
شناسيايرانهایانسانپژوهش  

2،شماره4دوره  

51ـ68،صص1393پايیزوزمستان
 

 شناختی ورزش زنان:تحلیل انسان

های بانوان تهران پارك در های ورزشیفعالیت بر ایمطالعه

 
 احمدنادری

 مهدیشهبازی

الهاماکبری
19/7/1393اريخدريافت:ت  

5/4/1394تاريخپذيرش:  

 چكیده
ترينوظايفشهرداریتهرانبهعنوانيـ نهـادامتمـاعي،تتويـتنوـاالوسـ متييكيازمهم

هـایورزشـيبـانوانازقريـ شهروندانوايجادبسترهایالزمبرایگذراناوقاتفراغتوفعالیت

يوورزشيواحداثمراکـزتفريحـيوورزشـيم ـتصتأمینفضایشهری،توسعهامكاناتتفريح

شناسيفرهنگي،امتماعيومديريتيورزشبانوانبـهبررسـيبانواناست.متالهحاضرضمنآسیب

پـردازد.درامتماعيورزشبانواندرفضایزنانهمـيـشناختيوفرهنگيپیامدهایمسماني،روان

وموـاهدهگـروهمتمرکـزهایمصـاحبهعمیـ ،وازفناینظريهزمینه،متالهحاضرازروشکیفي

دهدکهتوسعهفضاهایورزشيبانواندرسـح شـهرتهـرانوهانوانمياستفادهشدهاست.يافته

تناسبانـدام،تتويـتو شناختيمومبزيباييوافزايشسرانهورزشبانواندربعدمسمانيوروان

شاعتمادبـهنفـ ،ت هیـهانـر یوعامـگپیوـگیریازدرمانمسم،آرامشروانواعصاب،افزاي

دربعـدامتمـاعيتـأایراتفراوانـيبـرزنـدگينیزشودواسترسوافسردگيدرزندگيروزمرهمي

امتماعيبانواندارد،بهقوریکهورزشمومبمهـوگیریازآسـیبامتمـاعي،افـزايشتعـام ت

است.يروزمرهوس متونواالامتماعيامتماعي،گذراناوقاتفراغت،کاراييدرزندگ

ورزشبانوان.،ان،س متمسماني،نواالامتماعياوقاتفراغت،پاركبانوکلید واژگان:
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 مقدمه
هـایمهـمحكمرانـيپاس گوييبهمحالباتشهروندانوبرقراریعدالتامتماعيازمؤلفـه

نهادهـایشـهریوتوسـعهخوبشهریاستکهموارکتشهروندی،اعتمادامتمـاعيبـه

،برپیدايشمحالبـاتشـهری“پايینبهباالدرتوسعهمحهي”سازد.نگاهمحهيرافراهممي

هـایمحهـيودرسح تعام تمیانشهروندان،پااليشمحالباتشهرونداندرسح دولت

ویشـهرگـذاریومـديريتمحالبـاتدرسـح کـ ننهادهایمحهيودرنهايتسیاسـت

هادرزندگيروزمـرهشـهروندانوبازنمـاييآنهـابـهصـورتگذارییننمودسیاستهمچن

تـرينمحالبـاتشـهروندانمنـاق م تهـفشـهرکند.يكيازمهمرضايتمحهيتأکیدمي

هایمحهيونهادهایمحهـيهایورزشياست.دولتتهران،درحوزهاوقاتفراغتوفعالیت

پااليشمحالباتازایفرهنگيوامتماعيشهرداری،پ هنظیرشوراياریمح تومعاونت

دهـد.شـهرداریبـهريزشهریانتتـا مـيگذاروبرنامهشهروندان،آنهارابهمرامعسیاست

هاخودراتتويتنوـاالهاوپاس گوييترينمسئولیتعنواني نهادامتماعي،يكيازمهم

هایورزشـيیگذراناوقاتفراغتوفعالیتوس متيشهروندانوايجادبسترهایالزمبرا

شهروندانازقري تأمینفضایشهری،توسعهامكاناتتفريحيوورزشـيواحـداثمراکـز

هـایرفـاهيوريـزیهـاوبرنامـهگـذاریداند.ازآنجاکهاينسیاسـتتفريحيوورزشيمي

مومبـاترضـايتورزشيشهرداریبرخاستهازمحالباتونیازهایکنوگرانشهریاسـت،

سـازد.بـاايـنحـا ،فهـممحالبـاتونیازهـایشهروندانازنهادهایشهریرافـراهممـي

شهروندان،شناساييومديريتمحالباتشهروندانازسوینهادهایمحهي،بررسيکاراييو

ایوتـأایراتوپیامـدهایفرهنگـي،هـایتوسـعهگذاریوامـرایپـرو هاارب ويسیاست

هـایمحیحيو...آنهامستهزمنظرسنجي،پـژوهششناختي،زيستاقتصادی،روانامتماعي،

کاربردیاست.

 بیان مسئله
ورزشيمتعددیازسویشهرداریبهمنظورنواالامتماعيوسـ متـهایتفريحيپرو ه

ورزشـيوـانـد.ومـودوفراوانـيمراکـزتفريحـيمسمانيوروانيشهروندانسامانيافتـه

هـایهدفمنـدگیریگـروههایتفريحي،س متيوورزشيوشكگبرنامهاديباآنازدهمگام

ورزشيازقري اينمراکزدرمح تمومباتنواالامتماعي،س متمسمانيوروانيدر

سازد.نواالامتماعي،رضايتافـرادازنحـوهگـذرانزنـدگيومیانشهروندانرافراهممي

ورزشيهایتفريحي(.فعالیت2002:124سازد)سهیگمن،همميفراراگذراناوقاتفراغت

برایزناندرپاركاختصاصيزنانمومبايجادنگرشعدالتمنسیتيوتفكی منسیتي

برابـریزمـانيکـهفـردآدامـزديدگاهبرقب (،53ـ1390:57خیز،شود)فرشيصب مي

احسـاسشـادابيونوـاالامتمـاعيایقـراردارداحساسکنددرشـراي برابـروعادالنـه

ورزشيدرمنـاق م تهـفشـهریپیامـدهاوـکند.بهقورکهياحداثمراکزتفريحيمي

کنندهبهپاركبانوانوزنـانمحـ تتأایراتمسماني،روانيوامتماعيدارد.زنانمرامعه











 53هایبانوانتهرانهایورزشيزناندرپاركایبرفعالیتشناتيورزشزنان:محالعهتحهیگانسان

سـازیفـراهممومـبیهایهدفمنـدبرنامهچنینمواربراينباورندکهومودوافزايشهم

همـان:شـود)سازیاوقاتفراغـتمـيامكانآزادیعمگ،کاهشاسترسوعصبانیتوغني

مراکزممكناسـتپیامـدهاوتـأایراتمنفـينظیـراحتمـا اين(.بااينحا احداث124

ــدنـهــایفرهنگــيتعــار  ــهحاشــیهران ــه،ب امتمــاعي،ســهبآرامــشســاکنینمحه

(.پـاركبـانوانبـا1390:52...داشتهباشـد)احمـدیگیـوی،درآمدوکنندگانکممرامعه

هایورزشيوتحركبانوان،ايجادفضايياهدافاولیهايجادمكانمناسببرایانجامفعالیت

هایموردنیـازبـانوان،ارتبـاالبـامحـی قبیعـيبـهمنظـورکـاهشمهتآموزشمهارت

قراریارتباقاتامتمـاعي،فـراهمآوردنهاوفوارهایرواني،فراهمآوردنفضایبراسترس

حضـوروفضایبرقراریارتباقـاتامتمـاعي،تـأمینامنیـتامتمـاعيوسـ متخـانواده

،اماممكـناسـتکژکارکردهـاييشدهایگوناگونامتماعيافتتاحاارب شبانواندرعرصه

نیزبروزوظهوريابند.



 های پژوهش پرسش
هااست:نپرسشمحالعهحاضردرصددپاسخبهاي

عوامگفرهنگي،امتماعيوساختاریتومهبهورزشبانوانچیست؟ (1

پیامدهایفرهنگيوامتماعيورزشبانوانچیست؟ (2

هایورزشيبانواندرفضایزنانهچیست؟شناختيفعالیتپیامدهایمسمانيوروان (3

سازیفضایورزشيم تصزنانچیست؟راهبردهایبانواندرصورتفراهم (4

 

 چارچوب نظری

هـاراکندوعهگپیدايشپديـدههایتحتمحالعهارائهمينظريهشناختيتوصیفيازپديده

اوقـاتفراغـتو”رويكـردنظـریدرمحالعهحاضربینيآنهااست.شرحدادهومدعيپیش

بـارهیافـتتحهیـگمنسـیتيمـورد“ورزشوس متمسميورواني”و“نواالامتماعي

ورزشمومبتتويتعض تقهبوتسريعمريانخـون،افـزايشو.فتهاستگرقرارمداقه

حجموسرعتمريانخون،تحري اشتهاومیگبهغذا،تتويتوقدرتکـاراييمسـميو

(.ورزش1385شود)قـرهخـانهووهمكـاران،پذيریبیوتربدنميکوشعض توانعحاف

هـاداردبـهقـوریکـهمومـببیمـاریع وهبرس متمسمانيتأایرشگرفيدردرمـان

شوددرمانديابتميوهایسرقاني،کاهشدردآرتريتافزايشايمونولو یبدندربیماری

ويـژهپیوـگیریازبـروز(.ورزشرابحهنزديكيباس متروانـيوبـه1386:251)خداداد،

ايندهد،کاهشميرااضحراب،استرسوافسردگيبهقوریکه،هایروانيداردناهنجاری

ترشـ مومـبامرممكناستبهعهتاارورزشبررویدستگاهايمنيبـدنباشـد.ورزش

(.67ـ1389:94شود)ديماتئو،دربدنودرنتیجهمومبشادیونواالفردميآدرنالین

اوقاتفراغـتشـامگمـداييازامبارهـای.ورزشب شمهميازاوقاتفراغتاست

وامتماعيوگذرانوقتآزادبهشیوهدل واهاسـت،ازآنجـاکـهنیازهـایشغهي،خانوادگي
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هـاوفوـارهایکنـد،اسـترسروانينظیرانبساالخاقر،شادیونواالدرمامعهايجادمـي

(.دربررسينظـری1390:13دهد)پورموسوی،روحيناشياززندگيشهریراکاهشمي

نظرقرارمدکارکردیوفمینیستي،هیافتانتتادیاوقاتفراغتوپیامدهایامتماعي،سهر

نگرشمنفينسبتبـهورزشوفراغـتدارنـدوگرفتهاست.انديومندانمكتبفرانكفورت

کنند.اينداریبرروانومسمشهروندانقهمدادميآنرادرراستایسهحهفرهنگيسرمايه

زدسـتدادنقــدرتمكتـببـرايـنبـاوراسـتکــههـدففراغـت،آسـودگيمسـماني،ا

(.پیربورديو،تحهیـگفراغـترا1389:18ب شوتوسعهآگاهيکاذباست)نوذری،رهايي

گراييمدرنراچیزیبیشازبرآوردنامیا زيستيقهمدادزندومصرفبهمصرفپیوندمي

ب وـيومبـارزهبـافضـایامتمـاعيکندوآنراابزاریبرایتولیدفرهنگي،موروعیتمي

تـوانآنراخريـدوشـودکـهمـيءمياوقاتفراغتتبديگبهشي،(1389داند)بورديو،يم

وارهخـوردوفراغـتنیـزشـيءمصرفکرد.مصرفکاالومصرفزمانبهفراغتپیونـدمـي

مـوييدهـد.لـذتالبـا بـودنازدسـتمـيورابحهخودرابارهايي،آزادیوفارغشودمي

تجـاریلـذتوگردشـگری،باايجادمراکزتفريحيوورزشـيوگرایمدرنفرهنگمصرف

پايانبازارومدهایمديدزنـدگيمسـتترهایبيمعنارادرخريدبیوتروپیرویازوسوسه

داریبـهمـایرواضضـرورياتدرفراغتمدرنومودداردکهسـرمايهتناقضسازد.اينمي

کندکهبیوتربـهکنتـر عواقـفودوتبهیغميآزادانهازتفريحات،شكهيازفراغتراايجا

افزايشمیـزاناوقـاتبانگاهکارکردیبه(.دومازديه1378منداست)رفعتماه،بدنع قه

،رهـاييازوظـايف،هـدفمـادینداشـتنفراغتدرعصرمديداشارهداردوچهـارويژگـي

(.1381:150)دومادزيه،برایآنقائگاسترابحهفراغتباش صیتورضايتوخونودی

زمـانآزادکـهــ1دهند:پارکروکاپ ن،اوقاتفراغترادرسهمنظرموردمحالعهقرارمي

فعالیـتــ2،ميپردازبهتفري ميوماندپ ازپرداختنبهضرورياتعمهيزندگيباقيمي

هـایزنـدگيورتضرهاب شکههدفآنهایآموزندهوآگاهيمجموعهفعالیتيعنيآزادانه

ب وـيروانياستوهرکنشرضايتـفارغبا بودن،فراغتي حالتروحيـ3ونیست

گرينوودوارد،بـهتحهیـگ.(1976:36توانبهمثابهاوقاتفراغتقهمدادکرد)پارکر،رامي

بـرایتبیـین“داریپدرسـاالرانهسـرمايه”پردازنـدوازمفهـوممنسیتياوقاتفراغـتمـي

کننـد.آنهـاازهایتفريحـيافـراداسـتفادهمـيگیریومحدودکردنفرصتگونگيشكگچ

هـایفراغتـيهایفراغتزنانبهکمبودزمـان،کمبـودفضـایفراغتـيوگزينـهمحدوديت

هایتفريحيوورزشيتأایرزيـادیداردرسند.منسیتيشدنحوزهامتماعيبرفعالیتمي

شـناختيداشـتهباشـدوبـايگرايشدارندکهمنبهزيبـاييهايبهقوریکهزنانبهورزش

ذهنیتزنانگيمغايرتينداشتهباشد.ک ركوکريتچـربـرايـنباورنـدکـهاززنـانانتظـار

شـدهآنهـاسـازگارباشـدهـایتثبـتهاييموارکتکنندکـهبـانتـشرودتادرفعالیتمي

تبعـیض”و“میـدانورزش”اتفراغتبـهپیربورديو،درزمینهاوق(.1390:53)ابراهیمي،

بهمثابهسازوکارآموزشيدرمهـتتتويـتراکند.ورزشمیانمنسیتتومهمي“حتوقي

ورزشراابزاریو“مذکر”شجاعترا،.نگرشمردساالرشناسدميح شجاعتومردانگي











 55هایبانوانتهرانهایورزشيزناندرپاركایبرفعالیتشناتيورزشزنان:محالعهتحهیگانسان

لیبرا عامگهای(.فمنیست1381پندارد)بورديو،مي“مردانه”دهيبهش صیتبرایشكگ

پردازنــدونهادهــاوانتیــادزنــاندرورزش،بــهموــارکتبرابــرزنــاندرحــوزهورزشمــي

هـایبرابـردانند.اينگروهخواهانايجادفرصتساختارهایامتماعيراعامگانتیادزنانمي

گـریزنـان،موـارکتدرسـاختارقـدرتهایورزشي،مربيمهتموارکتزناندرفعالیت

(.1390:152ایورزشيو...هستند)قديمي،هسازمان

 

 پژوهش شناسی روش
هـایپیچیـدهوبـرایدركپديـدهپژوهشهایتحتی کیفي،درمحالعاتاکتوافيوروش

دهدبهصـورتهمدالنـهواردزنـدگيبديعکاربردداردزيرااينروشبهپژوهوگرامازهمي

هـاورفتارهـایآنـانهـا،نگـرشدرموردارزشوودهایموردمحالعهشروزمرهافرادوگروه

1ایدرپژوهشحاضـرازروشنظريـهزمینـه،(1387:152اق عاتگردآوریکند)فهی ،

هـاومعـانيای،روشيمناسببرایشناختمـنظمديـدگاهاستفادهشدهاست.نظريهزمینه

گردآوریاق عـاتنون(.ف1997:26،گ سترواستروسافراددري موقعیتخاصاست)

.گروهمتمرکزاسـتومواهدهموارکتي،يافتهمصاحبهنیمهساختحاضرشامگدرپژوهش

هایبهلحاظنظریگیرینظریاستکهبراساسسازهاینمونهزمینهنظريهگیریدرنمونه

اد(.بنابرديدگاههالوویوايمي،تعـد1997:46،گ سترواستروس)ردیگمرتب انجاممي

(.نمونـه1385:165کند)هالوویوايمـي،مصاحبهبرایمحالعاتکیفيکفايتمي40تا4

هـایورزشـيدربابانوانکاربرمجموعهگروهمتمرکزآماریمحالعهحاضرشامگمصاحبهو

،3هـایورزشـياقـرافپـاركبـانوانمنحتـههایبانوانتهران،بانوانکاربرمجموعهپارك

هایورزشيبـانوان،اسـاتیدومت صصـانورزشبـانوانواوقـاتنمجموعهمديرانومربیا

مصـاحبهو30فراغتومسئولینشهرداریمرتب باورزشبانوانبودهاست.بهقـورکهـي

هـایهایم تهفنمونهآماریصورتگرفتهاست.میدانمحالعهپاركباگروهگروهمتمرکز

،پاركبـانواننـرگ منحتـه3هوتمادرانمنحتهبانوانسح شهرتهرانشامگبوستانب

اسـت،بـاايـنحـا نتحـه15وپاركبانوانپردي منحتـه19،پاركشهربانومنحته18

تمرکزمحالعهحاضربوستانبهوتمادرانبودهاست.

بهعنواناولـینپـاركبـانواندرمنـوبشـرقي1386پاركبهوتمادراندرسا 

درضهعشما شـرقيبزرگـراهشـهیدحتـانيوبزرگـراهرسـالتشهرداریتهران3منحته

پـاركبهوـتمـادرانهـادرسـح شـهرگونهپارك.باتومهبهتعداداندكاينشدافتتاح

متـرمربـعاسـتکـه000/200ایدارد.وسـعتپـاركبهوـتمـادرانکاربریفرامنحتـه

.البـهب ـشعمـومياسـتمترمربـعمربـو000/50مترمربعآنويژهبانوانو000/150

هایم تهفسنيهستند.اهمیتبیوترپاركبهوـتکنندگاناصهيآنزنانازردهاستفاده

عمگزناندرپوششوفراهمشدنامكاناتمهتآزادیعمـگزنـانبـراییمادراندرآزاد

                                                           
1 grounded theory 
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هایورزشيوتفريحيدرپاركاستکـهايـنموضـوهبـهافـزايشسـح سـ متفعالیت

ايجادروحیهشادوت هیهانر یدرزنانواحساسامنیتدرزنـاندر،انيزنانمسميورو

نیزهاواستفادهازامكاناتپاركهاوک سپاركکم کردهاست.شرکتدرفعالیتیفضا

است.شدهسازیاوقاتفراغتزنانغنيسبب

گـذاریشامگنامهاوای،کدگذاریبهمعنایرمزگواييوتفسیردادهزمینهنظريهدر

ای،کدگـذاریمفاهیموتبیینوبحثدرموردآنهابامزئیاتبیوتراست.درتئوریزمینـه

کدگذاریباز،آنب شازتحهیگاستکهدرآنگیرد.ميانجامهایم تهفشكگهابهداده

شـودبنـدیمـيگـذاریومتولـههایمربوالبهپديدهموردمحالعهبابررسيدقی نـامداده

هسـتندکـهعناصـرسـازنده“مفـاهیم”گذاری(محصو نام1385:63)استراسوکوربین،

(.کدگـذاریمحـوری،فراينـدمـرتب 1387:330)فهی ،نديآایبهشمارمينظريهزمینه

شود.اينعمـگشـامگفراينـدپیچیـدهترراشامگميکردنمتوالتفرعيبهمتوالتاصهي

هـامتمرکزتـراست.البتهدرکدگذاریمحوریاستفادهازاينروشتفكراستتراييوقیاسي

ايجادوکوفشوند)فهی ،“الگویپارادايمي”استوت ششدهاستتامتوالتبراساس

،“پديـده”،“شـراي عهـي”(.اينکاربابهکاربردني مد پارادايميشامگ1387:335

انجـامشـده“پیامـدها”و“کنش/کنشمتتابگراهبردهای”،“گرشراي مداخهه”،“زمینه”

(.1385:100است)استراسوکوربین،

 

 شرایط علّی توجه به ورزش بانوان
پديدهتومهبهورزشبانواناشارهبهفرايندیداردکهدرمامعهبـهورزشبـانواندرسـح 

ورزشـيرسـانينهادهـایشودوخـدماتالمههي،مهيوحتيمحهيتومهنواندادهميبین

دهـدوزمینـهبدونتبعیضمنسیتيفضاهاوامكاناتورزشيرادراختیاربـانوانقـرارمـي

سازد.بـاايـنحـا مـوانعينظیـرمردانـهبـودنهایورزشيرادرمامعهفراهمميفعالیت

هاونهادهایورزشي،عدمومودالگـویموـ صاززنـانمربـيومـديردرقهمـروسازمان

هایگروهيبهورزشبانوانونگرشمنفيخانوادهبهورزشبانوان،رسانهورزش،عدمتومه

هایورزشيبانوان،نگـرشمنفـينسـبتبـهبـانوانورزشـكار،ایازفعالیتتصوراتکهیوه

هـایورزشـيتأایراتمنفيبرسیستمتولیدمثگ،مومبعـدمموـارکتزنـاندرفعالیـت

عيهنوزومـوددارد،امـاعـوامهينظیـرافـزايشد.هرچنددرحا حاضرچنینموانوشمي

شدنمحالباتزنـانورزشـكاران،تغییـرنگـرشمـديران،محالباتورزشيبانوان،ت صصي

،اهمیتورزشبانوانوتغییـرنگـرشفرهنگـيواعتتـادییرنگشدننگرشمردساالرکم

رزشـيبـانوانازامـروزهمحالبـاتونافـزايشيابـد.بهورزشزناتومهمومبشدهاستتا

نهادهایورزشيافزايشيافتهاستوبانوانبنابرذائتهخودمحالباتورزشيدارنـدوحتـي

.درهسـتندزنانورزشكارخواهانافزايشامكاناتوتجهیـزاتورزشـيدرمحهـهومنحتـه

نتیجهنهادهایورزشيبرایموروعیتب ويخودودرراستایحكمرانيخوببهمحالبات

دهند.ازهایزنانپاسخميونی
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سازیواست رشناتحتپوشششـهرداریاينمنحتهنیازشديدبهسالنبدن”

(بهوتمادرانگروهمتمرکز،)“دارد

(بهوتمادرانگروهمتمرکز،)“زمینچمننداردمنحتهزمینمسح يا”

بهقورکهيامكاناتورزشيدرحوزهورزشت صصـيکـماسـت،بهتـراسـت”

(18)زنموانساکنمنحته“نیزداشتهباشدپنگنگیدمینتونوپزمینب

منـدیبـهايـنرشـتهزيـادزمینبدمینتوننداردباوموداينكهدرمحههع قه”

(15پاركبانوانمنحتهگروهمتمرکز،)“است

خواهندرویعض تکارکنندايـنامكـانبـهقـورکامـگکهميبرایکساني”

هـایورزشـياحسـاسرشتهمكاناتورزشينیزدرخیهيازومودندارد،کمبودا

،(مديرپاركبانوان)“شودمي

“کـماسـت3سازیمیـزانورزشدرمنحتـههایبدنبهدلیگکمبودنسالن”

(ورزشيمربيسالن)

کـههسـتندسـازیهایهوازیرکناصهيهرباشـگاهبـدنتجهیزاتودستگاه”

هـایهـوازیدرمضـیتههسـتیم،ورددسـتگاهمتأسفانهمادراينباشـگاهدرمـ

شـوراياریمحهـهسـید)عضـو“امكاناتورزشيباممعیتبانوانتناسـبنـدارد

(خندان

،تغییراستترينعوامهيکهبررشدوتوسعهورزشبانوانتأایرگذاريكيديگرازمهم

ارقـدرتي،مثـگهایمنفينسبتبهورزشبانوانوزنانورزشكاربهويژهزنانورزشكنگرش

شـدوکسـانيازنظـرورزيـدگيو.ازابتداورزشي امرمردانهقهمدادمياستسازیبدن

شد.درمبانيفهسـفهتربودندکهرکوردشانبهترميمهارت،قدرت،سرعتواستتامتقويي

يمسـمانترومودداردکههرسهمفهـومازنظـرتر،باالتروسريعاُلمپیسمسهمفهومقويي

تـامردساالرانهايننگرشامروزهمحهتاًمربوالبهمردانبودوايننگرشدردنیامسه بود.

تـاعـدالتمنسـیتيدرحـوزهورزشـيشدهاسـتوبهنوعيسعيغییرکردهاستحدیت

آ نیست.اينمسئههدرکوورمـاودرشـهرمت صصینورزش،ايدهنظرشود،امابهرعايت

ارد.تهراننیزومودد


هـاقـراردرشهرداریورزشبانوانمستتگشدهوتحتنظـرمـديريتخـانم”

مديرپاركبانوان()“دارد

ازنظرمنورزشيکهدرحا حاضربهويژهدرسح قهرمـانيداريـمورزش”

ويترينياست،درورزش،بانواندرحا حاضردرسح معاونـتهسـتند،کـار

)فیزيولو يستورزش(“کنند،وليمايگاهيندارندمي
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شداماامروزهنسبتبـهگذشـتهایمردانهقهمدادميدرگذشتهورزشمتوله”

هاتغییراتروبهرشدیدرمهتاستتبا ازاينمتولـهدرمیـانبـانواننگرش

ورزشي()مديرسالن“شودمواهدهمي

اسـتشوندگاننگـرشمردانـهدرورزشنگـاهمسـه درمامعـهازديدگاهمصاحبه

ايننگاهدرحا تغییراستوعـدالتمنسـیتيدرحـوزهورزشدرحـا بازنمـايياگرچه

رويكردعدالتمنسیتيمومبشدهاستتابهورزشبانوانبیشازپیشتومهنوان.است

شـودترينعوامهيکهمومبعدمموارکتزناندرفضایورزشيمييكيازمهمدادهشود.

ه،فرهنگومامعهبهورزشزنانوزنانورزشكاراست.باتومـهبـههایمنفيخانوادنگرش

ديدگاهبانوانومت صصینورزش،نگرشمنفينسبتبهورزشدرحا بـینرفـتناسـت،

ولينگرشمنفينسبتبهورزشدرشـهرهایکوچـ ونگـرشمنفـينسـبتبـهورزش

اينخصوصايناسـتکـهسازیزنانهمچنانبهقوتخودباقياست.نگرشغالبدربدن

بـاکنـار.شـودسازیشكگوعض تآنهامانندمـردانمـيکنندباانجامورزشبدنفكرمي

هایمنفينسبتبهورزش،فضـایفرهنگـيوامتمـاعيبـرایپـذيرشورزشرفتننگرش

.شودبانوانفراهممي


و يست)فیزيول“تراستسازیپايینترديدگاهوانبهبدندرشهرهایکوچ ”

ورزش(

آورنـد،هانیزدرمامعهماقیدهاييرابرایورزشدخترانبهومودميخانواده”

هاکـماسـت،بـاايـنحـا چراکهذهنیتعهميوآگاهيالزمدربینخانواده

هایورزشيمواف نیستند،اآلنهاباحضورزندرفعالیتبازهمبسیاریخانواده

نواننسبتبهگذشتهبهترشدهاسـت،درمـوردديدخانوادهدرحوزهورزشيبا

هایاشتباهومودداردکهبايدباتجربهکردناينورزشبرقرفسازیتهتيبدن

ورزشي()مربيسالن“شوند

“هایمنفيدرامـانهسـتندهابالباسورزشيدرفضایبستهازنگرشخانم”

)گروهمتمرکز،بهوتمادران(

کنندفضایبـاز شـهربـانوخحرنـاكندارندوفكرميهااعتمادبرخيخانواده”

سـازیومـودبرداریوموددارد،نگرشمنفينسبتبهبـدناستوامكانفیهم

)مـديرسـالن“کنندکهاينرشتهورزشيمردانهاسـتهافكرميداردکهخانم

ورزشي(
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بانوانپارادايميتومهبهورزش:الگوی1تصوير



سـتکـهاوانازاهمیتاساسيبرخورداراستوايناهمیـتتـاآنجـاورزشبرایبان

شـورایعـاليانتـ ب565دانند.همچنینمصوبهس متخانوادهرادرگروس متزنمي

گويدکهورزشبانوانازاهمیتبیوترینسبتبهورزشمردانبرخورداراست.فرهنگيمي


تونخانوادهاست،زمانيکهازنظرمسميسالموازنظرروحيزناساسوس”

شادباشد،ايننواالراهمازنظرروانيوهممسميبهاعضایخانوادهمنتتگ

)مديرپاركبانوان(“کندمي
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ــانوانو” ــو يكيب ــیاتبیول ــگخصوص ــهدلی ــانوانب ــرایب ــرورتورزشب ض

شناساوقات)انسان“آقاياناستشمارزندگيبسیاربیوترازهایبيمسئولیت

فراغت(

 های ورزشی گر در مشارکت بانوان در فعالیت شرایط مداخله
اصـهيکـهبـرورزشبـانوانهـایهـتعـ وهبـرعدهدنوانميشوندگانديدگاهمصاحبه

گربرورزشبانوانتأایرغیرمستتیميداردکهعبـارتاسـتازتأایرگذاراست،عهگمداخهه

سازیبرایورزشبـانوان.ايـنعهـگهایورزشبانوانوفرهنگشبانوان،مربيمديريتورز

اگرمديريتورزشقویباشد؛داردومديريتورزشنتشبسیارمهميدرانت ابراهبردها

هایورزشـيایباشند،بانوانزيادیبهموارکتدرفعالیتهایورزشيحرفههاسالنومربي

شوندمهبمي


ديران،سهمجموعهورزشياضافهشدکهمورداستتبا سـاکنینباتدبیرم”

محههقرارگرفت،کادرآموزشيمجربباظـاهرمناسـبورفتـارمؤدبانـهاز

سازیخوباسـت،رفتـارپرسـنگدرمـذبشـهرونداناهمیـتويژگيبدن

ريزانورزشيشراي وامكاناتيرافراهمآورنـدبسزاييدارد،مديرانوبرنامه

انوانبهراحتيورزشکنند،فضایاختصاصيومربيم ـتصومجـربکهب

زنموانساکنمنحته)“آ استسازیايدهديگرنیازاساسيي سالنبدن

19)

)زن“ایداردوموابگـویورزشـكارانبوسـتاناسـتمربیانخوبوحرفه”

(3منحتهسا ساکنمیان

توانندازميزنانن،ایباشندغیرحرفههااگرمديريتورزشبانوانضعیفباشدومربي

فضاهایورزشياستفادهکنند.

هاي معضگدرحوزهمديريتياسـت،مسـابتاتيکمبودبودمهبرایخانم”

شودويااگرهمبرگزاربووددرسح پايینياستوهابرگزارنميبرایخانم

پـارك،رکـز)مصـاحبهمتم“هارادراينرابحهکـمکـردهاسـتانگیزهخانم

بانوان(

دهدزيرادراينچندسالهکهازپـاركاسـتفادهمديريتخیهياهمیتنمي”

کنیمپاركپیورفتچومگیرینداشته،عدممديريتمناسبدربعضـيمي

“مواردمومبشدهاستکهاستعدادهایورزشيبـانواننهفتـهبـاقيبمانـد

مديرپاركبانوان()

سازینداريمومربـيایهستند،مامربيبدنهاکثرمربیانآماتوروغیرحرف”

هـایديگـربـهخـاقرکمبـوددهد،دربعضيرشتهايروبی بهماتمرينمي
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هایمت صصورزش)“کنندتجربهاستفادهميبودمهازمربیانناکارآمدوکم

آبي(

هـایورزشـياسـتسازیورزشبانوانازارکاناصهيحضورزناندرفعالیـتفرهنگ

ریاززنانازفوايدکوتاهمدتوبهندمدتورزشآگاهيندارندومت صصـینبـرايـنبسیا

سازیبايدازسویمرامعونهادهایورزشيصورتگیرد.وفرهنگیسازباورندکهاينآگاه


توسعهورزشدرتماميمناق مومبتغییرنگرششهروندانهمدرمسهماً”

شود،ازلحاظامتمـاعيوفرهنگـيعيميابعادفرهنگيوهمدرابعادامتما

الزماستاهمیتورزشبرایتمامياقواروبهويـژهبـانوانبـراینهادهـای

شناساوقاتفراغت()انسان“مابیافتدزيروبرنامهرندهیگمیتصم

وسـازیبیوـتردرمیـانبـانواناسـتسازینیازمندآگاهيوفرهنگبدن”

)مديرسـالن“هااستورزش روزانهبرایخانمترينمسئههايجاددغدغهِمهم

ورزشي(

شودتاتومهبهورزشبانوانزيادشودوشـراي بهقورکهيشراي عهّيمومبمي

شودتاموارکتبانواندرفضاهایورزشيافزايشيابـد.حضـوربـانوانگرمومبميمداخهه

شناختيیامدهایمسماني،رواندرفضاهایورزشيبهويژهفضاهایورزشيم تصبانوانپ

وامتماعيبرزندگيبانواندارد.

 پیامدهای ورزش بانوان
پیامدهایمسماني،روانيوامتماعيورزشبانواننتشاساسيدرس متونوـاالمامعـه

دارد.همچنینپیامدهایورزشبانواندرفضایبازوبدونمحدوديتپوشش،بیشازپیش

 ورزشبانوانممكناستپیامدهایمنفـيمسـماني،روانـيوحتـيخواهدبود.بااينحا

امتماعيداشتهباشد.

پیامدهایمسمانيمثبتورزشدرفضایم تصزنانشامگتناسباندام،تتويتو

شـود.ورزشبـرتتويـتودرمـانويتامیندیمـيمذبدرمانمسم،تأایرفیزيولو ي و

هـایدرمـانحـگتـرينراهيكـيازمهـميدرمـانشمسمتأایرمسـتتیميدارد.امـروزهورز

هـایهایمسمانياست.بااينحا بانواندرهنگامورزشممكناستدچارآسیببیماری

هایورزشيشهرداریکهمديريتضـعیفيدارنـد،هادرسالنمسمانيشوندومیزانآسیب

یورزشينظیرآلـودگيوشراي خاصفضابهدلیگکنندوایاستفادهنميهاحرفهازمربي

...وهمچنیناحتما عدماستفادهازتجهیزاتورزشياستانداردبیوتراست.

شناختيمثبتورزشدرفضایم تصزنانشامگشـادابيوآرامـشپیامدهایروان

شود.ورزشمومـبرواني،افزايشاعتمادبهنف ،پیوگیریازافسردگيوت هیهانر یمي

شـودوفـرداحسـاسآرامـشوهاو...مـيها،نورآدرنالینمثگآدرنالینيهايترش هورمون
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ورزشمومبافزايشاعتمادبهنف ودرنتیجهمومبافزايشکاراييفرد.کندشادابيمي

.هایزندگيوامتماعيظاهرشوددرمسئولیت


ورزشبانواندرپاركبانوان:2تصوير


منبع:نگارندگان


رسم،ورزشکردندرفضایم ـتصبـانوانآرامشاعصابميباورزشبه”

(3سا ساکنمنحته)زنمیان“آوردآسايشبیوتریبهومودمي



)گـروهمتمرکـز،“شـودورزشهمگانيمومبآرامشروحيوروانيمامي”

بهوتمادران(



)زنمـوان“بیـنمپردازمآرامشعجیبيدرخودممـيزمانيکهبهشنامي”

(18حتهساکنمن



سـا )زنمیـان“هدفمنازورزشس متيوشـادابيروحورواناسـت”

(3ساکنمنحته



ورزشمومبافزايشنواالوشادابيدرآنـانشـدهاسـت،ورزشازنظـر”

)مربيسالن“آوردهابهارمغانميشناختينواالوشادابيرابرایخانمروان

ورزشي(
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شود،بانوانبسیاربهتناسـبنف منميورزشمومبآرامشواعتمادبه”

“شـوددهندمومباعتمادبهنف بـاالدرمیـانآنـانمـيانداماهمیتمي

ورزشي()مديرسالن



شـناختيمومـباحسـاسقـدرتدرتناسباندامدربانوانبهلحاظروان”

ورزشي()مربيسالن“شودبانوانمي



توانـدخیهـيدرشـراي دکـهمـيدهـورزشاعتمادبهنفسيبهافرادمـي”

گیریبانوانراباالبـردهوم تهفزندگيکمكوانکند،ورزشقدرتتصمیم

شناساوقاتفراغت()انسان“ددهآستانهتحمگروانيآنهاراافزايشمي



،همچنـینشناختيخودرادرمانکننـدتوانندباورزشبیماریروانافرادافسردهمي

شـودتـاایموامههستندکهمومبمـيیباموك تومسائگعديدهبانواندرفضایشهر

ایبرایت هیهانر یوگذارازموك تو.ورزشوسیههمانندهایروزمرهبازآنهاراازفعالیت

کاهشاسترسدرزنـدگيوپیوـگیرییدرمؤارعامگهایآبيورزش.استمسائگروزمره

هستندازافسردگي


هـا،پیوـگیریازافسـردگيويكيازمواردمتابههبـابیمـاریتواندورزشمي”

ورزشي()مديرسالن“موك تروحيوعامگضدافسردگياست



هـامهـمهایروانينظیرافسردگيورزشصحی برایپیوگیریازبیماری”

شـناسورزشـيو)روان“روداستوبـهلحـاظروانـياسـترسازبـینمـي

فیزيولو يستورزش(



شودوانر یروانـيرابسـیاربـاالشمومبتتويتسیستماعصابميورز”

شناسورزشي()روان“بردمي

شـناختيکنـد،ازلحـاظروانشناانر یانباشتهشدهمنفـيرات هیـهمـي”

شـود،بـاورزشت هیـهانـر یسازیمومبت هیهروانيورزشكارانميبدن

ورزشي()مديرسالن“گیردصورتمي

تأایراتروانيمنفيچندانيبـروشناختيزيادیبربانوانداردمدهایروانورزشپیا

ــانوانمامعــهبــهعنــوانآنهــانــدارد.بــهقــورکهــيســ متمســمانيوروان شــناختيب

کنندگاننسگآيندهتأایرزيادیبرایس متامتماعيونواالامتماعيمامعهدارد.تربیت

رزشبانوانس متامتماعيمامعهاست.بنابراينيكيازپیامدهایپنهانو

پیامدهایامتماعيوفرهنگيمثبتورزشدرفضایم تصزنانمهوگیریازآسیب

امتماعي،افزايشتعـام تامتمـاعي،گـذراناوقـاتفراقـت،کـاراييدرزنـدگيروزمـرهو
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ورزش،مـدتترينپیامدهایقوالنيشود.يكيازمهمميراشامگس متونواالامتماعي

ایکهدرآنورزشنهادينهشدهباشـدکمتـرمامعه.هایامتماعياستمهوگیریازآسیب

زعــممت صصــین،ورزشمومــبمهــوگیریازرود.بــهبــهســمتبزهكــاریامتمــاعيمــي

حضوربانواندرفضاهایورزشـيمومـبافـزايشتعـام تو.شودهایامتماعيميآسیب

واينامرخوشايندبانواناستودرنهايتمومبموـارکتشودارتباقاتامتماعيآنهامي

هایهمگـانيسـرمايهشود.بانوانباحضوردرورزشهایورزشيميبیوتربانواندرفعالیت

بسـیاریازبـانوان،بـهويـژهبااينحا دهند.امتماعيوشبكهتعام تخودراافزايشمي

هایهمگانيياورزشت صصيشـرکتدرورزشبانوانموانبهمنظورگذراناوقاتفراغت

شودفردباکاراييبیوتریدرزندگيروزمرهخودظـاهرشـودوورزشمومبمي.کنندمي

.اارب ويبیوتریدرزندگيامتماعيداشتهباشد


“امتماعيمثگاعتیادو...مهـوگیریکنـدهایورزشازات فوقتوآسیب”

)مديرپاركبانوان(



اي ورزشکردنآسانشودوآسـیبيبـهزنـدگيروزمـرهواردنكنـداگرشر”

شناسورزشي()روان“آيدگرايشبیوتریبهومودمي



“کنـدهایخـانوادگيوامتمـاعيبـاورزشکـردنکـاهشپیـدامـيآسیب”

(شناسورزش)مامعه



شودبتوانيهمخودتوهمديگرافرادمامعهرابوناسيوبـاورزشباعثمي”

(18)زنموانساکنمنحته“هاارتباالزيادیداشتهباشيآن



ورزشي()مديرسالن“شودورزشآبيمومببرقراریارتباقاتامتماعيمي”



زنمـوان)“شـودورزشدربوستانمومبتعامگامتماعيماباديگرانمـي”

(3ساکنمنحته



ومومببهبوددرشوددرکگاينورزشمومبباالرفتناعتمادبهنف مي”

ورزشي(مديرسالن)“شودبرخوردهایامتماعينیزمي



دارهـایخانـهورزشباعثبیوترشدنتعام تامتماعيافرادبهويـژهخـانم”

ورزشي()مربيسالن“شودمي



دختـرانمـوانباعـثپـرهایورزشيب صـوصدرهادرفعالیتخانمحضور”

)مديرپاركبانوان(“شودکردناوقاتفراغتآنهامي
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کنند،شنادرمیانزنانموانانبرایيادگیریوتفري ازاست رهااستفادهمي”

)مديرپاركبانوان(“موانبهعنوانتفري ماافتادهاست



سالنورزشيبرایسكنهبهعنواني مرکزتفريحينزدي پیوـنهادخـوبي”

يحيداردوقاعدتاًافرادبیوتریبرایگذراندناوقاتفراقتاست،شنامنبهتفر

)مديربوستانبهوتمادران(“بهآنتمايگدارند



شودوکاراييفردراباالشنادراوقاتاولیهروزباعثتمرکزوتمدداعصابمي”

ورزشي()مديرسالن“بردمي



هـایامتمـاعيشودفرددربرنامـهس متونواالحاصگازورزشسببمي”

مديرپاركشهربانو()“ریداشتهباشدحضورمؤارت



سـا سـاکن)زنمیان“رسندبندیزندگيميباورزشبهتنظیموزمانزنان”

(3منحته



)زن“شودکهباروحیهبهتریدرمحـگکـارمحاضـرباشـمورزشمومبمي”

(15موانساکنمنحته



کارهـایازلحاظمسمانيفرددارایآمادگيمسمانيمناسـبيبـرایانجـام”

هایآبي()کارشناسورزش“روزمرهخوداست



ترينتأایرامتماعيورزش،س متونوـاالامتمـاعيمامعـهاسـت.سـ متومهم

شودوزمینـهتوسـعهورشـدنواالامتماعيمومبافزايشانگیزهدرمیانافرادمامعهمي

سازد.مامعهرافراهممي


كيازاهدافمهـمشـهرداریاسـتباورزششهروندان،نواالامتماعيکهي”

يابد،س متمسموروحبرزندگيروزمرهونواالامتماعيمامعـهافزايشمي

گذارد،خانماساسوستونخانوادهاست،زمانيکـهازنظـرنیزتأایرمثبتمي

مسميسالموازنظرروحيشادباشدايننوـاالراهـمازنظـرروانـيوهـم

کند،بهبانوانبايدآگـاهيالزمدادهشـودمنتتگميمسميبهاعضایخانواده

“کهنهتنهاس متخودحتيخانوادهآنهانیزدرگروورزشکردناست
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رونظیـرهـایکـ بااينحا ايجادفضایزنانهبرایورزشبانوانمومبتجمعگروه

عدمامنیتروانيشودکهپسرهایدخترنما،افراددومنسیتيو...درفضایورزشيزنانهمي

رادرپيدارد.وامتماعيورزشبانواندرفضاهایزنانه

 

 گیری نتیجه
هایمهممحالباتشهروندانمناق م تهفشهرتهران،حوزهاوقاتفراغـتويكيازحوزه

هایورزشياست.بیانمحالباتبادوهدفتوسعهامكاناتتفريحيوورزشيمديـدفعالیت

هایورزشيپـاركترينمسائگوکاستي.مهمشودپیگیریميورزشيفعهيوارتتاءامكانات

هایورزشيمومودوعدمسازیب شهایورزشيبانوان،عدمفعا بانوان،عدمتجهیزسالن

هایورزشيبرایکودکاناست.موـك تشـايانذکـردرمحالبـاتواظهـاراتومودسالن

سـازی،نبـودسازیباشگاهبـدنعدمتجهیزوفعا شنا،مسائگشهروندان،عدموموداست ر

هـایورزشـيوتغذيـهاسـتکـهبـااحـداثوتوسـعههاونداشتنموـاورهتنوهدرورزش

هـایکننـدگانبـهپـاركسازیواست رهایشنا،مرامعههایبدنهایورزشي،باشگاهسالن

يابنـد.مت صصـانيربـ دسـتمـبانوانبهب ويازمحالباتورزشيخودازنهادهایذی

هایورزشيشهرداریبهصورتدولتياست،تومهورزشيبراينباورندکهازآنجاکهسالن

کننـدگانبسـیاربودن،تعـدادمرامعـهنهيهزورسیدگينسبتبهآنکماستوبهعهتکم

ن؛بنابرايهستندایهایورزشيغیرحرفهزياداستوازقرفديگر،مربیانموغو درسالن

هایورزشيشهرداریورزشکرد.ایدرسالنتوانبهصورتحرفهنمي

توسعهفضاهایورزشيم تصبانوان،پیامدهایمثبتومنفيبراینهادهایشـهری

هایورزشيبانوانپیامدهایمثبـتومنفـيمسـماني،ومح تداشتهوهمچنینفعالیت

توسعهفضاهایورزشيم ـتصبـانوانآنانبهمایگذاشتهاست.رویروانيوامتماعيبر

مومبافزايشسـرانهورزشبـانوانواسـتتبا آنهـاازورزششـدهاسـت،بـهقـوریکـه

شهروندانمنحتهبهويژهبانوانمحههوحتيبانوانشاغگباامنیتکامگ،کمتـرينهزينـهو

ینايـناقـدامکنند.همچنهایورزشياستفادهميبادسترسيآسانازامكاناترفاهيسالن

مومبرضايتشهروندانازشهرداریونهادهایورزشيشـدهاسـتومیـزاناعتمـادآنهـا

نسبتبهشهرداریافزايشيافتهاست.بااينحا درکنارتوسـعهفضـایورزشـيم ـتص

بهمحههويربومیبانوان،پیامدهایمنفينظیرکمبودپارکینگوشهوغيمحهه،ورودافرادغ

افی محههوموددارد.مت صصانورزشنسبتبهتوسعهفضاهایورزشيدولتـيافزايشتر

شودودچارموـك تيهایدولتيحمايتنمينیستندوبراينباورندکهازسالننیبخوش

هایورزشيونتصوسـايگای،عدمبهداشتسالنهایغیرحرفهنظیرمديريتضعیف،مربي

انورزشبانوانبراينباورندکهورزشبهويژهورزششوند.شهروندانومت صصورزشيمي

گـذارد.بـاايـنحـا درفضایبازدرمسم،روان،تعام تامتماعيو...تـأایرمثبـتمـي

پوشيکـرد.مـديريتضـعیف،توانازپیامدهایمنفيورزشدري فضایدولتيچومنمي
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ايگورزشيغیراستانداردمومبهایورزشيووسای،عدمبهداشتسالنهایغیرحرفهمربي

شود.هایمسمانيدرورزشكارميآسیب


 رسانان اطالع و های متمرکز فهرست: گروه

 علت مصاحبه سمت شونده مصاحبه

شناسيورزشمت صصمامعههیئتعهميدانوگاهتهرانپورادکترمهدیآق

اوقاتفراغتشناسيمت صصانسانهیئتعهميدانوگاهتهرانماهدکترمريمرفعت

مت صصفیزيولو یورزشهیئتعهميدانوگاهتهرانخیزدکترفاقمهصب 

بانوانمت صصروانوناسيروانوناسدکترحمیدی

آبيوورزشبانوانمت صصورزشهایآبيسمتدرفدراسیونورزشخانم

کارشناسورزشمنحته3معاونبانوانتربیتبدنيمنحتهخانممعفری

مديربوستانبهوتمادران(3مديرپاركبانوانبهوتمادران)منحتهمواهریخانم

 مديرپاركبانوان(18مديرپاركبانواننرگ )منحتهخانممحمدخاني

 مديرپاركبانوان(19مديرپاركبانوانشهربانو)منحته-

 انمديرپاركبانو(15مديرپاركبانوانپردي )منحتهخانمحسینپور

بانوانمديرسالنورزشيمديرسالنورزشيکوار-

بانوانمديرسالنورزشي سازیقهه مديرسالنبدن-

بانوانمديرسالنورزشيمديربانوانسالنورزشيکوار-

بانوانمديرسالنورزشيسازیسعادتمديربانوانسالنبدن-

انبانومربيسالنورزشيمربياست رشنایکوار-

بانوانمربيسالنورزشيسازیزرگندهمربيسالنبدن-

گروههدفمحالعه(3پاركبانوانبهوتمادران)منحتهگروهمتمرکز

گروههدفمحالعه(3پاركبانوانبهوتمادران)منحتهگروهمتمرکز

گروههدفمحالعه(3پاركبانوانبهوتمادران)منحتهگروهمتمرکز

تحبی باگروههدفمحالعه(18پاركبانواننرگ )منحتهگروهمتمرکز

تحبی باگروههدفمحالعه(19پاركبانوانشهربانو)منحتهگروهمتمرکز

تحبی باگروههدفمحالعه(15پاركبانوانپردي )منحتهگروهمتمرکز

ادرانکنندهبوستانبهوتممرامعه3سا ساکنمنحتهزنمیانکنندهمرامعه

کنندهبوستانبهوتمادرانمرامعه3سا ساکنمنحتهزنمیانکنندهمرامعه

کنندهبوستانبهوتمادرانمرامعه3سا ساکنمنحتهزنمیانکنندهمرامعه

کنندهبوستانبهوتمادرانمرامعه1سا ساکنمنحتهزنمیانکنندهمرامعه

کنندهبوستانبهوتمادرانمرامعه7سا ساکنمنحتهزنمیانکنندهمرامعه

معتمدومحهعمحهيشوراياریمحههسیدخنداندبیرشوراياری
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