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مقايسةخوداثربخشي،سلطهگري
و حمايت اجتماعي بين زنان ورزشكار
و غيرورزشكار شهر اهواز
سحر صفرزاده

*

چكيده

هدف اين پژوهش مقايسة خوداثربخشي ،سلطهگري و حمايت اجتماعي بين
زنان ورزشكار و غيرورزشكار شهر اهواز بود .نمون ة آماري  200نفر بودند
( 100نفر ورزشكار زن و  100نفر غير ورزشكار زن ) كه به صورت تصادفي
خوشهاي انتخاب شدند .در پژوهش حاضر براي گردآوري دادهها از سه مقیاس:
خوداثربخشي( ،)GSEسلطه گری( Fكاليفورنيا) و حمايت اجتماعي(فيليپس)
استفاده شد .تحقيق حاضر از نوع علي مقايسه اي بود .تحليل داده ها با روش
تحليل واريانس يك راهه(آنوا) در سطح معناداري  p < 0/05نشان داد كه ؛
ميزان خوداثربخشي ،سلطه گري و حمايت اجتماعي زنان ورزشكار ،بيشتر از
زنان غيرورزشكار است ،بنابراين فرضيه هاي پژوهش تأييد شدند.
كليد واژگان :خوداثربخشي ،سلطهگري ،حمايت اجتماعي ،زنان ورزشكار و
غير ورزشكار
مقدمه

قلب جامعه در سینۀ خانواده می تپد و زن ضربان حیات خانواده است .از این رو تا حد زیادی صعود
یا سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد .زن مظهر
خالقیت خداوند و عنصر اساسی در تشکیل خانواده است(امینی .)1387 ،پس سالمت جسمانی و روانی
این قشر از جامعه ،به هر روشی که تأمین شود می تواند سالمت خانواده و متعاقباً سالمت اجتماع را به
ارمغان آورد .در همین راستا یکی از روش های ایجاد کنندۀ تندرستی و حفظ آن در همۀ اقشار جامعه ،چه
زن و چه مرد ،ورزش و فعالیت های بدنی است .کز و گینس )2005(1بیان می کنند شواهد علمی فراوان
مبین آنند که فعالیت بدنی نقش بسزایی در سالمت جسمانی ایفا می کند .پژوهش های انجام گرفته نشان
*دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
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می دهند که تمرین های ورزشی از خطر بیماری کرونری قلبی ،سرطان و پوکی استخوان که در زنان
شایع است ،می کاهد .در عین حال محققان طی پژوهش های جدید دریافتند که بین سالمت جسمی و
مرگ ناشی از بیماری ها به ویژه بیماری قلبی-عروقی و سرطان رابطه ای مستحکم وجود دارد .همچنين
تحقيقات افرادي چون كران ،)2004(1اكاندرم و تيكين )2002(2و پالسكا و شوينگ )2000(3و همچنين
نادري و احتشام زاده ( )1384حاکی از این است که فعاليت بدني و ورزش بر سالمت روان و خودپنداره
تأثیر دارند .از منظر دين نيز كه به ورزش بنگريم می بينيم تقويت قواي جسماني از ضروريات می باشد
و همچنين در حديث نبوي آمده است كه ؛ « به فرزندان خود شنا و تيراندازي بياموزيد » (مطهري،
 .)1380به طور كلي ورزش جسمی مخصوصاً ورزشي كه مداوم باشد معموالً بر خلق و شخصيت اثر
مثبت مي گذارد (پاراگراف شمارة  ،7مراجعه در  15مارچ .)www.fitness.gov/digest، 2005،
در تأييد اين مطلب ريتا .مائه براون 4بيان می كند ،ورزش شخصيت را عريان می نمايد و اجازه می دهد
كه درخشش استخوان سفيد آن ديده شود (پاراگراف شمارة  ،32مراجعه در  3جوالي  ،2006از سايت
.)www.persian.unisfo...
در ادامة مطالب باال به مسائل تازهتري در زمينة خصوصيات و صفات شخصيتي ورزشكاران بر
ميخوريم ؛ مث ً
ال آيا ميتوانيم خوداثربخشي و سلطهگري را جزئي از خصوصيات ورزشكاران قرار
دهيم ؟ آيا این مؤلفه هاو مؤلفه هایی مثل حمايت اجتماعي و حتی جنس در ورزشكاران می توانند بر
هم اثرگذاشته و پیش بینی کنندۀ یکدیگر باشند؟ طبق مطالعات انجام شده در روانشناسي ،خوداثربخشي
جزئي از خصوصيات بشري است و به عنوان يكي از صفات ورزشي تلقي ميشود كه با مطرح كردن آن
به وسيلة يك نظرية يكپارچه از تغيير رفتار توسط بندورا )1977( 5مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است.
وجود این مؤلفه برای بانوان بسیار مهم می نماید .زیرا خوداثربخشی باال می تواند با افزایش خودباوری
آنها در نقش آفرینی مثبت به عنوان یک زن و انجام وظایف و فعالیت های مادری و همسری ،به شکل
مطلوب ،به او و جامعه کمک نماید .بنابراين ،باورهاي خوداثربخشي می تواند در درك و پيش بيني
رفتار و فعاليت های فرد سودمند باشد .اما آيا امکان دارد این رفتارها و اعمال جسمانی همان فعالیت های
ورزشی باشد؟ آیا چنين فعاليتهايي سلطه گرانه و پرخاشگرانه است؟ در زمرة ويژگي هايي كه در تعريف
راي )1990( 6از افراد سلطهگر ديده ميشود ،سلطه گري ،تالش براي كنترل ديگران تعبير شده است.
به طور كلي به نظر می رسد اين خصايص در ورزشكاران نسبت به غيرورزشكاران بيشتر ديده شده و
بارزتر می باشد .در تأیید این مطلب ،چند محقق از جمله ویلوکس )1994(7رابطۀ بین رفتار پرخاشگرانه
و نگرش انتقادی و عملکرد ورزشی را بررسی کرده اند ،اما داده های محدود اطالعات اندکی را نشان
1. Kran
2. Akanderm & Tekin
3. Paluska & Schwenk
4. Brown، Rita Mae
5. Bandura
6. Ray
7. Willox
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می دهد(گیل1؛ ترجمه خواجوند .)1383 ،این مسئله در زنان ورزشکار به شکل تمایل به کنترل محیط یا
مقاومت بیشتر در مقابل مشکالت دیده می شود .در کل براي جلوه گر شدن چنين ويژگي هاي شخصيتي
نياز به تقويت كننده هايي است كه می توان يكي از آن تقويت كننده ها را حمايت اجتماعي دانست.
به طور كلي حمايت اجتماعي محبوبيت عامه اي در روانشناسي ورزش و تمرين كسب كرده است
(روزنفيلد و ريچمن .)1997،2از سوی دیگر لووينجر( 3نقل از محمد هاشمي )1382 ،نيز تحصيالت،
سطح اجتماعي-اقتصادي ،سن و جنس را در دريافت حمايت مؤثر می داند .در تحقیقات بسیاری نیز
مشخص شده که حمایت اجتماعی زنان به شکل مناسب می تواند بر سالمت روانی و جسمانی اعضای
خانواده مؤثر باشد .در عين حال پژوهشگران پيشين نيز تحقيقات علمی در زمينة مطالب باال انجام داده اند
كه برخي از آنها به شرح زير می باشد ؛
5
 به بيان ميشل فوكايولت ،2003( 4نقل از ماركال  ) 2003تحقيقات در ورزش هاي بانوان نشان دادندكه عملكرد فيزيكي زنان به عنوان يك فن سلطهگري عمل می كند.
 وان و همكارانش )2003( 6در مدل سالمت رواني هويت تيمی را بیان می کرد .هويت و حمايت بانوع تيم هاي ورزشي و با سالمت رواني آنها در ارتباط است.
 وایوگ و روش )2003(7عقیده دارند که باورهای مثبت و دریافت حمایت های اجتماعی می تواندمنجر به سازگاری شخصی و اجتماعی دختران شود.
 مديسون و همكاران )2001(8در تحقيقات خود بيان ميكنند؛ از آنجا كه ورزشكاران گاه و بيگاه درمعرضشكستياتنزيلعملكردقرارميگيرند،اگرفاقدمهارت هايمقابلهايمناسب(ياخوداثربخشي)
و حمایت باشند ،اطمينان به نفس و عزت نفس آنها در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
 نتایج تحقیقات دویر و همکارانش )2001(9حاکی از آن است که ورزش و فعالیت بدنی بر برداشتروانی ،خوداثربخشی ،رشد عزت نفس ،پیشرفت و موفقیت اثر می گذارد .آدمی و همکارانش)1990(10
و سونستروم و مورگان )1989(11نیز طی پژوهش های خود به یافته هایی مشابه نتایج باال دست یافتند.
 طبق تحقيقات كتل )1998( 12زنان در مقايسه با مردان ،ارتباط نزديكي با خانواده و دوستان دارند وبيشتر تمايل دارند درصدد كسب حمايت اجتماعي برآيند.
1. Gill
2. Rosenfild & Richman
3. Lovinger
4. Michel Foucault
5. Markula
6. Wann & et al
7. Vaughn & Roesch
8. Maddison & et al
9. Dwyer & et al
10. Adame & et al
11. Sonstroem & Morgan
12. Kettl
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 چيالجوي و دوهرتي )1998( 1مالحظه كردند كه رجحان هاي ورزشكاران به سبك هاي مستبدانهو سلطه گرانه تمايل شان براي حمايت اجتماعي را نفي نمی كند.
 گلدبرگ و ماركس ،1997( 2نقل از حيدرئي و همكاران )1384 ،نيز نشان دادند ورزش به افراد اينفرصت را مي دهد كه ارتباطات جسمي ،رواني و اجتماعي برقرار كنند ،ضمن اينكه احساس اعتماد به
نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقويت می كند.
ـ تارنر ،ريجسكي و براولي)1997( 3بیان کردند که افراد درمحيطي كه به لحاظ اجتماعي ارزشمند
قلمداد می شود(تقويت اجتماعي و حمايت اجتماعي)در نوتواني و تعهد مثبت تر بودند و افزايش بيشتري
را در خودكارآمدي نشان دادند .مك آلي )1993( 4نيز در مطالعاتش به همين نتايج دست یافت.
 در نتایج پژوهش های ویلوکس( ،)1994مشخص شد که ورزشکاران ،استقالل ،پرخاشگری وتسلط ،ثبات هیجانی و ابراز وجود بیشتری را نسبت به غیرورزشکاران نشان می دهند.
به بيان كالفاكس و تايلور ،)1994( 5مطالعات فراتحليل نشان می دهند كه فعاليت ورزشي با افزايشخودپنداره يا عزت نفس بدني در بين جنس و گروه هاي سني رابطه معني داري دارد.
 در مطالعات دادا و همکارانش )1991(6مشاهده شده است؛ که در کل ،ورزشکاران تأکید بیشتریرا بر بهتر عمل کردن نسبت به دیگران دارند و با احتمال بیشتری آسیب رسانی به حریف و تسلط را به
عنوان رفتار مشروع تلقی می کنند.
در ایران نیز ،در تحقیق پاشا و همکارانش( )1385حمایت اجتماعی باال با افزایش سالمت عمومی در
گروه سالمندان ارتباط داشت .همچنین برنا و همکارانش( )1384در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتند که ،خودپنداره دختران ورزشکار از دختران غیرورزشکار بیشتر است .فتحی( )1381نیز در
تحقیقش به این نتیجه رسید که نمرۀ دختران در ویژگی مهر طلبی به طور معنی داری باالتر از نمره پسران
است .انصاری و همکاران( )1384در تحقیقی نشان دادند که زنان یائسۀ با فعالیت بدنی نسبت به زنان
یائسۀ بدون فعالیت بدنی ،میزان سالمت روانی بیشتری را گزارش می دهند .عطاری و همکاران()1384
به نتایج مشابهی با پژوهش های پیشین در تحقیق بر زنان ورزشکار در مقایسه با زنان غیرورزشکار دست
یافت .در کل با توجه به مطالب فوق ،هدف از تحقیق حاضر دادن پاسخ علمی به این پرسش است که
آیا بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ خوداثربخشی ،سلطه گری و حمایت اجتماعی
تفاوت وجود دارد؟ و با در نظر گرفتن تحقیقات انجام شدۀ پیشین آیا می توان چنین استنباط کرد که
احساس خوداثربخشی ،تمایل به سلطه گری و دریافت حمایت اجتماعی زنان ورزشکار نسبت به زنان
غیرورزشکار بیشتر است؟
1. Chelladurai & Doherty
2. Goldberg & Marks
3. Turner، Rejeski & Brawley
4. McAuley
5. Calfacs & Taylor
6. Duda & et al
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فرضيههاي پژوهش

 )1بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ خوداثربخشی تفاوت وجود دارد.
 )2بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ سلطه گری تفاوت وجود دارد.
 )3بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ حمایت اجتماعی تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش

در اين پژوهش جامعة آماري زنان ورزشكار شامل كلية ورزشكاران زن شهر اهواز بود كه حداقل
 2سال عضو باشگاه هاي ورزشي بوده و به طور مداوم به فعاليت ورزشي می پرداختند و محدودة سني
آنها بين  18تا  50سال می باشد و جامعة آماري غیرورزشکاران زن شامل كلية زنان شهر اهواز است
كه حداقل به مدت  2سال به طور مداوم فعاليت ورزشي نداشته و عضو هيچيك از باشگاه هاي ورزشي
نبوده اند و محدودة سني آنها بين  18تا  50سال می باشد.
روش نمونه گیری

نمونۀ این تحقیق شامل  200نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن( 100زن ورزشکار و  100زن
غیرورزشکار) شهر اهواز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .آزمودنی های ورزشکار
از بین  5منطقه شهر اهواز(شمال ،جنوب ،مشرق ،مغرب و مرکز) با اجرای آزمون در دو ورزشگاه از هر
منطقه و از هر ورزشگاه  10نفر و آزمودنی های غیرورزشکار از بین مناطق غیرورزشی(مثل پارک ها،
منازل و ) ...از بین  5منطقه و از هر منطقه  20نفر ساکن در شهر اهواز انتخاب شدند.
ابزار اندازهگيري

الف) :مقياس خوداثربخشي( :)1GSEاين مقياس كه توسط اولنديك و همكاران ( 2اولنديك،1984
اوزولد و كرو ،1986 ،3نقل از عسگري و همكاران )1382 ،ساخته شده است مبتني بر نظرية يادگيري
اجتماعي بندورا می باشد .اين مقياس  17مادهاي ،خودگزارشي و مداد-كاغذي و از نظر فهم براي افراد
 14سال به باال نوشته شده است .جهت بررسي پايايي آزمون خوداثربخشي از روش دو نيمه كردن استفاده
شد .ضريب پايايي آزمون از طريق روش اسپيرمن – براون 4با طول برابر  0/76و با طول نابرابر  0/76و از
روش دو نيمه كردن گاتمن 5برابر با  0/76به دست آمد و آلفاي كرونباخ با همساني كلي سئوالت برابر
 0/79به دست آمد كه رضايت بخش می باشد (نقل از براتي بختياري .)1375 ،در تحقیق حاضر نیز برای
تعیین پایایی مقیاس خوداثربخشی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل مقیاس به
1. General Self-Efficacy
2. Oalandik & et al
3. Ozold & croow
4. Spearman-Browen
5. Gutman
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ترتیب  0/84و  0/84و در سطح  p>0/05معنادار بود که بیانگر ضرایب پایایی قابل قبول این پرسشنامه
است .همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامة خوداثربخشي ،اين پرسشنامه را با مقياس حمايت اجتماعــي
همبسته كرده و مشخص شد كه بين اين دو مقـــياس همبستگي معنادار است( r=0/11و .)p=0/027
1
ب) :مقياس سلطهگري(خودگزارش دهي  Fكاليفرنيا) :اين پرسشنامه اولين بار به وسيلةآدورنوو همكاران
( )1950براي سنجش شخصيت سلطهگرا مطرح گرديد(نقل ازساپينگتون 1986 ،2؛ ترجمة  :حسين
شاهي برواتي .)1379 ،اين پرسشنامه توسط صالحي و شكر كن( ،1376نقل از زیره پور )1376 ،ترجمه
و به كار گرفته شده است و داراي  29ماده می باشد .همانطور كه در جدول زير آمده است در تحقيقات
قبلي پايايي و اعتبار پرسشنامه درصد بااليي بوده است.
جدول  .1ضرايب پايايي و اعتباري پرسشنامةسلطهگري درتحقيقات پيشين
(نقل از طيب نژاد)1382،
پاياي

سلطهگري

سال انجام تحقيق

صالحي و شكركن

1376

0/80

زيرهپور و شكركن

1376

0/80

اعتبار

تنصيف

آلفايكرونباخ

سئوالاعتباري

پرسشنامة جزم انديشي

0/75

0/35

0/54

0/75

0/35

0/54

در تحقیق حاضر ،برای تعیین پایایی مقیاس سلطه گری از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده
شده است که ضریب به دست آمده برای مقیاس به تربیب  0/86و  0/81می باشد که بیانگر پایایی قابل
قبول مقیاس است .همچنین برای تعیین اعتبار این مقیاس نمره آن را با سئوال کلی (مالک) همبسته
گردید و مشخص شد که بین این دو همبستگی معنی داری وجود دارد( r=0/47و .)p =0/0001
3
ج ) :مقياس حمايت اجتماعي ( آزمون  :) Philipsپرسشنامة حمايت اجتماعي توسط واكس و همكاران
( ،)1986تهيه گرديده است .اين مقياس داراي  23ماده است كه سه حيطه خانواده ،دوستان ،سايرين را
در بر می گيرد .در نمونه دانشجويان ايراني ضرايب پايايي خرده مقياس هاي خانواده ،دوستان و ديگران
به ترتيب  0/64 ،0/55و  0/54است .ضريب ثبات دروني كل مقياس حمايت اجتماعي  0/70است.
ناخدادناك ( ،)1377ضرايب پايايي پرسشنامه حمايت اجتماعي را به سه روش آلفاي كرونباخ (،)0/76
تنصيف ( )0/55و گاتمن ( )0/84محاسبه نموده است(نقل از باوی .)1383 ،در تحقيق حاضر ،براي تعيين
پايايي مقياس حمايت اجتماعي نيز از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شده است كه براي كل
مقياس به ترتيب  0/86و  0/75می باشد و حاكي از ضرايب قابل قبول می باشد.

1. Adorno & et al
2. Sappington
3. Wax & et al
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یافتههای پژوهش:

الف ) يافته هاي توصيفي :يافته هاي توصيفي اين پژوهش در جدول شمارة  -2ارائه شده است.
جدول  .2ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر نمره خوداثربخشي،
سلطه گري و حمایت اجتماعی زنان ورزشكار و غير ورزشكار
شاخص آماری
گروه ها

متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل نمره حداکثر نمره

تعداد

زنان ورزشکار

67/85

7/014

44

83

100

زنان غیرورزشکار

64/49

11/344

45

84

100

زنان ورزشکار

95/43

9/746

77

126

100

زنان غیرورزشکار

91/53

17/084

56

127

100

حمایت

زنان ورزشکار

17/78

3/454

10

23

100

اجتماعی

زنان غیرورزشکار

16/53

3/708

5

23

100

خوداثربخشی
سلطه گری

ب) يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش:

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری(مانوا) روی نمرات خوداثربخشي،
سلطه گري و حمایت اجتماعی زنان ورزشكار و غير ورزشكار
نام
آزمون

مقدار

DF

DF

فرضيه

اشتباه

F

سطح
معني داري() p

مجذور  Etaتوان آزمون

آزمون اثر پياليي

0/056

3

196

3/91

0/010

0/12

0/823

آزمون المبداي ويلكز

0/944

3

196

3/91

0/010

0/12

0/823

آزمون اثر هتلينگ

0/060

3

196

3/91

0/010

0/12

0/823

آزمون بزرگترين ريشه روي 0/060

3

196

3/91

0/010

0/12

0/823

همان طوري كه درجدول ،3مالحظه می شود سطوح معني داري همه آزمون ها ،قابليت استفاده از
مانوا را مجاز می شمارد .اين امر بيانگر آن است كه بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار حداقل از لحاظ
يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معني داري وجود دارند(  .)F =3/91 ،p =0/010براي پي بردن به تفاوت
ل از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا در جدول  ،4نشان داده شده است .در
مذكور ،نتـــايج حاص 
عین حال طبق جدول فوق میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/12می باشد یعنی %12درصد تفاوت های
فردی در نمرات اضطراب مرگ ،رضایت از زندگی ،نگرانی و امیدواری ،مربوط به عضویت گروهی
می باشد .از سوی دیگر توان آماری در این پژوهش برابر با  0/823است یعنی اگر این تحقیق  1000مرتبه
آزمون تکرار شود فقط  177مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.
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جدول شماره  .4نتایج اثرات بین آزمودنی ها از لحاظ نمرات خوداثربخشي،
سلطه گري و حمایت اجتماعی زنان ورزشكار و غير ورزشكار
متغيرها

مجموع

درجه

مجذورات آزادي

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معني داري

مجذور  Etaتوان آزمون

خوداثربخشی

564/480

1

564/480

6/346

0/013

0/10

0/781

سلطه گری

760/500

1

760/500

3/932

0/049

0/6

0/681

حمایتاجتماعی

73/205

1

73/205

5/702

0/018

0/9

0/725

با توجه به يافته هاي جدول ،4مشاهده می شود كه بین زنان ورزشكار و غير ورزشكاراز لحاظ میزان
خوداثربخشی ،تفاوت معني داري وجود دارد(  .)F =6/346 ،p =0/013در عین حال طبق جدول فوق میزان
تأثیر یا تفاوت برابر با  0/10می باشد یعنی  %10درصد تفاوت های فردی در نمرات خوداثربخشی ،مربوط
به عضویت گروهی می باشد .از سوی دیگر توان آماری برابر با  0/781به دست آمده است .یعنی اگر این
تحقیق  1000مرتبه آزمون تکرار شود فقط  219مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.
با توجه به يافته هاي جدول فوق مشاهده می شود كه بین زنان ورزشكار و غير ورزشكاراز لحاظ
میزان سلطه گری ،تفاوت معني داري وجود دارد(  .)F =3/932 ،p =0/049در عین حال طبق جدول
فوق میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/6می باشد یعنی  %6درصد تفاوت های فردی در نمرات سلطه گری،
مربوط به عضویت گروهی می باشد .از سوی دیگر توان آماری برابر با  0/681به دست آمده است.
یعنی اگر این تحقیق  1000مرتبه آزمون تکرار شود فقط  319مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً
تأیید شود.
با توجه به نتایج جدول -4مشاهده می شود كه بین زنان ورزشكار و غير ورزشكاراز لحاظ میزان مؤلفه
حمایت اجتماعی ،تفاوت معني داري وجود دارد(  .)F =5/702 ،p =0/018در عین حال طبق جدول
فوق میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/9می باشد یعنی  %9درصد تفاوت های فردی در نمرات نگرانی،
مربوط به عضویت گروهی می باشد .از سوی دیگر توان آماری برابر با 0/725می باشد .یعنی اگر این
تحقیق  1000مرتبه آزمون تکرار شود فقط  275مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.
بحث و نتيجه گيري

با توجه به سئوال مطرح شده ،اين پژوهش به دنبال آن بود تا مشخص نمايد «آيا ميزان خوداثربخشي،
سلطه گري و حمايت اجتماعي زنان ورزشكار بيشتر از زنان غيرورزشكار است ؟ »
فرضية اول  :بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ خوداثربخشی تفاوت وجود دارد.
بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق ،ميزان خوداثربخشي ورزشكاران زن و بيشتر از غيرورزشكاران
زن است ( p = 0/013و .)F = 6/346بنابراين فرضية اول تأييد شد .نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي
تحقيقات قبلي ؛ کران( ،)2004دوير و همكاران ( ،)2001مديسون و همكاران ( ،)2001تارنر و ریجسکی
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و براولی( ،)1997مك آلي ( ،)1993آدامی و همكاران( ،)1990سونستروم و مورگان ( )1989و همچنين
برنا و همكاران ( )1384همخواني دارد.
در تبيين يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه حاضر می توان به نظرية بقراط و سزار لومبرزو و همچنين
نتايج تحقيقات كران( ،)2004اكاندرم و تيكين ( )2002و پالسكا و شوينگ ( )2000اشاره كرد .زيرا
آنها انجام فعاليت هاي بدني را ايجادكننده و تضميني براي سالمت جسم و روان می دانستند و در
كل معتقدند كه جسم و روان با هم در ارتباط هستند .همچنين يكي از عالئم سالمت روان داشتن
عزت نفس باال و خوداثربخشي متعالي می باشد كه در تحقيق حاضر مشخص شده در زنان ورزشكار
بيشتر از زنان غيرورزشكار وجود دارد .اين يافته با گفتة انشل همخواني دارد .به نظر وي ادراك فيزيكي
بخشي از خودپنداره است.همچنين در تكميل اين مسئله می توان به نظر بندورا ( )1986اشاره كرد
كه؛ خوداثربخشي جزئي از خودپندارة فرد می باشد .از سوي ديگر حضور اشخاص ورزشكار در
ميادين رقابتي و به دست آوردن نتايج مطلوب كه با سطح توانايي ورزشكاران هماهنگ است ،همان
اهداف ميان مدت يا كوتاه مدت و در عين حال هدفي دست يافتني است كه موجب ارتقاء احساس
خوداثربخشي در افراد ورزشكار می شود .همچنين با توجه به ويژگي هاي گروه نمونه در تحقيق حاضر،
آزمودني هاي ورزشكار داراي مدارج تحصيلي عالي و مشاغل سطح باال و اثرگذار بيشتري نسبت به
گروه غيرورزشكار بوده كه اين امر طبق نظر بندورا( )1977و لووينجر(نقل از محمد هاشمي)1382،
باعث افزايش احساس خوداثربخشي در گروه مذكور می شود.
فرضية دوم  :بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ سلطه گری تفاوت وجود دارد.
براساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش ،ميزان سلطه گري ورزشكاران زن بيشتر از غيرورزشكاران
زن است( p = 0/049و .)F =3/932بنابراين فرضية دوم تأييد شد .نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي
پژوهش هاي قبلي ؛ ميشل فوكايولت ( ،)2003گلدبرگ و مارکس( ،)1997ويلوكس ( ،)1994برديمير
( ،)1994دادا و همكارانش ( )1991و همچنين فتحي ( ،)1381همخواني دارد.
در تبيين يافته هاي حاصل از بررسي اين فرضيه چنين می توان استنباط كرد كه افراد ورزشكار احتماالً
به دليل برخي ويژگي هاي منحصر به فرد مانند  :سالمتي جسماني باال و اعتماد به نفس زياد و تخلية
مناسب هيجانات و توانايي كنترل مناسب حاالت رواني و هيجاني ،از تسلط بيشتري نسبت به افراد
غيرورزشكار برخورداراند .از سوي ديگر طبق نتايج تحقيقات مختلف معلوم شده است که ،احساس
خوداثربخشي با سلطه گري ارتباط مثبت معناداري دارد و از آنجايي كه خوداثربخشي در گروه ورزشكار
به داليل مختلف ذكر شده در تبيين فرضية اول ،نسبت به افراد غيرورزشكار باالتر است ،اين مسئله نيز
می تواند باعث افزايش احساس سلطه گري و تسلط ،كه طبق نظر موري يكي از نيازهاي اساسي انسان
است و همچنين در نظر آدلر يكي از سبك هاي مقابله اي در زندگي نام برده شده است ،شود .تبيين
حاضر با نظرية بندورا ( )1997-1977همخواني دارد .وي بيان می كند ،افرادي كه خوداثربخشي زيادي
داشته باشند ،كارهاي سخت و اشياء هيجان انگيز انتخاب می كنند .همچنين با توجه به ويژگي هاي
آزمودني هاي اين تحقيق می بينيم كه آزمودني هاي ورزشكار داراي تحصيالت عالي و مشاغل سطح
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باال و تأثيرگذار نسبت به غيرورزشكاران هستند كه اين امر با تأثيرپذيري از تصورات قالبي و فرهنگ
موجود ،باعث دريافت بازخورد مثبت از سوي ديگران و ايجاد حس تسلط در فرد می شود .اين تبيين با
نظر كارن هورناي (ترجمة خواجه نوري1354،؛نقل از زيره پور )1376،همخواني دارد .وي بيان می كند،
عوامل اجتماعي در داشتن عطش قدرت و تسلط تأثير گذارند.
فرضية سوم :بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ مؤلفۀ حمایت اجتماعی تفاوت وجود دارد.
براساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق مشخص شد ،ميزان حمايت اجتماعي ورزشكاران زن بيشتر از
غيرورزشكاران زن است( p =0/018و .)F = 5/702بنابراين فرضية سوم تأييد شد.
نتايج حاصل از اين فرضيه با يافته هاي پژوهش هاي قبلي؛ وایوگ و روش( ،)2003وان ( ،)2003كتل
( ،)1998چیالجوی و دوهرتی( )1998و همچنين پاشا و همكاران ( ،)1385همخواني دارد.
به طور كلي در تبيين اين يافته می توان به گفتة برخي پژوهشگران استناد كرد كه بيان می كنند،
مشاركت كردن در فعاليت هاي ورزشي جمعي ،يك نظام حمايت خودساخته را می تواند به وجود
آورد .به عالوه در تحقيقات تعدادی از محققان بين حمايت اجتماعي و خوداثربخشي افراد ورزشكار
رابطة مثبت معناداري وجود دارد .همچنين ،عالوه بر وجود عوامل حمايتي كه براي فرد ورزشكار وجود
دارد مثل شغل و تحصيل و قدرت بدني باال ،از سوي ديگر يك شخص ورزشكار عالوه بر اينكه همانند
افرادغيرورزشكارمی تواندازهمةمنابعحمايتيمثلحمايتخانوادهودوستانوآشنايانبرخوردارباشد،
با عضويت در تيم هاي ورزشي و يا فدراسيون هاي مختلف مربوط به ورزش حرفه اي اش ،پشتيباني و
حمايت چند جانبه اي به دست می آورد و اين نيز دليلي بر قوت حمايت اجتماعي ورزشكاران است.
از سوي ديگر كتل ( )1998طی پژوهشهايش بيان می كند كه زنان تمايل به ارتباط نزديك و صميمی با
دوستان و خانواده دارند و در صدد كسب حمايت اجتماعي بر می آيند .از سوي ديگر ورزش و فعاليت
بدني جمعي و انفرادي به خودي خود باعث به وجود آوردن يك نظام حمايت اجتماعي پيشرونده و
ارتباطات مناسب و فراوان اجتماعي براي فرد ورزشكار چه زن و چه مرد شده است .اين نكته تبييني
در جهت نتايجي است كه نشان می دهد زنان ورزشكار از زنان غيرورزشكار ،داراي حمايت اجتماعي
بيشتري هستند و تفاوت معني داري بين دو گروه فوق از این نظر وجود دارد.
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