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Abstract 
The present study was conducted to investigate the factors 
influencing improvement of socially desirable behavior of 
women with emphasis on public sport. The statistical 
population of the study was consisted of all the employees of 
the FFS, the experts in the field of human sport in the Ministry 
of Sport and Youth, as well as the staff of the FTT and FTF. Due 
to low volume of the statistical population, the entire statistical 
population was considered as the research sample based on 
the integer sampling method. Finally, a total of 123 
questionnaires were analyzed after distribution of the research 
questionnaires. The results showed that improvement of 
socially desirable behavior of women was significantly 
influenced by the motivation, emotional, social, personal, 
scientific, and cultural factors. Knowledge-related factors had 
the highest effect. 

  
Extended Abstract  
Objective    
Women are identified as one of the 
most important groups in the sport. 
Improving women's athletic 
participation and enhancing their level 
of activity in public sport is an 
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important issue, especially in Iran. Lack 
of participation by women in Iran has 
led to major weaknesses in Iranian 
sport (1). On the other hand, as the 
population of women in the country is 
large, lack of development of their 
sport participation can have adverse 
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effects on society. On the other hand, 
the improvement of social desirable 
behavior of women with emphasis on 
public sport can be identified as a 
capital in the country that has 
behavioral, social and cultural effects 
(2). However, the research vacuum on 
factors affecting the improvement of 
social desirable behavior of women, 
especially in the field of sport, has led to 
insufficient evidence for improving the 
desirable social behavior of women 
with emphasis on public sport. Failure 
to identify factors affecting the 
improvement of social desirable 
behavior of women with emphasis on 
public sport has led to major problems 
in the process of creating and forming 
desirable social behavior of women in 
the field of sport in Iran. Therefore, the 
present study aims to investigate the 
factors affecting the improvement of 
social desirable behavior of women 
with emphasis on public sport. What 
are the factors affecting the 
improvement of social desirable 
behavior of women with emphasis on 
public sport? 
Instruments and Data Collection 
The research method was descriptive-
analytical and the causal method was 
based on structural equation modeling. 
The statistical population of the study 
consisted of all employees of the FFS, 
experts in the field of public sport in the 
Ministry of Sport and Youth, the staff of 
the FTT, and the FTF. Due to the low 
volume of the statistical population, 
based on the integer sampling method, 
the entire statistical population was 
identified as the research sample. 
Finally, after distributing the research 
questionnaires, 123 questionnaires 
were analyzed. Data were collected 
using a questionnaire. A researcher-

made questionnaire was used to 
investigate the factors affecting the 
improvement of social desirable 
behavior of women with emphasis on 
public sport. This questionnaire was 
designed according to the Delphi 
method and was conducted among 12 
knowledgeable experts in the field of 
research. This questionnaire has 36 
questions. Responses to this scale are 
scored on a five-point Likert scale from 
1 (strongly disagree) to 5 (strongly 
agree). The reliability of the 
questionnaire was 0.87. Also, the 
validity of this questionnaire was 
evaluated and verified using the 
opinions of some sports experts. 
Descriptive and inferential statistics 
were used for data analysis. Descriptive 
statistics were used as mean and 
standard deviation. Inferential test was 
used to determine the distribution of 
research data. Structural equation test 
was also used to investigate the 
research objectives. The whole process 
of data analysis was done in SPSS and 
PLS software. 

Results   
The results showed that 36 micro 
factors were divided into six categories 
of motivational factors, knowledge 
factors, individual factors, cultural 
factors, social factors and emotional 
factors. The results showed that all of 
them were significantly influenced to 
improve social desirable behavior of 
women with emphasis on public sport, 
motivational, emotional, social, 
individual, scientific and cultural 
factors. Among the knowledge factors 
with an impact factor of 0.906 has the 
most effect. According to the reported 
indices and other indices, such as 
divergent validity by Fornell and Larker 
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method, it was found that the present 
model has a good fit. 

Conclusion  
The present study also revealed that 
among the identified factors, social 
factors are the second most important 
factor in improving social desirable 
behavior of women with emphasis on 
public sport. In their research, Trigueros 
et al. (2020) found that social problems 
play an important role in improving the 
social desirable behavior of individuals 
through their gravity (3). Bruner et al. 
(2018) also found that social aspects 
can undermine individuals' desirable 
social behavior by improving 
interpersonal relationships as well as 
building mutual trust and security (4). 
Social Aspects One of the most 
important issues in the process of 
forming desirable social behavior. In 
other words, actions in the 
environment tend to lead people to 
create and institutionalize a behavior. 
According to the theory of planned 

behavior, and according to research by 
Zhang et al. (2020), the social 
environment through its attractiveness 
can influence individuals' intentions to 
exercise and participate in sports (5). 
According to the theory of planned 
behavior, behavioral intention is a key 
point in the formation of socially 
desirable behavior. Therefore, social 
factors can influence the behavior of 
women and can lead to the formation 
of socially desirable behavior in the 
field of public sport. In interpreting this, 
it is important to note that social factors 
cause individuals to interact with other 
groups and individuals while engaging 
in sports activities to somehow become 
aware of the importance of favorable 
social behavior in sport. On the other 
hand, social factors cause the life of 
individuals to be influenced by the 
promotion of interfaith and intimate 
intimacy and to influence the 
improvement of social desirable 
behavior of women in public sport. 
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 مقالة پژوهشی

ورزش  ارائه مدل عوامل موثر بر بهبود رفتار مطلوب اجتماعی زنان با تاکید بر

 همگانی
 

 3شهرام علمو ، 2محمد عربی، 1ولی نوذری

 

  (مسئول نویسنده) رانیارسنجان، ا ،یواحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریگروه مد ار،یاستاد .1

 رانیواحد شوشتر، شوشتر، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریمد ،یدکتر یدانشجو. 2

 رانیهران، ات ،ی)ره(، دانشگاه آزاد اسالم ینیامام خم ادگاریواحد  ،یورزش تیریگروه مد ار،یاستاد. 3
 

 چکیده

زنان  یعوامل موثر بر بهبود رفتار مطلوب اجتماع یبررسحاضر با هدف  پژوهش

کارکنان  ةکلی پژوهش آماری ةجامع. دیگرد یطراح یبر ورزش همگان دیبا تاک

ورزش هگانی در وزارت  ةفدراسیون ورزش همگانی، کارشناسان آگاه به حوز

ورزش و جوانان، کارکنان هیئت ورزش همگانی استان تهران، کارشناسان 

حدود  آنان تعداد که داد تشکیل ورزش همگانی سازمان شهرداری تهران را

 نمونه روش اساس بر آماری، ةجامع حجم بودن پایین دلیل به. نفر  بود 140

 .انتخاب شدند پژوهش ةنمون عنوان به آماری ةجامع تمامی شمار، تمام گیری

نامه مورد پرسش 123، تعداد پژوهشهای نامهپرسشدر نهایت پس از پخش 

جهت بهبود رفتار مطلوب اجتماعی  پژوهش نشان داد جینتاتحلیل قرار گرفت. 

زنان با تاکید بر ورزش همگانی، عوامل انگیزشی، احساسی، اجتماعی، فردی، 

باشند. در این بین عوامل گذار میریتأثدانشی و فرهنگی به صورت معناداری 

 باشد.را دارا می ریتأثدانشی بیشترین 
 

 

 مقدمه
 ترین وزش همگانی به عنوان یکی از مناسبور

 ها در تمامی جوامع مشخص شده ترین فعالیتمطلوب
  

                                                           
1. Ayala, Waniger, Faulkner & Riley-

Schmida 

 (.2020، 1اسچمیدا)آیاال، وانیگر، فائولکنر و ریلی است
شمار جسمانی و روانی ورزش همگانی سبب فواید بی

گردیده تا تالش جهت توسعه آن در جوامع مختلفی 
. از طرفی (2017، 2دارسی، لوک و تایلور) انجام گردد

ورزش همگانی به عنوان یکی از زیربناهایی اصلی 
 سایرد؛ افرابهبود مشارکت ورزشی ورزش به واسطه 

دهد. میقرار  ریتأثهای مهم ورزشی را نیز تحت جنبه

2. Darcy, Lock & Taylor 
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اهمیت ورزش همگانی سبب گردیده است تا توسعه آن 
 ها مشخص گرددعنوان یکی از اهداف مهم در دولت به
. (2018، 1ویدوپ، کینگ، پارنل، کوتس و میلوارد)

 اد؛افربهبود مشارکت ورزشی ورزش همگانی به واسطه 
و همکاران،  2رسی) کندمیرا فعال  سبک زندگی

2020.) 
اهمیت مشارکت ورزشی در حال حاضر سبب گردیده 

  هایی جهت بهبود آن انجام گردد.است تا تالش
های بسیاری در جهت تقویت مشارکت ورزشی و برنامه

است که دارای آثار  شدهانجام توسعه ورزش همگانی 
اند. در مسیر ارتقا و گسترش مشارکت متفاوتی بوده

گذار ریتأثتا به تمامی جوانب و مسائل  ورزشی نیاز است
ت اهمیت مشارک. (2017و همکاران،  3بل) توجه گردد

ها و منابع هزینه کهاست  منجر به این امر شدهورزشی 
گردد. سعه آن ایجاد ای در سطح جهان جهت توگسترده

اد شماری در این خصوص ایجهای بیاگرچه موفقیت
های جامع و دقیق، شده است اما به علت عدم بررسی

ای به هدر رفته است های گستردهمنابع، زمان و تالش
 (.2018ویدوپ و همکاران، )

افراد در جهت توسعه مشارکت ورزشی نیاز است تا 
 ر خصوص محیط، ماهیت ورزش،آگاهی الزم د

-و همچنین گروهریزی شده های ورزشی برنامهفعالیت

موجود در ورزش را داشته باشند. به های اجتماعی 
رود با ایجاد بستری جهت بهبود عبارتی انتظار می

مشارکت ورزشی افراد، آنان را به صورت عمیق به 
. از طرفی (2017، 4اسچردر و کالئس) ورزش وارد نمود

آن سبب گردیده است تا  اهمیت ورزش و فواید بیشمار
امروزه انتظار داشت که افراد خود ضمن آگاهی از این 

ان یک رفتار  مساله به ورزش متمایل شوند و به عنو

                                                           
1. Widdop, King, Parnell, Cutts & 

Millward 

2. Recce 

3. Bell 

4. Scheerder & Claes 

مشارکت ورزشی از نگاه مطلوب آن را اجرایی نمایند. 
در   باشد کهماعی یک فعالیت و رفتار مناسب میاجت

 صورت عمل به آن توسط افراد، گامی مثبت از سوی
ه و تکامل جامعه برداشته شده است آنان جهت توسع

 (.2017، 5سوسامست، رئیس و پوهسی)
ات مهم ورزش خارج از جسم و روح ریتأثبا توجه به 

سبب شده تا ورزش به عنوان یک راهکار مهم افراد، 
در حل مشکالت اجتماعی، هویتی و فرهنگی افراد 

با توجه به . (2003، 6هاریسون و نارایان) مشخص گردد
، هستندافراد نسبت به محیط خود مسئول اینکه تمامی 

تواند به عنوان یک رفتار مشارکت ورزشی افراد می
و  7راتن) مطلوب اجتماعی در جوامع مشخص باشد

، از جمله یرفتار مطلوب اجتماع. (2007همکاران، 
توان به عنوان یجوامع است که م دییمورد تا یرفتارها

بطور  یاجتماع هیبطور اعم و سرما یمل هیسرما کی
 ینگران ،یرفتارها احساس همدرد نینمود. ا یاخص تلق

نموده و در قالب خدمت  انیرا ب اتیو مراقبت و اخالق
 یممتاز تیاسالم، از موقع یآسمان میبه مردم، در تعال
 (.2016خضرو، موالیی و طایف نیا، ) برخوردار هستند

کسب مزایایی مختلف به واسطه فواید بیشمار ورزش و 
های ، مشارکت ورزشی و شرکت در فعالیتاز جانب آن

تواند به عنوان یک رفتار مطلوب ورزشی همگانی می
اجتماعی مزایایی بیشماری فردی و گروهی را به ارمغان 

های . رشد شاخص(2014، 8برونر، بواردلی و کوتی) آورد
اجتماعی جوامع، بهبود تعامالت بین فردی و ایجاد 

درک شده از جانب  های اجتماعی برخی از فوایدوهگر
باشد که سبب شده است از آن به ورزش همگانی می

رفتار عنوان یک رفتار مطلوب اجتماعی نام برده شود. 
تواند ضمن بهبود شرایط اجتماعی مطلوب اجتماعی می

5. Sousa-Mast, Reis & Puhse 
6. Harrison & narayan 
7. Rutten 
8. Bruner, Boardley & Côté, 
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هاستی و )عضالت افراد در اجتماع گردد سبب کاهش م
 (.1999، 1شارپی

-نظریه منجر به ایجاداهمیت رفتار مطلوب اجتماعی 

. فابس، کارلو، شده استهای مختلفی در خصوص 
ترین ( یکی از قدیمی1990) 2کوپانوف و الیبلی

ها در حوزه رفتار مطلوب اجتماعی را مرود بحث پژوهش
گیری لو بررسی قرار دادند. آنان اشاره داشتند که شک

تاثیر مسائل فردی یک رفتار مطلوب اجتماعی تحت 
 3صرف قرار دارد. پنر، دویدیو، پیلیاوین و اسچرودر

های مربوط به رفتار ( در ادامه روند پژوهش2005)
مطلوب اجتماعی مشخص نمودند که مسائل ژنتیکی 

درصد این رفتارها را تحت تاثیر قرار  60تا  30نیز بین 
دهد. این در حالی بود که مسائل محیطی در می

( و پنر و همکاران 1990ابس و همکاران )تحقیقات ف
ها و ( کمترین نقش را داشت. در ادامه پژوهش2005)

های های مربوط به رفتار مطلوب اجتماعی، جنبهنظریه
-مختلف محیطی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظریه

، 4های مختلفی در این خصوص ایجاد گردید )جرنی
ائومیستر، چستر ؛ دیوال، ب2019، 5؛ گاربر و هفنر2017

(. 2020، 7؛ هنینگسن و هنینگسن2016، 6و بوئشمن
( مشخص نمود که رفتار مطلوب اجتماعی 2017جرنی )

های محیطی و نشات گرفته از برخی تحت تاثیر جنبه
( 2010و همکاران ) 8باشد. بلومستینمسائل فردی می

در  مشخص نمودند که محیط تاثیرگذاری مهم تری
وب اجتماعی دارد. گاربر د رفتار مطلروند تشکیل و ایجا

  ( در تئوری خود مشخص نمودند که2019و هفنر )

                                                           
1. Hastie & Sharpe 
2. Fabes, Carlo, Kupanoff & Laible 
3. Penner, Dovidio, Piliavin & 
Schroeder 
4. Greene 
5. Geber & Hefner 
6. DeWall, Baumeister, Chester & 
Bushman 
7. Henningsen & Henningsen 
8. Blumstein 

هنجارهای اجتماعی برگرفته شده از مسائل محیطی 
گردد. در سبب ایجاد رفتار مطلوب اجتماعی می

های مختلفی از ورزش به عنوان رفتار مطلوب پژوهش
 9استراندبو، باکن و اسلتناجتماعی یاد شده است. 

مشخص نمودند یک رفتار مطلوب اجتماعی در  (2019)
ها جهت تغییر سازیورزش ناشی از برخی فرهنگ ةحوز

باشد. ژانگ، در نگرش افراد در خصوص ورزش می
 اظهار نمودند( 2020) 10ژانگ، وان، هائو و هودس

تواند در  ریزی شده میگیری از تئوری رفتار برنامهبهره
و همچنین ایجاد سبک  گیری رفتارهای ورزشیشکل

آموزان تاثیر گذار باشد. ژئو، زندگی فعال در میان دانش
محیط نقش  دریافتند( نیز 2020) 11و ژانگ ، لیشان

گیری قصد رفتاری افراد در خصوص مهمی در شکل
مشارکت ورزشی دارند. استیکوینتون، برونتون، موریس، 

گیری از تئوری ( ضمن بهره2018) 12باروود و کونر
ییر رفتار مشخص نمودند که جهت پایداری مشارکت تغ

ورزشی افراد در ورزش نیاز است تا ضمن بهبود وضعیت 
دانش افراد به ورزش و همچنین متعهد نمودن آنان به 
 ورزش به ایجاد تغییر در نگرش و رفتار آنان اقدام نمود.

اعالم  (2009) 13بجورنستال، الوی و اوملیویس
داشتند که ورزش به واسطه فواید خود به عنوان یک 

ست که حضور در آن به صورت ضرورت مشخص شده ا
تواند به عنوان یک میهمگانی -های تفریحیفعالیت

ایمی، یونگ، وظیفه اجتماعی مشخص گردد. از طرفی 
مشخص نمودند که  (2013) 14هارولی، چاریتی و پاینی

ر ورزش و شرکت در ور خود دافراد به واسطه حض

9. Strandbu Bakken & Sletten 
10. Zhang, Zhang, Wan, Hou  & 
Rhodes 
11. Xu, Shan, Li & Zhang 
12. St Quinton, Brunton, Morris, 
Barwood & Conner 
13. Wiese-Bjornstal, LaVoi & Omli 
14. Eime, Young, Harvey, Charity & 
Payne 
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های ورزشی به نوعی رفتار مطلوبی را انجام داده فعالیت
نیز مشخص نمودند که  ( 2008راتن و همکاران )اند. 

 بایستعنوان یک رفتار مطلوب اجتماعی میورزش به 
 هایپژوهشدر ذهن و نگرش افراد نهادینه شود. در 

 یبهبود رفتار مطلوب اجتماعمختلفی به عوامل موثر بر 
 (2018) 1چئون، ریوی و تومانیسپرداخته شده است. 

های فردی به عنوان یکی از نمودند که آگاهی اظهار
ب اجتماعی در میان عوامل مهم در ایجاد رفتار مطلو

( 2018و همکاران ) 2برونرباشد. افراد مشخص می
اعالم داشتند که در جهت توسعه رفتار مطلوب اجتماعی 
به واسطه ارتقا مشارکت ورزشی نیاز است تا برخی 
مسائل ماهیتی در خصوص ورزش و متناسب سازی 

 ها و نیازهای افراد ایجاد گردد.ورزش با توانایی
نیز مشخص نمودند که ( 2017سوسامست و همکاران )

اما  آورداید بیشماری را به ارمغان میش فواگرچه ورز
ای هرزشی در میان افراد یکی از دغدغهپایدارسازی و

ند که مهم و همیشگی افراد بوده است. آنان اعالم داشت
بایستی، زی مشارکت ورزشی افراد میجهت پایدارسا

این  دغدغه انجام ورزش در میان افراد ایجاد گردد که
ررسی با بباشد. هنگی میعوامل فر مساله نیازمند برخی

شده مشخص گردید که پژوهش  انجام هایپژوهش
فتار ای در جهت شناسایی عوامل موثر بر بهبود رجامع

ده اجتماعی مطلوب با تاکید بر ورزش به انجام نرسی
نان، ها از جمله زیت تمامی گروهاست. با توجه به اهم

در خصوص توسعه ورزش زنان و  پژوهشیخال 
لوب اجتماعی آنان کامال همچنین بهبود رفتار مط

 باشد.مشهود می
های مهم در حوزه ورزش زنان به عنوان یکی از گروه

بهبود مشارکت ورزشی زنان و ارتقا باشد. مشخص می
به خصوص در سطح فعالیت آنان در ورزش همگانی 

گردد. ک میان به عنوان یک مساله مهم درکشور ایر

                                                           
1. Cheon, Reeve & Ntoumanis 
 

مشارکت ورزشی زنان در کشور ایران سبب  کمبود
ای بر ورزش کشور های عمدهضعفگردیده است تا 

زنان در ایجاد گردد. از طرفی با توجه به اینکه جمعیت 
باشد، عدم توسعه مشارکت کشور، جمعیتی گسترده می

تواند آثار ناگواری را بر جامعه به جای آنان میورزشی 
زنان با از طرفی بهبود رفتار مطلوب اجتماعی بگذارد. 

عنوان یک سرمایه به تواند تاکید بر ورزش همگانی می
در کشور ایران مشخص گردد که آثار رفتاری، اجتماعی 

 این در حالی است که خالًو فرهنگی را به جای گذارد. 
در خصوص عوامل موثر بر بهبود رفتار  پژوهشی

در حوزه ورزش  مطلوب اجتماعی زنان به خصوص
سبب گردیده است تا شواهد کافی در خصوص بهبود 

زنان با تاکید بر ورزش همگانی رفتار مطلوب اجتماعی 
از عدم شناسایی عوامل موثر بر در دسترس نباشد. 

بر ورزش  دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماع
ی سبب گردیده است تا امروزه در روند ایجاد و همگان

ورزش در  رفتار مطلوب اجتماعی زنان در حوزهتشکیل 
ای وجود داشته باشد. با این کشور ایران مشکالت عمده

عوامل موثر بر  یبررسحاضر با هدف  پژوهشتوجه 
بر ورزش  دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماع

عوامل ی سعی در پاسخ به این سوال دارد که همگان
بر  دیزنان با تاک یماعموثر بر بهبود رفتار مطلوب اجت

 باشد؟چه می یورزش همگان

 

  شناسی پژوهشروش
 علی روش از و تحلیلی -توصیفیروش پژوهش حاضر 

 روش از وبود  ساختاری معادالت سازیمدل بر مبتنی و
 آوریجمع و هاداده گردآوری منظور به)میدانی 
 .شد استفاده( آماری تحلیل برای الزم اطالعات

 

2. Bruner 
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 کنندگانشرکت
زش فدراسیون ور کارکنان ةکلی پژوهش را آماری ةجامع

 گانی درمآگاه به حوزه ورزش ه کارشناسانهمگانی، 
ی هیئت ورزش همگان کارکنانوزارت ورزش و جوانان، 

سازمان استان تهران، کارشناسان ورزش همگانی 
 140 حدود آنان تعداد که داد تشکیل را شهرداری تهران

 بر آماری، ةجامع حجم بودن پایین دلیل به. بودنفر  
 به جامعه تمامی شمار، تمام گیری نمونه روش اساس
ت پس از در نهای .انتخاب شد پژوهش ةنمون عنوان

، تعداد پژوهشهای نامهپخش و جمع اوری پرسش
 نامه مورد تحلیل قرار گرفت.پرسش 123

 های گردآوریابزار و شیوه
میدانی و با استفاده از گردآوری اطالعات به صورت 

به منظور بررسی عوامل موثر بر  نامه بود.ابزار پرسش
بر ورزش  دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماع

استفاده گردید.  نامه محقق ساختهی از پرسشهمگان
نامه با توجه به روش دلفی و انجام آن در این پرسش

طراحی  شپژوهنفر از خبرگان آگاه به موضوع  12میان 
-باشد. پاسخسوال می 36نامه دارای گردید. این پرسش

از لیکرت ای های این مقیاس روی پیوستار پنج درجه
-دهی می)کامالً موافقم( نمره 5)کامالً مخالفم( تا  1

 87/0نامه میزان شود. میزان پایایی این پرسش

نامه با مشخص گردید. همچنین روایی این پرسش
نظرات برخی خبرگان ورزش مورد  استفاده از بررسی

 بررسی و تایید قرار گرفت.

 هادادهروش پردازش 
حاضر از آمار  پژوهشهای به منظور تحلیل داده

توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار 
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. 

یرنف در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف اسم
استفاده  پژوهشهای جهت تعیین وضعیت توزیع داده

گردید. همچنین از آزمون معادالت ساختاری جهت 
وند تحلیل استفاده گردید. کلیه ر اهداف پژوهشبررسی 

-.اس.پی.اسحاضر در نرم افزارهای  پژوهشهای داده
 انجام گردید.  ا.ال.پیو  اس

 

  هاافتهی
نشان داد که میانگین ر حاض پژوهشنتایج توصیفی 

نتایج بخش سال بود.  4/42 پژوهشهای سنی نمونه
عامل به عنوان ریز 24دلفی پژوهش نشان داد که تعداد 

بر  دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماعموثر بر 
، 1ی مشخص و شناسایی گردید. جدول ورزش همگان

 دهد.نتایج این عوامل را نشان می

 

 یبر ورزش همگان دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماععوامل موثر بر دسته بندی  -1جدول 

 ریزعوامل عوامل

 عوامل انگیزشی

 های انگیزشی جهت جذب افراد به ورزشوجود مشوق 

 های ورزشیو بیرونی به زنان فعال در فعالیتهای درونی ایجاد پاداش 

 های ورزشیجذاب سازی محیط فعالیت 

 های ورزش همگانیمیان زنان شرکت کننده در فعالیت ایجاد بستر جهت احساس خوشحالی در 

 ن به واسطه حضور در ورزش همگانیهای ایجاد شده در زنامشخص نمودن تفاوت 

 بهبود جو اجتماعی ورزش همگانی جهت جذب زنان 
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بر ورزش  دیزنان با تاک یبهبود رفتار مطلوب اجتماعدسته بندی عوامل موثر بر  -1جدول ادامة  

 یهمگان

 ریزعوامل عوامل

 عوامل فردی

 های ورزشیبهبود وظیفه شناسی زنان در محیط 

 های ورزشی متناسب با نیازهای زنانارائه برنامه 

 های مربوط به ورزش همگانیت حضور در فعالیتبهبود آمادگی ذهنی و جسمی زنان جه 

 های ورزشی برنامه ریزی شده با شرایط زمانی زنانمتناسب سازی برنامه 

 های ورزشینعطاف پذیری شخصیتی زنان در محیطبهبود ا 

  بهبود وضعیت جسمانی خودایجاد احساس نگرانی در زنان در خصوص 

 عوامل فرهنگی

 های ورزشیدر میان زنان حاضر در محیط بهبود فرهنگ مشورتی و مشارکتی 

 بهبود نگرش زنان نسبت به ورزش 

 افزایش اعتبار و شخصیت ورزش در میان زنان 

  های مربوط به ورزش همگانیبر نیازهای متنوع زنان در فعالیتتمرکز 

 اجتماعی در حوزه ورزش برای زنانهای مشخص نمودن ارزش 

 های ورزشی به زنان متقاضیآموزش فعالیت 

 مسائل معنویاز لحاظ  ورزشی زنان طیمح یسازی غن 

 عوامل اجتماعی

 های ورزشیروابط مناسب میان فردی در برنامه 

 مورد اعتماد بودن خدمات ارائه شده در ورزش 

 ورزشیهای ا و صمیمت بین فردی زنان در محیطارتقا صف 

 شناسایی و کاهش موانع حضور زنان در ورزش همگانی 

 افزایش حمایت اجتماعی از ورزش همگانی زنان 

 های مربوط به ورزش همگانیاجتماعی زنان جهت حضور در فعالیتهای کاهش محدودیت 

 افزایش عدالت در توزیع منابع در ورزش همگانی زنان 

  مسائل اجتماعیاستفاده از زنان حاضر در ورزش همگانی در 

 عوامل احساسی

 های ورزشیاحساس امنیت زنان در برنامه بهبود 

 های ورزشییجاد احساس راحتی زنان در برنامها 

  های ورزشیدر زنان به واسطه حضور در برنامهایجاد احساس غرور 

ریز عامل، در شش  36نتایج نشان داد که در مجموع 
دسته عوامل انگیزشی، عوامل دانشی، عوامل فردی، 
عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل احساسی 

اسمیرنف -نتایج آزمون کلوموگرافتقسیم بندی شدند.  
حاضر غیرطبیعی  پژوهشهای نشان داد که توزیع داده

ها غیرطبیعی بودن توزیع دادهبا توجه به  باشد. می

محور و مشخص گردید که از نرم افزارهای واریانس
در  .گردداستفاده بایستی میاس اسالافزار پینرم

جهت بررسی و ارزیابی مدل پژوهش، از آزمون 
و جدول  2و  1معادالت ساختاری استفاده گردید. شکل 

به مدل ساختاری و اندازه گیری مربوط به عوامل را  2
 نمایش گذاشته است.
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 پژوهش یرهایمتغ یریمدل اندازه گ -1شکل 

 
 تی متغیرهای پژوهش  داری معنی ضرایب -2شکل 
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 ثیر متغیرهای پژوهشمیزان آماره تی و تا -2جدول 

 وضعیت
سطح 

 معناداری
 عوامل تی تاًثیر

 عوامل انگیزشی 137/33 852/0 001/0 تایید
 عوامل احساسی 417/12 678/0 001/0 تایید
 عوامل اجتماعی 976/35 893/0 001/0 تایید
 عوامل فردی 852/25 824/0 001/0 تایید
 عوامل دانشی 321/53 906/0 001/0 تایید
 فرهنگیعوامل  329/25 861/0 001/0 تایید

 

جهت بهبود رفتار تمامی  پژوهش نشان داد  که جینتا
مطلوب اجتماعی زنان با تاکید بر ورزش همگانی، 

احساسی، اجتماعی، فردی، دانشی عوامل انگیزشی، 
باشند. گذار میریتأثی به صورت معناداری و فرهنگ

  906/0 ریتأثعوامل دانشی با ضریب در این بین 

 باشد.را دارا می ریتأثبیشترین 
های منتخب در جهت ، برخی شاخص2جدول شماره 

 برازش مدل را به نمایش گذاشته است.

 های برازش مدل پژوهششاخص -2جدول 

 متغیرها

 های برازششاخص

عوامل 

 انگیزشی

عوامل 

 احساسی

عوامل 

 اجتماعی

عوامل 

 فردی

عوامل 

 دانشی

عوامل 

 فرهنگی

 86/0 83/0 88/0 87/0 81/0 89/0 آلفای کرونباخ
 87/0 86/0 93/0 90/0 85/0 92/0 پایایی ترکیبی
 41/0 46/0 49/0 41/0 43/0 52/0 روایی همگرا

 74/0 82/0 67/0 79/0 46/0 72/0 دو-آر
 44/0 42/0 46/0 47/0 45/0 42/0 جی.اُ.اف

 

های منتخب گزارش شده و سایر مطابق با شاخص

ها از جمله روایی واگرا با روش فورنل و الرکر، شاخص

که مدل پژوهش حاضر از برازش مشخص گردید 

 باشد.مناسبی برخوردار می

 

 بحث و نتیجه گیری
در جهت بهبود رفتار حاضر نشان داد که  پژوهش

مطلوب اجتماعی زنان در ورزش همگانی نیاز است تا 

برخی عوامل انگیزشی، احساسی، اجتماعی، فرهنگی، 
عبارتی فردی و دانشی در این خصوص بهبود یابد. به 

تواند بستر الزم جهت بهبود رفتار این عوامل میارتقا 
مطلوب اجتماعی زنان در ورزش همگانی را شاهد بود. 

زش همگانی در رفتار مطلوب اجتماعی زنان در ور
شی زنان نقش نمودن مشارکت ورزترویج و پایدار

 رفتار مطلوب اجتماعی مهمی دارد. به عبارت دیگر؛
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سازی رفتارهای ورزشی تواند زمینه جهت نهادینهمی
 زنان را فراهم آورد. 

ه کنندتعدد عوامل شناسایی شده در این خصوص بازگو
ی اهمیت رفتار مطلوب اجتماعی زنان در ورزش همگان

ه باشد. بهای موجود در این حوزه میو همچنین ضعف
ه مساله عبارتی این مساله ناشی از نیاز به توجه عمیق ب

ت باشد که سبب گردیده اسرفتار مطلوب اجتماعی می
ود. از بتا جهت بهبود این رفتار نیازمند عوامل متعددی 

طرفی مرتبط بودن رفتار مطلوب اجتماعی با برخی 
های فردی، فرهنگی و اجتماعی سبب گردیده جنبه

است تا در جهت توسعه آن در میان زنان نیازمند 
باشد. های مختلف میهای گسترده در حوزهتالش

مه جهت ریزی شده یک برناا نظریه رفتار برنامهمطابق ب
ی هاتغییر رفتار در افراد می بایست عوامل و جنبه

هادیته مختلفی را مدنظر قرار دهد تا بتواند به صورت ن
ر منجر به یک تغییر رفتار مناسب و ایجاد یک رفتا

ین (. ا2020و همکاران،  ژانگمطلوب اجتماعی گردد )
در پژوهش حاضر نیز جهت مساله سبب شده است تا 

ی ایجاد رفتار مطلوب اجتماعی در حوزه ورزش همگان
 های مختلفی شناسایی گردد.عوامل و جنبه

حاضر نشان داد که در میان عوامل  پژوهشنتایج 
ل دانشی مهمترین عامل در جهت شناسایی شده، عوام

عی زنان مبتنی بر گیری رفتار مطلوب اجتماشکل
های باشد. به عبارتی ارتقا جنبهورزش همگانی می

گیری رفتار مطلوب تواند مسیر شکلیدانشی م
 چئوناجتماعی زنان در ورزش همگانی را فراهم نماید. 

خود مشخص نمودند  پژوهشدر ( 2018و همکاران )
شکل گیری رفتار که آگاهی و دانش نقش مهمی در 

( 2018ویدوپ و همکاران )باشد. مطلوب اجتماعی می
تواند به اشتند که توجه به مسائل دانشی میاشاره دنیز 

افزایش آگاهی در خصوص بهبود رفتار مطلوب 
توان اعالم داشت اعی منجر گردد. با این توجه میاجتم

                                                           
 

و  چئون هایپژوهشحاضر با نتایج  پژوهشکه نتایج 
( 2018ویدوپ و همکاران )( و 2018همکاران )

فرایند پذیرش مطابق با نظریه باشد. همخوان می
محتاطانه، تغییر رفتار در افراد ناشی از اطالعات و دانش 
کسب شده می باشد و این دانش می تواند رفتارها را 
، 1در افراد نهادینه سازی نماید )گلناز، ریمر و ویسواناس

گردد تا (. بنابراین مسائل دانشی سبب می2008
ضرورت اولیه جهت توسعه ورزش همگانی را در نگرش 
افراد ایجاد گردد. در تفسیر این مساله الزم به ذکر است 
که عوامل دانشی به واسطه افزایش آگاهی و علم افراد 
به اهمیت ورزش به خصوص ورزش همگانی در ورزش 

تواند به بهبود رفتارهای مناسب در این حوزه زنان می
-تواند شفافیتمنجر گردد. از طرفی عوامل دانشی می

ایجاد تالش زنان در خصوص رفتار  های الزم در جهت
 مطلوب اجتماعی در ورزش همگانی را ایجاد نماید. 

حاضر همچنین مشخص نمود که در میان  پژوهش
عوامل شناسایی شده، عوامل اجتماعی دومین عامل 

با  مهم در جهت بهبود رفتار مطلوب اجتماعی زنان
و  تریگوئروسباشد. تاکید بر ورزش همگانی می

خود مشخص نمودند که  پژوهشدر ( 2020همکاران )
مسائل اجتماعی به واسطه نیروی جاذبه خود نقش 
مهمی در جهت بهبود رفتار مطلوب اجتماعی افراد دارد. 

-نیز مشخص نمودند که جنبه (2018برونر و همکاران )

های اجتماعی به واسطه بهبود روابط بین فردی و 
گردد ت دوسویه سبب میاد اعتماد و امنیهمچنین ایج

. تا رفتار مطلوب اجتماعی افراد را تحت شعاع قرار دهد
توان چنین اعالم داشت که نتایج با این توجه می

و  تریگوئروس هایپژوهشحاضر با نتایج  پژوهش
همخوان ( 2018( و برونر و همکاران )2020همکاران )

از مسائل مهم در  یکی یاجتماع یجنبه هاباشد. می
باشد. به  یم یرفتار مطلوب اجتماع یریشکل گ ندیفرا

گردد تا  یسبب م طیموجود در مح یکنش ها یعبارت

1. Glanz, Rimer & Viswanath 
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رفتار  کی یساز نهیو نهاد جادیافراد را به سمت ا
شده  یزیرفتار برنامه ر هی. مطابق با نظردینما لیمتما

( و 2020) همکارانژانگ و  یو با توجه به پژوهش ها
به  یاجتماع طی( مح2019ژئو و همکاران ) نیهمچن

تواند در قصد افراد جهت  یخود م یها تیواسطه جذاب
گذار باشد. با توجه  ریتاث یانجام ورزش و مشارکت ورزش

نقطه  یشده، قصد رفتار یزیرفتار برنامه ر یبه تئور
باشد.  یم یرفتار مطلوب اجتماع یریدر شکل گ یدیکل

به واسطه نفوذ بر قصد  یرو عوامل اجتماع نیاز ا
رفتار مطلوب  یریتوانند به شکل گ یزنان م یرفتار

در تفسیر  منجر شود. یدر حوزه ورزش همگان یاجتماع
این مساله الزم به ذکر است که عوامل اجتماعی سبب 

ها  و گردد تا افراد ضمن ایجاد تعامل با سایر گروهمی
وعی با های ورزشی به نافراد، ضمن درگیری در فعالیت

اهمیت رفتار مطلوب اجتماعی در ورزش نیز آشنا شوند. 
گردد تا به واسطه از طرفی عوامل اجتماعی سبب می

ارتقا صفا و صمیمیت بین فردی، زندگی افراد را تحت 
شعاع قرار دهد و در مسیر بهبود رفتار مطلوب اجتماعی 

 گذار باشد.ریتأثزنان در ورزش همگانی 
در جهت شکل گیری رفتار مطلوب اجتماعی زنان با 

های مختلفی همگانی نیاز است تا جنبهتاکید بر ورزش 
حاضر ضمن شناسایی عوامل  پژوهشمدنظر قرار گیرد. 

اثرگذار بر رفتار مطلوب اجتماعی زنان با تاکید بر ورزش 
همگانی، سعی در بهبود شواهد علمی در این حوزه را 

گردد حاضر پیشنهاد می پژوهشبه نتایج  داشت. با توجه
های ورزشی به تغییرات پایدار با جذاب نمودن محیطتا 

ورزش همگانی  در رفتارهای ورزشی بانوان در خصوص

اقدام نمود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر 
پیشنهاد می گردد تا افزایش اطالعات ورزشی بانوان و 
همچنین ایجاد بانک اطالعاتی جهت استفاده آنان در 
خصوص افزایش آگاهی ورزشی خود به بهبود رفتار 
مطلوب اجتماعی آنان در خصوص ورزش همگانی اقدام 

گردد تا مشخص نمودن پیشنهاد می همچنیننمود. 
مسئولیت اجتماعی زنان در جامعه، سعی در درگیر 
نمودن آنان در جهت ارتقا رفتار مطلوب اجتماعی خود 
و دیگران با تاکید بر ورزش همگانی را داشت. با توجه 

گردد تا اعتماد حاضر پیشنهاد می پژوهشبه نتایج 
خدمات ارائه شده در ورزش همگانی به زنان، به بهبود 

همچنین رفتار مطلوب اجتماعی آنان اقدام نمود. 
های اجتماعی گردد تا کاهش محدودیتپیشنهاد می

های مربوط به ورزش زنان جهت حضور در فعالیت
همگانی به بهبود رفتار مطلوب اجتماعی آنان اقدام 

نجام پژوهش حاضر فقدان اطالعات در روند ا نمود.
کافی در خصوص ورزش همگانی بانوان و همچنین 

های پژوهش از جمله دسترسی سخت و دشوار به نمونه
های موجود بود. با توجه به پژوهش حاضر محدودیت

گردد تا پژوهشگران به بررسی نقش مسائل پیشنهاد می
گیری رفتار مطلوب فردی، محیط و ژنتیکی در شکل

تماعی در خصوص ورزش همگانی بانوان اقدام اج
گردد تا پژوهشگران نمایند. همچنین پیشنهاد می

 جو بهبود به بررسی عوامل موثر بر هایی پژوهش
را به انجام  جهت جذب زنان یورزش همگان اجتماعی
رسانند.
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