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 چکیده

. بوده است الگوی تعهد به مشارکت بانوان استان مازندران در ورزش همگانی ینتبیحاضر هش وپژهدف از 

 ةجامع بوده است. (SEM)مبتنی بر مدل معادلات ساختاری  وهمبستگی  ـ از نوع توصیفی پژوهشاین 

صورت تصادفی نفر به 111تشکیل دادند که  رزش همگانی استان مازندرانو ةیافتآماری را بانوان سازمان

در نهایت  کهد شنامه بین آنها توزیع و پرسش شدند غرب، مرکز و شرق استان انتخاب ةای در سه منطقخوشه

 قلحدا مدل از ها،داده وتحلیلتجزیه منظور به د.شوتحلیل آماری انتخاب تجزیه براینامه پرسش 011تعداد 

 بر معناداری تأثیر مشارکت انگیزة داد نشان نتایج. است شده استفاده اس(.ال.)پی رافزانرم و جزئی مربعات

 و منفی تأثیر «مشارکت به تعهد» بر «مشارکت موانع» داد نشان نتایج همچنین،. ندارد مشارکت به تعهد

 نشان نتایج طورکلیبه. دارد معناداری و بتمث تأثیر «مشارکت به تعهد» بر «مشارکت پیامد» و معناداری دارد

 پژوهش در آمدهدستبه نتایج به توجه با. دارد معنادار تأثیر مشارکت به تعهد بر مشارکت پیامد و موانع داد

 فواید از استان بانوان سازیآگاه علاوه بر شودمی توصیه مازندران استان ورزش متولیان و مسئولان به حاضر

  .نیز همت بگمارند ورزش در بانوان مشارکت در مسیرِ موجود موانع رفع در آن، در مشارکت و ورزش
 

 ورزش در مشارکت ورزشکار، بانوان ورزشی، تعهد ،ورزش همگانی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 همچون مختلفی دلایل بر بنا بدنی هایفعالیت و ورزش در بانوان ترگسترده و بیشتر حضور امروزه

 دلایل، این جمله از. رسدمی نظر به ضروری و لازم غیره و زندگی کیفیت ارتقای ادابی،ش تندرستی،

 کهنسال و پیر افراد تعداد افزایش موجب آینده هایسال در که است کشور در زندگی به امید افزایش

 ثباع آن، تبع به و هابیماری افزایش باعث فیزیولوژیکی دلایل بر بنا که شد خواهد سالخورده و

 با که ورزش از ایعمده بخش. شد خواهد ملت هم و دولت برای هم درمانی هایهزینه افزایش

 خلاصه آن در ورزش اساسی کارکردهای از بسیاری و دارد نزدیک ارتباط جامعه نشاط و سلامتی

 میان از یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری. است همه برای ورزش یا همگانی ورزش شود،می

 و کنندمی عمل آن اساس بر و پذیرفته را سلامت بخش رویکرد با ورزش ورزش، مختلف رویکردهای

 ورزشی هایسیاست در را ایحرفه و پروریقهرمان و المللی بین میادین در مدال کسب رویکردهای

 کشورهای آوریروی و رویکرد انتخاب واقع در(. 1333 اندام، و زادهمهدی) اندنکرده اعلام خود

 کیفیت و فردی سلامت یارتقا منظور به استاندارد، ایشیوه به تفریحی هایورزش به یافتهتوسعه

کردن با کمتر تا شده اتخاذ ،همگانی ورزش یا همه برای ورزش سیاست و است پذیرفته صورت زندگی

 به هتوج با (.2111 ،1تایکومون) دکن ایجاد را متکثری ورزشی اندازچشم ،ورزشی مشارکت استاندارد

 ورزش دارند، قرار حرکتیبی از ناشی هایآسیب معرض در بیشتر ،ویژه اجتماعی جایگاه با زنان اینکه

 این تواندمی بخشفرح و قیمتارزان اىوسیله عنوانبه همگانى ورزش و راهبردى حلراه عنوانبه

و میدانی،  )دو ورزش 01 حدود امروزه(. 1331 ممتازبخش،) کند حل مطلوب نحو به را مشکل

 تا آرام هایدویدن از طیفی و شده شناخته همگانی ورزش عنوانبه جهان در والیبال، کشتی و...(

 در که دانندمی فعالیتی را همگانی ورزش نظران،صاحب از برخی. شوندمی شامل را المپیک هایبازی

 و سلامتی برای عمدتاً و ندارد خاصی تخصصی امکانات و تأسیسات به نیاز اجراست، قابل شرایطی هر

 مشارکت ضرورت ،بنابراین(. 1332 همکاران، و نیاسمیع) رسدمی انجام به فراغت اوقات گذراندن

 معضل تنهاییبه تواندنمی ورزش در مشارکت اما ،شودمی احساس ازپیشبیش ورزش در زنان بیشتر

. است لازم نگرکل و چندجانبه دیدیک  ،مشکل این کردنبرطرف حل کند؛ برای را جامعه حاضر حال

 با معمولاً  که است ورزشی مشارکت تداوم و استمرار بانوان، ورزشی مشارکت یندافر در موضوع اولین

 که نداکرده تأیید را نظر این (1331) 2فریدسون و راولند شود؛می سنجیده کنندهشرکت تعهد مفهوم

متعهد باشند و این رویّه را با  روزمره، زندگی در ورزشی هایفعالیت در مستمر مشارکت به باید افراد

 دیفوا از تا دهند قرار خود زندگی سبک در منظم طوربه ،عمر طول تمام در مندی و دلبستگی،علاقه

                                                           
1. Van Tuyckom 

2. Rowland & Freedson 
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 استمرار و افزایش باعث که عواملی از یکی(. 1331 پارسامهر،) ندشو مندبهره زندگی طول تمام در آن

 انجام آغاز کلید انگیزه،. است انگیزش شود،می تفریحی و همگانی هایورزش در جامعه افراد مشارکت

 باعث یا و کند هدایت و تقویت تحریک، را افراد رفتارهای تواندمی و رودمی شمار به فعالیتی و کار هر

 فعالیت در شرکت از مردم ةانگیز حقیقت، در(. 1332 همکاران، و حسینی) شود آن تقویت و کنترل

 به آنان تمایل در را نقش کمترین قهرمانی و مسابقه و نیست ورزشی عملکرد اوج به نرسید ورزشی

 از در امان ماندن و اجتماعی روابط نشاط، تندرستی، سلامتی، کسب ولی ؛کندمی ایفا ورزش

 این بر محققان عموم(. 1331 مظفری،) دهستن ورزش در شرکت هایانگیزه ترینمهم ها،بیماری

 کاهش درمان، و پیشگیری نشاط، و لذت اجتماعی، تعامل نظیر مختلف هایانگیزه که اندعقیده

 گرایش باعث ،غیره و جسمانی آمادگی و سلامتی زندگی، و شغلی روابط وزن، کنترل روانی، فشارهای

 لذت، احساس و نشاط کسب توانمی همچنین(. 1332 نژاد،حیدری و نماقدرت) دنشومی ورزش به

 ارتباطات تقویت شغلی، روابط بهبود جسمانی، آمادگی و سلامتی کسب فراغت، تاوقا سازیغنی

 ورزش، آثار و فواید به یابیدست ها،بیماری درمان و پیشگیری زندگی، شیوةبهبود  و اجتماعی

 تناسب ازبرخورداری  و وزن کاهش و مدیریت سموم، دفع و انرژی تخلیۀ خطربودن،بی و بخشیفرح

 همگانی ورزش اثرات از را اجتماعی روابط و تعامل گسترش اجتماعی، عواطف از ریبرخوردا اندام،

  (.1331پور و همکاران، مرد )جوادیبرش

 داشته جامعه برای مفیدی و مثبت اثرات تواندمی فعالیت بدنی و ورزش در مشارکت که گونههمان

 سوء عواقب تواندمی نیز ورزش در زنان ویژهبه و افراد مشارکت کاهش و یا نکردنمشارکت باشد،

 هایفعالیت در بانوان حضور درصد اینکه با. باشد در پی داشته سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 مشارکت که دهندمی تشکیل را جمعیت از نیمی تقریباً  زنان کشورها، تمام در است، متفاوت ورزشی

 شرکت انگیزة داشتن با مسلماً(. 1333 مکاران،ه و ازکیا) است کم بسیار ورزشی هایفعالیت در آنها

 1همکاران و کرافورد. دارد وجود ورزشی مشارکت راه سر بر نیز موانعی ورزشی، هایفعالیت در

که موانع  تقسیم کردند 1و ساختاری 3فردی، بین2فردیدرون ۀ( موانع مشارکت را به سه دست1331)

 عبارتند ازفردی موانع بین ،شکلات جسمانی یا روانیآگاهی، منامیلی، بیعبارتند از فردی درون

در  و ،تجارب منفی و نیز به گروه یا محیط، احساس ناامنی محیطی نداشتننداشتن همراه، تعلق

نقلیه و نداشتن پول )نادریان و  ۀنبود وقت، نبود امکانات، نبود وسیل عبارتند ازموانع ساختاری  نهایت،

                                                           
1. Crawford 

2.  Interapersonal 

3. Interpersonal 

4. Structural 
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 و اجتماعی شخصی، متغیرهای داد نشان( 2113) 1و بابکیس هش کاسپرنتایج پژو (.1333همکاران، 

 ورزش در کنندگانشرکت بین در تعهد و گذارندمی تأثیر ورزشی تعهد بر مستقیم طوربه اقتصادی

 اهمیت بیشترین مشارکت، هایفرصت و لذت ها،بخش تمام در اما در پژوهش ایشان،. است متفاوت

 و ورزش در شدهصرف زمان افزایش این نتیجه نیز رسیدند که داشتند. این محققان به را

 فوتبال بازیکنان مطالعۀ در( 2113) 2بوست. دهدافزایش می را ورزشی تعهد پولی، هایگذاریسرمایه

. هستند تعهد کنندةبینیپیش ترینقوی مشارکت، هایفرصت که یافت دست نتیجه این به دانشگاهی

 بیشتر تنیس بازی از فرد درك هرچقدر به این نتیجه رسید کهویش خ پژوهش( در 2112) 3متیو

 به رسیدن برای بیشتری تلاش و متعهدتر خواهد بود بیشتر خواهد شد، مشارکت برای او انگیزة باشد،

 هایفعالیت در دختران و زنان مشارکت موانع بررسی به( 2111) همکاران و ایمانی. کرد خواهد هدف

 مشارکت موانع که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج. اندپرداخته تهران شهر در تفریحی و ورزشی

 موانع امکانات، و زمان خانواده، فردی،درون ونقل،حمل و ساختاری موانع: از عبارتند ترتیببه

 در موانع درك به پژوهشی در نیز( 2111) همکاران و 1ایوان .روانی موانع و فیزیکی فرهنگی،

 داد نشان نتایج پژوهش آنان اند وپرداخته اسپانیا دانشگاه دانشجویان با مرتبط فیزیکی هایفعالیت

. هستند ورزش در نکردنمشارکت اصلی موانع از تنبلی و ورزش برای وقت کمبود کاری، مشغلۀ که

 با تنفسی هایبیماری درصد،21 با چاقی جسمانی، از میان عوامل که داد نشان( 1332) اسلامی

 ورزشی هایفعالیت در زنان شرکت موانع ترینعمده درصد،13 با مفصلی اختلالات صد ودر13

 زنان، ورزش به مسئولان یتوجهبی که داد نشان( 1333) همکاران و مؤتمنی پژوهش نتایج. هستند

 در لازم گذاریسرمایه فقدان و اقتصادینامناسب  وضعیت وقت، کمبود محوری، مرد فرهنگ وجود

 با پژوهشی در( 1333) همکاران و حسینی. هستند موانع ترینمهم از ،زنان ورزشی کناما ۀتوسع

 هایفعالیت در کنندهشرکت بانوان ورزشی تعهد و لذت مشارکت، هایانگیزه بین ارتباط» عنوان

 و مستقیم طوربه ،بیرونی ةانگیز و درونی ةانگیز ورزشی، لذت عوامل که نشان دادند« ورزشی

 نقش مدل این در میانجی متغیر یک عنوانبه ورزشی لذت و رنددا تأثیر ورزشی تعهد بر غیرمستقیم

 تعهد بر را تأثیر بیشترین ورزشی لذت که شد مشخص کل اثر قسمت در ،همچنین. کندمی ایفا

 موانع بر مؤثر عوامل بررسی به یپژوهش در( 1333) همکاران و روزبهانی. است داشته ورزشی

 پژوهش این هاییافته. اندپرداخته البرز استان تفریحی ورزشی هایفعالیت در لمندسا زنان مشارکت

 زمان، و شخصی عوامل اقتصادی، عوامل تسهیلات، و امکانات سلامتی، اجتماعی، عوامل که داد نشان

                                                           
1. Casper & Babkes  

2. Boyst 

3. Matthew 

4. Ivan 
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 و علاقه و هستند تفریحی ورزشی هایفعالیت در البرز استان سالمند زنان مشارکت موانع ترینمهم

 تفریحی ورزشی هایفعالیت در البرز استان سالمند زنان نکردنمشارکت بر مؤثر عوامل از آگاهی،نا

 سؤال 13 موانع، ۀنامپرسش الؤس 11 از داد نشان( 1333) اندام و زادهمهدی پژوهش نتایج. نیستند

 فردی،ندرو شناختی،روان محیطی، مدیریتی، و سازمانی عامل شش در مناسب عاملی بار داشتن با

 داد نشان تأییدی عاملی تحلیل نتایج. گرفتند قرار زمانی محدودیت و اجتماعی حمایت نبودِ

 بیشترین 93/1 و 33/1 عاملی بار با هریک «مدیریتی سازمانی» و «اجتماعی حمایت نبودِ» هایعامل

( 1333) انهمکار و حسینیعلی پژوهش نتایج ،همچنین. داشتند ورزشی مشارکت تبیین در را تأثیر

 و مثبت ارتباط ،ورزشی تعهد و ورزشی مشارکت هایانگیزه هایزیرمقیاس تمام بین که داد نشان

 ورزشی تعهد کنندةبینیپیش ترینقوی ،شهرت و سلامتی کسب هایانگیزه و دارد وجود معناداری

. دارند شیورز تعهد بر معناداری و مثبت تأثیر ورزشی مشارکت هایانگیزه علاوه،به .ندهست

 مرتبط را( روانی ـ فردی مشکلات ناآگاهی، علاقه، نداشتن) فردیدرون موانع نیز( 1330) گشامشکل

 بر تأکید با( 1330) کشکر ،همچنین. برشمرد ورزش در مشارکت میزان بر مؤثر و فرد ةانگیز با

 آموزشی، فرهنگی، دابعا بر سودمندی تأثیرات منشأ را آن اولویت، یک عنوانبه ورزش کردنهمگانی

 از برگرفته آمار طبق. داندمی مردم مختلف اقشار درمانیِ و بهداشتی اجتماعی، اقتصادی، تربیتی،

 1030299 جمعیتِ از نفر 19120 تقریباً مازندران استان هایشهرستان از ورزشی، پزشکی تئهی

 مشارکت یعنی) دارند تمشارک ورزشی هایفعالیت در یافتهسازمان طوربه ،استان زنانِ نفریِ

 زنان برای همگانی ورزش هایبرنامه . در این راستا،(ورزش در مازندران استان زنان درصدی33/2

 همیشگی کارهای از تا دهدمی فرصت زنان به هابرنامه این زیرا است؛ اهمیت حائز نیز کنندهشرکت

 خود سلامتی و کنند شرکت ورزشی یهافعالیت در تا دهدمی آنها به را شانس این و شوند دور منزل

 و پیامد مشارکت، موانع مشارکت، ةانگیز متغیرهای متعددی به بررسی هایپژوهش. دنبخش ارتقا را

 پیامدهای و موانع و انگیزه اثر مطالعات این از یکهیچ ،حالاند؛ بااینپداخته ورزشی مشارکت تعهد

 تعهد الگوی طراحی به حاضر پژوهش ،اساسبراین .اندنسنجیده مشارکت به تعهد روی بر را مشارکت

 هایقسمت در که مطالبی به توجه با. پردازدمی همگانی ورزش در مازندران استان بانوان مشارکت به

 و بازدارنده انگیزاننده، عوامل اثر بررسی یعنی ،پژوهش اصلی هدف به توجه با همچین و دش ارائه قبل

 شکل قالب در حاضر پژوهش مفهومی مدل ،ورزش در بانوان کتمشار تعهد بر مشارکت پیامدهای

  .دشومی ارائه یک
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 پژوهشمدل مفهومی  -3شکل 

 

 پژوهش شناسیروش
 پژوهش تحقیق، هدف و ماهیت به بنا مرحله، اولین در. شودمی انجام مرحله دو در PLS یابیمدل

 به( است. 1SEM) ساختاری معادلات مدل بر مبتنی که است همبستگی ـ توصیفی نوع از حاضر

 بانوان میان در میدانی ۀمطالع همچنین و ایکتابخانه مطالعات از اطلاعات آوریجمع منظور

برای  ایخوشه ـ تصادفی روش از پژوهش این در. است شده استفاده همگانی ورزش در کنندهشرکت

  .شد استفاده استان شرق و مرکز غرب، ۀمنطق سه در گیرینمونه
 

 هانامهبرآورد نمونه و تعداد پرسشة اطلاعات مربوط به نحو -3جدول 

 استفادهقابل برگشتی شدهتوزیع برآورد نمونه جامعة آماری

19120 331 011 112 111 
 

 بخش در سؤال، 13 با هاانگیزاننده بخش در که بود ساختهمحقق اینامهپرسش حاضر، پژوهش ابزار

 الؤس شش با مشارکت به تعهددر زمینۀ  و الؤس هفت با مشارکت پیامددر حوزة  سؤال، 29 با موانع

 برای. شد نهایی و تأیید( ة پنجنمر با بسیارزیاد تا یک ةنمر با بسیارکم از) ارزشیپنج مقیاس در

 حوزه این متخصصان و ورزشی مدیریت تاداناس از نفر 11 نظرات از آن محتوایی روایی بررسی

 استان همگانی ورزش در کنندهشرکت بانوان از نفر 31 اختیار در هانامهپرسش سپس .شد استفاده

در  ،α =91/1 انگیزه ، در موردکرونباخ آلفای از استفاده با نامهپرسش پایایی و گرفت قرار مازندران

به  α= 13/1شارکت م به تعهددر مورد  و α= 31/1مشارکت  پیامددر حوزة ، α =93/1موانع مورد 

                                                           
1. Structural Equation Model (SEM) 

 های مشارکت(عوامل انگیزاننده )انگیزه

به مشارکت  تعهد عوامل بازدارنده )موانع مشارکت(

 ورزشی

 

 پیامدهای مشارکت
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ی و ئیابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزدر این پژوهش از مدل دست آمد.

این روش زمانی استفاده  آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است. برای 1PLS افزارنرم

شده نتخابا ۀمحدودیت حجم نمونه ندارد و نمون PLSدر واقع  ؛باشد کم نمونه تعداد که شودمی

 دیگر مزیت(. 2113 ،یباشد که در این صورت نیز نتایج معتبر است )گر 31تواند برابر یا کمتر از می

 در قدرتمند روشی عنوانبه و نیست متکی جامعه بودننرمال فرض به که است این تکنیک این

 متغیرها توزیع و ندباش محدود گیریاندازه هایآیتم و هانمونه تعداد که شودمی استفاده شرایطی

 و حاضر پژوهش در آماری ۀجامع نبودننرمال به توجه با(. 1333 دیگران، و هایر) باشد نامعین

 PLS یابیمدل. است شده استفاده جزئی مربعات حداقل روش از ،گیریاندازه هایآیتم نمحدودبود

 پایایی و روایی هایتحلیل طریق از گیریاندازه مدل دبای مرحله اولین در ؛شودمی انجام مرحله دو در

 بین مسیر برآورد ۀوسیلبه ساختاری مدل دبای مرحله، دومین در و شود بررسی تأییدی عامل تحلیل و

  (.1333، 2)هالند شود بررسی مدل برازش هایشاخص تعیین و متغیرها

 واریانس میانگین و مرکب پایایی هایآزمون همبستگی، میزان و همگرا اعتبار به دستیابی منظور به

 همگرا اعتبار برای لازم شرط دو 0/1 حداقل واریانس میانگین با همراه 3/1 از بالاتر پایایی. شد ارزیابی

 اعتبار از 0/1 از بزرگتر عاملی بارهای(. 2113 هانگ،چیه و لینچینگ) ندهست سازه یک همبستگی و

از  9/1از  محتاطانه، بارهای عاملی بزرگتردر نگرشی  .(1331، 3)فورنل و لارکر برخوردارند مناسبی

  (.1333)هالند،  اعتبار مناسبی برخوردارند

                                                           
1. Partial Least Squares 

2. Hulland 

3. Fornell & Larcker 
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 PLSافزار در نرم پژوهشهای روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی مدل نتایج مربوط به تحلیل -0جدول 

 سؤال فرعی ةمؤلف
بار 

 عاملی
 ةنتیج

 اعتبار
پایایی 
 مرکب

 میانگین واریانس

 مشارکت ةانندعوامل انگیز

عامل بهداشت و 
 تندرستی

 مناسب 190/1 تندرستی افزایش سلامتی و

30/1 31/1 

 مناسب 111/1 افزایش کیفیت زندگی
 مناسب 103/1 افزایش طول عمر

 مناسب 900/1 حفظ و افزایش تناسب اندام
 مناسب 933/1 های زندگیکاهش فشار و استرس

عامل 
 اجتماعی ـ روانی

 نامناسب 030/1 شدن و پرکردن اوقات فراغتشغولم
 نامناسب 111/1 انرژی ةکاهش و تخلی

 مناسب 109/1 بودن در جمع دوستان و آشنایان
 مناسب 111/1 سرگرم شدن با ورزش

 نامناسب 100/1 دادن به زندگیتنوع

عامل پیشگیری و 
 درمان

 مناسب 133/1 توصیه و تجویز پزشک
 نامناسب 019/1 مبارزه با بیماری

 ةافزایش توانـایی انجـام کارهـای روزمـر
 خانوادگی و اداری

 مناسب 101/1

 )موانع( مشارکت ةعوامل بازدارند

عامل حمایت 
 اجتماعی

 نامناسب 113/1 کمبود الگوهای موفق در ورزش بانوان

31/1 13/1 

 اسبنامن 311/1 ن به ورزش بانواناتوجه اندک مسئول
 نامناسب 111/1 کمبود آموزش صحیح ورزشی در مدرسه

کمبود حمایت دوستان و همراهی آنـان در 
 های ورزشیفعالیت

 نامناسب 330/1

 عامل رسانه

ها برای تبلیغات اندک در مجلات و روزنامه
 ورزش بانوان

 نامناسب 390/1

ــبکه ــق ش ــدک از طری ــات ان ــای تبلیغ ه
 اجتماعی

 ناسبنام 303/1

تبلیغات اندک در رادیو و تلویزیـون بـرای 
 ورزش بانوان

 نامناسب 303/1

 عامل مسئولیت
های متعـدد در خانـه یـا داشتن مسئولیت

 محل کار
 نامناسب 031/1

 نامناسب 191/1 امنیت ناکافی در جامعه

 عامل خانوادگی

 مناسب 111/1 آشنایی اندک افراد خانواده با فواید ورزش
 نامناسب 000/1 وضعیت اقتصادی خانواده

مخالفـــت خـــانواده بـــرای شـــرکت در 
 های ورزشیفعالیت

 نامناسب 101/1
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افزار در نرم پژوهشهای روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی مدل ه تحلیلنتایج مربوط ب -0جدول ة مادا
PLS 

 سؤال مؤلفة فرعی
بار 

 عاملی
نتیجة 
 اعتبار

پایایی 
 مرکب

 میانگین واریانس

 یعامل فرهنگ
 مناسب 101/1 رسیدن به اعتقادات مذهبیترس از آسیب

01/1 01/1 

وجود این تفکر که ورزش بر ظاهر زنانه اثر 
 منفی دارد

 مناسب 190/1

 عامل جنسیتی

ن در نگاه نامناسب مردان بـه ورزش بـانوا
 های عمومی )پارک و...(مکان

 نامناسب 131/1

 نامناسب 001/1 وجود فرهنگ مردمحوری در جامعه
 نامناسب 333/1 رعایت شئونات اسلامی و حفظ حجاب

 عامل فردی

 مناسب 119/1 حوصلگیتنبلی و بی
 مناسب 109/1 علاقة کم به فعالیت بدنی و ورزش

 مناسب 131/1 های ورزشیفعالیت بودن در انجامخجالتی
 مناسب 191/1 های ورزشیتسلط کم در اجرای مهارت

 مناسب 133/1 داشتن بیماری و مشکلات خاص جسمانی

 عامل اقتصادی

هـای آمـادگی هزینة زیادِ شرکت در کلاس
 جسمانی و ایروبیک

 نامناسب 011/1

هـای هزینة زیاد شرکت در استخر و کلاس
 شنا

 نامناسب 331/1

 نامناسب 011/1 کمبود و گرانی وسایل ورزشی زنان
وآمد با خـودرو بـه مکـان هزینة زیادِ رفت

 ورزشی
 نامناسب 003/1

دوربودن فضاهای مناسب ورزشی از محـل 
 زندگی

 نامناسب 101/1

 پیامدهای مشارکت

عامل ظاهری و 
 جسمانی

 مناسب 913/1 های ورزشیبهبود مهارت

03/1 11/1 

 مناسب 933/1 بهبود آمادگی جسمانی
 مناسب 111/1 بهبود شکل بدنی و ظاهر

عامل 
 اجتماعی ـ روانی

 مناسب 910/1 دلبستگی بیشتر به زندگی
 مناسب 131/1 توانایی بیشتر در انجام کارها

 مناسب 991/1 هابهبود ارتباط با دوستان و همسایه
 مناسب 900/1 وادگیبهبود روابط خان

 تعهد به مشارکت

 عامل تشویقی
 مناسب 900/1 تشویق دیگران

00/1 13/1 

 مناسب 999/1 های ورزشیشرکت مجدد در فعالیت
 مناسب 133/1 دعوت از همراهی دیگران در ورزش

 عامل فردی
 مناسب 910/1 افزایش شدت و فشار تمرین

 مناسب 101/1 افزایش تعداد جلسات تمرین
 نامناسب 099/1 تأثیرپذیری از رسانه
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 نتایج. شد استفاده( 1331) لارکر و فورنل نگرش از عاملی، بارهای مقادیر تفسیر برای پژوهش این در

 ةبازدارند عوامل به مربوط ۀگوی 13 انگیزاننده، عوامل به مربوط ۀگوی چهار عاملیِ بارِ داد نشان

 یادشده هایگویه ،بنابراین است؛ 0/1 از کمتر مشارکت، تعهد هب ۀ مربوطویگ یک و( موانع) مشارکت

 اعتبار ،بنابراین و است 0/1 از بیشتر ی دیگرهاگویه عاملی بار اما. نیستند برخوردار مناسبی اعتبار از

 ۀهم برای مرکب پایایی که دهدمی نشان شمارة دو جدول هایداده دیگر، سوی از. دارند مناسبی

 که است 0/1 از بزرگتر مورد، یک جزبه متغیرها، تمام برای واریانس میانگین و 9/1 از بزرگتر یرهامتغ

 مورد 21 اعتبار بودن نامناسب به توجه با. دهندمی نشان را زیادی نسبتاً  همگرایی اعتبار مقادیر، این

 . دندش حذف پژوهش نهایی مدل تحلیل در مذکور هایگویه نامه،پرسش هایگویه از
 

 نتایج
 مسیرهای با مرتبط هایفرضیه t ةآمار با همراه ،مسیر ضرایب قالب در ،مدل آزمون از حاصل نتایج

های مرتبط فرضیه t ةمقادیر ضریب مسیر و آمار شمارة سه،جدول . شد داده نشان دو جدول در مدل

نشان  ساختاری سازی معادلاتبا توجه به الگوی تفسیری در مدلرا  پژوهشبا مسیرهای مدل 

توان گفت می ،بزرگتر باشد 31/1از  ،یک مسیربه مربوط  t ةمقدار آمار اگر دهد که بر اساس آن،می

  .شودۀ مربوط به آن مسیر تأیید میو فرضی استدار درصد معنی30مسیر در سطح آن که 

بررسی  و شاخصِاس(، کیفیت و برازش مدل با استفاده از دالدر رویکرد حداقل مربعات جزئی )پی

شود. اعداد مثبت سنجیده می 2و بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطع 1اعتبار حشو یا افزونگی

 نشان داده شده است. سه های مذکور در جدول مقادیر شاخص هستند.نشانگر کیفیت مناسب مدل 

 
 tجدول ضریب مسیر و آماده -1جدول 

 
 
 

 

 

 

                                                           
1. CV-Redundancy 

2. CV-Communality 

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر رابطه مسیر

 تأییدنشده 110/1 101/1 به مشارکت تعهد  عوامل انگیزانندة مشارکت اول

 تأییدشده 301/3 -131/1 تعهد به مشارکت  عوامل بازدارندة مشارکت )موانع(  دوم

 تأییدشده 133/9 113/1 تعهد به مشارکت  پیامدهای مشارکت سوم
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 پژوهشمتغیرهای مدل  برایروایی متقاطع و  افزونگیهای مقادیر شاخص -0جدول 

 CV-Red CV-Com متغیر
 203/1 203/1 های مشارکتانگیزه

 211/1 211/1 موانع مشارکت

 393/1 393/1 پیامدهای مشارکت

 213/1 112/1 تعهد به مشارکت

 

های بررسی اعتبار حشو یا افزونگی آمده برای شاخصدست، مقادیر بهچهاراطلاعات جدول  به با توجه

(CV-Red )( و بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطعCV-Comهمگی مثبت ،)دهنده که نشان اند

 شده است. کیفیت مناسب مدل آزمون

آمده برای تمام مسیرهای مدل در دستهب به همراه ضریب مسیرِ پژوهش ةشدتصویر مدل آزمون

 ده است. شمشخص  دوشکل 
 

 پژوهشم اختصاری در مدل نهایی ئعلا -1جدول 

 تعهد به مشارکت پیامدهای مشارکت موانع مشارکت های مشارکتانگیزه

M.Hea1 بهداشت و تندرستی O.Cul1 فرهنگی C.Fac1 جسمانی و ظاهری L.Inc1 تشویقی 

M.Hea2 بهداشت و تندرستی O.Cul2 فرهنگی C.Fac2 جسمانی و ظاهری L.Inc2 تشویقی 

M.Hea3 بهداشت و تندرستی O.Fam1 خانوادگی C.Fac3 جسمانی و ظاهری L.Inc3 تشویقی 

M.Hea4 بهداشت و تندرستی O.Per1 شخصی M.Psy1 اجتماعی ـ روانی L.Per1 تعهد فردی 

M.Hea5 بهداشت و تندرستی O.Per2 شخصی M.Psy2 اجتماعی ـ روانی L.Per2 تعهد فردی 

M.Psy3 اجتماعی ـ روانی O.Per3 شخصی M.Psy3 اجتماعی ـ روانی ---------- 
M.Psy4 اجتماعی -روانی O.Per4 شخصی M.Psy4 اجتماعی ـ روانی ---------- 
M.Tre1 پیشگیری و درمان O.Per5 شخصی --------- ---------- 
M.Tre1 پیشگیری و درمان ---------- ---------- ---------- 
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 پژوهشمدل نهایی  -0شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 بوده همگانی ورزش در مازندران استان بانوان مشارکت به تعهد الگوی طراحی حاضر پژوهش از هدف

 به تعهد و ورزش در مشارکت برای بانوان روی پیش موانع بین داد نشان حاضر پژوهش نتایج. است

 تعهد ها،بازدارنده و موانع میزان افزایش با کهایگونهبه ؛دارد وجود معناداری و منفی ۀرابط ،مشارکت

 و قهرمانی ،(1339) همکاران و میرزاخانی پژوهش نتایج با نتایج این. ابدیمی کاهش مشارکت به

 تعهد. هستند همسو (2112) 2( و اسوریکا و مایر2113و همکاران ) 1کلمن ،(1332) همکاران

 ورزشی هایفعالیت در مستمر مشارکت به میل ةدهندنشان که است شناختیروان حالت یک ورزشی

 تواندمی هاآن افزایش یا پیدایش یا و هانشدن موانع و بازدارندهرفع ،بنابراین(. 1331 پارسامهر،) است

 تکرار درازمدت در و هدد قرار ثیرأت تحت بدنی هایفعالیت و ورزش دررا  افراد مستمر مشارکت

 از هریک عاملی بارهای به توجه با. دهد کاهش را( مشارکت به تعهد) ورزش در بانوان حضور

 و بدنی فعالیت به کم ۀعلاق به مربوط ثیرأت میزان بیشترین مشارکت، موانع در بحث مورد هایگویه

 3لیموس مارتینز پژوهش نتایج با نتیجه این. است( O.Per4) حوصلگیبی و تنبلی و( O.Per5) ورزش

                                                           
1. Kelman 

2. Asorika. R, Mayer 

3. Martínez-Lemos 
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 و میرغفوری(، 2112) 2بروزکوفسکیساکسنا و  (،2111و همکاران ) 1(، لوپز2111و همکاران )

 نظر به نتیجه این به توجه با. دارد خوانیهم( 1332) همکاران و زادهمهدی و (1333) رانهمکا

 شود سعی ،تأثیرگذار و مختلف هایمشوق ایجاد و افراد تشویق با دایب مانع این رفع برای رسدمی

. ندشو کشیده فعالیت و ورزش سمت به افرادتا  کند جلوه ضروری و مهم آنها برای ورزش در مشارکت

 و مثبت ۀرابط ،مشارکت به تعهد و ورزش در مشارکت فواید و پیامدها بین داد نشان نتایج ،همچنین

 مشارکت فواید و پیامدها از بانوان این نتیجه بدین معناست که افزایش آگاهی وجود دارد. معناداری

 خواهد پی در شورز در را آنها بیشتر مشارکت و مستمر حضور احتمالاً  بدنی، فعالیت و ورزش در

( 1330) همکاران و زادهلهسایی و( 1332) همکاران و کارگر پژوهش نتایج با حاضر هاییافته. داشت

 و ورزش به مندیعلاقه با معناداری و مثبت ۀرابط ورزش، اثرات به نسبت آگاهی دهندمی نشان که

( 1330) همکاران و امهرپارس پژوهشِ نتایج با همچنین و دارد ورزشی هایباشگاه هب آوردنروی

 انجام به بیشتر تمایل باعث بدنی، هایفعالیت مثبت نقش از آگاهی دهندمی نشان کهمنطبق است 

 اندداده نشان ( که2112) همکاران و 1پندر ( و2111) 3برانسون پژوهش نتایج ،همچنین. شودمی آن

 بدنی هایفعالیت در مشارکت بر دینیرومن ثیرأت بدنی، متسلا بر بدنی هایفعالیت ثیرأت از آگاهی

 مشارکت هایانگیزه ثیرأت ۀزمین در حاضر پژوهش نتایج. ستهمسو حاضر پژوهش نتایج با نیز دارد

 این. ندارد وجود معناداری ۀرابط ،بحث مورد ۀلفؤم دو بین داد نشان ورزش در مشارکت به تعهد بر

و همکاران  0گارسیا ،(1333) حسینیعلی ،(1332) همکاران و حسینی پژوهش نتایج برخلاف نتایج

 و مشارکت انگیزة بین معنادار و مثبت رابطۀ به خود پژوهش در آنها ؛است( 2112) 1ویت( و م2111)

 اگرچه که معناست بدین نتیجه این حاضر پژوهش نتایج به توجه با. کردند اذعان مشارکت به تعهد

 در مشارکت به مختلفی انگیزشی موارد و دلایل بر ناب ،مازندران استان ورزش در کنندهشرکت بانوان

 مشارکت و تعهد مانع که گرفته قرار راهشان سر بر موانعی ،روند ۀادام در اند،آورده روی ورزش

 تعهد و ورزش در مشارکت موانع بین معکوس ۀرابط و معناداربودن به توجه با. است شده آنها مستمر

 در استمرارممکن است بانوان مازندرانی را از  ای کهاصلی عوامل از یکی رسدمی نظر به مشارکت، به

( 1339) کارول و آلکساندریا نظر اساس بر. آنان است روی پیش موانع ،بازدارد ورزش در مشارکت

 این ،باشد صحیح بحث این اگر که هستند همسو روانی و اجتماعی عوامل تعاریف با موانع از انواعی

 پژوهش ۀنتیج راستا این در. بگذارند ثیرأت مشارکت سطوح بر ،آن بعِ ت به و نگیزها بر توانندمی موانع
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 طریق آن از و دارند رابطه فرد ةانگیز با فردیدرون موانع داد نشان( 1333) همکاران و نادریان

  (.1333 همکاران، و نادریان) بگذارند اثر ورزش در فرد مشارکت میزان بر توانندمی

 ازآنجاکه و است پزشک تجویز و توصیه ،ورزش در مشارکت از افراد ةانگیز ترینمهم هآنک به توجه با

 شده عنوان ورزش به کم ۀعلاق و حوصلگیبی و تنبلی ،ورزش در مشارکت ةبازدارند عامل ترینمهم

 به کم ۀعلاق و ورزش در مشارکت به نسبت حوصلگیبی و تنبلی به توجه با رسدمی نظر به ،است

 نکنند پیدا ورزش به نیاز احساس و( بیماری و امراض) نشوند مشکل دچار افراد که زمانی ات ،ورزش

 فواید و پیامد از آگاهی ازآنجاکه و کرد نخواهند ورزش در مشارکت برای اقدامی( پزشک تجویز)

 لازم ،است داشته ورزش در مستمر مشارکت بر معناداری ثیرأت حاضر پژوهش در ورزش در مشارکت

 نظام و اجتماعی و گروهی هایرسانه طریق از ورزش فواید بر کیدأت و آگاهی افزایش با است

ضروری است  . همچنیندایجاد شو افراد در نیاز احساس( غیره و هادانشگاه مدارس،) کشور یآمورزش

  .ی لازم صورت پذیردسازآگاهرسانی و نیز اطلاع ورزش در نکردنمشارکت عواقب در مورد

 مشارکت پیامدهای فراوانِ ثیرأت بر مبنی ،حاضر پژوهش در آمدهدستهب نتایج به توجه با و یطورکلبه

 از استان بانوان سازیآگاه در شودمی توصیه مازندران استان ورزش متولیان و مسئولان به ورزش، در

 بروشورها، ۀتهی طریق از ایویژه و مناسب اقدامات همت بگمارند و آن، در مشارکت و ورزش فواید

 گذارنبودنِ ثیرأت توجه با ،همچنین. برسانند انجام به گروهی هایرسانه و شهری تبلیغاتی تابلوهای

 و ورزش در افراد مشارکت هایبازدارنده عنوانبه موانع منفیِ  ثیرأت و «مشارکت به تعهد» بر «انگیزه»

 کامل فواید و مزایا به دستیابی یبرا ورزشی هایفعالیت در مستمر و منظم مشارکت اینکه به توجه با

 پیشنهاد بدنی فعالیت و ورزش ۀزمین در متولی هایسازمان و نهادها به ،است ضروری و لازم آن

 و موانع رفع در ورزش، در استان بانوان مشارکت برای انگیزشی و انگیزاننده اقدامات کنار در شودمی

 و نهادها این و بدیا افزایش ورزش در افراد رکتمشا میزان تا کنند اقدام نیز موجود هایمحدودیت

 در مازندران استان بانوان مشارکت میزان ۀتوسع و گسترش یعنی ،خود اصلی اهداف به هاسازمان

 ۀعلاق علل شناسایی و بررسی به استان ورزش مدیران دشومی پیشنهاد زمینه این در. آیند نائل ورزش

 مستمر مشارکت در را مازندران استان بانوان حوصلگیبی و لیتنب علت و ورزش و بدنی فعالیت به کم

. ببندند کار به را کاربردی و مناسب هایحلراه ،آمدهدستبه نتایج توجه با و بپردازند ورزش در

 هاییگام باید غیره و صداوسیما وپرورش،آموزش جمله از ،جامعه سازفرهنگ هایسازمان ،همچنین

 مناسب بسترسازی و جامعه افراد ورزش فرهنگ افزایش ،ورزش به افراد هدیدگا اصلاح راستای در

  .بردارند بدنی فعالیت و ورزش در بانوان بیشتر مشارکت برای

 را پژوهش این در بحث مورد موارد ورزش، در بانوان مشارکت ةدربار پذیرفتهصورت هایپژوهش

 حاضر پژوهش اما اند،دهکر بررسی مجزا صورتبه( ورزش در مشارکت به تعهد و پیامد انگیزه، موانع،)
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 صورتبه همچنین و است ورزیده مبادرت مدل ۀارائ به ،درمواهمۀ این  از ترکیبی با و جامع صورتبه

انجام ضمنا پیشنهاد می شود  .است درآورده تحریر ۀرشت به مازندران استان برای را آن کاربردی

انجام پذیرد و همچنین میهای سنی مختلف در گروهیا و  های کشوریق مشابه در دیگر استانتحق

و هم را مورد  در مقاطع مختلف و دختران شرکت و عدم شرکت پسران توصیف و مقایسهتوان 

را نیز مورد بررسی  های کشوررنامه ورزشی در دانشگاهوضعیت فوق بژوهش قرار داد و نیز می توان پ

 قرار داد.
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Abstract 
The purpose of this study was explaining of commitment model to women 

participation of Mazandaran province in sport for all. This research is descriptive-

correlation analysis based on structural equation modeling (SEM). The 

population consisted organized women's sport Mazandaran Province that 500 

athletes were selected randomly at three local area West, Central and East 

provinces and questionnaires were distributed among them, which finally 400 

questionnaires were selected for statistical analysis. In order to analyze the data, 

is used the partial least squares models and Smart PLS software. Path analysis 

results showed there was no significant impact between motivations of 

participating on a commitment to partnership. Also, results showed there was the 

negative impact between barriers to participation on the commitment to 

partnership and there is a positive and significant impact between consequences 

of participation on the commitment to contribute. In general, the results showed 

there was significant impact the barriers and the consequence of participation on 

the commitment to participation and motivate of participation there was no 

significant effect on commitment. According to the results obtained in this study 

recommended to officials and sports administrators Mazandaran than informing 

women of the benefits of exercise and participation in that, and also to eliminate 

barriers to women's participation in sports take appropriate measures and 

appropriate. 

 

Keywords: Sport for All, Sport Commitment, Athletes Female, Participation in 
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