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جایگ��اه زن��ان در ورزش حتی در وضعیت برابری سایر شرایط، همواره پایی��ن تر از جایگاه مردان بوده است. 
هدف این تحقیق، تبیین انگیزه مشارکت ورزشی زنان با میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های 
ورزشی راکتی است. از این رو، بانوان ورزشکار رشته های راکتی که دارای بیمه ورزشی معتبر و جزو آمار رسمی 
هر فدراسیون هستند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به جمعیت کل زنان ورزشکار در رشته های 
راکت��ی ک��ه 635 نفر می باشند، حجم نمونه م��ورد بررسی 239 نفر به دست آمد. در ای��ن پژوهش با استفاده از 
تحلی��ل داده های به دست آمده و ترکی��ب روش های کمی و کیفی، از روش های تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده 
ش��د. آماره ه��ای توصیفی متغیرها با استفاده از سواالت اختصاصی پرسش نام��ه محقق ساخته و نمره گذاری بر 
حس��ب طیف لیکرت استخراج شدند و مقدار شاخص پایایی ب��ر اساس ضریب الفای کرونباخ معادل 0/799  
ب��ود. بنابرای��ن چون شاخص به یک نزدیک است، از پایایی کافی برخ��وردار می باشد. سیستم تحلیل عاملی هم 
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استف��اده ش��د. برای تحلیل عوام��ل از روش تحلیل مؤلفه ه��ای اصلی استفاده شده اس��ت. شاخص های آماری 
پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی  تعیین شدند و عامل های اول تا پنجم دارای مقادیر 
باالت��ر از ی��ک هستند و ب��ه ترتی��ب 19/006، 17/901، 13/483 ، 12/993 و 16/868درصد و روی هم رفته 
84/126 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. پنج مؤلفه به عنوان عوامل کلیدی پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای 
نابهنج��ار و مشارک��ت ورزشی  شناسایی شده اند که میزان اثرات کلی این مولفه ه��ا برابر با 84/126 درصد بوده 

است.
هم��ان طور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه باره��ای عاملی باالتراز5/ 0می باشد که بیانگر روایی 
همگراس��ت. برای بعد روحی��ه وندالیستی، شاخص ریشه میانگین مربعات خط��ای برآورد )RMSEA( در این 
مدل برابر با 0/065 است که حد مجاز R MSEA،  0/80 است. شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب 

برابر با 0/90، 0/90 و 0/91 می باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی است. 
به نظر می رسد هر اندازه توجه به انگیزه مشارکت ورزشی یبشتر می شود،  روحیه وندالیستی کاهش می یابد. 
بنابرای��ن فرضی��ه پژوهش مبنی بر عدم رابطه بین »مشارکت ورزش��ی و روحیه وندالیستی« تایید می شود. شدت 

ارتباط این دو متغیر)0/402-( در سطح پایین  و منفی ارزیابی می شود. 

واژگان کلیدی: ورزش راکتی، مشارکت ورزشی، رفتار نابهنجار و زنان
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مقدمه
نابراب��ری فرصت ه��ای دست یابی ب��ه ورزش در مطالعه مشارکت زن��ان به اثبات رسی��ده است )سومرست1 
2018: 18(. با افزایش جمعیت شهرنشین، جوامع بشری با موضوعات و مسائلی مواجه گردیده اند که موضوع 
مطالع��ه جامع��ه شناسان و مردم شناسان است. ورزش زنان امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه 
ورزش مطرح است)بندرآباد،  1396: 163(. مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق 
اجتماع��ی آن��ان تلقی می شود، اما موانع فرهنگی و اجتماعی بسیاری در این زمینه وجود دارد. مشارکت زنان در 
ورزش ب��ه دلیل تأثیرات آن بر سالمت جامعه دارای اهمی��ت بسیاری است. امروزه ورزش، به حدی از گسترش 
و توسع��ه رسی��ده است که از سوی کارشناسان ب��ه عنوان »جهان کوچک در جامعه« قلم��داد می شود )پوشتیار، 
1393: 3(. ب��ه اعتق��اد صاحبنظ��ران ورزش��ی، ارزش ه��ا، ساختار و نی��روی محرکه جامعه را نش��ان می دهد و 

ویژگی های اجتماعی را منعکس می سازد )حسینی نثار، 1395: 25(.
 برخ��ی از پژوهشگ��ران بر این عقیده اند ک��ه ورزش، آیینه جامعه است و ساختاره��ای ورزشی، ساختارهای 
دیگ��ر جامعه مانن��د ساختار اقتصادی و سیاسی را که م��ردان از آن سودی می برند، منعک��س می کنند )ویتلی2، 
2012: 560(. جایگ��اه زنان در ورزش حتی دروضعیت برابری سای��ر شرایط، همواره پایین تر از جایگاه مردان 
ب��وده است. از طرفی، شاخ��ص مشارکت زنان عامل قابل تاملی در اندازه گی��ری توسعه یک کشور می باشد که 
خ��ود نش��ان دهنده اهمیت موض��وع می باشد. )سلطان��ی، 1392: 19(. دستیابی زنان ب��ه ورزش به شیوه خطی 
پیشرف��ت نمی کن��د و سرگذشت این درگیر ش��دن )زنان در فعالیت های ورزشی( شاخص��ی از وضع روابط میان 
دو جن��س در ی��ک برهه زمان��ی و در یک جامعه معین اس��ت. ارتقای هر جامعه ای از جوام��ع بشری بستگی به 
اف��راد آن جامع��ه دارد و افول و اضمحالل هر اجتماعی نیز به تک تک افراد آن اجتماع وابسته است )علی وردی، 
1392:55(. تحقیق��ات پیشی��ن نشان داده اند که تفاوت در میزان مشارکت زنان در فعالیت های بدنی نمی تواند 
تنه��ا ناش��ی از عوامل زیست محیطی باشد، بلک��ه عوامل اجتماعی نیز بر این فرآیند ب��ه نظر می رسد که تاثیر به 
 معن��ی دور بودن از طبیعی 

ً
سزای��ی داشت��ه باشند )مرتضای��ی، 1393: 11(. از سوی دیگر، کلمه نابهنجار اصوال

را م��ی دهد. بنابراین داللت ب��ر انحراف از بعضی از استانداردها دارد. در م��ورد بیماری بدنی استاندارد عبارت 
اس��ت از: انسج��ام کنشی و ساختمانی بدن که با استم��داد از علم پزشکی و ابزارهای دقی��ق و فنون پیشرفته می 
ت��وان خط و مرز مشخصی بی��ن بهنجاری و نابهنجاری ترسیم نمود. این باور که »رفتار نابهنجار همیشه عجیب 
و غری��ب اس��ت« موجب تاکید ب��ر انحراف موجب تمایل ب��ه برابر داشتن اختالالت روان��ی و رفتارهای عجیب 
و غری��ب و اغل��ب خطرناک گردیده است )میس��ون3، 2016: 17(. نابهنجاری های رفت��اری، اجتماعی است و  
هم��واره یک��ی از مفاهیم کلیدی به شمار  آمده است. میزان ناسازگاری رفت��ار یک فرد با ارزش های اجتماعی، به 
 رفتار سازگارانه، رفتاری است که در ارضای نیازهای فرد 

ً
عنوان ناهنجاری های رفتاری تعریف شده است. اصوال

و خالص��ی او از درد و رن��ج و خطر او را یاری می رسانن��د. در مقابل رفتار ناسازگارانه، رفتاری است که فرد را در 

1. Somerset
2. Wheatley
3. Mason
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تحقق هدف مذکور برحذر داشته، با شکست مواجه می سازد.)میرفردی، 1391: 189(. چنانچه در جامعه بروز 
نابهنجاری ه��ای رفتاری به شکلی مزمن و افراطی گسترش یابد، موجب��ات سلب امتیازات دیگران و آرامش آنها 
فراه��م می شود که در چنین شرایطی لزوم مهار و مدیریت ای��ن نابهنجاری های رفتاری اجتناب ناپذیر می گردد. 
این پژوهش قصد دارد به بررسی تاثیر مشارکت بانوان ورزشکار در رشته های راکتی بر رفتار نابهنجار اجتماعی 
و ابع��اد مختل��ف آن  بپ��ردازد. رفتار نابهنجار، مقدمه بزهک��اری است. ورزش مانند سایر پدی��ده ها در جامع�ه 
تح���ت ت�أثی��ر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مش�ترکی 
ب�رای برقراری ارتباطات جهانی می دانند)سلطانی کلوانق، 1392:  18-17(. لذا دست اندرکاران و نیز خانواده 
ورزشک��اران ب��ه عنوان گروه ذینفع از ب��رون داد انتظار موفقی��ت مطلوب و  شایسته، منضب��ط، سازگار و اخالقی 
را دارن��د و ل��ذا به هر میزان ک��ه در بر آوردن این انتظار نقص��ان وجود داشته باشد، درصدد جب��ران آن بر می آیند 
)کانتری��راس1، 2010: 28(. ب��ه دالیل فراوان��ی ک�ه اغل�ب آنها فرهنگی- اجتماعی هستن��د، زن در طول تاریخ 
فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایس�تگی خ�ود را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند، زیرا مرزهایی 
در برابر زن نه�اده ش�ده ک�ه نقش های اجتماعی او را به عنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است )چارلز، 2018: 
2947(. ب��ه همی��ن دلیل در جوامع پیشرفته ام��روز بیش از پیش اهمیت ورزش در ام��ور مختلف زندگی فردی 
و اجتماع��ی انس��ان روشن شده اس��ت. از آنجا که ورزش به استفاده درست و مثب��ت از وقت های آزاد و بیکاری 
کم��ك و از فردگرایی جلوگیری می کن��د و همچنین مانع بروز رفتارهای ضد بشری و ضد اخالقی می شود و در 
ارتق��ای سط��ح بهداشت و تندرستی افراد جامعه سهم بسزایی دارد، آغاز و تداوم مشارکت )تعهد ورزشی( در آن 

از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد )سلطانی، 1392: 23(. حال این سوال اصلی مطرح می شود:
 آیا میان مشارکت ورزشی زنان و روحیه وندالیستی، خشونت و درگیری، دزدی و تقلب و تمرد و سرکشی در 

زنان ورزشکار رشته های راکتی ارتباطی وجود دارد؟
تعریف مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش

تعریف مفاهیم اساسی در پژوهش حاضر به قرار زیر است:
افزایش توانمندی در گروه زنان

گاهیهای بان��وان در ابعاد مختل�ف م�یباش�د. اف�زايش   منظ��ور از افزای��ش توانمندی در گروه زنان، افزايش آ
گ�اهی زن�ان م�یتوان�د در  طوالنیمدت آنها را نسبت ب�ه ك�سب حقوق�شان م�صر س�ازد. زن�ان باي�د  بپذيرند  آ
نابرابری زنان و مردان نتیج��ه تبعی��ض ساختاری و نهادی است، ن�ه بهدلی��ل نابرابری ذاتی زنان)باورز2، 2012: 
212(. الزمه اين امر، درك تف�اوت می��ان نق�شه���ای  جنسی و جنسیت��ی است و اينكه نقشهای جنسیت��ی 
گ�اه��ی جنسیت��ی  بر پايه اصل  ب�هص�ورت اجتم�اعی  شكل گرفته و قابل تغیی��ر هستند. هر گونه چشمانداز و آ
برابری جنسیت��ی قرار دارد. برای زنان اين امر مستلزم پذيرش  شأن و مقام خود و خودباوری میباشد. هدف 
برنامههای توانمندسازی زنان سازمان مل�ل در من�اطق مختل�ف،  افزايش اعتماد به نفس زنان و در مرحله بع�د 
اس�تفاده از اي�ن عام�ل  جهت بهبود زندگی آنهاست )کولی��ک، 2011: 46(. در نظری��ه کالینز، وقتی یك جنس 

1. Contreras
2. Bowers
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م��ی توان��د وسایل سرکوب را به کار گیرد، پس می توان��د از این قدرت برای تسلط بر جنس مقابل و تعمیم آن در 
نظ��ام نابراب��ر جنسی استفاده کند. جنسی که قدرت کمتر دارد باید استراتژی هایش را با این امتیاز قدرتی سازگار 

کند.                                                           
نابهنجاری

 معنی دور بودن از طبیعی را می دهد. بنابراین داللت بر انحراف از بعضی از استانداردها 
ً
کلمه نابهنجار اصوال

را دارد. در م��ورد بیماری بدنی استاندارد عبارت است از: انسجام کنشی و ساختمانی بدن که با استمداد از علم 
پزشک��ی و ابزارهای دقیق و فنون پیشرفته می توان خط و مرز مشخصی بین بهنجاری و نابهنجاری ترسیم نمود، 
ول��ی در سطح روانشناختی،  »مدل آرمانی« یا حتی »مدل طبیعی« برای مقایسه نداریم. جدول 1، رویکردهای 

نظری به افزایش توانمندی زنان را به طور خالصه نشان می دهد   :

جدول 1: رویکردهای نظری به ارتقای سطح توانمندی زنان

متغیر های مستقلرویکردهای نظری

فمینیسم رادیکال: فمینیست های رادیکال، ارزش ویژه زن را در مقابله با نظامی که به او کم بها 
کید قرار می دهند. می دهد، مورد تأ

از نظر این دیدگاه، برای ارائه فرصت های بیشتر به آنها، نخست باید ذهن زنان را به گونه ای 
بازسازی کرد تا آن که هر زنی ارزش و توانایی اش را تشخیص دهد.

شناخت ارزش ها و توانایی های خود، 
توانمندی روانی و شخصیتی

کید می کند که احساس کفایت و احترام به خویشتن را  دیدگاه نوسازی: این دیدگاه بر تجاربی تأ
در زنان ارتقا می  بخشد و روابط آنها با دیگران به خصوص اعضای خانواده را دگرگون می نماید.

احترام  به خویشتن )توانمندی روانی (

امتیازات مادی مردان کاهش یابد، در این هنگام  دیدگاه کالینز: زمانی که وسایل سر کوب و 
موقعیت زنان به خاطر افزایش امتیازات مادی و کنترل وسایل سر کوب ارتقا می یابد  و این امر 

باعث باال رفتن فعالیت ها و مشارکت آنان می شود.
توانمندی اقتصادی

تولید شکل  فرایند  زنان در  بودن  انقیاد  و تحت  نظریه تسلط مردان  این  اساس  بر  نظریه تضاد: 
گرفته است.

عامل فروتری زنان را توانایی اقتصادی بیشتر مردان می دانند. پس با افزایش توان اقتصادی زن، 
توانمندی وی در زمینه های مختلف افزایش می یابد. 

مالکیت درآمد و داشتن شغل = 
توانمندی اقتصادی

بنابرای��ن نم��ی توان گفت کدام رفت��ار بهنجار و کدام رفت��ار نابهنجار است. وندالیسم رامی ت��وان به مثابه یک 
آسیب یا درد اجتماعی تلقی کرد. احساس خشم، مهم ترین بعد از این احساسات منفی است )علی وردی نیا، 
1392: 77(. میل��ز، وندالیسم و سایر اشکال کجرفتاری را معلول دگرگونی ساختی در جامعه می داند. بزعم او 
کشاک��ش میان اخالق، رسوم، ارزش ها و منافع گروه ه��ای اجتماعی زمینه را برای پیدایی انواع صور بزهکاری، 
کجرفت��اری و ی��ا آسیب اجتماعی فراهم می سازد. زمانی که یک نظام اخالقی م��ورد تغییر و یا تهدید قرار گیرد، 
اف��رادی ک��ه نظام اخالقی موجود حافظ منافع آنهاست در ممانع��ت از تضعیف و یا تغییر آن کوشا می شوند. در 
مقاب��ل، گروه دیگری خواست��ار دگرگونی و فروپاشی آن می گردند. درنتیجه، بی��ن دو گروه اجتماعی متعارض و 
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متض��اد برخ��ورد و ستیزه درمی گیرد و زمینه مساعدی برای پیدایش آسیب های اجتماعی خاصی فراهم می شود 
)محسن��ی تبری��زی، 1390: 69(. از میان اشخاص نابهنج��ار کسانی که رفتار نابهنجارشان ت��داوم داشته باشد 
و م��دت مدی��دی دوام آورد، کجرو یا منح��رف و رفتار آنان »کجروی« یا »انح��راف اجتماعی« نامیده می شود. 
وندالیس��م اغلب ریشه اکتساب��ی دارد و از شرایط محیطی ناشی می شود. نوجوانان و جوانان، متهمان اصلی این 
ن��وع رفتاره��ای خرابکارانه هستند و وضعیت اجتماعی شهرها نظیر سطح درآم��د، تسهیالت رفاهی و معیشتی، 
محرومیت ه��ای طبقات��ی، مهاجرنشینی و … وقوع آن را تشدید می کند )میرفردی، 1391: 39(. تغییر در عوامل 
محیط��ی در فضاه��ای شهری موجب کاهش و یا تغیی��ر مکان وقوع رفتارهای تخری��ب گرایانه افراد در فضاهای 
شه��ری عمومی می ش��ود )بندر آب��اد، 1396: 164(. مرتضایی و همکاران )1393( به  بررس��ی روایی و پایایی 
پرسشنامه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی پرداختند و بیان کردند که این پژوهش با هدف 
ساخ��ت پرسشنام��ه انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی و تأیی��د روایی و پایایی آن انجام شده 
است. در این تحقیق تعداد 283 نفر از زنان استان خراسان رضوی از بین 4000 نفر که در ورزش های تفریحی 
آب��ی شرکت داشتند به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد 
پرسشنامه 37 سئوالی به دست آمده، مقیاس مناسبی برای سنجش انگیزه های زنان برای حضور در ورزش های 

تفریحی آبی است. 
حسین��ی نثار و همکاران )1395( به بررسی آنومی اجتماع��ی و عوامل موثر بر آن)مورد مطالعه شهر رشت( 
پرداختن��د و  اظه��ار کردند که مسئله اصل��ی، اغتشاش در هنجار هاست. این وضعی��ت هنگامی رخ می دهد  که 
فرد نمی تواند انتخاب درستی انجام دهد و با احساس سردرگمی در انتخاب هنجارها و قواعد رفتاری مورد قبول  
جم��ع رو ب��ه رو می شود. این بررسی، با استفاده از دیدگاه آنومی مرتون، انجام گرفته است. از نظر وی، آنومی به 
منزل��ه ع��دم تناسب بین اهداف پذیرفته شده اجتماعی و راه های رسی��دن به آن ها یا کسب موفقیت است. روش 
اصل��ی تحقی��ق، مبتنی بر پیمایش اجتماع��ی است که با پرسشنامه انجام شده است. آنوم��ی در ابعاد سه گانه به 
وی��ژه در بع��د رسمی به میزان زی��اد وجود دارد. بررسی رفت��ار آنومیک پاسخگویان نیز گوی��ای آن است که 62 
درصد، درجه هنجارشکنی متوسطی دارند. فرضیه اصلی مرتون که فاصله بین اهداف مقبول اجتماعی و راه های 
قانون��ی رسی��دن به آن، منجر به آنومی می شود، در این بررسی نیز ب��ا عنوان »امکان رسیدن به اهداف«  به اثبات 
رسی��ده اس��ت. همچنین متغیرهایی مانند اعتماد اجتماعی و رضایت اجتماع��ی رابطه معکوسی با آنومی دارند. 
در مجم��وع س��ه متغیر مذکور، 15 درصد از آنومی را تبیین م��ی نمایند. نتایج نشان داد که اختالف معناداری در 
گاهی، مهارت  مورد عوامل بازدارنده فعالیت های ورزشی مثل کمبود وقت، کمبود پول، حمل و نقل، عالقه، ناآ
و توانای��ی و سالمت��ی و آمادگی جسمانی وجود دارد. این نتایج از جنبه های نظری و عملی مورد بحث و بررسی 
ق��رار گرفت. بندرآباد و همکاران )1396( به بررسی  نقش عوامل محیطی موثر برتخریب گرایی )وندالیسم( در 
کیفیت عرصه های عمومی شهری )نمونه موردی: محله کبابیان همدان( پرداختند و بیان کردند که تخریب گرایی 
به معنی تخریب ارادی اموال عمومی  به عنوان زیر مجموعه ای از جرم و یکی از مشکالت مطرح جوامع شهری 
ام��روزی است. آثار تخریب گرایی عالوه بر هزینه ها و خس��ارات مالی وارده بر سرمایه عمومی، موجب کاهش 



فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

281

 شامره: 49  پاییز 1399  

امنی��ت و در پی آن کاهش سطح کیفی��ت عرصه های عمومی شهری می شود. نتایج نش��ان می دهد نبود نظارت 
عموم��ی، فق��دان نورپردازی و وجود عالئ��م و نشانه های تخریب، از جمله عوامل موثر ب��ر بروز تخریب گرایی 
و کاه��ش میزان امنیت و کیفی��ت فضاهای شهری هستند. تغییر در عوامل محیط��ی در فضاهای شهری موجب 
کاه��ش و یا تغییر مکان وق��وع رفتارهای تخریب گرایانه افراد در فضاهای شه��ری عمومی می شود. سامرست و 
همکاران )2018( به بررسی موانع مشارکت اختیاری در ورزش پرداختند و اظهار نمودند که مطالعات متعددی 
ب��ر مزای��ای سالمت فیزیک��ی و روانی ناشی از مشارک��ت در ورزش تاکید دارند. گروه��ی از شرکت کنندگان که  
کادمیکی نیز تحصیالت باالتری دارند. با این حال، علیرغم مزایا، شواهدی  مشارک��ت ورزشی دارند، از لحاظ آ
وج��ود دارد ک��ه نشان می دهد آنها که با توجه  به شیوه زندگی به طور فزاینده ای کم تحرک مانده اند،  در مقایسه 
ب��ا کسانی ک��ه دارای شیوه زندگی فعالی هستند در معرض خطر ابتال ب��ه  بیماری های مزمن قرار دارند. از سوی 
دیگ��ر، ورزش یک وسیله مهم ب��رای شرکت کنندگان است تا بتوانند مقداری از توصیه های  فعالیت بدنی روزانه 

خود را به انجام برسانند. 
این بررسی سیستماتیک به دنبال پرسش برای این سوال است: چه کسانی موانع مشارکت نوجوانان در فعالیت 
گاه کنند که "هزینه" و "زمان"، موانع کلیدی برای  ورزش��ی هستند؟ سیاستگذاران، والدین و معلمان باید همه را آ
مشارکت در ورزش است. فرصت های ورزشی محلی بیشتر در جایی که هزینه ها کاهش می یابد، موثر است. 
مدارس و باشگاه های منطقه ای می توانند با هم کار کنند تا فرصت های محلی مقرون به صرفه تر برای افزایش 

مشارکت نوجوانان وکودکان در ورزش فراهم کنند. 
کاس��ی1 و همک��اران )2017(  ب��ه تأثیر یک محیط سالم ب��رای مشارکت در ورزش باشگاه��ی توسط دختران 
نوج��وان پرداختند و بی��ان کردند که این مطالعه تاثی��ر نفوذ محیطی سالمت - تندرست��ی )HWE( بر مشارکت 
در باشگاه ه��ای ورزش��ی دختران نوج��وان را بررسی و این ادراک ها را به صورت طول��ی تغییر داد. تاثیر محیطی 
سالم��ت - تندرستی HWE از لح��اظ مجموعه ای از سیاست های ارتقای سالمت م��ورد حمایت بنیاد ارتقای 
سالمت به عنوان اساس تمرین ارتقای سالمت باشگاه ورزشی برای اصالح ساختاری اصالحات در سازمان های 
ورزش��ی دولت��ی و انجمن های وابسته و باشگاه های آنها تعریف شده است. ای��ن شامل پیشگیری از آسیب های 
ورزش��ی، نوشیدن الکل، حفاظت مقابل نور خورشید، تغذیه سال��م و سالمتی در محیط های فراگیر است. این 
عوام��ل ممکن است در کاه��ش موانع مشارکت ورزشی مهم باشد. راهبرد ه��ای حمایت از محیط اجتماعی در 
باشگاه ه��ای ورزش��ی باید اولویت بندی شود. ش��وو2 و همکاران )2017( به بررسی س��وء رفتار دانشجویان در 
تربی��ت بدن��ی با تاکید بر نق��ش 2 × 2 اهداف پیشرفت و انزوای اخالقی پرداختن��د و اظهار کردند که هدف این 
مطالعه، پاسخ به این سوال است: آیا جهت گیری هدف مربوط به سوء رفتارهای گزارش شده توسط دانشجویان 
مرب��وط ب��ه گرایش آنها به ورزش است؟ نتایج نشان داد که اهداف اجتن��اب از تسلط قادر به پیش بینی پنج سوء 
رفت��ار )مثال رفتار پرخاشگرانه، مشارکت کم، عدم پیروی از دستورالعمل، ضعف خود مدیریت و رفتار منحرف 
شده( بود. اهداف رویکرد تسلط به طور منفی تعامل کم، عدم پیروی از دستورالعمل ها و خودمختاری ضعیف 

1. Casey
2. Hsu
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را پیش بینی می کند. همچنین، اهداف اجتناب از عملکرد به طور مثبت تمام پنج اشتباه را پیش بینی می کنند. 
به نظر می رسد در عصر حاضر، ورزش و فعالیت بدنی از جمله کارهایی است که می تواند در اوقات فراغت و 
ایام بیکاری مردم انجام پذیرد و تا حدودی از آثار و عوارض سوء سبك های نوین زندگی بکاهد. صاحب نظران 
معتقدن��د ک��ه اگر جامعه ای افراد خود را به ورزش ترغیب کند، در واقع به افزایش عزت نفس و سالمت جسمی 
و روح��ی اف��راد خود کمك کرده اس��ت. به همین دلیل در جوامع پیشرفته امروز بی��ش از پیش اهمیت ورزش در 
ام��ور مختل��ف زندگی فردی و اجتماعی انسان روشن شده است. از آنجا که ورزش به استفاده درست و مثبت از 
وقت ه��ای آزاد و بیکاری کم��ك و از فردگرایی جلوگیری می کند و همچنین مانع از بروز رفتارهای ضد بشری و 
ضد اخالقی شده و در ارتقای سطح بهداشت و تندرستی افراد جامعه سهم بسزایی دارد، آغاز و تداوم مشارکت 
)تعه��د ورزشی( در آن از اهمیت بسزای��ی برخوردار می باشد )سلطان��ی، 1393(. اهداف این پژوهش، پاسخ 
نظ��ری ب��ه پرسش های تحقیق پیرامون تبیی��ن رابطه  مشارکت ورزشی و روحی��ه وندالیستی، خشونت و درگیری، 

دزدی و تقلب و تمرد و سرکشی در زنان  ورزشکار رشته های  راکتی است.

روش شناسی پژوهش
پ��س از هماهنگی ه��ای اولیه با متولی��ان  نظارت بر رشته ه��ای ورزشی راکت��ی در وزارت ورزش و جوانان و 
فدراسیون های ورزشی مربوطه،  635 بانوی ورزشکار در رشته های راکتی- شامل چهار گرایش بدمینتون 310 
نف��ر، پین��گ پنگ 228 ، اسک��واش 48 نفر  و تنیس 49 نفر- ک��ه دارای بیمه ورزشی معتب��ر بودند، حداقل سه 
جلس��ه در هفت��ه در رشت��ه ورزشی خویش فعالیت داشتن��د و جزو آمار رسمی فدراسیون منظ��ور شده بودند،  به 
عن��وان جامعه آماری انتخاب شدند. سپس حجم نمونه م��ورد بررسی به میزان 239 نفر به دست آمد. همچنین 
در ای��ن پژوه��ش با استفاده از تحلیل داده های ب��ه دست آمده و به کارگیری ترکیب روش ه��ای کمی و کیفی، از 
روش های تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. لذا در فاز اول به صورت کیفی با استفاده از روش های مصاحبه 
و جم��ع آوری اطالع��ات و مستندات معتبر داده های کیفی به دست آمد. سپ��س داده های کمی  بررسی شد و و 
در انته��ا ب��ا استفاده از نتایج داده ها، به توصیف ویژگی ها پرداخته ش��د. در تشریح نتایج پس از آن که گروه های 
م��ورد بررسی1  از نظر متغیر مورد مقایسه قرار گرفتن��د، از طریق تحلیل داده های کیفی بررسی شدند که چرا این 
تف��اوت وج��ود دارد. لذا روش تحقیق از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی و روش و  ابزار جمع آوری اطالعات، 
مصاحبه، مطالعه کتابخانه ای و میدانی و استفاده از  پرسشنامه محقق ساخته استاندارد شده بود. ابزارهای مورد 
استف��اده در این بررس��ی شامل پرسشنامه استاندارد »میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار« می باشد که   هدف از 
آن  ارزیابی میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار در بین بانوان ورزشکار رشته های راکتی از ابعاد مختلف )روحیه 
وندالیست��ی، خشون��ت و درگیری، دزدی و تقلب، تم��رد و سرکشی( می باشد. این پرسشنام��ه دارای 18 سوال و 
طیف پاسخ دهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای  است. پرسشنامه  استاندارد »انگیزه مشارکت ورزشی« )گیل و 
همکاران، 1983( متشکل از 30 گویه و 8 خرده مقیاس است که پاسخ به گویه ها بر اساس طیف 3 گزینه ای 

لیکرت کدگذاری شده است. 

1. چهارگرایش ورزشی بدمینتون، تنیس، تنیس روی میز)پینگ پنگ( و اسکواش در یك طبقه با عنوان »ورزش های راکتی« مورد بررسی قرار گرفتند.
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روش نمون��ه گیری، تصادفی طبق��ه ای می باشد که در نمونه گیری طبق��ه ای واحدهای جامعه مورد مطالعه 
در طبق��ه های��ی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی م��ی شوند. به این ترتیب تغییرات در درون 
گروه ه��ا حداقل می ش��ود. معموال برای طبق��ه بندی واحدهای جامع��ه، متغیری به عنوان م��الک در نظر گرفته 

می شود که با صفت متغیر مورد مطالعه بستگی داشته باشد.   

یافته های پژوهش
استف��اده از آم��ار توصیف��ی به منظ��ور خالصه سازی اطالع��ات جمع آوری ش��ده و شناخ��ت بیشتر جامعه 
م��ورد بررسی ص��ورت پذیرفته است و هدف آن نیز توصیف، استخراج نک��ات اساسی و ترکیب داده ها به کمک 
زب��ان اع��داد می باشد. در پژوهش حاض��ر با ارائه ج��داول و نمودارهای مربوطه به بررس��ی توصیفی مشاهدات 

پرداخته ایم)سرمد، 1383(. 
 عمومی دارند و از 

ً
در ای��ن بخش سواالتی از پرسش نامه همچون: تاهل، سن و سابقه ورزشی که جنبه تقریبا

افراد پرسیده شده، با رسم جداول و نمودارهای مختلف نمایش داده  شده است )جداول 2 و 3(.

جدول2: ویژگی های جمعیت شناختی وضعیت تاهل شرکت کنندگان

درصد فراوانیفراوانیابعاد

تأهل
4117/15متأهل

19882/84مجرد

239100جمع

جدول 3: ویژگی های جمعیت شناختی دامنه سنی شرکت کنندگان

درصد فراوانیفراوانیابعاد

سن

182812 تا 20 سال

215925/2 تا 23 سال

2411145/5 تا 26 سال

264017/4 سال به باال

239100جمع

آماره های توصیفی متغیرها با استفاده از سواالت اختصاصی پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت استخراج 
شدند )جدول 4(. چولگی که شاخصی برای اندازه گیری میزان تقارن یا عدم تقارن یک توزیع می باشد در ردیف 
چه��ارم جدول 4 برای متغیرهای پژوهش ارائه ش��د. اگر توزیع نا متقارن بوده و دنباله آن به سمت راست کشیده 
ش��ده باش��د )چولگی به راست( ضریب چولگی آن عددی مثبت است و اگر توزیعی نامتقارن بوده و دنباله آن به 
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سمت چپ کشیده شده باشد )چولگی به چپ( ضریب چولگی آن عدد منفی است. در اینجا، ضریب چولگی 
برای تمامی متغیرها در بازه قابل قبول و نرمال است. بعبارتی می توان گفت که توزیع داده ها شبیه به توزیع نرمال 

است.
جدول 4: آماره های توصیفی برای مولفه های پرسش نامه میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار و انگیزه مشارکت ورزشی

روحیه وندالیستی
خشونت و 

درگیری
تمرد و سرکشیدزدی و تقلب

انگیزه مشارکت 
ورزشی

239239239239239تعداد

3/58853/67923/54443/70812/9072میانگین

0/583910/573780/738660/712320/0830انحراف معیار

0/029-0/0250/0040/016-0/055-چولگی

0/883-0/861-0/712-0/721-0/504-کشیدگی

ضری��ب برجستگ��ی، شاخصی است که می��زان برجستگی یا ارتفاع یک توزیع نسبت ب��ه توزیع نرمال را نشان 
می دهد. در مورد توزیع نرمال کشیدگی صفر است و اگر کشیدگی یک توزیع بیشتر از نرمال باشد یعنی پراکندگی 
آن کمت��ر از نرم��ال باشد ،ضریب کشیدگی عددی مثب��ت است و اگر کشیدگی یک توزیع کمت��ر از نرمال باشد یا 
پراکندگ��ی آن بیشتر از نرمال باشد، ضریب کشیدگی عددی منف��ی خواهد بود. ضریب برجستگی مشاهدات در 
تمام��ی متغیرها از توزیع نرمال پی��روی می نماید. آماره های توصیفی برای متغیره��ای پژوهش در جدول 5 ارائه 

شده است.
جدول5: شاخص های مورد ارزیابی متغیر نابهنجاری

روحیه 
وندالیستی

خشونت و 
درگیری

تمرد و سرکشیدزدی و تقلب
انگیزه مشارکت 

ورزشی

Z0/910/780/930/840/83

0/3410/2110/2130/3130/212معناداری

توریع نرمالتوریع نرمالتوریع نرمالتوریع نرمالتوریع نرمالنتیجه

بع��د از اخذ نظرات نخبگان و متخصصان و استفاده از س��واالت استخراج شده از پرسشنامه های استاندارد، 
پن��ج شاخص با توجه به مبانی نظری و پیشینه ه��ای تحقیقات داخلی و خارجی اکتشاف شد و با روش مصاحبه 
باز و تکنیک گلوله برفی داده ها جمع آوری گردید. سپس برای تبیین آماری، از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده 
از نرم افزار لیزرل اقدام شد. برای سنجش پرسشنامه تلفیقی میزان گرایش به رفتارهای نابهنجار و انگیزه مشارکت 

ورزشی،  از روش تعیین روایی سازه )تحلیل عاملی( استفاده گردید که نتایج آن در جدول 6 آمده است:
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جدول 6: نتیجه آزمون بارتلت و شاخص KMO پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی

KMO 0/799مقدار شاخص

آزمون کرویت بارتلت

X2 1590/099مجذور

234درجه آزادی

0/001سطح معنی داری

در تحلی��ل عامل��ی اکتشافی برای تجزیه وتحلیل  58  گویۀ پرسشنام��ۀ اولیه از روش تحلیل عناصر اصلی با 
چرخ��ش عم��ودی و تکنیک واریماکس استفاده ش��د و مقدار شاخص پایایی بر اساس ضری��ب آلفای کرونباخ  
KMO  مع��ادل 0/799 به دست آمد. بنابراین چون شاخص به یک نزدیک است، نمونه های انتخاب شده برای 
تحلی��ل کفایت می کن��د. آزمون بارتلت در سط��ح 0/001 معنادار می باشد که حاک��ی از مناسب بودن ماتریس 
همبستگ��ی برای تحلیل عاملی داده ها می باشد. عالوه برای��ن، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران عمودی، 
9 عام��ل اصل��ی شناسایی گردید. معیار درنظرگرفتن ب��ار هر عامل در هر پژوهش متف��اوت می باشد؛  برخی از 
پژوهشگران از نقطۀ برش حداقل 0/30 و برخی دیگر از نقطۀ برش حداکثر 0/55 استفاده می کنند )کاظم نژاد و 
همکاران، 1390(. در پژوهش حاضر نیز با حذف گویه هایی که بار عاملی آن ها کمتر از 0/5 بود، 49  گویه به 
دست آمد و  تعداد 9 گویه حذف شد. این 9 عامل درمجموع 84/126 درصد از واریانس عوامل کلیدی گرایش 

به رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی را تبیین می کنند که مقدار قابل قبولی است.
برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. عامل های اول تا پنجم دارای مقادیر 
باالت��ر از یک می باشند و به ترتی��ب 19/006، 17/901، 13/483 ، 12/993 و 16/868درصد و روی هم رفته 
84/126 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده 
است. شاخص های آماری پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی  در جدول7  آمده است:

جدول 7: شاخص های آماری پرسشنامه تلفیق شده رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی  

                                                   شاخص

عامل
مقدار ویژه

یانس تبیین  درصد وار

شده

یانس تبیین  درصد تراکمی وار

شده

7/94019/00619/006مؤلفه اول روحیه وندالیستی

7/47917/90136/906مؤلفه دوم خشونت و درگیری

5/41613/48350/390مؤلفه سوم دزدی و تقلب

5/49812/99363/383مؤلفه چهارم تمرد و سرکشی

6/4616/86830/873مولفه پنجم انگیزه مشارکت وزشی
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عامل ه��ای اول ت��ا پنجم دارای مقادی��ر باالتر از یک می باشن��د و به ترتی��ب 19/006، 17/901، 13/483 ، 
12/993 و 16/868درصد و روی هم رفته 84/126 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. 

بحث و نتیجه گیری
نتای��ج حاص��ل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ک��ه 5  عامل برای گرایش به رفتاره��ای نابهنجار و انگیزه 
مشارکت ورزشی شناسایی و در نظر گرفته  شدند. همان طور که تحقیقات نشان می دهند، پرداختن به تفریحات 
سال��م ب��ه ویژه فعالیت های ورزشی آثار مثبت فراوانی در سالمتی جسم��ی و روحی انسان دارد. شرکت افراد در 
ورزش منج��ر ب��ه بهبود وضعیت جسمان��ی و سالمت روحی و سرگرمی بهینه افراد م��ی شود )سلطانی، 1392: 
19(. از سوی دیگر، با گسترش رویکردهای توسعه، نقش زنان در این امر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت  و 
این گروه به عنوان یکی از کارگزاران اصلی توسعه در نظر گرفته شده اند؛ چنان که بانک جهانی توانمند سازی را 
ب��ه عن��وان یکی از عناصر اصلی در کاهش فقر و به عن��وان اولین هدف در امر توسعه شناسایی نموده است و هم 
چنین محوریت بخشیدن به جنسیت را به عنوان یک اولویت در کمک به توسعه و در فرآیند اجرای یک استراتژی 
برای رسیدن به چنین تأثیری می داند )محمدی ، 2012: 151(. مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در 
موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند 
و در مسئولی��ت ک��ار شریک شوند )ساسی1، 2017: 10(. اظهار نظره��ا و تعاریف ارائه شده در مورد مشارکت، 
بازت��اب الگوی اعتقادی و نظری به کار گرفته شده است. از سوی دیگر، الزمه توسعه پایدار روستایی، مشارکت 
هم��ه اقشار و گروه ها در فرآیند اجتماعی و اقتصادی اس��ت. اگر چه مشارکت اجتماعی زنان روستایی به عنوان 
فرآین��د فع��ال در مسیر توسعه پایدار روستای��ی از اهمیتی جالب برخوردار است، شواه��د حاکی از آن است که 
می��زان مشارک��ت اجتماعی زنان روستایی در  فرآیندهای مختلف اجتم��اع  ناچیز بوده و به مراتب از مردان کمتر 
اس��ت. توانمندسازی زنان به معن�ای  مقابله با وضعی��ت بیقدرتی زنان اس�ت. اي�ن مفه�وم ب�ه ت�دارك و ت�سلط  
بیشتر بر منابع و كسب منافع برای زنان اط�الق م�یش�ود. از جمله مسائلی که در رابطه با زنان همواره بر سر آن 
مناقش��ه بوده است، برداشت های متفاوت دینی در م��ورد زن، حجاب، فعالیت های بیرون از خانه، تحصیالت 
و ... ب��وده اس��ت. از سوی دیگر، با وجود این که جامع��ه شناسی ورزش یکی از گرایش های تربیت بدنی است، 
اما در این زمینه تالش کافی در دانشکده های تربیت بدنی و حتی علوم اجتماعی مشاهده نمی شود. در صورتی 
ک��ه دستاوردهای آن م��ی تواند بازدارنده و یا به حرکت درآورنده فعالیت ه��ای ورزشی براساس واقعیات و دانش 
علمی در قالب نظریات جامعه شناسی ورزش باشد. مطالعه جامعه شناسی ورزش قادر است خواننده را به ورای 
شناخ��ت عموم��ی و عادی از ورزش سوق دهد. نگرانی در مورد جنب��ه انتزاعی و نظری جامعه شناسی ورزش به 
ویژه برای برنامه ریزان و سیاستگذاران طبیعی است )میرفردی، 1391: 189(. در ایران تحقیق�ات اندکی در این 
ب��اره صورت گرفته، اما دربسیاری از کشورها موضوع موانع مشارکت در فعالیت های ورزش�ی طی دو دهه اخیر 

به طور وسیعی مورد توجه محققان قرار گرفته است )هاشمی، 1389: 143(. 
وندالیس��م را می ت��وان ب��ه مثابه یک آسی��ب یا درد اجتماع��ی تلقی کرد. احس��اس خشم، مه��م ترین بعد از 

1. Casey
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ای��ن احساس��ات منفی است )علی وردی نی��ا، 1392 ؛ 167(. بر اساس یافته های پژوه��ش تفسیر زیر در مورد 
مولفه های متغیرهای مورد ازریابی ارائه می شود: 

 بعد روحیه وندالیستی
 هم��ان ط��ور که باره��ای عاملی نشان می دهد می��زان کلیه بارهای عامل��ی باالتر از 0/5 می باش��د که بیانگر 
روای��ی همگراس��ت. در سطح خطای 0/05 و آزمون دوطرفه )پیش فرض نرم��ال( مقادیر بحرانی اعداد 1/96 و 
1/196- می باشن��د. چنانچه ضرایب معناداری بیشت��ر از 1/96 و یا کوچک تر از 1/96- باشند، فرض صفر رد و 
ف��رض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تائید می شود. به ج��ای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری 
ب��ه نام نسبت مج��ذور کای بر درجه آزادی )X2/df( می پردازند. حاص��ل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه 
آزادی براب��ر ب��ا 1/86 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخ��ص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین 
مربع��ات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 0/065 است که حد مجاز R MSEA،  0/08 است. 
شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 0/90، 0/90 و 0/91 می باشند که نشان دهنده برازش بسیار 

مناسبی هستند. 
خشونت و درگیری

 همان طور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه بارهای عاملی باالتر از 0/5 می باشد که بیانگر روایی 
همگراس��ت. حاصل تقسی��م شاخص مجذور کای بر درج��ه آزادی برابر با 3/07 است ک��ه در مقایسه با مقدار 
بحران��ی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگی��ن مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل 
براب��ر ب��ا 0/065 است که حد مجاز RMSEA، 0/08 می باشد. شاخص ه��ای GFI, AGFI و NFI به ترتیب 
براب��ر ب��ا 0/92، 0/90 و 0/91 می باشد که با توج��ه به این که مقادیر این شاخص ها ب��االی 0/9 است، درنتیجه 

نشانگر برازش خوب مدل هستند.
بعد دزدی و تقلب

 همان طور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه بارهای عاملی باالتر از 0/5 می باشد که بیانگر روایی 
همگراس��ت. حاص��ل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 2/52 می باشد که در مقایسه با مقدار 
بحران��ی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگی��ن مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل 
براب��ر ب��ا 0/065 می باشد که حد مجاز RMSEA، 0/08 است. شاخص ه��ای GFI, AGFI و NFI به ترتیب 
براب��ر ب��ا 0/90، 0/93 و 0/92 می باشد ک��ه با توجه به این که مقادیر این شاخص ها ب��االی 0/9 است، درنتیجه 

نشانگر برازش خوب مدل هستند.
تمرد و سرکشی

هم��ان طور که بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه بارهای عاملی باالتر از 0/5 می باشد که بیانگر روایی 
همگراس��ت. شاخص های ب��رازش مدل ساختاری بعد تم��رد و سرکشی نشان می دهد حاص��ل تقسیم شاخص 
مج��ذور ک��ای بر درجه آزادی برابر ب��ا 2/93 است که در مقایسه با مقدار بحران��ی 5 شاخص قابل قبولی است. 
شاخ��ص ریش��ه میانگین مربعات خطای ب��رآورد )RMSEA( در این مدل برابر ب��ا 0/070 است که حد مجاز 
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RMSEA، 0/08 است. شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 0/90، 0/93 و 0/92 می باشد که 
با توجه به این که مقادیر این شاخص ها باالی 0/9 است، درنتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند.

بعد انگیزه مشارکت ورزشی
 بررسی بارهای عاملی نشان می دهد میزان کلیه بارهای عاملی باالتر از 0/5 می باشد که بیانگر روایی همگرا 
است. جدول 8 آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد انگیزه مشارکت ورزشی را نشان می دهد. 
معن��اداری ضرای��ب و پارامترهای به دست آمده م��دل اندازه گیری متغیرهای مکن��ون )انگیزه مشارکت ورزشی( 
نش��ان می دهد که تمامی ضرایب به دست آمده در این مرحله معنادار شده اند. بررسی شاخص های برازش مدل 
ساخت��اری بعد انگیزه مشارکت ورزشی نشان می دهد حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر 

با 2/783 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی می باشد. 

جدول 8: آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد انگیزه مشارکت ورزشی

P C.R.  Standardized
Estimate S.E. Estimate

0/000 11/42 0/65 8/032 0/912 سؤال A20 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 21/43 0/92 6/511 0/712 سؤال A21 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 5/59 0/48 8/533 0/855 سؤال A22 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 7/83 0/76 7/365 1/002 سؤال A23 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 8/15 0/88 6/012 0/987 سؤال A24 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 3/00 0/79 7/344 0/906 سؤال A25 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 11/68 0/76 10/326 1/124 سؤال A26 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/80 0/83 8/512 1/006 سؤال A27 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/06 0/82 6/555 0/907 سؤال A28 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 14/21 0/85 4/869 0/768 سؤال A29 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 5/21 0/36 6/591 0/542 سؤال A30 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/49 0/64 8/569 0/806 سؤال A31 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/88 0/66 7/128 0/934 سؤال A32 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/95 0/69 10/570 0/982 سؤال A33 < انگیزه مشارکت ورزشی
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0/000 10/11 0/61 9/648 0/770 سؤال A34 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 11/70 0/76 11/054 1/211 سؤال A35 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/78 0/83 8/512 1/002 سؤال A36 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/06 0/82 6/509 0/907 سؤال A37 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 14/23 0/85 4/869 0/768 سؤال A38 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 5/31 0/47 6/511 0/512 سؤال A39 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 14/23 0/85 8/569 0/705 سؤال A40 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 14/23 0/85 7/610 0/903 سؤال A41 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 11/68 0/76 10/326 1/124 سؤال A42 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/80 0/83 8/512 1/006 سؤال A43 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 13/06 0/82 6/555 0/907 سؤال A44 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 14/21 0/85 4/869 0/768 سؤال A45 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 5/21 0/36 6/591 0/542 سؤال A46 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/49 0/64 8/569 0/806 سؤال A47 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/88 0/66 7/128 0/934 سؤال A48 < انگیزه مشارکت ورزشی

0/000 10/95 0/69 10/570 0/982 سؤال A49 < انگیزه مشارکت ورزشی

شاخ��ص ریشه میانگین مربع��ات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 0/071 است که حد مجاز 
ح��د مجاز RMSEA  0/08  است. شاخص ه��ای GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 0/90، 0/91 و 0/91 
هستن��د ک��ه نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می باشند. جدول 9  نی��ز شاخص های برازش مدل ساختاری بعد 

انگیزه مشارکت ورزشی را ارائه می نماید:

جدول 9: شاخص های برازش مدل ساختاری بعد انگیزه مشارکت ورزشی

DfX2X2/dfRMSEANFIAGFI CFIIFIGFIشاخص

44122/4522/7830/0710/910/900/910/920/91مقدار
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اگرچ��ه شاخ��ص مجذور کای معن��ادار بود، ولی با توجه ب��ه این که این شاخص در م��واردی که حجم نمونه 
باالس��ت معنادار می شود، قابل اغماض است. در عوض به جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری 
ب��ه نام نسبت مج��ذور کای بر درجه آزادی )X2/df( می پردازند. حاص��ل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه 
آزادی برابر با 2/783 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین 
مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 0/071 است که حد مجاز RMSEA، 0/08 می باشد. 
شاخص ه��ای GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر ب��ا 0/90، 0/91 و 0/91 هستند که نشان دهنده برازش بسیار 

مناسبی می باشند.
همچنین، آماره t محاسبه شده در تمام قسمت های مدل نشان می دهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی 
44 و آلف��ای 0/05 بزرگ ت��ر از مق��دار t بحرانی هستند. ل��ذا فرض صفر مبنی بر عدم تف��اوت بین میانگین های 
مشاه��ده ش��ده و میانگین جامع��ه رد و مشخص می شود که بی��ن میانگین های مشاهده ش��ده و میانگین جامعه  
تف��اوت معناداری وجود دارد. در نتیجه، درجه تناسب م��دل ارائه شده برای عوامل کلیدی پرسشنامه تلفیق شده 
گرایش به رفتارهای نابهنجار و انگیزه مشارکت ورزشی از نظر متخصصان دارای اعتبار باالیی است و با اطمینان 
95 درص��د م��ورد تأیید قرار گرفته است. همچنین، با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای می توان گفت تمامی 

پنج عامل کلیدی شناسایی شده تأثیر مثبت و معناداری دارند. 
از س��وی دیگر، مقایسه کمی ابع��اد رفتارهای نابهنجار و انگیزه مشارکت ورزشی نشان داد که هر اندازه توجه 
ب��ه انگیزه مشارک��ت ورزشی بیشتر می شود،  روحیه وندالیستی کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر 
ع��دم رابطه بین »مشارکت ورزشی و روحی��ه وندالیستی « تایید می شود. شدت ارتباط این دو متغیر)0/402-( 
در سط��ح پایینی  و منفی ارزیابی می شود. نم��ودار همبستگی بین دو متغیر این نتیجه را تایید می کند. هر اندازه 
انگیزه مشارکت ورزشی بیشتر می شود، خشونت و درگیری کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر عدم 
رابطه بین مشارکت ورزشی و خشونت و درگیری در زنان  ورزشکار رشته های بدمینتون، پینگ پنگ،  اسکواش و 
تنی��س تایید می شود. شدت ارتباط این دو متغیر)0/349-( در سطحی پایین و منفی ارزیابی می گردد و نمودار 
همبستگ��ی بی��ن دو متغیر این نتیجه را تایید می کند. هر اندازه توج��ه به مشارکت ورزشی و دزدی و تقلب بیشتر 
م��ی ش��ود، آمادگی کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر ع��دم رابطه بین مشارکت ورزشی و دزدی و 
تقلب  تایید می شود. شدت ارتباط این دو متغیر)0/399-( در سطحی پایین  و منفی ارزیابی می شود و نمودار 
همبستگ��ی بین دو متغیر ای��ن نتیجه را تایید می کند. هر اندازه توجه به انگی��زه مشارکت ورزشی بیشتر می شود، 
تم��رد و سرکش��ی کاهش می یابد. بنابرای��ن فرضیه پژوهش مبنی ب��ر عدم رابطه بین مشارک��ت ورزشی و تمرد و 
سرکش��ی در زنان  ورزشکار رشته ه��ای بدمینتون، پینگ پنگ، اسکواش و تنیس تایید می شود. شدت ارتباط این 
دو متغی��ر)0/217-( در سطح��ی پایین و منفی ارزیابی می شود و نمودار همبستگ��ی بین دو متغیر این نتیجه را 

تایید می کند.
ب��ه صورت خالصه می توان چنین تفسیر نمود که در تحلی��ل عاملی اکتشافی برای تجزیه وتحلیل  58  گویۀ 
پرسشنام��ۀ اولی��ه، از روش تحلیل عناصر اصلی ب��ا چرخش عمودی و تکنیک واریماک��س استفاده شد و مقدار 
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شاخ��ص پایای��ی بر اساس ضریب الفای کرونباخ  KMO  مع��ادل 0/799 به دست آمد. بنابراین چون شاخص 
به 1 نزدیک است، نمونه های انتخاب شده برای تحلیل کفایت می کند. آزمون بارتلت در سطح 0/001 معنادار 
می باشد که حاکی از مناسب بودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی داده ها می باشد. عالوه براین، با انجام 
تحلی��ل عامل��ی اکتشافی و دوران عمودی، نه عامل اصلی شناسایی گردید. معی��ار در نظرگرفتن بار هر عامل در 
ه��ر پژوه��ش متفاوت می باشد؛  برخ��ی از پژوهشگران از نقطۀ برش حداق��ل 0/30 و برخی دیگر از نقطۀ برش 
حداکث��ر 0/55 استف��اده می کنند )کاظم نژاد و همکاران، 1390(. در پژوهش حاضر نیز با حذف گویه هایی که 
ب��ار عامل��ی آن ها کمتر از 0/5 بود، 49  گویه به دست آمد و  تع��داد 9 گویه حذف شد. این 9 عامل درمجموع 
84/126 درصد از واریانس عوامل کلیدی گرایش به رفتارهای نابهنجار و مشارکت ورزشی را تبیین می کنند که 

مقدار قابل قبولی است.
مقایس��ه کم��ی ابعاد رفتارهای نابهنج��ار و انگیزه مشارکت ورزشی نیز نشان داد که  ه��ر اندازه توجه به انگیزه 
مشارکت ورزشی بیشتر می شود،  روحیه وندالیستی کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر عدم رابطه 
بی��ن مشارک��ت ورزشی و روحیه وندالیست��ی  تایید می شود. شدت ارتباط ای��ن دو متغیر)0/402-( در سطحی 
پایی��ن  و منف��ی ارزیاب��ی می شود و نمودار همبستگی بی��ن دو متغیر این نتیجه را تایید می کن��د. هر اندازه انگیزه 
مشارکت ورزشی بیشتر می شود، خشونت و درگیری کاهش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر عدم رابطه 
بی��ن مشارک��ت ورزشی و خشون��ت و درگیری در زنان  ورزشک��ار رشته های  بدمینت��ون، پینگ پنگ،  اسکواش و 
تنی��س تایی��د می شود. شدت ارتباط این دو متغیر)0/349-( در سطحی پایین و منفی ارزیابی می شود و نمودار 

همبستگی بین دو متغیر این نتیجه را تایید می کند.
نتیج��ه نهای��ی بررسی نشان می دهد که هر ان��دازه توجه به مشارکت ورزشی بیشتر م��ی شود، آمادگی کاهش 
می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر عدم رابطه بین»مشارکت ورزشی و دزدی و تقلب تایید می شود. شدت 
ارتباط این دو متغیر)0/399-( در سطحی پایین  و منفی ارزیابی می شود و نمودار همبستگی بین دو متغیر این 
نتیجه را تایید می کند. هر اندازه توجه به انگیزه مشارکت ورزشی بیشتر می شود، تمرد و سرکشی کاهش می یابد. 
بنابرای��ن فرضیه پژوهش مبنی بر عدم رابطه بین مشارکت ورزشی و تمرد و سرکشی در زنان  ورزشکار رشته های 
بدمینتون، پینگ پنگ، اسکواش و تنیس تایید می شود. شدت ارتباط این دو متغیر)0/217-( در سطحی پایین و 
منفی ارزیابی می شود و نمودار همبستگی بین دو متغیر این نتیجه را تایید می کند. در تحقیقی که به شناسایی و 
رتب��ه بندی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان پرداخت، نتیجه نشان داد که با افزایش تنوع عوامل بازدارنده، 
می��زان مشارکت در فعالیت های ورزش��ی کاهش می یابد و از جمله خطرات بروز رفتارهای نابه هنجار را به دنبال 
خواه��د داشت )امرائی، 1390(. یافته های تحقیقی که به بررس��ی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وندالیسم 
)خرابک��اری( در بی��ن دانش آموزان پرداخت، نشان داد که وندالیسم، پدی��ده ای ملموس و در عین حال واقعیتی 
تل��خ و گریزناپذیر است که به عنوان یکی از نموده��ای زندگی اجتماعی در جامعه مدرن و ماشینی حضور دارد 
و ب��ه نظ��ر می رسد گرایش به وندالیسم با متغیره��ای پایگاه اجتماعی- اقتص��ادی  و جامعه پذیری مرتبط است. 
ل��ذا حض��ور و مشارکت در ورزش می تواند با ایجاد یك پایگاه اجتماعی ج��دی  در کاهش رفتار نا بهنجار موثر 
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باش��د ک��ه با نتیجه تحقیق حاضر همسویی نشان می دهد )میرف��ردی، 1391(. در پژوهشی که به بررسی نگرش 
زن��ان ب��ه مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن پرداخته است، بیان گردیده که توسعه مشارکت 
اجتماع��ی زنان در فعالیت های ورزشی سبب اعتماد اجتماع��ی بیشتر می شود و لذا می تواند در کاهش گرایش 
ب��ه  رفت��ار نابهنجار موثر باشد  ک��ه با نتایج این تجقیق همسوس��ت )کارگ��ر، 1393(. در تحقیقی که به بررسی 
آنوم��ی اجتماع��ی و عوامل موثر بر آن پرداخته، مشخ��ص شد اغتشاش در هنجارها از جمل��ه عوامل باز دارنده 
فعالی��ت ورزش��ی است و لذا ارتباط مستقی��م بین گرایش به رفتار نا به هنجار و کاه��ش انگیزه مشارکت ورزشی  
ب��ه چشم می خورد که با نتای��ج این تجقیق همسوست )حسینی نث��ار، 1395(. در پژوهشی که به بررسی  نقش 
عوامل محیطی موثر برتخریب گرایی )وندالیسم( در کیفیت عرصه های عمومی شهر پرداخته است، بیان شدکه 
تغیی��ر در عوامل محیطی در فضاهای شهری موجب کاهش و یا تغییر مکان وقوع رفتارهای تخریب گرایانه افراد 
در فضاه��ای شهری عمومی می ش��ود. به نظر می رسد که انگیزه مشارکت ورزشی ه��م از جمله تغییرات عوامل 
محیط��ی باشد که با نتایج ای��ن تحقیق همسویی دارد )بندر آباد، 1396(. در تحقیق��ی که دانشمندان هلندی به 
ص��ورت تطبیقی به بررسی صفات شخصیتی با سوء رفتار پرداختند، دریافتند که افزایش در سطح تحصیالت و 
توجه به ورزش بانوان یکی از ابعاد سبك زندگی در کاهش بروز رفتارهای غیر متعارف موثر است که با نتایج این 

تجقیق همسوست)تیجدینک، 2016(. 
پیشنهاد می شود همین پژوهش در ساختار های خرد تر مثل فدراسیون و باشگاه ها، هیات های ورزشی و دیگر 
سازمان ه��ای ورزشی انجام گیرد و نتایج حاصله با نتایج پژوهش حاضر مقایسه شود. همچنین در پژوهش های 
آتی میزان تأثیر هر کدام از عوامل به دست آمده در این پژوهش، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و موانع 
و چالش های پیش روی متناظر با برنامه های کالن کشوری در حوزه پیشگیری از رفتارهای نابهنجار مورد اهتمام 

واقع شود.
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