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 چکیده

 - تحقیق از نظر نوع توصیفی ی بود. روششاخگسه يزنان براساس الگو یمدل انگیزة مشارکت ورزش یطراحهدف از این پژوهش 
مربیان،  در زمینۀ ورزش همگانی (مانند مدیران، کارشناسان، نظرصاحبزنان آماري این تحقیق را تمامی  ۀجامع .انتخاب شدهمبستگی 

متغیر داراي  سؤاالتاد برابر تعد 20 اسالیپاسمارت  افزارنرمي در ریگنمونهبراساس مبناي  .دادندیتشکیل م معلمان، استادان و سایر)
 وانتخاب  در دسترس) و به روش هدفمند و 380= 19*  20) براي تخمین نمونه تعیین شد (سؤال 19(ساختاري =  سؤالبیشترین تعداد 

. روایی بود کرتیل يادرجهپنج فیو ط یبیترت اسیبراساس مق یپرسش 37 ۀساختمحقق ۀپرسشنام ،ابزار اصلی پژوهشنظرخواهی شدند. 
صورت ی سازه بهپایایی و روایارزیابی شد. سپس ی ورزشمدیران تن از  7و  مدیریت ورزشی تادانتن از اس 7 ها توسطمحتوایی پرسشنامه

، ابعاد خدمات ورزشی، امکانات هاافتهراساس یب د.ش دییتأ اسالیافزار اسمارت پبا استفاده از نرم هاافتهیشده در قسمت مراحل گزارش
ابعاد جوامع ورزشی،  تند.ي در تبیین عوامل ساختاري داشدارمعناترتیب اولویت نقش ي ورزشی و بازاریابی ورزشی بهدادهایروورزشی، 

اي ي در تبیین عوامل زمینهدارمعناترتیب اولویت نقش ي ورزشی، علوم ورزشی و کارکردهاي ورزشی نیز بههانقشفرهنگ ورزشی، 
 ي در تبیین عوامل رفتاريدارمعناترتیب اولویت نقش داشتند. همچنین ابعاد دانش ورزشی فرد، رفتار ورزشی فرد و نگرش ورزشی فرد به

گیزة فعالیت عوامل ساختاري، عوامل رفتاري و ان مستقیم بر طوربه ايداشتند. در بخش تحلیل مسیر نتایج نشان داد که عوامل زمینه
فتاري ربود. عوامل  دارمعناي داشت. همچنین اثر عوامل ساختاري بر عوامل رفتاري و انگیزة فعالیت ورزشی دارمعناورزشی اثر مثبت و 

ن در گفت که انگیزش مشارکت ورزشی در زنا توانیمي داشت. براساس نتایج پژوهش دارمعناة فعالیت ورزشی اثر مثبت و نیز بر انگیز
 . ردیگیماز طریق عوامل رفتاري صورت  تینها

 

 يدیکل يهاواژه
  شاخگی، ورزش زنان.انگیزة ورزشی، فعالیت ورزشی، مدل سه

 
  

                                                           
  ut.ac.ir1358-m_kamareh:Email@                                                                          02161118808نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 

                                                                              



 1400پاییز ، 3 ، شمارة13هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            90
 

 

 مقدمه

ي مکرري تأثیرات مفید و پایدار جسمانی و هاپژوهش

و شواهد  اندرساندهروانی ورزش را در اقشار مختلف به اثبات 

ة فعالیت شدشناختهعلمی و تجربی بسیاري دربارة منافع 

بدنی و مشارکت ورزشی مشاهده شده است، اما هنوز هم 

ورزش کردن در ایران جایگاه شایان توجهی در زندگی مردم 

حصوالت ورزشی جزو ثابتی از سبد خانوارها و ندارد و م

. آمار تقریبی سرانۀ )1(نیستند  هاخانوادهالگوهاي فراغتی 

درصد است،  20در ایران کمتر از مشارکت ورزشی 

درصد  70در عمده کشورهاي پیشرفته بیشتر از  کهیدرحال

). 1396برنامۀ ششم توسعۀ ورزش،  سینوشیپ( است

ي تندرستی و نشاط هاشاخصمتناسب با این مشکالت 

اجتماعی در کشور وضعیت بحرانی دارند. بنابراین نیاز به 

براي تغییر در گرایش زنان به ورزش  مندنظاممداخالت 

بررسی این موارد براي زنان نشان . شودیماحساس  شدتبه

که در همین سطح ورزش کشور، میزان مشارکت  دهدیم

 کهیدرحال، استمراتب کمتر از مردان ورزشی زنان به

و نیازهاي ورزشی  ترنامناسب آنهاي سالمت در هاشاخص

 و مشکالت مسائل با دیرباز از بیشتر است. زنان آنها

فقدان  مشکالت، این از . یکیاندبوده مواجه زیادي اجتماعی

 دور چنداننه تاریخی در ورزش به پرداختن امکان و فرصت

 زنان از نیمی بیش از که است داده نشان است. تحقیقات

 دیگر، سوي از .ندارند فیزیکی فعالیت فراغت، اوقات در

 رایانه با کار تلویزیون و تماشاي مانندفعاالنه ریغ رفتارهاي

 مثل ییهایسرگرمجاي  و شده شایع بسیارآنها  بین در

 . تحقیقات)2(گرفته است  را غیره و يروادهیپ بچه، با بازي

 يهایآمادگ در که بانوان است این بیانگر علمی مشاهدات و

 باو  برخوردارند سطح نامطلوبی از قامت وضعیت ی وجسمان

 فرهنگی مالحظات و ي اسالمیهاارزش حفظ به توجه

 دارند.  آقایان به مضاعفی نسبت حرکتی محدودیت

 هر در مختلف اقشار ورزشی مشارکت تحلیل براي

و  اهداف عقاید، و هایژگیو عامل سه بررسی جامعه،

 است. ضروري گروهی و فرد رفتار و محیط افراد، يهازهیانگ

 بروز عامل نیترمهم هازهیانگ شناخت عامل، سه این بین از

در همین  .)3( دشویم محسوب افراد رفتارها در ایجاد و

 خودخوديبه ورزش جامعه، افراد از بسیاري در نظرزمینه 

اما شواهد  ؛شودیم ارزیابی و مفید مثبت ارزشمند، فعالیتی

 و در ورزش گرایش به مشارکتدر عمل که  دهندیمنشان 

بدنی در جامعه وضعیت مناسبی ندارد  يهاتیفعال انجام

 دلیل این مسئله این است که در مشارکت ورزشی، .)4(

 بیان به انگیزش .)5(ند و زودگذر ریمتغ نگیزةداراي ا افراد

 انگیزش این فرد. تالش و شدت جهت از است عبارت ساده

 میزان ولی ،خوردیمچشم  به انسانی يهاتیفعال تمامی در

 افراد نیچن. هماست متفاوت شرایط، به توجه با آن نوع و

 کلید ،هازهی. انگ)6( اندمتفاوت منبع انگیزش به توجه با نیز

 توانندیم و روندیم شماربه فعالیتی و کار هر انجام

 موجب یا کنند هدایت و تقویت تحریک، افراد را رفتارهاي

 از توانندیم هازهیانگ شوند. دامنۀ آن توقف و کنترل

 کامالً رفتارهاي براي هازهیانگتا  فیزیولوژیک رفتارهاي

 مستقل ،هازهیانگ این. شامل شوند را رانندگی مانند ارادي

 بسیار اجتماعی رفتارهاي تداوم براي و کیفیت، نوع از

 ، اهدافآنها تخریب یا تضعیف با کهيطوربه اند،تیبااهم

 .)7( شودیم روروبه جدي يهاچالش با افراد رفتاري

ي هاتیفعالي زنان براي شرکت در هازهیانگبنابراین بررسی 

اینکه تحقیقات  ژهیوبه دارد.ورزشی اهمیت زیاددي 

اغلب به بررسی موانع و مشکالت ورزش بانوان  هگرفتانجام

. اندنداشتهزیادي بر عامل مهم انگیزه  دیتأکپرداخته و 

ي هاتیفعالي زنان براي شرکت در هازهیانگبررسی و یافتن 

شدن  تریغنابتدا به  تواندیمبر آن  مؤثرورزشی و عوامل 

 توانندیمث کمک کند و در ادامه مدیران ادبیات این مبح

یی که زنان براي شرکت در فعالیت هازهیانگبا توجه به 

ورزشی دارند و همچنین شرایط موجود (نقاط قوت، موانع 
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منظور شرکت هرچه بیشتر یی را بههابرنامهو مشکالت و...)، 

زنان در فعالیت ورزشی طراحی کنند تا شاهد  تریاصولو 

 بت بر سطوح مختلف جامعه باشیم.مث راتیتأث

 يهاکنندهنییتع مورد درگرفته انجام يهاپژوهش

نشان  ورزشی، يهاتیفعال در شرکتمنظور به انگیزشی

 جنسیت،براساس  افراد مشارکت میزان که دهدیم

اقتصادي  – اجتماعی وضعیت و تحصیالت سنی، يهاگروه

ي کلی در ریگجهتصورت کلی چند متفاوت است. به

تحقیقات این زمینه وجود دارد که شامل رویکردهاي 

رد ي و رفتاري هستند. در تحقیقات رویکانهیزمساختاري، 

) در طراحی مدل 1397ساختاري، بنار و همکاران (

مشارکت ورزشی در استان گیالن نشان دادند که عوامل 

ي هامؤلفهاز طریق  تینهامدیریتی، خدماتی و محیطی در 

. )1(شوندیمنجر به توسعه مشارکت ورزشی فردي م

عوامل اثرگذار بر مشارکت  نیی) در تب1396( يدیمج

طور به ين داد که عوامل فردمنظم نشا انهیماجراجو یورزش

 .)10( ندایطیعوامل مح ریتأث تحت دارو معنا میمستق

مشارکت  بر اثرگذارعوامل  نیی) در تب1395زاده (بیخط

فردي، سازمانی و عوامل میانمنظم نشان داد که  یورزش

ۀ پیش، حین و پس از فعالیت ورزشی مرحلمحیطی بر سه 

 .)11( گذارندیماثر 

) 1396همکاران (در تحقیقات حوزة رفتاري، اسالمی و 

با انگیزة  يمداو خودکار ینیبخوش نیب گزارش کردند که

. امینی و )8(ي وجود دارد دارمعنارابطۀ  یورزش شرفتیپ

و مشارکت  زهیانگ نیکه ب) نشان دادند 1396همکاران (

 يمعنادارۀ شهرستان اصفهان رابط ییبانوان روستا یورزش

 ۀمقایس یبررس در) 1394و همکاران ( يریپ. )9( وجود دارد

جنسیتی در انگیزش مشارکت ورزشی  يهاتفاوت

 هاتمامی مؤلفه درنشان دادند که آموزان ورزشکار دانش

جز به )و تفریح یابیآمادگی، رهایی انرژي، دوست موفقیت،(
                                                           

1. Dollman  & Lewis 

 ر از پسران بودیشتمشارکت دختران ب ةمهارت، انگیز ۀتوسع

 سۀیمقا یبررس در) 1394و همکاران ( ییمرتضا .)12(

 يهادر ورزش يمشارکت زنان خراسان رضو يهازهیانگ

 يهازهیانگ تیاولو نیبگزارش کردند که  یآب یحیتفر

 يتفاوت معنادار یآب یحیتفر يهامشارکت زنان در ورزش

 هزیانگ نیترکسب لذت و آرامش مهم ةزیوجود دارد و انگ

). در پژوهش خود 1394احمدي و همکاران (. )2( است

جسمانی و نگرش به ورزش  نفسعزتنشان دادند که بین 

 .)13(داري وجود دارد معنابا مشارکت ورزشی زنان رابطۀ 

 يهازهیبین انگ نشان دادند که) 1392و همکاران ( ینیحس

کننده در مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت

ي وجود دارمعناشهرداري مشهد رابطۀ ورزشی  يهاتیفعال

 ۀرابط) در بررسی 1392نژاد (نما و حیدريدارد. قدرت

مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان  ةانگیز

 يهازهیانگ نیبگزارش کردند که دانشگاه شهید چمران 

 زانیبا م یو تعامل اجتماع یسالمت جسمان ،یدابلذت و شا

 وجود دارد یمعنادار و مثبت ۀرابط انیدانشجو یبدن تیفعال

موانع مشارکت  یبررس در) 1388و همکاران ( انینادر .)14(

موانع  دادند کهنشان  زهیزنان و ارتباط آنها با انگ یورزش

) یروان يمشکالت فرد ،ی(نداشتن عالقه، ناآگاه يفرددرون

. در تحقیقات )15(ي دارند دارمعناورزشی رابطۀ با انگیزة 

در پژوهشی  )2010( 1دولمن و لویسخارجی این حوزه 

ی در مشارکت شناخترواننقش فاکتور نشان دادند که 

ماریانو و  .)20( است رفتاري ياز فاکتورها بیشتر ورزشی

 ةزیو انگ تینوع شخص) نشان دادند که 2017همکاران (

ي با هم دارند دارمعناینی رابطۀ پیلیزنان ورزشکار ف یورزش

 يهاتفاوت) در بررسی 2016. دینر و همکاران ()6(

گزارش کردند که در  ورزشبه  زهیدر عالقه و انگ یتیجنس

طور ي جنسیتی وجود دارد و بههاتفاوتي ورزشی هازهیانگ

ي و روحیۀ رقابتی انگیزة ریپذسکیرعلت مردان به معمول
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 .)7(بیشتري نسبت به زنان دارند 

دستوم و ي و محیطی، انهیزمدر تحقیقات با رویکرد 

مصرف در  يسبک و الگو ی) در بررس1393همکاران (

شهر رشت گزارش  يشهررونیزنان درون و ب یفراغت ورزش

صورت سبک به شتریزنان ب یکه فراغت ورزش ندکرد

ورزش  ۀتوسع ي) در الگو1391( يصفار. است یرمشارکتیغ

سطح  ۀمختلف اثرگذار بر توسع يرهایمتغ رانیا یهمگان

و  یتیریشور را در سه سطح، رفتار، مدورزش ک یهمگان

او نشان داد که دو سطح  يهاافتهیکرد.  يبنددسته یطیمح

 يرفتار طحبر س ياثرگذار قیاز طر یتیریو مد یطیمح

شدن ورزش)  ی(همگان یورزش همگان ۀموجب توسع

در  )2009(لیو  در تحقیقات خارجی دي .)4( شوندیم

خود در خصوص وضعیت سکونتی افراد و دسترسی  قیتحق

 و میادین طبیعی، فضاهاي از استفاده به فضاي ورزشی،

 سال طول در خاص اقلیمی شرایط از استفاده ،هاپارك

کرد ارتباط باالیی بین این متغیرها با انجام مشارکت  دیتأک

) در بررسی تحلیل 2012( 1ورزشی وجود دارد. سوگیاما 

ي شرکت در ورزش همگانی گزارش کرد انگیزة هازهیانگ

اصلی براي مشارکت در ورزش انرژي اجتماعی، تناسب اندام 

ز کار، انگیزة درونی، کار گروهی، سرگرمی، خستگی ناشی ا

انگیزة بیرونی و رقابت است و تفاوت معناداري براي 

تناسب  عواملۀ هم .)19(مشارکت زنان و مردان وجود دارد 

 م،یشناخت، عوامل ت یا یاندام، مهارت/ تسلط، لذت، وابستگ

براي ی، خارج يهاو پاداش نیاز والد تیرقابت، حما

در فاکتور انگیزش، مهم  يدارکنندگان با تفاوت معناشرکت

 .)18( است

برخی تحقیقات هم به بررسی ابعاد انگیزة ورزشی 

انگیزة  ) در بررسی2013و همکاران ( 2. یونساندپرداخته

                                                           
1 . Sugiyama 
2 . Younes 
3 . Pacheco LA 
4 . Symonds, M. L., & Russell, W 

زنان ورزشکار در  ندنشان داد نیورزشکاران زن در فلسط

بیشتري  یرونیورزش انگیزة بشرکت در  يبرا نیفلسط

خدمات تخصصی  نی. همچنانگیزة درونی دارندنسبت به 

 در ورزش بود. مشارکت يانگیزة زنان برا ینیبشیپعامل 

در  یزشیعوامل انگبررسی ) به 2012( 3پاچرکو و همکاران

ی پرداختند. دانشگاه يهامشارکت زنان در ورزش خصوص

) در بررسی 2018( 4سایمون و راشلدر تحقیقات خارجی، 

دانشجویان دانشگاهی در  یرونیو ب یدرون یانگیزة ورزش

هاي آمریکا نشان دادند که در مقایسه با شواهد علمی دهه

هاي درونی براي هاي بیرونی نسبت به انگیزهاخیر، انگیزه

 5هیردن .)16(اند مشارکت ورزشی بیشتر تغییر کرده

 یو مشارکت ورزش زهینوع انگ نیروابط ب) در بررسی 2014(

 نیکه ب ی نشان دادجنوب يقایآفر انیدانشجو انیدر م

 نیب و مثبت وجود دارد یهمبستگ یرونیو ب یذات زشیانگ

مشارکت در ورزش،  يو انگیزة آنها برا یتیجنس يهاگروه

  .)17( وجود دارد يداراختالف معنا

ي هادگاهیدتحقیقات خارجی و  یبا بررس یطور کلبه

 افتیدر توانیزنان در ورزش م مشارکت ۀنیدر زم موجود

نگاه  دوي شرکت زنان در ورزش دارا تیمقبول زانیم

 کی. در است وستاریپ کیدر  نینابینگاه ب کیو  يحداکثر

 یزنان موضوع يبرای رقابت يهاورزش وستار،یپ نیقطب از ا

زنانه در تعارض  يهایژگیشده است که با و ینامناسب تلق

 ،زنان يگزارش سازمان ملل بخش توسعه برا( 6است

 خاص طورهمواره ورزش و به زین یخی. در بستر تار)2007

در . است شدهیم یمردانه تلق یموضوع یورزش يهارقابت

داشته  یاندک اریطرفداران بس دگاهید نیا ریاخ يهاسال

از  یتیجنس ضیتبع مربوط به عدم نیاست. اما اگرچه قوان

شرکت زنان در  يبرا را يشتریب يهافرصت 1970 ۀده

5 . Heerden 
خود از طرفداران  نینو کیگذار المپانیبن کوبرتن باشد که زیبرانگتعجب دیشا.  6
 .بوده است دگاهید نیا
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معتقدند که هنوز  یبرخ نیوجود ا با، ورزش فراهم ساخت

 در ورزش به نفع مردان وجود دارد زیآمضیتبع طیشرا زین

ي هاشهیطور خاص اندگرا و بهيطرفداران تساو .)21(

خواهان  وستاریپ نیاز ا يگریاما در قطب د ی،ستینیفم

ي هاها از جمله ورزشعرصه ۀبرابر در هم يهافرصت جادیا

 اند. منتقدان فرهنگزنان و مردان بوده نیدر ب یرقابت

 مردان یمردساالر، ورزش را همواره تحت سلطه و هژمون

نظر از معتقد است صرف نینابیسوم و ب دگاهید .انددانسته

 يو نهادها یورزش يهاتیمردان در فعال ۀسلط زانیم

در ورزش،  یتیجنس ۀشیآثار کل نیهمچن و ورزش مرتبط با

 در ناپذیرو نوع ورزش از موضوعات انکار تیجنس تناسب

 .است مردان و زنان يبرا یورزش يهارقابت تیمقبول مورد

 انتظاراتي به معنا یتیجنس ۀشیکل کرد،یرو نیبراساس ا

زنانه  يرفتارها ها و انتظارات مربوط بهاز نقش شدهنهینهاد

 کیمناسب بودن  در کنندهنییتع یو مردانه در جوامع نقش

. غالب بودن )22( دارد زنان و مردان يبرا یورزش ۀرشت

هریک از رویکردها در توجه به ورزش بانوان کشور تا حد 

سطوح  1ة توسعۀ آن است. در شکل کنندتیهدازیادي 

ي نسبت به ورزش زنان از تحقیقات هادگاهیدانواع حمایت و 

 ي شده است.بندجمعي پیشین هارسانهعلمی و شواهد 

به ضرورت  توانیمورزش زنان با نگاهی دقیق به مفهوم 

 برسیم نتیجه بدین شاید دقت، اندکی باآن پی برد.  تحقق

 برعالوه زن زیرا دارد، بیشتر اهمیتی زنان براي ورزش که

 دسته یک دارد، مرد با جسمانی نیازهاي در که مشترکاتی

 از بانوان ،دیتردیب .دارد نیز اختصاصی يهایژگیو و نیازها

 از مردان به نسبت بدنی، تربیت و ورزش به پرداختن نظر

 این در زن ویژگی نیترمهم .برخوردارند بیشتري محدودیت

 اختصاص. است خانواده کانون در او محوري نقش باره،

 يهاورزش و بدنی يهاحرکت انجام براي اندك فرصتی

 گوناگون کارهاي انجام درست يهاوهیش اتخاذ و مناسب

 عوارض و پیامدها از بسیاري برابر در را بانوان تواندیم منزل،

 فیزیولوژیک جنبۀ از هم کند. ورزش ایمن کار سختی منفی

 بسزایی اهمیت زنان اجتماعی براي و روانی جنبۀ از هم و

 ایجاد در زنان ورزش اجتماعی، تأثیرات ۀنیزمدارد. در 

 تبادل وها مهارت انتقال زنان، در روابط الفت و محبت

 ي تحقیقات).بندجمعباشد ( مفید تواندیها متجربه

مقدمه و پایۀ مدیریت ورزش زنان داشتن اطالعات است 

از طریق تحقیقات و  ازین موردو دستیابی به اطالعات 

ورزش  نوین توسعۀ يهامدلاست.  ریپذامکاننیازسنجی 

دارند. از  یدتأکي مداريمشتررویکرد  نقش به شهروندي

 نیازمند ي ورزش در جامعۀ زنان،سازفرهنگطرفی دیگر 

 چنین در ي نوین است.هاروشی و شناسایی شناسبیآس

و داشتن  مستلزم شناخت ریزي،امر برنامه شرایطی

ي و فکري مناسب دارد. هدف از ریگمیتصمي هامدل

اي از مدلسازي در مدیریت و توسعه، اقدام به نوع ویژه

ي است تا با اتکا به فنون و نگرندهیآپژوهی و آینده

هاي محتمل را به ي انسانی، آیندههامدلبندي صورت

هاي ممکن، مرجح و مطلوب تبدیل کرد. با توجه به آینده

ي هاتیفعال در شارکتم انگیزة ادبیات قوي در زمینۀ

اکنون نیاز به ارائۀ مدل و  در بخش زنان خصوصورزشی به

ي پراکنده است. سؤال اصلی پژوهش این هاافتهتجمیع ی

ة انگیزش زنان به کنندنییتعاست که عوامل اصلی و 

 شدن یجهانمشارکت ورزشی با توجه به تغییر و تحوالت 

چگونه  آنهابین  اند؟ برایند روابطاخیر کدام چند سالدر 

 است؟

شاخگی و مدل مفهومی پژوهش بر مبناي الگوي سه

براساس مطالعات پیشین در زمینۀ انگیزة مشارکت ورزشی 

در  شدهییشناساي ریگجهتطراحی شده است، زیرا 

شاخگی است. تحقیقات مرورشده منطبق بر ابعاد الگوي سه

ي است که سه دسته عوامل اهینظرشاخگی الگوي سه

کند که در ي، ساختاري و رفتاري را بررسی میانهیزم

ي اجتماعی داراي عمومیت و شمولیت باالیی هاستمیس
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 .)23(هستند 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 یشناسروش

همبستگی، از نظر  - این تحقیق از نظر نوع توصیفی

ها، میدانی بود. آوري دادههدف کاربردي، از نظر روش جمع

آماري این تحقیق را تمامی  ۀجامعدلیل ماهیت پژوهش به

در زمینۀ ورزش همگانی مانند مدیران و  نظرصاحبزنان 

ي ورزشی، مربیان، معلمان هاسازمانکارشناسان زن در 

جامعۀ ( دادندیتشکیل م زن ورزش و استادان دانشگاهی

عنوان زنان زیرا از یک طرف به ،)محدود اما نامشخص

و از طرف دیگر  شوندیمدر ورزش محسوب  کنندهمشارکت

براي تخمین نمونه، در این زمینه تجربه و تخصص نیز دارند. 

 افزارنرماز مبناي روش مدلسازي معادالت ساختاري در 

برابر  20تا  10صورت بدین .استفاده شد اسالیپاسمارت 

(ساختاري  سؤالمتغیر داراي بیشترین تعداد  سؤاالتتعداد 

عنوان تعداد نمونه باید انتخاب شود. بر این ) بهسؤال 19= 

). در 380= 19 × 20برابر انتخاب شد ( 20اساس مبناي 

انتخاب و  در دسترسنفر به روش هدفمند و  380نتیجه 

. است بق با جدول مورگان نیزنظرخواهی شدند. نمونه منط

 است. 1صورت جدول مشخصات نمونۀ آماري به

 
 آماري پژوهش ۀنمون یشناختتیجمع. مشخصات 1جدول 

 زیربخش مشخصه

 درآمد کلی خانواده
 میلیون به باال 5 میلیون 5تا  2بین  میلیون 2تا  1بین  میلیون 1کمتر از 

54 116 121 89 

 وضعیت شغلی
  بیکار آزاد رسمی

103 200 67  

 تحصیالت
 دکتري لیسانسفوق لیسانس دیپلمدیپلم و فوق

102 159 101 18 

 تأهل
   متأهل مجرد

225 155   

  بیشترین کمترین میانگین سن
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 37 ۀساختمحقق ۀپرسشنام ،ابزار اصلی پژوهش

 کرتیل يادرجهپنج فیو ط یبیترت اسیبراساس مق یپرسش

شده است:  لیاز دو قسمت تشک قیتحق نیا ۀ. پرسشنامبود

است و  یشناختتیجمع يهاقسمت اول، شامل پرسش

پرسشنامه است که  یاصل يهاقسمت دوم، شامل پرسش

و  ییشده است و روا مطرح قیتحق يهاهیبراساس فرض

عامل  14در  هیگو 70شد. پرسشنامه شامل  دییآن تأ ییایپا

 یابیچهار عامل (بازار يکه در بعد ساختار یصورتبعد به 4و 

 يدادهایو رو یخدمات ورزش ،یامکانات ورزش ،یورزش

 ،یورزش ي(کارکردهاعامل اي پنج )، در بعد زمینهیورزش

و جوامع  یورزش يهانقش ،یفرهنگ ورزش، علوم ورزش

فرد،  یسه عامل (دانش ورزش ي)، در بعد رفتاریورزش

 یزشیفرد) و در بعد انگ یفرد و رفتار ورزش ینگرش ورزش

روایی . ) قرار داشتیو انگیزة درون یرونیدو عامل (انگیزة ب

مدیریت  تادانتن از اس 7 ها توسطمحتوایی پرسشنامه

ارزیابی شد. سپس ی زن ورزشمدیران تن از  7و  زن ورزشی

شده در قسمت صورت مراحل گزارشپایایی و روایی سازه به

د. ش دییتأ 1اسالیافزار اسمارت پبا استفاده از نرم هاافتهی

از روش مدلسازي معادالت  هاافتهیتحلیل  منظوربه

اول و  ۀمرتب يدییساختاري در دو بخش تحلیل عاملی تأ

غیرطبیعی  سببه شد. بهدوم و تحلیل مسیر بین آنها استفاد

ر متغیرهاي پژوهش (نتایج آزمون بیشتبودن توزیع 

اسمیرنوف) و نیاز به آزمون فرضیات میانجی،  –کولموگروف 

 د.شاستفاده  اسالیافزار اسمارت پاز نرم

 

  هاافتهی

در ابتدا متغیرهاي پژوهش براساس میانگین و انحراف 

 توصیف شدند.  2استاندارد به صورت جدول 

 توصیف متغیرهاي پژوهش .2جدول 
 انگیزة فعالیت ورزشی عوامل رفتاري عوامل ساختاري ايعوامل زمینه

 M S.D مؤلفه M S.D مؤلفه M S.D مؤلفه M S.D مؤلفه
کارکردهاي 

 ورزشی
 83/0 97/3 بازاریابی ورزشی 75/0 94/3

دانش ورزشی 
 فرد

05/4 02/1 
انگیزة 
 درونی

05/4 08/1 

 95/0 21/4 امکانات ورزشی 95/0 07/4 فرهنگ ورزش
نگرش ورزشی 

 فرد
97/3 03/1 

انگیزة 
 بیرونی

15/4 03/1 

 02/1 07/4 مجموع 05/1 08/4 رفتار ورزشی فرد 96/0 22/4 خدمات ورزشی 84/0 98/3 علوم ورزشی

 86/0 28/4 جوامع ورزشی
رویدادهاي 

 ورزشی
    16/1 20/4 مجموع 07/1 06/4

       12/1 03/4 مجموع 06/1 16/4 ي ورزشیهانقش
          08/1 98/3 مجموع

                                                           
1. Smart PLS 

  81 19 71/31 (سال)

 متوسط طوربه سابقۀ فعالیت ورزشی

 بیشترین کمترین میانگین 

 62 1 94/8 چند سال

 30 1 53/7 روز در ماه

 15 1 12/5 ساعت در هفته

 ي چاپیهارسانهو  روزنامه تلویزیون و رادیو تبلیغات محلی و محیطی ي ورزشیهارسانه
ي اجتماعی هاشبکه

 مجازي

 150 70 83 57 میزان استفادة فعلی

 182 64 91 43 قابلیت جذب به ورزش همگانی
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سنجش برازش مدل  منظوربه: یريگروایی مدل اندازه

از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا  ،گیرياندازه

د. پایایی شاخص براي سنجش پایایی درونی، شاستفاده 

شامل سه معیار ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ و 

پایایی ترکیبی است. روایی همگرا میزان همبستگی یک 

و روایی واگرا نیز  دهدمیهاي خود را نشان سازه با شاخص

 ۀهایش در مقایسه با رابطیک سازه با شاخص ۀمیزان رابط

 ۀهاست. بارهاي عاملی از طریق محاسبیر سازهآن سازه با سا

هاي یک سازه با آن سازه، محاسبه مقدار همبستگی شاخص

است.  4/0و مقدار مناسب آن برابر یا بیشتر از شود می

مربوط به خود باالتر  ةها در سازسنجه ۀبارهاي عاملی هم

پژوهش براساس  وتحلیلیهبود؛ در ادامه، تجز 4/0از 

یدشده صورت گرفته است. روایی همگرا با أیهاي تسؤال

 )AVE1(شده استفاده از معیار متوسط واریانس استخراج

 5/0که میزان مطلوب آن مساوي و باالتر از  شودیارزیابی م

، نمایانگر مناسب AVEاست. نتایج خروجی از مدل براي 

(داوري و رضازاده،  است (AVE)بودن معیار روایی همگرا 

گیري، از دو رسی روایی واگراي مدل اندازهبر براي. )1395

و معیار فرونل و  2ماتریس روایی همبستگی متغیر التنت

 . براساس این معیار، روایی واگراي قابلشداستفاده  3الکر

قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، 

هایش هاي دیگر تعامل بیشتري با شاخصنسبت به سازه

یعنی روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبولی است که  ؛دارد

براي هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین  AVEمیزان 

هاي دیگر در مدل باشد. در این پژوهش آن سازه و سازه

شود که همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از مشخص می

هاست. در نتیجه روایی همبستگی آن سازه با سایر سازه

 )4CR (. پایایی ترکیبیشودمیید أیدل، تواگراي م

 ۀوسیلآن به ۀهایی نسبت به روش سنتی محاسببرتري

                                                           
1. Average Variance Extracted 
2. Latent variable correlation 

صورت ها نه بهپایایی سازه .همراه داردآلفاي کرونباخ را به

هایشان با یکدیگر و مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه

. )1395(داوري و رضازاده،  دشوبار عاملی محاسبه می

و  70/0رها داراي مقدار آلفاي کرونباخ باالي تمامی متغی

این است  ةدهندبودند که نشان 80/0پایایی ترکیبی باالي 

که مدل داراي پایایی (چه از نظر آلفاي کرونباخ و چه از 

 لحاظ پایایی ترکیبی) مناسبی است.

برازش مدل ساختاري: با استفاده از معیارهاي ضریب 

 و ضریب  )2R(ین ، ضریب تعی)values-T(معنادار 

. شد، برازش مدل ساختاري، ارزیابی )2Q(بینی قدرت پیش

-Tها در مدل از بین سازه ۀبررسی رابط منظوربهدر ابتدا 

values  بیشتر باشد،  96/1استفاده شد (اگر مقدار آن از

ها در سطح ید فرضیهأیها و تبین سازه ۀنشان از صحت رابط

هاي مسیرهاي روابط بین مؤلفه تمامی). دارد %95اطمینان 

هاي خود با هریک از عامل هایهپژوهش و همچنین گو

بینی دار بودند، که حاکی از پیشو معنا 96/1تر از بزرگ

معیاري است که   2R صحیح روابط مدل پژوهشی است.

گیري و بخش ساختاري براي متصل کردن بخش اندازه

ود و نشان از رکار میسازي معادالت ساختاري بهمدل

زا زا بر یک متغیر درونتأثیري دارد که یک متغیر برون

زاي (وابسته) هاي درونتنها براي سازه 2Rگذارد. مقدار می

زا، مقدار هاي بروند و در مورد سازهشومدل، محاسبه می

از صفر تا یک متغیر و  2R قداراین معیار صفر است. م

ه سطح ضعیف برازش مدل ساختاري در س ةدهندنشان

) است. در این 67/0) و قوي (33/0)، متوسط (19/0(

تمامی متغیرهاي پژوهش بسیار باالتر از  2R قدارپژوهش م

معنا بدین ،تر از آن بودیا بزرگ 67/0 ةو در محدود 33/0

که مدل ساختاري پژوهش داراي برازش قوي است. معیار 
2Q ی هایسازد. مدلبینی مدل را مشخص میقدرت پیش

3. Fronleichram & Loker 
4. Composite Reliability 
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که داراي برازش بخش ساختاري قابل قبول هستند، باید 

زاي هاي درونهاي مربوط به سازهبینی شاخصقابلیت پیش

که مقدار در مورد یک . درصورتی)24( مدل را داشته باشند

د، کنرا کسب  35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار درون ةساز

ی ضعیف، متوسط و قوي بینترتیب نشان از قدرت پیشبه

 2Qکه مقدار هاي آن سازه دارد. درصورتیدر قبال شاخص

نشان  ،زا، صفر یا کمتر از صفر باشددرون ةدر مورد یک ساز

 ةهاي دیگر مدل و آن سازآن دارد که روابط بین سازه

خوبی تبیین نشده است. در نتیجه مدل نیاز به زا بهدرون

بینی قدرت پیش ةدهندنشاناصالح دارد. در کل این معیار 

مدل براساس سه شدت ضعیف، متوسط و قوي است. 

بینی افزار در این پژوهش قدرت پیشبراساس خروجی نرم

 35/0تر از مورد داراي شدت بزرگ 8غیر از ها بهر سازهبیشت

 است. 

 ي روایی مدلهاشاخص. خالصه 3جدول 
 2F T-values شاخص 2Q 2R CR AVE شاخص

15/0 ≥ مطلوب آن زانیم  ≤ 33/0  ≤ 70/0  ≤ 5/0 51/0 ≥ مطلوب آن زانیم   ≤ 96/1  
325/0 امکانات ورزشی  740/  812/0  567/0 732/1 بازاریابی ورزشی >- عوامل ساختاري   09/41  

382/0 انگیزة بیرونی  837/0  826/0  587/0 843/2 امکانات ورزشی >- عوامل ساختاري   55/51  
366/0 درونیانگیزة   828/0  815/0  568/0 908/2 خدمات ورزشی >- عوامل ساختاري   88/53  

314/0 انگیزة فعالیت ورزشی  848/0  868/0  832/0 848/1 رویداد ورزشی >- عوامل ساختاري   54/34  
249/0 بازاریابی ورزشی  634/0  785/0  524/0 338/2 کارکردهاي ورزشی >- ايعوامل زمینه   883/40  

334/0 ورزشیجوامع   736/0  823/0  582/0 718/2 فرهنگ ورزش >- ايعوامل زمینه   96/50  
330/0 خدمات ورزشی  744/0  816/0  571/0 391/2 علوم ورزشی >- ايعوامل زمینه   07/51  

350/0 دانش ورزشی فرد  749/0  831/0  596/0 781/2 جوامع ورزشی >- ايعوامل زمینه   26/51  
308/0 رفتار ورزشی فرد  708/0  810/0  564/0 705/2 ي ورزشیهانقش >- ايعوامل زمینه   16/48  
261/0 رویداد ورزشی  649/0  790/0  532/0 980/2 دانش ورزشی فرد >- عوامل رفتاري   22/60  
314/0 علوم ورزشی  705/0  817/0  574/0 905/1 نگرش ورزشی فرد >- عوامل رفتاري   66/32  

216/0 عوامل رفتاري  707/0  881/0  703/0 424/2 رفتار ورزشی فرد >- عوامل رفتاري   16/47  
زابرون ايعوامل زمینه زابرون   929/0  720/0 127/5 انگیزة بیرونی >- انگیزة فعالیت ورزشی   08/102  

191/0 عوامل ساختاري  667/0  899/0  691/0 808/4 انگیزة درونی >- انگیزة فعالیت ورزشی   33/91  
328/0 فرهنگ ورزش  731/0  820/0  578/0 001/2 عوامل ساختاري >- ايعوامل زمینه   84/38  

340/0 ورزشی يهانقش  730/0  832/0  598/0 667/0 عوامل رفتاري>- ايعوامل زمینه   17،10 
279/0 نگرش ورزشی فرد  656/0  804/0  552/0 364/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- ايعوامل زمینه   94/10  
306/0 کارکردهاي ورزشی  700/0  811/0  564/0 239/0 عوامل رفتاري>-عوامل ساختاري   23/12  

 
350/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- عوامل ساختاري  57/10  
346/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- عوامل رفتاري  63/10  

منظور برازش مدل کلی (هر دو بخش مدل به

استفاده شد.  GOF1گیري و ساختاري) از معیار اندازه

تواند با سه می GOFفرمول  وسیلۀبهآمده دستمقادیر به

در سه سطح قوي، متوسط و ضعیف  25/0و  36/0، 1مقدار 

شاخص  GOF ۀبندي شوند. در معادلدسته

communalıtıes������������������� میانگین اشتراکی هر سازه است  ۀنشان

کار گیري مدل بهکه براي بررسی برازش بخش مدل اندازه

                                                           
1. Goodness Of Fit 

دهد که چه مقدار از تغییرپذیري این معیار نشان می .رودمی

مرتبط با خود تبیین  ةها (سؤاالت)، توسط سازشاخص

اول  ۀشود. تنها مقادیر اشتراکی متغیرهاي پنهان مرتبمی

نیز مقدار   2Rند.ادخیل �������������������communalıtıesۀ در محاسب

 زاي مدل استهاي درونسازه R Squaresمیانگین مقادیر 

باید مقادیر  ����R2ۀ ). براي محاسب1395رضازاده، (داوري و 
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2R زاي مدل اعم از مربوط به تمامی متغیرهاي پنهان درون

 دوم را مدنظر قرار داد. ۀاول و مرتب ۀمرتب

GOF= �communalıtıes������������������� × R�2 GOF : GOFمعادلۀ  
GOF= �0/568 × 0/727 = 642 برازش کلی قوي   

 
ابراین بن ،. است/642با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر 

  شود.تأیید می »بسیار قوي«برازش کلی مدل در حد 

مدل ساختاري: مدل ساختاري نهایی پژوهش پس از 

محیط  برازش در ییدو مراحل تأ یريگاندازه يهاتأیید مدل

ترسیم و آزمون شد. جدول  2افزار به صورت شکل نرم

وجه به جدول تبا  صورت زیر است.افزار نیز بهخروجی نرم

 ، نتایج تحلیل عاملی نشان داد:2و شکل  4

)، امکانات ورزشی 863/0ابعاد خدمات ورزشی ( -

 ) و بازاریابی ورزشی806/0)، رویدادهاي ورزشی (860/0(

کنندة داري تبیینصورت معناترتیب اولویت به) به796/0(

 عوامل ساختاري بودند. 

)، فرهنگ ورزشی 858/0ابعاد جوامع ورزشی ( -

)، علوم ورزشی 854/0هاي ورزشی ()، نقش855/0(

ترتیب اولویت ) به837/0) و کارکردهاي ورزشی (840/0(

 اي بودند.کنندة عوامل زمینهداري تبیینصورت معنابه

)، رفتار ورزشی 865/0ابعاد دانش ورزشی فرد ( -

ترتیب ) به810/0) و نگرش ورزشی فرد (841/0فرد (

کنندة عوامل رفتاري داري تبیینصورت معنااولویت به

 بودند.

) و انگیزة درونی 915/0رونی (ابعاد انگیزة بی -

کنندة داري تبیینصورت معناترتیب اولویت به) به910/0(

 انگیزة فعالیت ورزشی بودند.

عوامل  مستقیم بر طوربه ايعوامل زمینه -

) و انگیزة 766/0)، عوامل رفتاري (817/0ساختاري (

ي داشت. دارمعنا) اثر مثبت و 527/0فعالیت ورزشی (

) و 342/0مل ساختاري بر عوامل رفتاري (همچنین اثر عوا

بود. عوامل رفتاري  دارمعنا) 402/0انگیزة فعالیت ورزشی (

ي دارمعنا) اثر مثبت و 483/0نیز بر انگیزة فعالیت ورزشی (

 داشت.

 نتایج مدل نهایی پژوهش .4جدول 
 نتیجۀ فرضیه داريمعناسطح  تی ولیو ضریب مسیر روابط هریک از عوامل با همدیگر

796/0 بازاریابی ورزشی >- عوامل ساختاري  09/41  001/0  دییتأ 
860/0 امکانات ورزشی >- عوامل ساختاري  55/51  001/0  دییتأ 
863/0 خدمات ورزشی >- عوامل ساختاري  88/53  001/0  دییتأ 
806/0 رویداد ورزشی >- عوامل ساختاري  54/24  001/0  دییتأ 

837/0 کارکردهاي ورزشی >- ايزمینهعوامل   883/40  001/0  دییتأ 
855/0 فرهنگ ورزش >- ايعوامل زمینه  96/50  001/0  دییتأ 

840/0 علوم ورزشی >- ايعوامل زمینه  07/51  001/0  دییتأ 
858/0 جوامع ورزشی >- ايعوامل زمینه  26/51  001/0  دییتأ 
854/0 ي ورزشیهانقش >- ايعوامل زمینه  16/48  001/0  دییتأ 

865/0 دانش ورزشی فرد >- عوامل رفتاري  22/60  001/0  دییتأ 
810/0 نگرش ورزشی فرد >- عوامل رفتاري  66/32  001/0  دییتأ 
841/0 رفتار ورزشی فرد >- عوامل رفتاري  16/47  001/0  دییتأ 

915/0 انگیزة بیرونی >- انگیزة فعالیت ورزشی  08/102  001/0  دییتأ 
910/0 انگیزة درونی >- انگیزة فعالیت ورزشی  33/91  001/0  دییتأ 

817/0 عوامل ساختاري >- ايعوامل زمینه  84/38  001/0  دییتأ 
766/0 عوامل رفتاري>- ايعوامل زمینه  10/17  001/0  دییتأ 

527/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- ايعوامل زمینه  94/10  001/0  دییتأ 
342/0 رفتاريعوامل >-عوامل ساختاري  23/12  001/0  دییتأ 

402/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- عوامل ساختاري  57/10  001/0  دییتأ 
483/0 انگیزة فعالیت ورزشی>- عوامل رفتاري  63/10  001/0  دییتأ 
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 داري)مدل نهایی پژوهش (شامل مقادیر میزان ضریب اثر و ضریب معنا. 2 شکل

 يریگجهینتبحث و 

ها، ابعاد خدمات ورزشی، امکانات ورزشی، براساس یافته

ترتیب اولویت نقش رویدادهاي ورزشی و بازاریابی ورزشی به

در تبیین این داري در تبیین عوامل ساختاري داشتند. معنا

لیو  به شواهد علمی پیشین رجوع کرد. دي توانیم هاافتهی

بر وضعیت سکونتی افراد و دسترسی به فضاي  )2009(

 ،هاپارك و میادین طبیعی، فضاهاي از استفاده ورزشی،

 دیتأک سال طول در خاص اقلیمی شرایط از استفاده

؛ آنها ارتباط باالیی بین این متغیرها با انجام کنندیم

گفت  توانیم. اندکردهمشارکت ورزشی را گزارش 

ي از مزایاي ورزش نیازمند وجود الگوها و مندبهره

است.  ازین موردي مناسب با توجه به منابع و بستر هابرنامه
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) در مدل خود خدمات ورزشی و 1397بنار و همکاران (

عنوان عوامل اثرگذار ترتیب اولویت بهرا بهمدیریت ورزشی 

 .)1(معرفی کردند که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد 

هاي ورزشی، ابعاد جوامع ورزشی، فرهنگ ورزشی، نقش

ترتیب اولویت علوم ورزشی و کارکردهاي ورزشی نیز به

الگوهاي اي داشتند. داري در تبیین عوامل زمینهنقش معنا

ي مناسب در برانگیخته کردن افراد هابرنامهورزشی جذاب و 

به مشارکت ورزشی فاکتوري بسیار مهم  آنهاو ترغیب 

ي ورزش سازفرهنگ) 1391همچنین صفاري ( .)25(است

راي توسعۀ ورزش همگانی ابزار ب نیترمهمعنوان کردن را به

. هدف افراد از مشارکت در هر کندیمدر ایران معرفی 

فعالیتی کسب دستاوردها و مزایاي مورد انتظار است و 

میزان تداوم مشارکت را تعیین  آنهامیزان دستیابی به 

براساس مرور پیشینۀ پژوهش عمده تحقیقات . کندیم

 اقتصادي واجتماعی  وضعیت به وابسته را ورزشی مشارکت

 .)4( انددانستههاي دیگر یانجیمبا 

همچنین ابعاد دانش ورزشی فرد، رفتار ورزشی فرد و 

داري در اترتیب اولویت نقش معننگرش ورزشی فرد به

یۀ نظرها منطبق بر تبیین عوامل رفتاري داشتند. این یافته

رفتار است. دانش اساس نوع نگرش و  –نگرش  –دانش 

رفتار است که در این پژوهش نیز در اولویت قرار گرفته 

. در پژوهشی نشان داده شده است که ابعاد )13(است 

با وجود  اند.شناختی در گرایش به فعالیت ورزشی غالب

رسد یم نظربهنگرش مثبت به ورزش و آگاهی از فواید آن، 

مشارکت ورزشی در ابتدا بستگی به این دارد که فرد به 

لحاظ سالمتی، زمان، مکان، مهارت و همراهی جهت فعالیت 

بر این، بدنی تا چه اندازه شرایط مناسبی داشته باشد. عالوه

ی در مشارکت شناختنقش فاکتور روان ینکهاتوجه به 

 .)20( است رفتاري ياز فاکتورها بیشتر ورزشی

ترتیب در نهایت ابعاد انگیزة بیرونی و انگیزة درونی به

داري در تبیین متغیر انگیزة فعالیت اولویت نقش معنا

وان تیمهاي بیرونی را یزهانگورزشی داشتند. اولویت بیشتر 

ناشی از مشکالت فرهنگی زنان و مشکالت اقتصادي و 

اجتماعی فعلی کشور دانست. وابستگی بسیار زیادي ابعاد 

شود مشارکت یممختلف زن ایرانی به محیط سبب 

اجتماعی او نیز به عوامل بیرونی بیشتر پیوند داشته باشد. 

نسبی تحت تأثیرات مطلوب محیطی بوده  طوربهافرادي که 

جهت مشارکت  بخشنانیاطمدار از پیشایندهاي و برخور

باشند، به احتمال زیاد این مسیر (الگو) به نسبت به سایر 

خواهند پیمود و براي بار اول مشارکت ورزشی  ترآسانافراد 

 براساس. اما مشارکت ورزشی در اصل )19(خواهند داشت 

. ادامۀ ردیگیمتداوم آن یعنی فعالیت ورزشی مستمر شکل 

مشخص و مشارکت در ورزش از طریق مسیر بازخورد 

ي هایژگیوبه فرد، مدیریت و  بازخوردتعدیل خواهد شد. 

ورزش هر کدام از مسیر خود مشارکت ورزشی را تعدیل 

مثبت،  بازخوردمبانی حوزة رفتار  براساسخواهند کرد. 

به تکرار رفتار (مشارکت ورزشی)  بخشنانیاطممطلوب و 

 بررسی در) 2018( راشل و . سایمون)1(منجر خواهد شد 

 در دانشگاهی دانشجویان بیرونی و درونی ورزشی انگیزة

 يهادهه علمی شواهد با مقایسه در که دادند نشان آمریکا

 براي درونی يهازهیانگ به نسبت بیرونی يهازهیانگ اخیر،

. همچنین )16( اندکرده تغییر بیشتر ورزشی مشارکت

 زن ورزشکاران انگیزة بررسی در) 2013( همکاران و یونس

 براي فلسطین در ورزشکار زنان دادند نشان فلسطین در

 درونی انگیزة به نسبت بیرونی انگیزة ورزش در شرکت

تحقیقات با نتایج این پژوهش همسویی  این. دارند برتري

 .)26(دارند 

در بخش تحلیل مسیر نتایج نشان داد که عوامل 

ري عوامل ساختاري، عوامل رفتا مستقیم بر طوربه ايزمینه

ي داشت. دارمعناو انگیزة فعالیت ورزشی اثر مثبت و 

همچنین اثر عوامل ساختاري بر عوامل رفتاري و انگیزة 

بود. عوامل رفتاري نیز بر انگیزة  دارمعنافعالیت ورزشی 
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ي انهیزمي داشت. عوامل دارمعنافعالیت ورزشی اثر مثبت و 

ورزش، زمینۀ مشارکت ورزشی هستند و در طول عمر 

بهبود در . گذارندیملگوهاي ورزشی بر سایر عوامل اثر ا

تواند تمایل مشارکت را برانگیزاند و یممدیریت فرایندهاي 

کنندة مشارکت ورزشی شود که این امر از طریق یلتسه

شوند می گیرد. عوامل محیطی موجبیمعوامل فردي انجام 

ی و شناختروانهایش (معیشتی، یتظرف براساس فرد که

 ،هاورزش، انواع )27(رفتاري) از میان فضا و امکانات 

 هایییتفعال در چنین شرکت از و برگزیند را خاص مواردي

 در فرد شرکت از جلوگیري موجب برعکس یا ببرد لذت

در ورزش  کنندهمشارکتاز آنجا که  شود. هایتفعال گونهینا

در دسترس محیط قرار دارد و اقدامات و تأثیرات عوامل 

است، بنابراین میزان اثرپذیري عوامل  ترآگاهانهساختاري 

بیشتر باشد. در واقع افراد مختلف  تواندیمفردي از محیط 

و  کنندیممل ساختاري به ورزش پیدا درك متفاوتی از عوا

طور معمول فرایندهاي پنهان هستند، اما آثار عوامل به

ي در جامعه دارند. ترروشن قیمصادي و رفتاري انهیزم

در گرایش  مؤثري مطالعات قبلی عوامل هاافتهی براساس

از طریق عوامل فردي  تینهاافراد به ورزش همگانی در 

ي این هاافته) که با ی1391(صفاري،  ردیگیمصورت 

 توانیم. براساس نتایج پژوهش )4(پژوهش همخوانی دارد 

از  تینهازشی در زنان در گفت که انگیزش مشارکت ور

. مدل پژوهش از نظر ردیگیمطریق عوامل رفتار صورت 

ي صفاري هامدلماهیت و روابط کلی بین متغیرها با 

)، مجیدي 1395زاده ()، خطیب1394)، منافی (1391(

. )11 ،10 ،4 ،1() همخوانی دارد 1397) و بنار (1396(

 مشارکت و انگیزه نوع بین روابط بررسی در) 2014( هیردن

ورزش  در مشارکت و انگیزش بین که داد نشان ورزشی

 .)17(دارد  وجود يدارمعنا ۀرابط

در نهایت باید گفت که مبانی اصلی دانش در هر 

توسط  شدهییشناساي مناسب هامدل پایۀ بر ياحوزه

ها داده ي جزئی و پراکنده، زیراهاافتهی نه و است دانشمندان

شوند.  تعبیر تبیین و کشف، توانندیم مدل قالب در

لزوماً  را اجتماعی جهان فراگردهاي اجتماعی، از يمدلساز

 که دهدیم دستبه ابزاري اما ؛کندینم معرفیطور کامل به

 . از)4(کند میتر آسان را آن اساسی يهاسازوکار درك

عینی  قیمصادو داراي اتکا  قابل يهامدل فقدان دیگر سوي

 تا داشتبر آن  را کشور، محقق در توسعۀ مشارکت ورزشی

 نین مدلی بپردازد.به واکاوي جهت دستیابی به ساختار چ

به  توانیمي پژوهش هاافتهشده و یمبانی بحث براساس

تحلیلی جامع در خصوص انگیزش مشارکت ورزشی در زنان 

ورزش نهادي فراگیر در  اینکه به توجه کشور پرداخت. با

 ظرفیت خوبیبه تواندیشده مارائه يهامدل جامعه است،

 روشن و دهد نشان را مشارکت ورزشی زنان مختلف ابعاد

ي اگسترده يهانهیزم از ورزش در زنان مشارکت که سازد

سیستم  از ياساده نمایشها مدل این ؛ردیپذیم اثر

 يهاساخت حاضر يها. مدلاست مشارکت ورزشی بانوان

 در و رساندیم را انگیزش مشارکت ورزشی زنان اساسی

بر . است کارکردهایش ارائۀ و آن تبیین قادر به خود، سطح

منظور بخشی زنان بهانگیزه فرایند توانحاضر می مدل یۀپا

 ینوعبه و کرد لیوتحلهیتجز را مشارکت در ورزش

دانش موجود،  بر مبتنی که افتیدست  جدید يبنددسته

 چارچوبی مدل، این است. نظرهاي متخصصان و زنان

 عنوانبه و است حوزه این در مطالعات براي بومی و مناسب

 تواندیم رشد مشارکت ورزشی زنانمنظور به يامقدمه

 یۀبر پا جامع و کالن شناختی و گیرد قرار عمل مبناي

 یکدیگر باآنها  تعامل چگونگی و کلیدي عوامل شناسایی

 توسعۀ عقالنی مبناي تواندیم مدل این ؛آوردیم پدید

 ارزیابی قابلیت که گیرد قرار مشارکت ورزشی زنان در کشور

 .کندیم ایجاد را مستمر

ي پژوهش (اولویت ابعاد و شدت و هاافتهبراساس ی

در سیاستگذاري و  شودیمي روابط) پیشنهاد دارمعنا
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ي توسعۀ مشارکت ورزشی زنان به تفکیک بین سه زیربرنامه

ي، رفتاري و ساختاري تأکید شود. در بازاریابی انهیزمبخش 

به زنان  ي ورزشی همگانیهاآموزشاجتماعی براي ورزش و 

ي هاجنبهبر انتقال بهتر اطالعات و ارتقاي دانش بیشتر از 

 عاطفی و هیجانی تأکید شود.
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Abstract 
The aim of this research was designing a model of sports participation motivation of 
women based on three-part pattern. The research method is descriptive - correlation 
type. The statistical population consisted of experts in the field of women’s public sports 
(Such as managers, coaches, teachers and others). The statistical sample was selected 
based on the sampling method of Smart Plus software (19 * 20 = 380) and was selected 
using purposeful and accessible method. The research instrument was a researcher-
made questionnaire based on a 5-point Likert scale (37 questions). Content validity of 
the questionnaires was evaluated by 7 sports management professors and 7 sports 
managers. Furthermore, reliability and structure validity was confirmed based on the 
output of Smart Play software. The results showed that ground factors had a positive 
and significant effect on the structural factors, behavioral factors and the motivation of 
sport activity. Also, the effect of structural factors on behavioral factors and sport 
activity motivation was significant. Behavioral factors had a positive and significant 
effect on sport activity motivation. According to the results of this study, the motivation 
of sports participation in women is ultimately through behavioral factors. Therefore, it 
is imperative to make sure that women’s sports participation development measures are 
operationalized on the basis of individual-level components. 
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