،مشارکت ورزشی به مشارکت فرد در فعالییتهیای ورزشیی در بیازههیای زمیانی

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

 20نفر به ترتیب از بخشهای جرقویه سفلی ،کوهپایه و بنرود انتخاب شدند .در بخش مرکزی نیز
از طبقات بسیاربزرگ تا بسیارکوچک به نسبت جمعیت هر طبقه ،طبق فرمول انتساب متناسب
نمونهگیری صورت گرفت .روستاهای موردنظر نیز به میزان فاصله تا مرکز اصفهان بهطور تصادفی

جدول  .1چگونگی توزیع جمعیت نمونه در بخش مرکزی
طبقات روستایی و تعداد کل نمونه
بسیار بزرگ  96نفر

بزرگ  54نفر
متوسط  21نفر
کوچک و بسیار کوچک  11نفر

نام روستا

تعداد نمونه

اصفهانک

33

سرشبادران

17

زیار

29

روران

17

ردان

21

جلوان

14

جیالنآباد

19

زردنجان

11

مولنجان

10

روشندشت

11

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامهای محققساخته بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ ( )α=0/82مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین روایی پرسشنامه از لحاظ محتوا و ظاهر،
تعدادی از پرسشنامهها ،بین صاحبنظران و استادان دانشگاه در رشتة توسعه روستایی و مدیریت
ورزشی توزیع شد و بر اساس نظرات آنها روایی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی با هدف بررسی روایی سازة پرسشنامه و در صورت لزوم حذف
برخی گویههای کاهندة این روایی (گویههایی با مقادیر اشتراک استخراجی کمتر از  )0/5اقدام شد
که نتایج نشان داد ،تمام گویهها ،سازة مورد نظر خود را میسنجند .در ادامه ،از تحلیل عامل تأییدی
به منظور تأیید ساختار عاملی هر کدام از مدلهای اندازهگیری فرض شده در مدل مفهومی تحقیق
استفاده شد ،بر این اساس ،برای آزمون قدرت و معنیداری سهم هر یک از متغیرها در اندازهگیری
هر کدام از سازهها ،از مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار  Amosبه شرح زیر استفاده شد.
شرح متغیرهای مدل در جدول ( )2ذکر شده است.
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انتخاب شدند (جدول .)1

جایگاه ورزش در زندگی ...

جدول .2متغیرها و سنجههای مورد استفاده در مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت
سنجه

متغیر
عالقه
آگاهی
امنیت محیط
مسئولیتهای خانه

وجود بیمار ،سالمند در خانواده
محدودیتهای اوقات فراغت

تعهدات شغلی
نظر سایرین
اهمیت به موضوع ورزش زنان
کسب اجازه
امکانات
وسیلهی نقلیه
هزینه
ورزش برای زندگی پرهیجان
ورزش برای تضمین سالمتی جسمی

انگیزه

ورزش موجب بازداشتن از کارهای روزمره
داشتن تحرک کافی در طول روز
خستگی جسمی به دنبال ورزش
خستگی روحی به دنبال ورزش

غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت

تمایل به گروه
ضرورت وجود همراه
ورزش راه ارتباط با دوستان

تأثیر غلبه بر محدودیتها

ورزش راه دیدار دیگران
احساس آرامش با انجام فعالیتهای ورزشی
K.M.O.= 0/77

Cronbach's alpha= 0/82

گویههای مربوط به سنجههای مدل ،در قالب طیف لیکرت  5گزینهای (کم ،بسیارکم ،متوسط،
زیاد ،بسیار زیاد) مورد بررسی قرار گرفتهاند که پس از آزمون مقدماتی ( 30پرسشنامه) و محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ و آماره  ،KMOپایایی و روایی شاخصها مورد تایید قرار گرفت.
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سالمتی

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج جدول  3بیشترین ساعت اوقات فراغت هفتگی بیه تماشیای تلویزییون اختصیاا
دارد .پس از آن شرکت در جمع خانوادگی بیشترین ساعات اوقات فراغت زنان روستایی را بهخیود
 2/19ساعت در طول هفته جایگاه مناسبی در اوقات فراغت زنان روسیتایی نیدارد و افیراد سیاعات
کمی را به ورزش و فعالیت بدنی اختصاا میدهند.
جدول  .3میانگین ساعات هفتگی اختصاص دادهشده به فعالیتهای اوقات فراغت
فراوانی

اولویت

نوع فعالیت اوقات فراغت
تماشای تلویزیون

18/33

1

شرکت در جمع خانوادگی
شرکت در جمع دوستان
فعالیتهای مذهبی (کالس قرآن ،نهجالبالغه و )...
گوش دادن به موسیقی
رفتن به اماکن تفریحی
گوش دادن به رادیو
ورزش کردن
مطالعهی کتاب ،مجله و ...
استفاده از اینترنت
تماشای برنامههای ورزشی تلویزیون
فعالیتهای علمی
فعالیتهای هنری (کالسهای خیاطی ،گلدوزی و )...
فعالیتهای فرهنگی (رفتن به کتابخانه ،سینما و )...
رفتن به اماکن باستانی
استفاده از سایتهای ورزشی اینترنت

12/76
5/71
4/82
3/21
2/42
2/25
2/19
1/71
0/7
0/64
0/47
0/38
0/21
0/19
0/08

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

گوش دادن به برنامههای ورزشی رادیو

0/03

17

جدول  .4شاخص های برازش و سطح احتمال مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت
مقادیر شاخصها

نوع برازش مدل

CIMIN=0/792

برازش مطلق
برازش تطبیقی
برازش مقتصد
سطح احتمال مدل

CFI= 1/000

TLI= 1/028

HOELTER 0.01= 2593
0/673

36

IFI= 1/005

RFI= 0/982

NFI= 0/996

HOELTER 0.05= 1687

Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir at 8:19 +0430 on Thursday June 20th 2019

اختصاا میدهد ،که حاکی از همبستگی خانوادهها در جوامع روستایی اسیت .ورزش بیا مییانگین

جایگاه ورزش در زندگی ...

چنانچه در جدول  4مشاهده میشود ،مقدار برازش مطلق مدل ،مقدار کمی بهدسیت آمیده کیه
این مقدار هرچه به صفر نزدیکتر باشد برازش مدل بهتر خواهد بود .از شاخصهای برازش تطبیقی
 TLI ،CFIو  ،IFIبهدلیل رسیدن به عدد یک ،بهترین نوع برازش مدل میباشد .شاخصهیای  RFIو
های برازش مقتصد شاخص هلتر انتخاب شده که هرچه این عدد از مقدار  200بیشتر باشد ،حیاکی
از بسیار خوب بودن برازش مدل میباشد .در سطر آخر جدول رقم سطح احتمال میدل در شیده-
است که آنهم بیش از  0/05است و نشاندهندهی معنادار شدن مدل میباشد.

مشارکت ورزشی

محدودیتهای

-0/158

اوقات فراغت

0/188

غلبه بر محدودیتها
اوقات فراغت

0/280
0/289

تأثیر غلبه بر محدودیت-
ها

0/681
انگیزه برای ورزش کردن

شکل  .2مدل تدوین شده بر مبنای مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت
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 NFIنیز بسیار به عدد یک نزدیک میباشند و حاکی از نیکویی برازش مدل میباشیند .از شیاخص-

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

جدول  .5وزنهای رگرسیونی مدل ساختاری غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغت
روابط
تأثیر غلبه بر محدودیتها

محدودیتهای اوقات فراغت

-0/016

0/835

تأثیر غلبه بر محدودیتها

انگیزه

0/688

***

0/018

0/764

0/163

0/069

غلبه بر محدودیتها

0/303

***

مشارکت ورزشی

-0/455

0/009

0/558

0/004

0/920

***

محدودیت های اوقات فراغت
انگیزه

غلبه بر محدودیتها

غلبه بر محدودیتها

تأثیر غلبه بر محدودیتها
محدودیتهای اوقات فراغت
غلبه بر محدودیتها
انگیزه

مشارکت ورزشی

مشارکت ورزشی

با توجه به مقادیر  ،P-valueبین تأثیر غلبه بر محدودیتها و محدودیتهیای اوقیات فراغیت ،تیأثیر
غلبه بر محدودیتها و غلبه بر محدودیتها ،محدودیتهای اوقیات فراغیت و مشیارکت ورزشیی،
غلبه بر محدودیتها و مشارکت ورزشی و انگیزه و مشارکت ورزشی رابطهی معنیادار وجیود دارد.
سایر روابط بیمعنا میباشند.
جدول  .6وزنهای رگرسیونی استاندارد شده در مدل
وزنهای رگرسیونی

روابط
تأثیر غلبه بر محدودیتها

محدودیتهای اوقات فراغت

-0/014

تأثیر غلبه بر محدودیتها

انگیزه

0/681

محدودیت های اوقات فراغت
انگیزه

غلبه بر محدودیتها

غلبه بر محدودیتها

تأثیر غلبه بر محدودیتها
محدودیتهای اوقات فراغت
غلبه بر محدودیتها
انگیزه

0/018
0/153

غلبه بر محدودیتها

0/280

مشارکت ورزشی

-0/158
0/188

مشارکت ورزشی

0/289

مشارکت ورزشی

همانطور که در جدول  6نمایش داده شده است ،بیشترین وزن رگرسیونی بیین تیأثیر غلبیه بیر
محدودیتها و انگیزه میباشد .وزنهای استاندارد شدهی روابط معنادار ،برای مثال وزن رگرسییونی
تأثیر غلبه بر محدودیتها بر انگیزه که  0/681میباشد ،بدان معناست که با افزایش  1واحد انحیراف
استاندارد تأثیر غلبه بر محدودیتها ،انگیزه  0/681واحد انحراف استاندارد افزایش مییابد .وزنهای
رگرسیونی منفی حیاکی از رابطیهی منفیی بیین دو متغییر مییباشید .بیرای مثیال ،وزن رگرسییونی
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وزنهای رگرسیونی

P-value

جایگاه ورزش در زندگی ...

محدودیتهای اوقات فراغت بر مشارکت ورزشی -0/158 ،میباشد و بدان معناست که بیا افیزایش
 1واحد انحراف استاندارد محدودیتهای اوقات فراغت ،مشارکت ورزشیی  0/158واحید انحیراف
استاندارد کاهش مییابد.

غلبه بر

محدودیتهای

محدودیتها

اوقات فراغت

انگیزه

تأثیر غلبه بر
محدودیتها

انگیزه

0/000

0/000

0/000

0/681

محدودیتهای اوقات فراغت

0/000

0/000

0/000

-0/014

غلبه بر محدودیتها

0/000

0/018

0/153

0/280

مشارکت ورزشی

0/188

-0/158

0/289

0/000

با توجه به دادههای جدول  ،7بیشترین اثر مستقیم مثبت را متغیر "غلبیه بیر محیدودیتهیا" بیر
انگیزه میگذارد ،بدان معنا که هرچه غلبه بر محدودیتها بر فیرد بیشیتر اثیر بگیذارد ،انگییزهی وی
برای مشارکت ورزشی افزایش مییابد .بیشترین اثر منفی مستقیم را محدودیتهای اوقات فراغت بر
مشارکت ورزشی میگذارد؛ بهعبارتی هرچیه محیدودیتهیای اوقیات فراغیت افیراد بیشیتر باشید،
مشارکت ورزشی آنها کمتر میشود.
جدول  .8آثار غیرمستقیم استاندارد شدهی متغیرها بر یکدیگر
غلبه بر

محدودیتهای

محدودیتها

اوقات فراغت

انگیزه

تأثیر غلبه بر
محدودیتها

انگیزه

0/000

0/000

0/000

0/000

محدودیتهای اوقات فراغت

0/000

0/000

0/000

0/000

غلبه بر محدودیتها

0/000

0/000

0/000

0/104

مشارکت ورزشی

0/000

0/003

0/029

0/271

نتایج جدول  8نشان میدهد که بیشترین اثر غیرمستقیم مثبت را بر مشارکت ورزشی ،تأثیر غلبیه
بر محدودیتها میگذارد .این بدان معناست که هرچه غلبه بر محیدودیتهیا آثیار بیشیتری در پیی
داشته باشد ،مشارکت ورزشی فرد نیز افزایش مییابد .این متغییر بیهطیور غیرمسیتقیم بیر مشیارکت
ورزشی فرد نیز اثر میگذارد .چنانچه مشاهده میشود ،هیچیک از متغیرها اثر غیرمسیتقیم منفیی بیر
دیگری ندارند.
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جدول  .7آثار مستقیم استاندارد شدهی متغیرها بر یکدیگر

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396
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جدول  .9آثار کلی استاندارد شدهی متغیرها بر یکدیگر
غلبه بر

محدودیتهای

محدودیتها

اوقات فراغت

انگیزه

تأثیر غلبه بر
محدودیتها

محدودیتهای اوقات فراغت

0/000

0/000

0/000

-0/014

غلبه بر محدودیتها

0/000

0/018

0/153

0/384

مشارکت ورزشی

0/188

-0/154

0/318

0/271

نتایج جدول  9حیاکی از آن اسیتکیه بیشیترین اثیر مثبیت کلیی را بیر انگییزه ،تیأثیر غلبیه بیر
محدودیتها دارد .بهعبارتی ،اگر متغیر تأثیر غلبه بر محدودیتها 1 ،واحدِ انحراف استاندارد افزایش
یابد ،انگیزه  0/681واحد انحراف استاندارد افزایش مییابد .وقتی تأثیر غلبه بر محیدودیتهیا بیرای
فرد باال رود ،انگیزهی وی نیز برای شرکت در فعالیتهای ورزشی افزایش مییابد .بیشترین اثر منفی
کلی را نیز محدودیتهای اوقات فراغت بر مشارکت ورزشی میگذارد؛ به این ترتیب که با افیزایش
 1واحد انحراف استاندارد بر محدودیتهای اوقات فراغت ،مشارکت ورزشی  0/154واحد انحراف
استاندارد کاهش مییابد .نکتهی حائز اهمیت این نتایج ،وجود اثر کلیی اسیتاندارد شیدهی غلبیه بیر
محدودیتها بر مشارکت ورزشی میباشد ،به این صورت که با افزایش  1واحد انحیراف اسیتاندارد
غلبه بر محدودیتهای اوقات فراغیت ،مشیارکت ورزشیی افیراد  0/188واحید انحیراف اسیتاندارد
افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
در مجموع مشاهده شده که میانگین ساعات هفتگی اوقات فراغت زنان روستایی نمونهی مورد نظر
 3/29میباشد و این نتیجه حاکی از آناستکه اوقات فراغت بانوان روستایی جامعه آماری پژوهش
محدود میباشد .البته علیرغم اهمیت و ضرورت مشارکت ورزشی برای زنان (بریک1و همکاران،
1993؛ فتینگ1999 2،؛ گراتون2000 3،؛ مؤسسه اسپرت اسکاتلند )2008 ،به عنوان یک قاعده
جهانی ،مشارکت توده زنان در فعالیتهای ورزشی محدود است (خسروی1382 ،؛ دوفراس1385 ،؛
پالم .) 2000 4،برای مثال نرخ مشارکت ورزشی زنان در انگلستان در طول یکماه قبل از انجام تحقیق

1

Bric G.
Fating, kari.
3
Gratton. Chirs
4
Palm, J.
2
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انگیزه

0/000

0/000

0/000

0/681

جایگاه ورزش در زندگی ...

 56درصد و در استرالیا در طول یک سال قبل از انجام تحقیق  59/9درصد بوده است

(استراتون1،

 .)2005طبق گزارش مرکز ملی آمارهای سالمت 2آمریکا ( )2008بیش از  37/9درصد از جمعیت
 116میلیونی زنان این کشور در طول هفته هیچ فعالیت ورزشی ندارند و  30/3درصد از آنان فقط
مشارکت ورزشی زنان رضایتبخش نیست .مرکز امور مشارکت زنان ( )1380نرخ مشارکت
ورزشی زنان را بسیار پایین ارزیابی کرده است .تندنویس ( )1380نشان میدهد  45/8درصد زنان
مورد تحقیق اصوالً ورزش نمیکنند .نتایج یک پیمایش ملی نشان داد تنها  41/2درصد از بانوان
ایرانی کم و بیش به انجام فعالیتهای ورزشی میپردازند (محسنی .)191 :1379 ،احسانی ()2002
سهم زنان در ورزشهای همگانی را  33درصد ارزیابی میکند و لهساییزاده و همکاران ()1385
عدم تمایل و مشارکت زنان در ورزش را مسألهای فراگیر در کشور میداند .یافتههای تحقیق حاضر
نیز از این لحاظ مؤید یافتههای پیشین است .برای ارتقا جایگاه ورزش بانوان در روستا ،بهنظر می-
رسد باید نخست فرهنگ ورزش و فعالیتبدنی از طرق مختلف اشاعه یابد و پس از آن امکانات
الزم نظیر فضای ورزشی عمومی مناسب برای بانوان فراهم شود که این امر مستلزم برنامهریزی در
سطح کالن است .ولی متأسفانه چنانچه افراخته و سرایی ( )151 :1392نیز بیان داشتهاند بیتوجهی
ال
به مقوله ورزش زنان و به ویژه زنان روستایی در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران کام ً
مشهود است و در این برنامه نیز کماکان همچون برنامههای پیشین کوچکترین اشارهای به ورزش
بانوان نشده است .امید است که برنامهریزی برای تدوین برنامههای آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی
و روانی بانوان از طریق نهادینه کردن ورزش و مهارتهای زندگی و شیوههای زندگی سالم که در
برنامههای پیشین از آن غفلت شده بود (افراخته و سرایی ،)151 :1392 ،در برنامه ششم در نظر
گرفته شود . .مشاهده نگارندگان و مصاحبههای عمیق انجام گرفته نشان میدهد که استفاده از
فضاهای ورزشی خصوصی موجود در پارهای از روستاها ،برای بخش قابلتوجهی از بانوان روستایی
هزینههای زیادی دارد و این نیز خود مانع ملموسی در عدم استقبال آنها از این اماکن است .نتایج
این مطالعه نشان داد که بین غلبه بر محدودیتها و مشارکت ورزشی بانوان ،رابطهی معناداری
وجود دارد ،به این معنا که هرچه افراد بیشتر بر محدودیتها غلبه کنند ،مشارکت ورزشی وی
افزایش مییابد .بهعنوان مثال اگر فردی بتواند از طریق شرکت در گروههای ورزشی ،بر محدودیت

Stratton, M.
National Center for Health Statistics
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در اوقات فراغت در طول هفته کمتر از  10دقیقه فعالیت ورزشی انجام میدهند .در ایران نیز نرخ

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

«نبود همراه برای شرکت در فعالیتهای ورزشی» غلبه کند ،مشارکت ورزشی وی بهبود خواهد
یافت.
وجود محدودیتها همواره مانعی برای هر نوع فعالیت اوقات فراغت میباشد و گرچه برطرف
کاست .ورزش واقعیتی است که میتواند و باید بهسادهترین شکل در محیط زندگی هر شخصی
تحقق یابد .مطابق نتایج کرافورد و همکارانش ( ،)1993بیشترین عامل بازدارندگی اوقات فراغت
مربوط بهعوامل درونفردی میباشد ،که صرفنظر از عوامل بینفردی و ساختاری ورزش ،در ساده-
ترین شکل ،می باید آگاهی افراد را در مورد ورزش و مزایای آن ارتقا داد و در افراد ایجاد انگیزه و
عالقه نمود .بیشک ،با برنامهریزیهای علمی و سیاستگزاریهای اجرایی مناسب ،تحقق این مهم
امکانپذیر خواهد شد .مشاهده شد که بین انگیزه و مشارکت ورزشی بانوان روستایی رابطهی
معناداری وجود دارد ،هرچه انگیزهی فرد برای شرکت در فعالیتهای ورزشی بیشتر باشد ،سطح
مشارکت فرد باال میرود .کالرک و هاریسون (1984؛ به نقل از عبدلی )1384 ،نشان دادند
شخصیت در انتخاب و شرکت در فعالیتهای ورزشی نقش دارد و ورزش نیز در سازگاریهای
اجتماعی و شخصی دخیل است .نادریان و همکاران ( )1388در پژوهشی با عنوان موانع مشارکت
ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه (درونی ،بیرونی و بیانگیزگی) نشان دادند موانع درون فردی
(نداشتن عالقه ،ناآگاهی و مشکالت فردی روانی) با انگیزه فرد رابطه دارند و از آن طریق میتوانند
بر میزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند .از اینرو بهنظر میرسد برای توسعه ورزش در
روستاها و برخورداری هرچه بیشتر بانوان روستایی از این موهبت ،باید در تقویت سازهها و مولفه-
های موجد برانگیختگی ،هم بهلحاظ برنامهریزی و سیاستگزاری ،و هم بهجهت مدیریت اجرایی،
اهتمام الزم بهعمل آید .بیشک آگاه نمودن بانوان روستایی از مزایای ورزش و عواقب کمتحرکی،
توسط تمام سازمانهای مرتبط و یا افراد ذیربط میتواند تاثیر بیبدیلی در ارتقای فرهنگ ورزش
بانوان و خلق انگیزه در دختران و زنان روستایی جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی داشته باشد.
در ارتباط با تداوم مطالعاتی از این دست ،پیشنهاد میشود اثر تکتک عوامل بازدارندهی اوقات
فراغت ،در سطح گسترده ،و اعم از فردی ،بینفردی و یا ساختاری ،بر مشارکت ورزشی بانوان
روستایی در تحقیقات بعدی ،سنجیدهشود .بهنظر میرسد چنانچه اثر انگیزه بهطور مجزا و تحت
عناوین انگیزههای درونی ،بیرونی و بیانگیزگی نیز بر مشارکت ورزشی بانوان روستایی در این
مطالعات در دستور کار قرار داده شود ،گامی اساسی در هرچه بیشتر روشن شدن ابعاد و موانع
بازدارندگی ورزش بانوان در روستاها باشد.
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کردن کامل آنها ،ادعایی بیش نمیتواند باشد ،لیکن از طُرق مختلف باید از میزان محدودیتها
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مرکز ،تهران.
سازمان ملی جوانان ( ،)1381پروژه بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان ،تهران ،انتشارات سازمان ملی
سالمی ،ف.؛ نوروزیان ،م ،.و میرفتاح ،ف ،)1383( .توصیف موانع مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی،
طرح پژوهشی ،پژوهشکدهی تربیت بدنی ،وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری.
صدراتی ،م ،)1385( .میزان دسترسی زنان به تولیدات و خدمات ورزشی در سراسر کشور ،طرح تحقیقاتی،
معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرای تهران.
ظهیرینیا ،م ،.نیکخواه ،ه ،.و شفیعی ،ن ،)1394( .بررسی تاثیر خانواده و رسانههای گروهی بر مشاکت
دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان) ،دوفصلنامه
مشارکت و توسعه اجتماعی ،سال اول ،شماره  ،1پاییز و زمستان  ،1394صفحه .61-42
عبدلی ،ب ،)1373( .بررسی ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران نخبه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
تربیت مدرس.
فرضیزاده ،ز ،.و بابایی ،م ،)1396( .بررسی وضعیت اوقات فراغت زنان در جامعه روستایی (مطالعه موردی:
روستای حسن آباد سنجابی در شهرستان دلفان) ،زن در سیاست و توسعه ،دوره  ،15شماره  ،1صفحه -101
.122
قاسمی ،و ،)1392( .مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد ،Amos Graphics
چاپ دوم ،جامعهشناسان.
کاشف ،م ،)1378( .پژوهشی پیرامون بازیهای بومی و محلی آذربایجان غربی .نشریه حرکت ،سال اول،
شماره  ،2صفحه .66-53
کشکر ،س ،.و احسانی ،م ،)1386( .بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش
تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی .مطالعات زنان ،شماره  ،2صفحه .134-113
گودرزی ،م ،.و اسدی ،ح ،)1379( .تحلیل میزان و نوع فعالیتهای فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران.
مجله حرکت ،تهران ،شماره .4
لومسدن ،ل ،)1380( .بازاریابی گردشگری ،ترجمه محمد ابراهیم گوهریان ،تهران ،نشر دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
لهساییزاده ،ع.؛ جهانگیری ،. ،و تابعیان ،ح ،)1385( .بررسی عوامل موثر بر عالقه دانشجویان به ورزش:
مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره
 ،24شماره  ،2صفحه .105-95
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