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 چکیده
هاي  گیري بانوان از فعالیتمؤثر بر کناره طراحی الگوي عوامل براي دیمتل تکنیک از این پژوهش اسـتفاده  اصـلی  هدف

شی  شافی و در دو     .بود ورز ست و به روش آمیختۀ اکت ست. در   کیفی و کمی انجام  مرحلۀاین تحقیق کاربردي ا گرفته ا
یافتۀ خود را حداقل براي نسازما هاي ورزشی  یتفعالر بود که نفر از بانوان کل کشو  33کیفی، نمونۀ آماري شامل   مرحلۀ

ــال ترك کرده و از طریق     ــده بودند. در     گنمونه مدت زمان یک سـ نۀ آماري   کمی نیز نمو مرحلۀ یري هدفمند انتخاب شـ
شگاهی  دان داننفر از مسئوالن ورزش بانوان، متخصصان علوم ورزشی با حداقل پنج سال سابقۀ مربیگري و استا    15شامل  

ــدند. ابزار گردآوري اطالعات در بخش کیفی                 به روش هدفمند انتخاب شـ که  مدیریت بودند  تۀ  ــ ــاحبۀ  در رشـ   مصـ
شنامۀ محقق    ندمساختار نیمه س شد که عوامل آن از طریق    اساخته بود و در بخش کمی از پر ستفاده  بخش   عۀمطالي ا

یرگذار یعنی  تأثوامل مدیریتی عداد عوامل محیطی و  نشانآمده دستبه يدر الگو پژوهش تایجکیفی استخراج شده بود. ن
ــتند.   فردي و کیفیت و عوامل فردي، عوامل بینعلت   ــان داد که  همچنیخدمات تأثیرپذیر یعنی معلول هسـ ن نتایج نشـ

صلی براي کناره   شکل ا ست و عوامل مدیریتی و تا حدودي عوامل محیطی می عوامل فردي م  تواندگیري بانوان از ورزش ا
 به حل مشکل عوامل فردي کمک کند.  

 
 يدیکل يهاواژه

. فردي، عوامل محیطیالگو، تکنیک دیمتل، عوامل فردي، عوامل بین

                                                           
   :Hosseini@stu.umz.ac.irEmail                                 19613223209یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 



 1399، تابستان 2، شمارة 12مدیریت ورزشی، دورة                                                                                   370

 

 

 مقدمه
روز رو به فزونی است ها روزبهفناوري، اوقات فراغت و ایام بیکاري انسان امروزه با توسعۀ صنعت و پیشرفت

توسعه جایگاه واالیی تعلیم و تربیت در جوامع پیشرفته و در حال هاي و در راستاي تأثیرگذاري بر حوزه

ریزي و مدیریت متفکرانه در شناسان، برنامهشناسان و جامعهاي از رواناست، تا جایی که عدهپیدا کرده 

هدایت و رهبري هدفمند رفتارها و کردارهاي اقشار مختلف به  این ایام را رمز موفقیت و کلید دستیابی

 ).1اند (ترین نیازهاي زیستی انسان امروزي ذکر کردهحال، تأمین یکی از اساسیه و در عین جامع

 فعالیت هايزمینه از گوناگونی ابعاد و دامنۀ گسترده فراغت، اوقات نام به موضوعی شدنمطرح  با

یکی از این )، که ورزش 2شود (گذاشته می افراد رويپیش  روزانه هايمشغله و کار جزبه متفرقه

تواند در اوقات فراغت هایی است که میهاست. در عصر حاضر، ورزش و فعالیت بدنی یکی از شیوهفعالیت

). 1هاي نوین زندگی بکاهد (و ایام بیکاري مردم انجام پذیرد و تا حدودي از آثار و عوارض سوء سبک

 و نفسعزت افزایش به در واقع ند،ک ترغیب ورزش به را خود افراد ايجامعه اگر معتقدند نظرانصاحب

 اجتماعی پدیدة پیچیدة عنوانبه رو ورزش). ازاین3است ( کرده کمک خود افراد روحی و جسمی سالمت

 و نظارت، ریزي،برنامه روند در هااست و دولت قرار گرفته هادولت و محققان مورد توجه اخیر هايسال در

 امراض و بیماري هايبازدارنده عنوانبه فعال هايبازي تفریح و توسعۀ به فراغت، اوقات تجارب پیشرفت

 ايشیوه به هاي ورزشیانجام فعالیت کهطوريبه )،4کنند (می گذاريسرمایه آن براي و نگرندمی مرتبط

 اند.شدهتبدیل  کیفیت زندگی و فردي سالمت ارتقاي منظوربه استاندارد،

هاي بعدي را تربیت جامعه که در دامن خود نسل از بخشی عنوانبانوان، به مورد در ویژهبه موضوع این

 آمده وجودبه انقالبی واقعی زنان ورزش در گذشته، سال بیست طول ). در5است ( محسوس کنند، کامالًمی

 ورزشکار زنان حضور جامعه، در زنان اشتغال و میزان تحصیالت منحنی رفتن باال همزمان با است.

 نهضت الینفک جزو ورزش، به توجه یافته است و افزایش المللی نیزبین و ورزشی مختلف هايدرصحنه

هاي حمایتی مناسب و تنوع جوایز هاي اجتماعی، برنامهها و ستایشتحسین .)7،6رود (می شمارزنان به

فیت ورزش بانوان افزوده طور کلی به کیروانی، هیجانی و مالی به کیفیت و کمیت شرکت زنان و به -روحی

 تصویب مانند است، داشته خوبی هايپیشرفت زنان گذشته، ورزش با مقایسه که درطوري)، به7است (

 گیرندهتصمیم زنان تعداد افزایش آمریکا، در آموزشی ورزشی هايدر برنامه مرد و زن تبعیض عدم قانون

بعضی  در زنان برتري زنان، ورزش به مربوط هايبودجه مختلف، افزایش ورزشی کشورهاي هايسازمان در

 ). 8ها (شرکت با زنان ورزشی رویدادهاي و قراردادها افزایش و ورزشی هايرشته از
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باید توجه داشت که مسیر  هاي ورزشی،مشارکت بانوان در فعالیت ها و افزایشبا وجود این پیشرفت

نحنی همیشه در حال پیشرفت نیست، بلکه مسیري است ر و یک موجه مسیري همواهیچورزش بانوان به

امور  توسط مرکز منتشرشده آمار ). براساس7شده است (وخیزهاي زیادي احاطه که با موانع و افت

 ورزشی هايفعالیت در بانوان حضور درصد همچنان ،است آغاز شده سوم هزارة که تاکنون زنان، مشارکت

است  تر از مردانهاي ورزشی در میان زنان شایعدوري از فعالیت کهدهد نشان می مختلف در کشورهاي

 . ) و نرخ آمار ترك ورزش در آنها همچنان چشمگیر است9(

تواند در سطح مشارکت بانوان در ورزش تأثیرگذار باشد؛ این عوامل وضعیت عوامل خارجی بسیاري می

تواند ر خود ورزش وجود دارد که میددي هم شود و از طرفی عوامل زیاخانوادگی و اجتماعی را شامل می

هاي ورزشی شود. براي نمونه نبود مربیان ماهر، نبودن محیط امن و مانع مشارکت بانوان در فعالیت

از هم عوامل )، اما با وجود موانعی که براي مشارکت بانوان در ورزش وجود دارد، ب10دوستانۀ ورزشی (

 هايفعالیت به بانوانی که دهدمی نشان تحقیقاتاند. ورزش مؤثر بودهمختلفی در گرایش و مشارکت آنها در 

 هايمشارکت متناسب، پذیرش اجتماعی، اندامی ی،سالمت منظور کسبپردازند، معموالً بهورزشی می

عواملی که موجب جذب بانوان  ). از دیگر11-13(آورند می هاي ورزشی رواجرایی و لذت بردن به فعالیت

سازي ورزش، تأیید بزرگان دینی و تربیتی، ها، فرهنگتوان به تالش رسانهشود، میبه ورزش می

هاي ویژه بانوان اشاره کرد. با وجود هاي علمی، افزایش تعداد مربیان و قهرمانان ملی و باشگاهسازيآگاهی

رسد که باز هم درصد زیادي از بانوان پس از حضور در نظر میاین نیروهاي محرك براي جذب بانوان به

 کنند. گیري میهاي ورزشی، از ورزش کنارهبرنامه

، اصطالحی است که در این تحقیق براي توصیف بانوان 1گیري از ورزشاصطالح ترك یا کناره

علوم دیگر از واژگان اند. بسیاري از تحقیقات در شود که ورزش را ترك کردهورزشکارانی استفاده می

براي توصیف این پدیده استفاده  5و بازنشستگی 4، خروج3، فرسودگی شغلی2دیگري از جمله نوسانات

). پدیدة نوسانات در ورزش حاکی از انتقال ورزشکار از یک ورزش به نوع دیگري از ورزش 10کنند (می

دلیل فشار جسمی و روانی ه بهاست. پدیدة فرسودگی شغلی در ورزش به ورزشکارانی اشاره دارد ک

                                                           
1. Dropping out of Sports 
2. Fluctuation 
3. Burnout 
4. Withdrawal 
5. Retirement 
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برند. این شرایط به ایجاد نگرش منفی نسبت به ورزش و ازحد، از خستگی عاطفی و استرس رنج میبیش

شود. پدیدة بازنشستگی در ورزش نیز به ورزشکارانی اشاره دارد که در نهایت ترك ورزش منجر می

خود یا رسیدن به سن خاص، ورزش را ترك دلیل رسیدن به اهداف ورزشی صورت داوطلبانه، یا بهبه

 شود. شده می) که در این تحقیق اصطالح ترك ورزش شامل تمام شرایط گفته10کنند (می

هاي بدنی را ترك دهد که افراد به دالیل متفاوتی ورزش و فعالیتمطالعات در ورزش نشان می

اما نوع فعالیت ورزشی خود را تغییر  دهند،هاي ورزشی خود ادامه میکنند. برخی افراد به تالشمی

گذارند، خشونت و آسیب در یمدلیل نارضایتی و تجارب منفی ورزش را کنار دهند؛ برخی افراد بهمی

رو ). ازاین11گیري از ورزش است (ورزش یا ترس و اضطراب ناشی از شکست از جمله دالیل دیگر کناره

گیري آنان شود. در هاي ورزشی بازدارد و موجب کنارهبه فعالیتتواند آنها را از پرداختن مسائل زیادي می

 گرفته است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. این زمینه تحقیقات مختلفی انجام

اي در خصوص عوامل مربوط به ترك ورزش در کودکان و نوجوانان ) با مطالعه2016( 1کران و تمپل

فردي است. ده براي ترك ورزش مربوط به عوامل فردي و بینشبیان داشتند که اغلب عوامل گزارش

هاي دیگر بود فردي، فشار از طرف همساالن، خانواده و مربی براي اجراي فعالیتینت بترین محدودیشایع

هاي ساختاري کمتر فردي، درك نوجوانان از توانایی و عملکرد خود بود. محدودیت ترین محدودیتو شایع

هاي مشارکت و صدمات حاصل از ورزش بود. در و بیشتر مربوط به کمبود زمان، هزینه شده بود گزارش

). کران و 14درصد مطالعات بر روي زنان بود ( 11گرفته در این پژوهش مروري تنها هاي انجامبررسی

وانان یافته در میان کودکان و جهاي ورزشی سازمانمند بر روي ترك فعالیت) با مروري نظام2015تمپل (

فردي نسبت به عوامل ساختاري با ترك ورزش ارتباط بیشتري هاي فردي و بینبیان داشتند که محدودیت

دارند. عوامل بسیاري در ترك ورزش مؤثرند که به پنج بخش اصلی شامل فقدان لذت، درك از عدم 

شوند تقسیم میهاي رقابتی و عوامل فیزیکی (بلوغ و صدمات) شایستگی، فشارهاي اجتماعی، اولویت

بودند،  اي بر روي بازیکنان راگبی که این ورزش را ترك کرده) طی مطالعه2012( 2). گردن ریچارد11(

اند از آسیب، از بین رفتن تیم به دلیل تغییر در اعضاي تیم و بیان داشت دالیل اصلی ترك ورزش عبارت

) 2009( 3). لپیر15اعی در ورزش (وجوش اجتمکاهش شور و شوق در ورزش و نادیده گرفته شدن جنب

                                                           
1. Crane & Temple  
2. Gordon Gichards 
3. Lepir 
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اي در خصوص دالیل خروج از ورزش بیان داشت از جمله دالیل مهم ورزشکاران براي خروج از با مطالعه

و  1). مولینرو16هاي دیگر، نارضایتی از مربی یا باشگاه و مشکالت مالی بود (ورزش، عالقه به فعالیت

ترین دالیل ترك ورزش، در مرد و زن دریافتند که مهم 561اي بر روي ) طی مطالعه2006( همکاران

نداشتن مربی، درك شکست و نبود فضاي تیمی در ورزش هاي دیگر، دوست اولویت قرار گرفتن فعالیت

بودند. نتایج همچنین نشان داد که دالیل ترك ورزش در مردان بیشتر مربوط به تأثیر دیگران براي 

جاي مشارکت در هاي دیگر بهدر بین زنان جایگزین کردن فعالیت که این دلیلمشارکت بود، درحالی

هاي ورزشی اي در خصوص سطح مشارکت بانوان در فعالیت) طی مطالعه2007). احسانی (17ورزش بود (

هاي هاي اوقات فراغت بیان داشت که از جمله عوامل بازدارندة بانوان براي مشارکت در فعالیتو محدودیت

عالقگی، ناآگاهی، عدم مهارت و توانایی، و مشکالت ونقل، بیبود وقت، فقدان پول، حملورزشی شامل کم

گیر که اي بر روي کودکان کشتی) طی مطالعه1986( 2). بارتون و مارتنز18اندام بود (سالمت و تناسب

انتظارات زیاد  بردوباخت و این ورزش را ترك کرده بودند، بیان داشتند درك افراد از ناتوانی خود، تجربۀ

 ).19( براي برد از جمله دالیل ترك ورزش بود

انجام  ورزش بر ترك مؤثرعوامل  ینۀزمگرفته در مطالعات داخلی، تحقیقی در هاي انجامطی بررسی

رسد نظر میاند که البته بهنگرفته است. بیشتر تحقیقات داخلی تمرکز خود را بر موانع مشارکت قرار داده

اند. در همین زمینه ي بررسی ترك ورزش مفید باشد، اما مستقیماً به این هدف نپرداختهتواند برامی

هاي متنوع و مورد عالقه (قهرمان تبریزي و رضوي مطالعات نشان دادند که عواملی همچون نبود ورزش

کمبود  )، نبود امکانات و تسهیالت ورزشی مانند عدم دسترسی به امکانات و تجهیزات،1394محمودآبادي، 

؛ 1394و گرانی وسایل ورزشی، نامناسب بودن زمان باشگاه و غیره (قهرمان تبریزي و رضوي محمودآبادي، 

؛ آقایی و فتاحیان، 1392؛ سلطانی کلوانق، 1392؛ نظریان مادوانی و رمضانی، 1393روزبهانی و همکاران، 

تبریزي و رضوي محمودآبادي، هاي ورزشی (قهرمان ریزي مناسب براي فعالیت)، فقدان برنامه1391

حمایت مراکز  گذاري در ورزش بانوان، عدمورزش مانند عدم سرمایه به توجهی مسئوالن)، بی1394

 )، عدم1392مادوانی و رمضانی،  ؛ نظریان1393رسانی و غیره (موتمنی و همکاران، آموزشی، عدم اطالع

)، عوامل شخصی و اجتماعی 1393زنان (موتمنی و همکاران،  اماکن ورزشی توسعۀ در الزم گذاريسرمایه

هاي حمایت رسانه مانند تفکرات تبعیض جنسیتی، نبود الگوي ورزشی موفق و مشوق در جامعه، عدم

                                                           
1. Molinero  
2. Burton & Martens  
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؛ 1393جمعی، ناتوانی جسمی، کمبود عالقه، خجالتی بودن، عدم خودباوري و غیره (روزبهانی و همکاران، 

؛ وفایی مقدم و همکاران، 1391؛ آقایی و فتاحیان، 1392سلطانی کلوانق، ؛ 1393موتمنی و همکاران، 

)، موانع خانوادگی مانند ورزش نکردن اعضاي خانواده، ترس والدین از افت تحصیلی، مراقبت از 1393

)، عوامل 1393)، سالمتی (روزبهانی و همکاران، 1392فرزندان، مخالفت والدین و غیره (سلطانی کلوانق 

(روزبهانی و  زمان و وقت )، کمبود1393، موتمنی و همکاران 1393(روزبهانی و همکاران،  اقتصادي

سازي کافی مانند )، عدم فرهنگ1392؛ سلطانی کلوانق، 1393؛ موتمنی و همکاران، 1393همکاران، 

 وجود فرهنگ مردمحوري، رعایت شئونات اسالمی، ترس از آسیب به اعتقادات مذهبی و غیره (موتمنی و

) موانع مشارکت زنان در 1392؛ سلطانی کلوانق، 1392؛ نظریان مادوانی و رمضانی، 1393همکاران، 

، هرچند برخی از این عوامل با عناوین متفاوتی، به عوامل مشابه اشاره استهاي ورزشی تفریحی فعالیت

 کنند.می

 -ان و چه دربارة زنانچه در مرد -اگرچه گزارش مشخصی دربارة آمار و میزان ترك ورزش در کشور

نظر یافت نشده است، با توجه به گزارش کشورهاي خارجی، در خصوص آمار و مسیر ترك ورزش افراد، به

 رسد شرایط مشابهی براي کشور ما نیز وجود داشته باشد.می

هاي ورزشی، خالی ماندن مشاهدات عینی، تجارب مربیان نخبه، عدم ازدحام ورزشکار در باشگاه

ویژه در بخش بانوان و غیره، همه نشان از عدم مشارکت و نیز ترك ماکن ورزشی مختلف کشور بهظرفیت ا

رو باید براي شناسایی و رفع عوامل آن اقدام کرد. بنابراین در این تحقیق سعی ورزش بانوان دارند؛ ازاین

ی شود تا از این طریق هاي ورزشی طراحگیري بانوان از فعالیتشده است تا الگوي عوامل مؤثر بر کناره

گیري آنان هاي بدنی را تداوم بخشید و دالیل کنارههاي ورزشی و فعالیتبتوان مشارکت بانوان در عرصه

 از ورزش را تا حد امکان از بین برد.

 

 پژوهش شناسیروش

در گرفته است. کیفی و کمی انجام  مرحلۀتحقیق حاضر کاربردي است و به روش آمیختۀ اکتشافی در دو 

هاي ورزشی یتفعالسال ایران از  18یري بانوان باالي گکنارهبر  مؤثرکیفی، هدف شناسایی عوامل  مرحلۀ

در بین بانوانی انجام گرفت که ورزش  ندمساختارنیمه مصاحبۀبود. این مرحله از تحقیق، از طریق 

 یفیآنجا که در مطالعات ک ازیافتۀ خود را حداقل براي مدت زمان یک سال ترك کرده بودند. سازمان

که  بودنفر  33بخش شامل  نیتعداد نمونه در ا ابد،ییم انیپا يبه اشباع نظر دنیبا رس يریگنمونه
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اصفهان، سمنان،  يها در شهرهامصاحبه نیهمچن. ندانتخاب شد یبرفصورت هدفمند از نوع گلولهبه

 یغرب ،یشرق ،یجنوب ،یشمال يهااده در بخشس یصورت تصادفو بوشهر که به زیتهران، مشهد، تبر ،يسار

فردي، کیفیت خدمات، در این بخش پنج عامل فردي، بین انجام گرفت.کشور انتخاب شده بودند،  يو مرکز

 یري بانوان از ورزش شناسایی شدند.گکنارهبر  مؤثرعوامل  عنوانبهعوامل محیطی و عوامل مدیریتی 

هاي ورزشی بود. ابزار یتفعالیري بانوان از گکنارهبر  مؤثرکمی، هدف طراح الگوي عوامل  مرحلۀدر  

 مرحلۀشده در ییشناساي بود که در آن عوامل اساختهگردآوري اطالعات در این مرحله، پرسشنامۀ محقق

ماري در این ) مقایسه شدند. نمونۀ آ4گذاري دیمتل (صفر تا طیف ارزش براساسو  زوجی صورتکیفی به

مسئوالن ورزش بانوان، متخصصان علوم ورزشی با حداقل پنج سال  نفر خبره متشکل از 15مرحله شامل 

گیري تصمیم يهاروش که در آنجا ازسابقۀ مربیگري و استادان دانشگاهی در رشتۀ مدیریت ورزشی بودند (

اعتبار  ،موضوعمسلط بر  کمی از خبرگانتعداد نظر  ده ازفاشود، استچندمعیاره، از خبرگان نظرخواهی می

وتحلیل )) که به روش هدفمند انتخاب شدند. در این مرحله براي تجزیه26( کندمی تضمینپژوهش را 

انواع  از که تکنیک چندمعیاره است. این گیريتصمیم هايتکنیک از دیمتل استفاده شد که ها از روشداده

در بین  1ژنو تحقیقات مرکز در بار اولین است، براي زوجی يهامقایسه براساسگیري تصمیم هايروش

تئوري گراف بنا نهاده شده و به ما  براساس). تکنیک دیمتل 26(شد  معرفی 1976تا  1972هاي سال

ریزي و حل کنیم. بنابراین، ممکن است عوامل مرتبط با کند تا مسائل را به شکل بصري برنامهکمک می

هاي علت و معلولی تقسیم کند. این متدولوژي مسئله را در جهت درك بهتر روابط بین متغیرها به گروه

دار، به نشان دادن ارتباط بین متغیرها کمک ایجاد یک گراف جهتارتباط بین متغیرها را تأیید کرده و با 

 ).26کند (می

نفر از استادان مسلط بر  5شده در بخش کمی از نظرهاي پرسشنامۀ طراحی 2منظور روایی صوريبه

نفر از استادان مهندسی صنایع کمک گرفته  1نفر از استادان مدیریت ورزشی و  4روش دیمتل، ازجمله 

  نظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز از فرمول زیر استفاده شد:مشد. به
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کمتر است، یعنی ماتریس  05/0دست آمد و چون این مقدار از به 032/0در این پژوهش میزان پایایی 

افزار اکسل و ها از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبه ).26تصمیم از پایایی خوبی برخوردار و سازگار است (

گیري اولیه و ي روش دیمتل شامل ساخت ماتریس نظرسنجی، ساخت ماتریس تصمیمهاگاممطابق با 

-محاسبۀ آن، استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم، تعیین ارزش آستانه و رسم نقشۀ اثر

 ارتباط استفاده شد. 

 

 هایافتهنتایج و 

گیرد، که منطق و چارچوب ذهنی بانوان هاي ورزشی توسط بانوان از عوامل مختلفی نشات میترك فعالیت

هاي خبرة ورزشی استفاده شد که در ادامه یافته 15دهد. در این پژوهش از نظرهاي را تحت تأثیر قرار می

 توصیفی مرتبط با این گروه خبره ارائه خواهد شد. 

 خبره در پژوهش  ع گروهتوزی .1جدول 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي تکنیک دیمتل اقدام شد.گام براساسهاي پژوهش وتحلیل دادهمنظور تجزیهدر ادامه به

ادغام ماتریس گروه خبره ایجاد شده بود،  براساسگام اول: ماتریس تأثیر مستقیم زیرمعیارها که 

 نرمال شد. 

 فراوانی درصدي فراوانی زیرمعیارها معیار

 جنسیت
 درصد 60 9 زن
 درصد 40 6 مرد

 سن

 درصد 20 3 سال 30تا  20
 درصد 67/46 7 سال 40تا  30
 درصد 20 3 سال 50تا  40

 درصد 33/13 2 سال 50باالتر از 

 تحصیالت
 درصد 67/26 4 لیسانسفوق

 درصد 33/73 11 باالتردکتري و 

 شغل
 درصد 67/26 4 مربی

 درصد 33/13 2 مسئول ورزشی
 درصد 60 9 عضو هیأت علمی دانشگاه

 سابقۀ کاري

 درصد 67/46 7 سال 5تا  10
 درصد 20 3 سال 10تا  15
 درصد 33/13 2 سال 20تا  15
 درصد 33/13 2 سال 20تا  25

 درصد 68/6 1 سال 25باالي 
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 در مرحلۀ دوم ماتریس یکه محاسبه شد.
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 X)-Inverse= (I-1ماتریس معکوس محاسبه شد. فرمول:      در مرحلۀ سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه شد. Tدر مرحلۀ چهارم ماتریس 

T=X(I-X)-1, When h→∞. 
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 محاسبه شد. TDمیزان ماتریس  Tدر مرحلۀ پنجم از طریق ماتریس 

 
 TD. ماتریس 6جدول 

ماتریس 
TD A1 B1 C1 D1 E1 

A1 156/0  159/0  143/0  099/0  127/0  
B1 136/0  126/0  109/0  077/0  103/0  
C1 154/0  126/0  142/0  094/0  127/0  
D1 152/0  124/0  130/0  083/0  119/0  
E1 172/0  152/0  161/0  107/0  135/0  

 
هاي ورزشی الگوي عوامل مؤثر بر ترك ورزش بانوان از فعالیت D-Rو  D+Rدر مرحلۀ ششم با محاسبۀ 

 شد.رسم خواهد 

 D-Rو  D+R.جمع 7جدول 

عوامل  
عوامل 
 فردي

عوامل 
فرديبین  

کیفیت 
 خدمات

عوامل 
 محیطی

عوامل 
 مدیریتی

D+R 45/1  24/1  33/1  07/1  34/1  

D-R 086/0-  136/0-  042/0-  150/0  115/0  
 

 
 بر ترك ورزش بانوان مؤثر. نمودار عوامل 1شکل 

 
 ترسیم شد. IRM)، نمودار 128/0در مرحلۀ هفتم پس از مشخص کردن مقدار حد آستانه (

عوامل فردي
عوامل بین فردي

کیفیت خدمات

عوامل محیطی
عوامل مدیریتی

-0.200

-0.150

-0.100

-0.050

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 1.400 1.600

ترك ورزش
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 بر ترك ورزش بانوان مؤثر. الگوي عوامل 2شکل

 
 قرار داد.  مدنظرراي مشخص کردن ارتباطات باید مفروضات تکنیک دیمتل را ب

مشکل  موردنظرۀ مؤلفشود که عددي بزرگ است)، گفته می Mباشد ( R+D=Mو  R-D 0 >اگر  .1

 اصلی مسئله است و باید حل شود. 

مشکل  موردنظرۀ مؤلفشود که عددي بزرگ است)، گفته می Mباشد ( R+D=Mو  R-D 0 <اگر  .2

 کند و باید در اولویت باشد. اصلی موردنظر را حل می

، عنصري رموردنظۀ مؤلفشود که عددي کوچک است)، گفته می Ɛباشد( R+D=Ɛو  R-D 0 >اگر  .3

 گذارند.بر آن تأثیر می هامؤلفهمستقل است که دیگر 

، عنصري موردنظرۀ مؤلفشود که عددي کوچک است)، گفته می Ɛباشد ( R+D= Ɛو  R-D 0 <اگر  .4

 ).26( گذارداثر می هامؤلفهمستقل است که بر روي تعداد کمی از دیگر 

هاي ورزشی، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی الیتگیري بانوان از فعدر الگوي عوامل مؤثر بر کناره

فردي و کیفیت خدمات تأثیرپذیرند. همچنین عوامل فردي تعامل تأثیرگذار و عوامل فردي، عوامل بین

تري دارد) و در نتیجه اهمیت بیشتري نسبت به سایر عوامل بزرگ D+Rبیشتري با سایر عوامل دارد (زیرا 

تري دارد). نتایج کوچک D+Rدارد و عوامل محیطی داراي تعامل کمتري با سایر عوامل است (زیرا 

گیري بانوان از ورزش است و عوامل مدیریتی همچنین نشان داد که عوامل فردي مشکل اصلی براي کناره

 کنندة مشکل عوامل فردي باشند.توانند حلهایی هستند که مییطی، مؤلفهو تا حدودي عوامل مح
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 گیريبحث و نتیجه

 هاي ورزشی با تکنیک دیمتلگیري بانوان از فعالیتکناره بر مؤثر عوامل طراحی الگوي تحقیق این از هدف

عوامل مدیریتی ها مشخص شد عوامل محیطی و آمده در بخش یافتهدستبود که با توجه به اطالعات به

 فردي تأثیرپذیر یعنی معلول هستند. تأثیرگذار یعنی علت و عوامل فردي، کیفیت خدمات و عوامل بین

یعنی  )5/1در بین عوامل تأثیرگذار عوامل محیطی تأثیرگذارترین عامل بود، زیرا میزان ضریب وزنی (

D-R یابد و زندگی در آن پرورش می عوامل محیطی شامل محیط و فضایی است که فردتر بود. آن بزرگ

محیطی وهوا و مشکالت بهداشتی و زیستکند. این عوامل از مجموعه عواملی مانند فرهنگ حاکم، آبمی

هاي اجتماعی ها، هنجارها، عادات و ساختهها، ارزشایجاد شده است. فرهنگ هر کشور مجموعۀ باور

رود یر عوامل تأثیر بگذارند. بنابراین احتمال میشدت بر ساتوانند بههاي آن کشور است که میانسان

هاي توجهی به ایجاد زیرساختویژه ورزش بانوان و بیگیري فرهنگ غلط در خصوص ورزش بهشکل

هاي علمی تحقیقات و پژوهشگیري بانوان از ورزش باشد. همچنین فرهنگی عاملی در جهت تقویت کناره

گیري روحیات و خلقیات انسان ایفا قش بسزایی در رفتار و شکلوهوا نآب دهد،و رفتارشناسی نشان می

، کندتأثیري که گاه با وجه تمایزاتی متفاوت در مکانیزم رفتاري انسان ظهور و بروز پیدا می؛ کندمی

ها نقش ایفا کند. از طرف دیگر عوامل گیريتواند در تصمیموهوا از جمله عواملی است که میبنابراین آب

شدت بر سالمت افراد تأثیر دارد و سالمتی براي افراد هر محیط نیز از جمله عواملی است که بهبهداشتی 

که فرد نیازهاي اولیۀ خود را تأمین جامعه در اولویت زندگی است. براساس نظریۀ نیازهاي مازلو تا زمانی

روزبهانی و همکاران  ) و2007نکند، به مرحلۀ بعدي گام نخواهد گذاشت. این نتایج با نتایج احسانی (

) همخوانی داشت. آنها نیز عواملی مانند مشکالت سالمت و عوامل 1393)، موتمنی و همکاران (1393(

یک شخصی و اجتماعی مانند تفکرات تبعیض جنسیتی را مانعی براي مشارکت بانوان مطرح کردند. در هیچ

 یمات افراد براي ترك ورزش گزارشی ثبتوهوا بر تصماز مقاالت مرتبط بر ترك ورزش از تأثیرگذاري آب

 نشده است. 

شده فردي تأثیرپذیرترین عامل در بین سایر عوامل شناسایینتایج همچنین نشان داد که عامل بین

فردي مجموعه گذارد. عوامل بینشدت بر آن تأثیر میدر جهت ترك ورزش بانوان است و سایر عوامل به

شود. احتمال شغلی، روابط دوستانه و روابط خانوادگی را شامل می عوامل تعهدات خانوادگی، تعهدات

گیرد، تغییر در هریک از عوامل فردي در شرایط و بسترهاي محیطی شکل میکه عوامل بینرود از آنجا می

گیري بر روابط و تعهدات افراد تأثیر بگذارد. عوامل محیطی از جمله فرهنگ حاکم بر جامعه بر نحوة شکل
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فردي را تحت تأثیر قرار دهد. براي مثال تغییر در تواند روابط بینتأثیر دارد و تغییر در آن می روابط

ها و هنجارهاي فرهنگی موجود در جامعه نوع روابط و تعهدات را نیز تغییر خواهد داد. عوامل ارزش

یا پایان روابط  اي براي شروعتواند نقطهگیري ارتباطات است که میمدیریتی خود بستري براي شکل

محیط تأثیر بگذارد و آن را تحت  کنندةتواند بر میزان رضایت ارتباط با افراد ادارهباشد. کیفیت خدمات می

فردي گیري تعهدات است، بر عوامل بینشروع روابط و شکل منشأتأثیر قرار دهد. عوامل فردي نیز که خود 

 گذارد. تأثیر می

تري بزرگ D+Rامل فردي تعامل بیشتري با سایر عوامل دارد، زیرا نتایج همچنین نشان داد که عو

عنوان امري مهم درنظر گیري بانوان از ورزش است و باید بهترین عامل براي کنارهو در نتیجه مهمدارد 

شود. شناختی، عوامل جسمانی و عوامل نگرشی را شامل میگرفته شود. عوامل درونی مجموعه عوامل روان

شناختی ساختار روان براساستفکرات و نگاه هر فرد به وقایع و رویدادها از درون خود هر فرد و  گیريشکل

شود و احتماالً اگر بخواهیم تا حدودي این امر را مورد توجه و اصالح قرار دهیم، باید از ابتداي او ایجاد می

هت داد و آن را در جهت نگاه مثبت توان به نحوة نگرش افراد جزندگی و تولد هر فرد آغاز کنیم، زیرا می

به ورزش سوق داد. از طرف دیگر، سالمت جسمانی در ادامه یا ترك ورزش اهمیت زیادي دارد، زیرا آسیب 

 جسمانی یا ناتوانی حرکتی برابر است با ترك ورزش. 

عوامل  و گیري بانوان از ورزش استدر نهایت نتایج نشان داد که عوامل فردي مشکل اصلی براي کناره

تواند در حل عوامل فردي کمک کند. طرز فکر و نگرش افراد مدیریتی و تا حدودي عوامل محیطی می

توان از که میاند و تغییر در آنها بسیار اندك است و به زمان زیادي نیاز دارد و از آنجا عناصري درونی

توانند در جهت تغییر یطی میطریق آموزش نگرش افراد را تا حدودي تغییر داد، عوامل مدیریتی و مح

شناختی در جهت هاي روانهاي آموزشی و کارگاهعوامل درونی افراد مؤثر باشند. با ارائۀ تبلیغات، برنامه

گیري هاي اولیۀ زندگی که شروع شکلویژه در سالایجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش در ذهن بانوان به

کرد. ایجاد دیدگاه و نگرش مثبت در افراد و اینکه توان به معضل ترك ورزش کمک هاست، مینگرش

هاي ورزشی کند که فعالیتعنوان فعالیتی در جهت توسعه و حفظ سالمتی است، افراد را وادار میورزش به

تواند تأثیر زیادي بر ویژه فرهنگ حاکم بر هر منطقه میخود را ادامه دهند. از طرفی عوامل محیطی و به

گی افراد داشته باشد. بنابراین با توسعۀ فرهنگ ورزش در جامعه و ارزش نهادن به نوع تفکر و سبک زند

توانند گیري بانوان از ورزش را کم کرد. همچنین مسئوالن و مدیران خدمات ورزشی میتوان کنارهآن می

ابق هاي ورزشی مطهاي ورزشی، تجهیز سالنبا نظارت بر عملکردهاي اجرایی و اقدامات در جهت فعالیت



 383    ...                                هاي ورزشی با استفاده از  گیري بانوان از فعالیت طراحی الگوي عوامل مؤثر بر کناره
 

 

هاي جسمانی کم کنند و با استانداردهاي روز و توجه ویژه به بانوان و نیازهاي اساسی آنان، از بروز آسیب

   گیري از ورزش را کاهش دهند.از این طریق نیز میزان کناره

شود که این مطالعه را در بین مردان نیز با توجه به نتایج تحقیق حاضر به سایر محققان پیشنهاد می

تواند در و نتایج را با هم مقایسه کنند. همچنین انجام این مطالعه در بین کودکان و نتایج آن میاجرا 

 جهت شناسایی مشکالت پایه بسیار مفید باشد.
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model of factors influencing women 
dropping out of sport activities by DEMATEL technique. The present study 
was applied conducted by exploratory mixed method in qualitative and 
quantitative stages. In the qualitative stage, the statistical sample included 33 
women from the whole country who had left their organized sport activities 
for at least one year and were selected through purposive sampling method. 
In the quantitative stage, the statistical sample considered of 15 women sport 
authorities, sport sciences experts with at least 5 years of coaching 
experience and university sport management professors who were selected 
by purposive sampling method. The data in the qualitative part was collected 
by semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire was used 
in the quantitative part and its factors were extracted through a qualitative 
study. The results of the obtained model showed that the environmental 
factors and management factors were influencers (cause) and individual 
factors, interpersonal factors and service quality were influencees (effect). 
The results also showed that individual factors were the major problem for 
women dropout of sport activities, and management and slightly 
environmental factors can help solve individual factors.  
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