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چکیده
هدف از این تحقیق شنا سایی عوامل مؤثر بر کنارهگیری بانوان باالی  18سال ایران از فعالیتهای ورز شی بود .تحقیق
کیفی و طرح آن از نوع تئوری دادهبنیاد بود که به شکک ل میدانی انماگ گرفت .مامع آماری پژوهش شککامل کلی بانوان
باالی  18سکال ایران بود که فعالیتهای ورزشکی سکازمانیافت خود را حداقل به مدت زمان یک سکال تر کرده بودند.
نمونهگیری در دو مرحله انماگ گرفت؛ در مرحل اول به صورت تصادفی ساده هفت مرکز استان انتخاب شدند و در مرحل
دوگ از روش نمو نهگیری هدفم ند ،از نوع گلو لهبرفی برای انت خاب نمو نه اسکککت فاده شکککد .ابزار تحقیق ،مصکککاح
نیمه ساختاریافته بود .پس از انماگ  ۳۳م صاح ه و ر سیدن به ا ش اع نظری ،برای تمزیهوتحلیل م صاح هها و شنا سایی
عوامل ،از روش تحلیل محتوای کیفی اسککتفاده شککد .نتایت تحقیق ننککان داد که در عوامل مؤثر بر کنارهگیری بانوان از
ورزش پنت کد گزین نی عوامل فردی ،عوامل بینفردی ،کیفیت خدمات ،عوامل محیطی و عوامل مدیریتی شناسایی شد
که در هر دسککته عوامل روان شککناختی ،تعادات خانوادگی ،ام ان دسککترسککی به اماکن ورزشککی ،فرهن حاکغ و ت لی ات
بینترین دالیل تر ورزش بودند .با تومه به نتایت بهدست آمده ،شاید بتوان با تأکید بر مزایای انماگ فعالیتهای ورزشی
و برنامهریزیهای آموز شی در مات افزایش اطالعات بانوان از تأثیرات ورزش بر سالمتی ،افزایش آگاهی عموگ مامعه در
مات تق سیغ وظایف و م سئولیتهای دوران تأهل ،ساختو ساز با شگاهها با ام انات کامل و ا ستاندارد مطابق با نیاز و
خواست بانوان ،از میزان کنارهگیری بانوان از فعالیتهای ورزشی کغ کرد.

واژههای کلیدی
عوامل فردی ،عوامل بینفردی ،عوامل محیطی ،مطالع کیفی ،ورزش بانوان.

نويسندة مسئول  :تلفن 09196132232 :

Email: E.Hosseini@stu.umz.ac.ir
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مقدمه
ورزش از فعالیتهای ماغ انسانی است که در دوران مدید بهدلیل گستردگی و فراگیری ،به یک نااد
امتماعی ت دیل شده و انماگ آناز ضرورتهای زندگی است ( .)1در عصر حاضر ،ورزش و فعالیت بدنی از
ممله فعالیتهایی است که میتواند در اوقات فراغت و ایاگ بی اری مردگ انماگ پذیرد و تا حدودی از آثار
و عوارض سوء س کهای نوین زندگی ب اهد ( .)2صاحبنظران معتقدند که اگر مامعهای افراد خود را به
ورزش ترغیب کند ،در واقع به افزایش عزت نفس و سالمت مسمی و روانی افراد خود کمک کرده است
( .)۳ازاینرو ،در سالهای اخیر ورزش بهعنوان پدیدۀ پیچیدۀ امتماعی مورد تومه محققان و دولتها قرار
گرفته است و دولتها در روند برنامهریزی ،نظارت و پینرفت تمارب اوقات فراغت ،به توسع تفریح و
بازیهای فعال بهعنوان بازدارندههای بیماری و امراض مرت ط مینگرند و برای آن سرمایهگذاری میکنند،
بهطوریکه انماگ فعالیتهای ورزشی به ابزاری برای ارتقای سالمت فردی و کیفیت زندگی ت دیل شده
است (.)4
ورزش نوعی بازی سازمانیافته و هدفمند است که در آن حرکات بهمنظور تقویت قوای مسمانی،
افزایش روحیه و کسب ماارت امرا میشود و مزایای مسمانی ،روانی و امتماعی زیادی را بههمراه دارد).)5
منارکت در فعالیتهای ورزشی و تداوگ حضور در آن مومب افزایش استقامت قل ی و عروقی ،تقویت
عضالت اس لتی ،افزایش هماهنگی حرکتی و پینرفت در الگوی حرکتی ،کاهش تودۀ چربی بدن و کاهش
من الت باداشتی میشود .ورزش همچنین نقش پررنگی در توسع شخصیت و رفاه امتماعی ،از طریق
ارتقای رفتارهای مث ت باداشتی دارد ( .)6مطالعات مقطعی ننان میدهد که منارکت در ورزش مومب
افزایش ادرا

شایستگی ،افزایش اعتمادبهنفس ،حالتهای روانی مث ت ،کنترل احساسات و افزایش

عمل رد امتماعی میشود (.)6
با تومه به اهمیت ورزش و بهویژه ورزشهای سازمانیافته در ارتقای سطح باداشت و تندرستی افراد
مامعه ،ورزش مزء الینفک برنامههای کالن دولت برای اقنار مختلف مامعه است ( .)7این موضوع بهویژه
در مورد بانوان ،بهعنوان بخنی از مامعه که در دامن خود نسلهای بعدی را تربیت میکنند ،کامالً
محسوس است ( .)1عوامل خارمی بسیاری میتواند در سطح منارکت بانوان در ورزش تأثیرگذار باشد.
این عوامل وضعیت خانوادگی و امتماعی را شامل میشود و از طرفی عوامل زیادی هغ در خود ورزش
ومود دارد (برای نمونه ن ود مربیان ماهر ،ن ود محیط امن و دوستان ورزشی) که میتواند مانع منارکت
بانوان در فعالیتهای ورزشی شود ( .)8اگرچه موانعی برای منارکت بانوان در ورزش ومود دارد ،عواملی
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مانند کسب سالمتی ،اندامی متناسب ،پذیرش امتماعی ،منارکتهای امرایی و لذت بردن از فعالیتهای
ورزشی نیز شناسایی شده اند که در گرایش و منارکت آناا در ورزش مؤثر بودهاند ( .)6،۹،1۰از دیگر
عواملی که مومب گرایش بانوان به فعالیتهای ورزشی میشود ،میتوان به تالش رسانهها ،فرهن سازی
ورزش ،تأکید بزرگان دینی و تربیتی ،آگاهسازیهای علمی ،افزایش تعداد مربیان و قارمانان ملی و
باشگاههای ویژه بانوان اشاره کرد (.)1۳-11
باید در نظر داشت که با باال رفتن منحنی میزان تحصیالت و اشت ال زنان در مامعه ،حضور زنان
ورزش ار در صحنههای مختلف ورزشی و بینالمللی نیز افزایش مییابد و تومه به ورزش ،مزو الینفک
ناضت زنان بهشمار میرود ( .)14،15تحسینها و ستایشهای امتماعی ،برنامههای حمایتی مناسب و
تنوع منوقهای روحی -روانی ،هیمانی و مالی به کیفیت و کمیت شرکت زنان و بهطور کلی به کیفیت
ورزش بانوان افزوده است ()15؛ بهطوریکه در مقایسه با گذشته ،ورزش زنان پینرفتهای خوبی در زمین
تصویب قانون عدگ ت عیض زن و مرد در برنامههای آموزشی ورزشی در آمری ا 1،افزایش تعداد زنان
تصمیغگیرنده در سازمانهای ورزشی کنورهای مختلف ،برتری زنان در بعضی رشتههای ورزشی ،افزایش
قراردادها و رویدادهای ورزشی زنان و افزایش بودمههای مربوط به ورزش زنان داشته است ( .)16در
خصوص افزایش بودمه میتوان گفت که در برنام شنغ توسعه ،زنان ساغ خوبی در بخش ورزشهای
سازمانیافت همگانی بهدست آوردهاند .ساغ زنان در این برنامه ۳۰ ،درصد از بیستوهفت صدگ
ارزشافزوده یعنی حدود  15۰۰میلیارد تومان بود؛ این یعنی بانوان به  ۳۰درصد از ام انات ورزشی،
شرایط و فرصتها دسترسی خواهند داشت (.)17
اما با ومود این پینرفتها و افزایش منارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی ،باید تومه داشت که
مسیر ورزش بانوان بههیچومه مسیری هموار و منحنی رو به رشدی نیست؛ بل ه مسیری است که با موانع
و افتوخیزهای زیادی همراه است ( .)15براساس آمار مرکز امور منارکت زنان ،بانوان بیش از نیمی از
ممعیت کنور را تن یل میدهند ،اما متأسفانه تاکنون که هزارۀ سوگ آغاز شده است ،همچنان درصد
حضور بانوان در فعالیتهای ورزشی در کنورهای مختلف ننان میدهد که دوری از فعالیتهای ورزشی
در میان زنان شایعتر از مردان است و در تماگ کنورها زنان از نظر تعداد ،کمتر از نیمی از مردان و پسران
به فعالیتهای ورزشی میپردازند ( .)7برای بسیاری از بانوان شروع برنامههای ورزشی آسانتر از پای ندی

1. Title IX
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به آن است .حدود  5۰درصد از افرادی که در برنامههای ورزشی شرکت میکنند ،در شش ماه اول آن را
کنار میگذارند ( .)18مطالعات ننان داده است که دختران در سنین پایین همانند پسران فعالیتهای
ورزشی را انماگ میدهند؛ اما بعد از رسیدن به سن بلوغ و موانی عالیق و اولویتهای آنان ت ییر کرده و
فنارهای بینتری را از سمت خانواده و امتماع تحمل میکنند ( .)18در این سنین آناا با مسائلی مانند
درگیری روانی برای انتخاب همسر و تن یل زندگی ،ادام تحصیل و پینرفتهای علمی ،پیدا کردن ش ل
مناسب ،رسیدگی به امور منزل ،به دنیا آوردن فرزند و مراق ت و تربیت آن مواماند تا مطابق با فرهن
حاکغ بر مامعه رفتار کرده باشند و خود را با آنچه در مامعه عرف است ،همخوان کنند ( .)1۹بنابراین 18
سالگی و سنین باالتر بهدلیل موامه شدن با مسائل مطرحشده در باال بسیار حساس است و میتواند
تصمیمات بانوان را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .به همین دلیل از اساسیترین موضوعات مطرح در
مدیریت ورزشی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تر
ایران است .اصطالح تر
تر

فعالیتهای ورزشی سازمانیافت بانوان باالی  18سال

یا کنارهگیری از ورزش  1،اصطالحی است برای توصیف ورزش ارانی که ورزش را
۳

کرده اند .بسیاری از تحقیقات در علوگ دیگر از واژگان دیگری از ممله نوسانات 2،فرسودگی ش لی،

خروج4و بازننستگی5برای توصیف این پدیده استفاده میکنند (.)8
مطالعات انماگگرفته در سایر کنورها ننان میدهد که افراد به دالیل متفاوتی ورزش و فعالیتهای
بدنی را تر

میکنند .برخی افراد به تالشهای ورزشی خود ادامه میدهند ،اما نوع فعالیت ورزشی خود

را ت ییر میدهند؛ برخی دیگر بهدلیل نارضایتی و تمارب منفی ورزش را کنار میگذارند ،خنونت و آسیب
در ورزش یا ترس و اضطراب ناشی از ش ست از ممله دالیل دیگر کنارهگیری از ورزش است ( .)6ازاینرو
مسائل زیادی میتواند آناا را از پرداختن به فعالیتهای ورزشی بازدارد و مومب کنارهگیری آنان شود .در
این زمینه تحقیقات خارمی مختلفی انماگ گرفته است که در ادامه به آن اشاره خواهیغ کرد.
کران و تمپل )2۰16(6با مطالعهای در خصوص عوامل مربوط به تر
بیان داشتند که اغلب عوامل گزارششده برای تر

ورزش در کودکان و نوموانان

ورزش مربوط به عوامل فردی و بینفردی است.

شایعترین محدودیت بینفردی ،فنار از طرف همساالن ،خانواده و مربی برای امرای فعالیتهای دیگر ،و
1. Dropping out of Sports
2. Fluctuation
3. Burnout
4 . Exit
5. retirement
6. Crane & Temple
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نوموانان از توانایی و عمل رد خود بود .محدودیتهای ساختاری کمتر

گزارش شده بود و بینتر مربوط به کم ود زمان ،هزینههای منارکت و صدمات حاصل از ورزش بود .در
بررسیهای انماگگرفته در این پژوهش مروری ،تناا  11درصد از مطالعات بر روی زنان بود ( .)2۰کران و
تمپل ( )2۰15با مروری نظاگمند بر روی تر فعالیتهای ورزشی سازمانیافته در میان کودکان و موانان
بیان داشتند که محدودیتهای فردی و بینفردی نس ت به عوامل ساختاری با تر ورزش ارت اط بینتری
دارند .عوامل بسیاری در تر

ورزش مؤثرند که به پنت بخش اصلی شامل فقدان لذت ،در

از شایستگی،

فنارهای امتماعی ،اولویتهای رقابتی و عوامل فیزی ی (بلوغ و صدمات) تقسیغ میشوند ( .)6گردن
ریچارد )2۰12(1طی مطالعه ای بر روی بازی نان راگ ی که این ورزش را تر
دالیل اصلی تر

کرده بودند ،بیان داشت

ورزش ع ارتاند از آسیب ،از بین رفتن تیغ بهدلیل ت ییر در اعضای تیغ و کاهش شور

و شوق در ورزش و نادیده گرفته شدن منبوموش امتماعی در ورزش ( .)21لپیر )2۰۰۹(2با مطالعهای
در خصوص دالیل خروج از ورزش بیان داشت از ممله دالیل ماغ ورزش اران برای خروج از ورزش ،عالقه
به فعالیت های دیگر ،نارضایتی از مربی یا باشگاه و من الت مالی بود ( .)22مولینرو۳و هم اران ()2۰۰6
طی مطالعهای بر روی  561مرد و زن دریافتند که ماغترین دالیل تر
فعالیتهای دیگر ،دوست نداشتن مربی ،در
ننان داد که دالیل تر

ورزش ،در اولویت قرار گرفتن

ش ست و ن ود فضای تیمی در ورزش بودند .نتایت همچنین

ورزش در مردان بینتر مربوط به تأثیر دیگران برای منارکت بود ،درحالیکه

این دلیل در بین زنان مایگزین کردن فعالیتهای دیگر بهمای منارکت در ورزش بود ( .)2۳احسانی
( )2۰۰7طی مطالعهای در خصوص سطح منارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی و محدودیتهای اوقات
فراغت بیان داشت که از ممله عوامل بازدارندۀ بانوان برای منارکت در فعالیتهای ورزشی شامل کم ود
وقت ،فقدان پول ،حملونقل ،بیعالقگی ،ناآگاهی ،عدگ ماارت و توانایی ،و من الت سالمت و تناسبانداگ
بود ( .)24بارتون و مارتنز )1۹86(4طی مطالعهای بر روی کودکان کنتیگیر که این ورزش را تر
بودند ،بیان داشت در
دالیل تر

کرده

افراد از عدگ توانایی خود ،تمرب برد و باخت و انتظارات زیاد برای برد از ممله

ورزش بود (.)25

1. Gordon Gichards
2 . Lepir
3. Molinero
4. Burton & Martens
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طی بررسیهای انماگگرفته در مطالعات داخلی ،تحقیقی در زمین بررسی عوامل تر

ورزش بانوان

انماگ نگرفته است .بینتر تحقیقات داخلی تمرکز خود را بر موانع منارکت ورزشی قرار دادهاند که ال ته
بهنظر میرسد میتواند برای بررسی تر

ورزش مفید باشد ،اما مستقیماً به این هدف نپرداختهاند .در

همین زمینه مطالعات ننان دادهاند که عواملی همچون ن ود ورزشهای متنوع و مورد عالقه (قارمان
ت ریزی و رضوی محمودآبادی ،)1۳۹4 ،ن ود ام انات و تسایالت ورزشی مانند عدگ دسترسی به ام انات
و تمایزات ،کم ود و گرانی وسایل ورزشی ،نامناسب بودن زمان باشگاه و غیره (قارمان ت ریزی و رضوی
محمودآبادی1۳۹4 ،؛ وفای مقدگ1۳۹۳ ،؛ روزباانی و هم اران 1۳۹۳؛ نظریان مادوانی و رمضانی1۳۹2 ،؛
سلطانی کلوانق1۳۹2 ،؛ آقایی و فتاحیان  ،)1۳۹1فقدان برنامهریزی مناسب برای فعالیتهای ورزشی
(قارمان ت ریزی و رضوی محمودآبادی ،)1۳۹4 ،بیتومای مسئوالن به ورزش مانند عدگ سرمایهگذاری
در ورزش بانوان ،عدگ حمایت مراکز آموزشی ،عدگ اطالعرسانی و غیره (موتمنی و هم اران1۳۹۳ ،؛ نظریان
مادوانی و رمضانی ،)1۳۹2 ،عدگ سرمایهگذاری الزگ در توسع اماکن ورزشی زنان (موتمنی و هم اران،
 ،) 1۳۹۳عوامل شخصی و امتماعی مانند تف رات ت عیض منسیتی ،ن ود الگوی ورزشی موفق و منوق در
مامعه ،عدگ حمایت رسانه های ممعی ،ناتوانی مسمی ،کم ود عالقه ،خمالتی بودن ،عدگ خودباوری و
غیره (روزباانی و هم اران1۳۹۳ ،؛ موتمنی و هم اران1۳۹۳ ،؛ سلطانی کلوانق1۳۹2 ،؛ آقایی و فتاحیان،
1۳۹1؛ وفایی مقدگ و هم اران ،)1۳۹۳ ،موانع خانوادگی مانند ورزش ن ردن اعضای خانواده ،ترس والدین
از افت تحصیلی ،مراق ت از فرزندان ،مخالفت والدین و غیره (سلطانی کلوانق ،)1۳۹2 ،سالمتی (روزباانی
و هم اران ،)1۳۹۳ ،عوامل اقتصادی (روزباانی و هم اران1۳۹۳ ،؛ موتمنی و هم اران ،)1۳۹۳ ،کم ود
وقت و زمان (روزباانی و هم اران1۳۹۳ ،؛ موتمنی و هم اران1۳۹۳ ،؛ سلطانی کلوانق ،)1۳۹2 ،عدگ
فرهن سازی کافی مانند ومود فرهن

مردمحوری ،رعایت شئونات اسالمی ،ترس از آسیب به اعتقادات

مذه ی و غیره (موتمنی و هم اران1۳۹۳ ،؛ نظریان مادوانی و رمضانی1۳۹2 ،؛ سلطانی کلوانق،)1۳۹2 ،
موانع منارکت زنان در فعالیتهای ورزشی تفریحی است ،هرچند برخی از این عوامل با ناگ متفاوتی به
عوامل منابای اشاره میکنند.
با تومه به آمار گزارششده در خصوص افزایش نرخ کغتحرکی توسط معاون آموزشی وزیر باداشت و
دبیر ستاد کنترل بیماریهای غیر واگیر وزارت باداشت ۹۰ ،درصد ایرانیان کغتحر اند۳۰ ،درصد
فنارخون باال و 25درصد نیز چربی خون باال دارند .چاقی ،اضافهوزن ،دیابت ،فنارخون ،چربی خون و
کاهش فعالیت فیزی ی از ممله ماغترین عوامل بروز بیماریهای غیر واگیر در ایران گزارش شده است.
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در حوزۀ سالمت زنان وضعیت بیماریها و اختالالت سالمت روان نگرانکننده است و از این نظر تفاوت
آمار بین زنان و مردان مناود است ( .)۳2این در حالی است که کغتحرکی عامل اصلی بروز این من الت
است ( .)۳2اما متأسفانه با تومه به آمار و گزارشهای مطرحشده ،مناهدات عینی ،تمارب مربیان نخ ه،
عدگ ازدحاگ ورزش ار در باشگاههای ورزشی ،خالی ماندن ظرفیت اماکن ورزشی مختلف کنور بهویژه در
بخش بانوان ،و غیره ،همه ننان از عدگ منارکت و نیز تر ورزش بانوان دارند .ازاینرو باید برای شناسایی
و رفع عوامل آن اقداگ کرد .بنابراین محقق در تالش است تا دریابد چرا بانوان فعالیتهای ورزشی را تر
میکنند و دالیل آناا برای کنارهگیری از فعالیتهای ورزشی چیست؟ و با کسب آگاهیهای الزگ در این
زمینه ،چه راه ارهایی را برای تضمین ادام منارکت بانوان در ورزش میتوان ارائه داد؟ تا با ارائ اطالعات
کسبشده از تحقیق حاضر شرایط مناسب برای مسئوالن امر مات اخذ تصمیمات مناسب و منطقی مایا
شود.
روششناسی پژوهش
این تحقیق کیفی و طرح آن از نوع تئوری دادهبنیاد است که دادههای آن به ش ل میدانی و با استفاده از
مصاح ه نیغهساختاریافته ممعآوری شده است .مامع آماری پژوهش شامل کلی بانوان باالی  18سال
ایران (بهدلیل پایان مقطع متوسطه) بودند که فعالیتهای ورزشی سازمانیافت خود را حداقل به مدت
یک سال تر

کرده بودند.

نمونهگیری در دو مرحله انماگ گرفت؛ در مرحل اول بهصورت تصادفی ساده هفت مرکز استان انتخاب
شدند (اصفاان ،سمنان ،ساری ،تاران ،مناد ،ت ریز و بوشار) و در مرحل دوگ از روش نمونهگیری هدفمند،
از نوع گلولهبرفی برای انتخاب نمونه استفاده شد .مصاح هها تا ت میل و اش اع نظری ادامه یافت .تعداد
 ۳۳مصاح ه با بانوانی انماگ گرفت که بیش از یک سال ورزش را تر

کرده بودند .سؤاالت مصاح ه از

طریق مطالع م انی نظری تدوین شد و به منظور تعیین روایی صوری سؤاالت مصاح ه از نظر  1۰تن از
استادان صاحبنظر در مدیریت ورزشی و روانشناسی ورزشی متخصص در تحقیقات کیفی باره گرفته
شد و با نظرهای آناا سؤاالت مصاح ه بازنگری و اصالح شد .همچنین روایی تفسیری پژوهش که بر صحت
دادهها تأکید دارد ،بررسی شد ( .)۳۳در پژوهشهای کیفی اگر مصاح هشوندگان یافتههای پژوهش را
تأیید کنند ،میتوان نس ت به روایی تفسیری پژوهش بینتر مطمئن شد ( .)۳۳در این پژوهش ،با ارائ
بازخورد به مصاح ه شوندگان و اطمینان از درست برداشت کردن نظرهاینان توسط محقق ،بهمنظور
افزایش روایی درونی اقداگ شد.
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پایایی مصاح هها نیز مطابق با آنچه پیر )2۰۰4( 1بیان کرده ،انماگ کدگذاری مستقل مصاح هها
بهصورت تصادفی توسط فردی است که سابق ذهنی در خصوص موضوع ندارد .بنابراین ،بهمنظور سنمش
کیفیت کدگذاری انماگگرفته ،از روش توافق بین دو کدگذار براساس ضریب کاپای کوهن

2

( )Kappa:۰/824استفاده شد .در ناایت ،بهمنظور تمزیهوتحلیل مصاح هها از روش تحلیل محتوای کیفی
با ت یه بر نظریهپردازی دادهبنیاد استراوس و کوربین۳و دستهبندی اطالعات حاصل از مصاح هها در سه
دسته کدگذاریهای باز ،محوری و گزیننی استفاده شد.
نتایج و یافتههای پژوهش
تر

فعالیتهای ورزشی توسط بانوان از عوامل مختلفی ننأت میگیرد ،که منطق و چارچوب ذهنی

بانوان را تحت تأثیر قرار میدهد .در مدول  1یافتههای توصیفی مربوط به بانوان مورد مطالعه در این
تحقیق مطرح شده است.
جدول  .1يافتههای توصیفی
معیار
نوع ورزش

سن

زير معیارها

فراوانی

فراوانی درصدی

ورزشهای انفرادی

18

 54/54درصد

ورزشهای گروهی

15

 45/46درصد

 18تا  25سال

1۰

 ۳۰/۳۰درصد

 26تا  ۳5سال

1۳

 ۳۹/4۰درصد

 ۳6تا  45سال

4

 12/12درصد

 46تا  65سال

6

 18/18درصد

در مدول  ،2عوامل شناساییشدۀ مؤثر بر تر

ورزش بانوان ارائه شده است.

همانگونهکه از نتایت مدول  2منخص است ،پنت دسته عوامل فردی ،عوامل بینفردی ،کیفیت
خدمات ،عوامل محیطی و عوامل مدیریتی شناسایی شد ،که در بخش کدهای محوری در دست عوامل
فردی ،عوامل روانشناختی بینترین میزان ت رار ،در دست عوامل بینفردی ،تعادات خانوادگی بینترین

1. Pare
2. Cohen’s Kappa Value
3. Strauss & Corbin
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میزان ت رار ،در دست کیفیت خدمات عامل ام ان دسترسی و استفاده بینترین میزان ت رار ،در دست
عوامل محیطی ،فرهن

حاکغ بینترین میزان ت رار و در دست عوامل مدیریتی ،ت لی ات بینترین میزان

ت رار را داشت و در بخش مؤلفههای شناساییشده از مانب مصاح هشوندگان ،مؤلفههای تن لی و
کغارادگی ،بچهدار شدن و فرزندپروری ،ازدواج ،خانهداری و امور زندگی منتر  ،کم ود ام انات و
تمایزات ورزشی ،عدگ ماارت ورزشی مربی ،نگرش بد مامعه به ورزش بانوان و ناآگاهی از تأثیر ورزش بر

سالمتی بینترین دالیل تر ورزش بودند.
جدول .2کدگذاری باز ،محوری و گزينشی عوامل مؤثر بر ترک فعالیتهای ورزشی بانوان
دستههای
اصلی
(کدهای
گزينشی)

عوامل
اصلی
(کدهای
محوری)

تعداد
تکرار

عوامل
روانشناختی

41

عوامل
جسمانی

22

عوامل
نگرشی

11

تعهدادت
خانوادگی

46

عوامل فردی

عوامل بین
فردی

تعهدات
شغلی و
تحصیلی

22

مؤلفههای اطالعاتی (کدهای باز)

تعداد
تکرار

احساس سرخوردگی و خمالت در مقابل افراد قوی
کاهش اشتیاق برای ادام ورزش
تن لی و کغارادگی
عدگ در ماارت
زوددرماندگی و بیحوصلگی در ورزش
تصمیغ به استراحت کوتاهمدت و موقت
اضطراب و ترس از قضاوت
کسب هدف موردنظر (مانند وزن مناسب ،رکورد و غیره)
آسیبهای ورزشی
بارداری
ابتال به بیماری
ضعف مسمانی
مراحی
خنن بودن ورزش
شاد و هیمانانگیز ن ودن ورزش
باتر بودن سایر فعالیتها
مناسب ن ودن ورزش برای من
پا به سن گذاشتن
ازدواج
بچهدار شدن و فرزند پروری
خانهداری و امور زندگی منتر
من الت زندگی شخصی
شاغل شدن و من الت کاری
ادامه تحصیل
نقلم ان به خاطر ش ل یا تحصیل

4
2
16
1
8
2
5
۳
6
5
5
۳
۳
1
۳
۳
1
۳
14
18
1۰
4
1۰
۹
۳
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ادامة جدول .۲کدگذاری باز ،محوری و گزینشی عوامل مؤثر بر ترک فعالیتهای ورزشی بانوان
عوامل
دستههای
تعداد
تعداد
اصلی
اصلی
مؤلفههای اطالعاتی (کدهای باز)
تکرار
تکرار
(کدهای
(کدهای
محوری)
گزينشی)
1
از دست دادن همراه و دوست ورزشی
6
نداشتن همراه برای ورزش
روابط
14
دوستانه
4
خوشگذرانی با دوستان
۳
از دست دادن مربی ورزش
عوامل
6
عدگحمایت والدین
بینفردی
۹
عدگحمایت همسر
روابط
21
خانوادگی
2
معاشرتهای خانوادگی
4
فنار خانواده بر تر ورزش
5
دسترسی کغ به محیط ورزشی
امکان
6
نامناسب بودن زمان ارائ خدمات
26
دسترسی و
12
کم ود ام انات و تمایزات ورزشی
استفاده
۳
کم ود وسایل ورزشی ویژۀ بانوان
4
افزایش شاریه باشگاه
1
ارزش ادرا شده پایین
8
قیمت
1
تومه صرف باشگاه به درآمدزایی
2
گران بودن وسایل ورزشی
7
نامناسب بودن برنامههای تمرینی و عدگ کیفیت آن
2
فنار زیاد تمرینات
برنامۀ
16
تمرينی
4
ت راری بودن تمرینات
کیفیت
۳
زمانبر بودن
خدمات
۳
ضعف عمل ردی مدیر باشگاه
مديريت
1
ضعف عمل ردی کارکنان باشگاه
6
سازمان
2
رسیدگی ن ردن به عدگ رضایت منتریان
8
کیفیت پایین برنامههای آموزشی
۳
ت راری بودن برنامههای آموزشی
1۹
آموزش
8
ن ود برنامههای آموزشی ویژه بانوان
12
عدگ ماارت ورزشی مربی
۳
منفعتطل ی مربی
21
مربی
1
کغتمربگی مربی
5
بد بودن و دوستنداشتن مربی
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ادامة جدول .۲کدگذاری باز ،محوری و گزینشی عوامل مؤثر بر ترک فعالیتهای ورزشی بانوان
دستههای
عوامل اصلی
تعداد
تعداد
اصلی
مؤلفههای اطالعاتی (کدهای باز)
(کدهای
تکرار
تکرار
(کدهای
محوری)
گزينشی)
2
آلوده بودن محیط ورزشی
عوامل

بهداشتی و

7

زيستمحیطی

عوامل
محیطی

آبوهوا

7

فرهنگ حاکم

18

شیوع بیماریهای عفونی و واگیردار

2

عدگ رعایت باداشت شخصی در باشگاه

2

ن ود نظارت باداشتی در محیط ورزشی

1

ت ییر فصل

2

سردی و گرمی هوا

۳

آلودگی هوا

2

نگرش بد مامعه به ورزش بانوان

7

مذابیت بینتر فعالیتهای دیگر

5

محدودیتهای فرهنگی بانوان

4

ن ودن فرهن
برنامهريزی
سازمانيافته

تبلیغات

16

18

عوامل
مديريتی

عوامل
اقتصادی

8

مديريت زمان

1۰

امنیت و ايمنی

11

ورزش در مامعه

2

نادیده گرفتن بانوان در برنامهریزیها

5

عدگ ایماد زیرساختهای ورزشی ویژه بانوان

۳

بیتومای به آیندۀ ورزشی بانوان

۳

بیبرنامه بودن مسئوالن در تربیت مربی

5

عدگ پوشش خ ری

۳

عدگ آگاهسازی از تأثیر ورزش بر سالمتی

11

ن ود تماشاچی در ورزش بانوان

۳

ت لی ات سوء رسانههای امتماعی

1

بیپولی و درآمد کغ

5

تعطیل شدن برنام ورزشی بهدلیل کسری بودمه

2

هزینه ن ردن مسئوالن برای ورزش بانوان

1

فنرده بودن برنامههای کاری

1

کم ود وقت

5

تداخل زمانی ورزش با سایر فعالیتهای امتماعی

4

عدگ امنیت اماکن ورزشی بانوان

4

عدگ نظارت امنیتی بر عمل رد باشگاهها

2

عدگ نظارت امنیتی بر عمل رد مربیان

5
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر کنارهگیری بانوان از فعالیتهای ورزشی بود که با تومه به
اطالعات بهدستآمده در بخش یافتهها در پنت دسته عوامل فردی ،عوامل بینفردی ،کیفیت خدمات،
عوامل محیطی و عوامل ساختاری مای گرفت.
در دست عوامل فردی ،سه عامل روانشناختی ،مسمانی و عوامل نگرشی شناسایی شد که عامل
روانشناختی بینترین میزان ت رار برای تر ورزش را به خود اختصاص داد .تمایالت و ویژگیهای درونی
هر فرد و این ه چگونه اطالعات را کسب و پردازش میکند و از آناا در حل من الت و مسائل خود استفاده
میکند ،از ممله عواملیاند که در تصمیغگیری فرد برای انماگ فعالیتهای خاص دخالت دارند و به آن
فعالیتها اولویت میدهند ( .)۳2بنابراین عوامل روانشناختی از ممله عوامل ماغ فردی است که عدگ
ش لگیری درست آن میتواند از عوامل ماغ برای تر

ورزش باشد.

در بین مؤلفههای مطرحشده از سوی مصاح هشوندگان تن لی و کغارادگی بینترین عامل تر

ورزش

بانوان معرفی شد .برخی مصاح هشوندگان ( )P28 ،P۳2بیان داشتند «االن دیگه ورزش نمیکنغ و دلیلش
هغ تن لی بود»« ،خوابغ میاد ،تناا دلیل من این بود که خوابغ میومد»« ،ورزش که میرفتغ به من کمک
نمیکرد که الغر بنغ و به اون چیزی که میخواگ برسغ» .اهمالکاری و به آینده محول کردن کارها
میتواند بهتدریت در ومود انسان به عادت ت دیل شود و انسان را از انماگ فعالیتهای خود بازدارد و این
روند بهگونه ای ادامه پیدا کند که فرد دیگر تمایلی برای انماگ یا ادام یک فعالیت نداشته باشد .کغارادگی
در دستیابی به هدف ،که می تواند خود ناشی از تن لی باشد نیز عاملی برای کاهش میزان منارکت در
ورزش است .بنابراین احتمال دارد که تن لی و کغارادگی بتواند به یک عادت شخصی ت دیل شود و زن را
از ادام فعالیت بازدارد .این یافته با نتایت موتمنی و هم اران ( )1۳۹۳همخوان بود .آناا نیز تن لی و
کغارادگی را از ممله دالیل شخصی و مانع از شرکت در فعالیتهای ورزشی معرفی کردند (.)7
در دومین دسته که عوامل بینفردی بود ،چاار عامل تعادات خانوادگی ،تعادات ش لی و تحصیلی،
روابط دوستانه و روابط خانوادگی شناسایی شد ،که عامل تعادات خانوادگی بینترین میزان ت رار برای
تر

ورزش را به خود اختصاص داد .خانواده نخستین امتماعی است که فرد خود را در ق ال آن مسئول

میداند و برنامهریزیهای بعدی را براساس آن تنظیغ میکند .بنابراین اگر میزان مسئولیتها و تعادات
به خانواده زیاد باشد ،اوقات فراغت بانوان کاهش یافته و میزان منارکت در فعالیتهای ورزشی نیز کاهش
خواهد یافت.
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در بین مؤلفههای مطرحشده از سوی مصاح هشوندگان بچهداری و فرزندپروری ،ازدواج و همچنین
خانهداری و امور زندگی منتر

بینترین عامل برای تر

ورزش بانوان معرفی شدند ،بهطوریکه برخی

مصاح هشوندگان ( )P14 ،P8 ،P2بیان داشتند« :کسی ن ود از بچغ مراق ت کنه»« ،رسیدگی به بچه»،
«ازدواج ،ناهار بهموقع ،مرتب بودن منزل ،خانغها رو ناچار به تر

ورزش میکنه» .احتماالً ومود آمار

باالی این مؤلفهها به دلیل ت ییر وضعیت زندگی زن از دوران ممردی به دوران تأهل و اضافه شدن
مسئولیتهای اشت اهی است که فرهن

مامعه آن را تناا وظیف بانوان میداند و بار سنگینی از مسئولیت

را بر وی متحمل میکند .عالوهبر آن همانگونهکه کوکلی1بیان میکند ،وقتی از دختران و بانوان موان
خواسته میشود وظیفه و مسئولیت والدین مانند نگاداری از فرزندان کوچکتر و انماگ امور خانه در زمان
ن ود والدین را انماگ دهند ،منارکت ورزشی آناا محدود میشود و احتمال تر
مییابد ( .)1۹شاید تعریفهای نادرست از زندگی منتر

ورزش در آناا افزایش

و تقسیغ وظایف زناشویی نیز س ب شده است

که بچهداری و مسئولیتهای مربوط به آن ،در درم اول بر دوش زنان باشد و این موضوع بخش عظیمی
از وقت بانوان را خواهد گرفت ،به همین دلیل ،اغلب بانوانی که در فعالیتهای ورزشی منارکت مستمر
داشتهاند ،بعد از ازدواج و بچهدار شدن ،بهناچار فعالیتهای ورزشی را تر

میکنند تا بتوانند به وظایف

مدید زندگی خود بپردازند .این یافته با نتایت تحقیقات روزباانی و هم اران ( ،)1۳۹۳سلطانی کلوانق
( ،)1۳۹2کران و تمپل ( ،)2۰16کران و تمپل ( )2۰15همخوانی داشت .در تحقیقات روزباانی و هم اران
و سلطانی کلوانق عوامل بینفردی مانعی برای شرکت در فعالیتهای ورزشی بود و در تحقیقات کران و
تمپل عوامل بینفردی ماغترین عوامل برای خروج از ورزش معرفی شد (.)۳۰،2۰،28،6
در سومین دسته که کیفیت خدمات بود ،شش عامل ام ان دسترسی و استفاده ،قیمت ،برنام تمرینی،
مدیریت سازمان ،آموزش و مربی شناسایی شد ،که عامل ام ان دسترسی و استفاده از اماکن ورزشی
بینترین میزان ت رار برای تر

ورزش را به خود اختصاص داد ،عواملی مانند نداشتن وسیلهای برای

رسیدن به محل انماگ بازی ،دسترسی نداشتن به ورزشگاهها و زمینهای بازی در مماورت محل زندگی
خود ،کم ود ام انات و تمایزات ورزشی و زمان نامناسب ارائ خدمات ورزشی ،شرکت در فعالیتهای
ورزشی بانوان را محدود میکند و س ب تر

ورزش خواهد شد.

1 . Coakley
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در بین مؤلفههای مطرحشده از سوی مصاح هشوندگان ،کم ود ام انات و تمایزات ورزشی و عدگ
ماارت ورزشی مربی بینترین میزان ت رار برای تر

ورزش بانوان را به خود اختصاص دادند .آناا (،P۳۳

 )P2۰بیان داشتند« :مربی رو دیدگ که واقعاً هیچی بارش نیست و واقعاً شایستگی اینرو نداره که مربی
باشه»« ،ام انات ورزشی باشگاه خیلی کغ بود»« ،فضای تخصصی برای ورزش بانوان ومود نداشت».
براساس موارد اشارهشده ،احتماالً ومود آمار باالی این مؤلفهها بهدلیل محدودیت ام انات و تمایزات
ورزشی و اختصاص دادن بینتر اماکن و تمایزات براساس خواست و نیاز مردان است ،که میزان منارکت
بانوان را کاهش خواهد داد .از طرفی افزایش مربیان ورزشی با مدار

مربیگری ،که طی مدت زمان

محدودی گرفته شده و هیچگونه تمرب ورزشی را ق ل از دوران مربیگری طی ن ردهاند یا تحصیالت و
سابق علمی در زمین ورزش و فعالیتهای ورزشی ندارند ،همگی س ب افزایش نارضایتی از مربی و تر
ورزش در بین بانوان میشود.
در این زمینه قارمان ت ریزی و رضوی محمودآبادی ( ،)1۳۹4روزباانی و هم اران ( ،)1۳۹۳موتمنی
و هم اران ( ،)1۳۹۳آقایی و فتاحیان ( )1۳۹1و لپیر ( )2۰۰۹نیز من الت ساختاری را از ممله موانع
منارکت در فعالیت های ورزشی مطرح و بیان کردند که ی ی از عوامل مؤثر در عدگ منارکت ورزشی
کم ود ام انات و تأسیسات ورزشی است ( .)7،22،26،28،۳1اما نتایت ذکرشده با نتایت کران و تمپل
( ) 2۰16همسو ن ود ،آناا بیان داشتند که در بین عوامل گزارششده برای تر

ورزش ،عوامل ساختاری

نقش کمتری داشت ( .)2۰شاید ی ی از دالیل این تفاوت را بتوان در میزان توسعهیافتگی کنورهای مورد
مطالعه مستومو کرد ،زیرا در کنورهای توسعهیافته ایماد فضاهای مناسب برای ارائ خدمات ورزشی
موضوعی حلشده است و برخالف کنورهای در حال توسعه ومود فضاهای نامناسب معضلی برای تر
ورزش محسوب نمیشود .لپیر ( )2۰۰۹و مولینرو و هم اران ( )2۰۰6نیز فنارهای بیشازحد مربی بر
افراد و ارائ تمرینهای نامناسب توسط مربی را عاملی برای تر

ورزش مطرح کردند (.)22،2۳

در چاارمین دسته که مربوط به عوامل محیطی بود ،عوامل باداشتی و زیستمحیطی ،آبوهوا و
فرهن

حاکغ شناسایی شد که فرهن

داد .فرهن

حاکغ بینترین میزان ت رار برای تر

ورزش را به خود اختصاص

هر کنور شامل باورها ،ارزشها ،هنمارها ،عادات و ساختههای امتماعی انسانهای آن کنور

است و ورزش هغ بهعنوان یک خردهفرهن

در تعامل با فرهن

حاکغ بر مامعه است ،ازاینرو فرهن

حاکغ بر یک مامعه میتواند به شدت بر ورزش آن مامعه تأثیر بگذارد یا از آن تأثیر بپذیرد .احتماالً
ش لگیری فرهن

غلط در خصوص ورزش بهویژه ورزش بانوان ،که ورزش را فعالیتی فرعی و غیرملزوگ
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معرفی میکند ،ایماد دیدگاه غلط که ورزش فعالیتی مردانه است تا زنانه و به زنان بهصورت محدودی
امازۀ منارکت در برنامههای ورزشی عمومی را میدهد ( .)1۹همچنین بیتومای به آگاهسازی افراد
مامعه در مات پذیرش ورزش بانوان ،میتواند عاملی در مات تقویت کنارهگیری بانوان از ورزش باشد.
در بین مؤلفههای مطرحشده از سوی مصاح هشوندگان ،نگرش بد مامعه به ورزش بانوان و مذابیت
بینتر فعالیتهای دیگر بینترین عامل برای تر

ورزش بانوان تعیین شدند .آناا ( )P2۰ ،P۳۰ ،P15بیان

داشتند« :کافیه چند بار بری و برگردی اونوقت هست که بات یکمور دیگه نگاه میکنند»« ،این ه یه
زن بتونه ورزش کنه خیلی چیز مامی اما اینماها نه ،فرهنگش رو ندارن»« ،توی کالسهای دیگه شرکت
کردگ» .در مامعهای که زنان و بانوان را از منارکت ورزشی باز میدارند یا تا حدی از انماگ فعالیتهای
ورزشی بانوان ملوگیری میکنند ،بهطوریکه معدود زنان و بانوانی میتوانند با مدیت به فعالیتهای
ورزشی بپردازند و همینه با نظرهایی در این زمینه که ،این ورزش مناسب است و مناسب نیست روبهرو
هستند و همینه ساختار فرصتها و دسترسی به منابع برای استفاده از آن فرصتها برای آناا محدودتر
است ،ناخودآگاه تف ر نادرست بودن ورزش بانوان در ذهنها ایماد میشود و ورزش اران بانو از نگاه مامعه
طرد میشوند .گمان میرود زمانیکه بانوان مامعه بیتومای مامعه به فعالیتهای ورزشی خود را میبینند
و عالوهبر دیده نندن باید نگاه ها و طرز ف رهای سنتی و غلط افراد مامعه را نیز تحمل کنند ،ورزش را
تر

میکنند .از طرفی پررن

شدن فعالیتهای غیرورزشی و افزایش اشتیاق کاذب در آناا مذب افراد

را بینتر میکند و زمانیکه افراد ط ق برآورد خود ،تفریحات دیگر غیر از ورزش را بهصرفهتر از شرکت در
کالسهای ورزشی با هزینههای باال میبینند ،تر

ورزش در بین آناا بینتر میشود .روزباانی و هم اران

( ،)1۳۹۳موتمنی و هم اران ( ،)1۳۹۳من الت امتماعی و بیتومای به ورزش بانوان را مزء موانع
منارکت در ورزش بانوان مطرح کردند ،درحالیکه لپیر ( )2۰۰۹و بارتون ( )1۹86مذابیت بینتر
فعالیتهای دیگر و کم ود زمان برای انماگ آن فعالیتها را عامل تر ورزش مطرح کردند (.)7،22،25،28
در پنممین دسته که مربوط به عوامل ساختاری بود ،پنت عامل برنامهریزی سازمانیافته ،ت لی ات،
عوامل اقتصادی ،مدیریت زمان و امنیت و ایمنی شناسایی شد که ت لی ات بینترین عامل برای تر
ورزش از سوی بانوان تعیین شدند .شاید بتوان دالیل این نتیمه را در بیتومای به محتوای برنامههای
آموزشی و ت لی اتی دانست .ارائ ت لی ات نادرست و بزرگنمایی محصوالت با زیر سؤال بردن تأثیرات و
مزایای ورزش ،همگی بر منارکت افراد در ورزش تأثیر دارد ،حضور تماشاچی در برنامههای ورزشی بانوان
و دیدن گزارشها و برنامههای ورزشی بانوان همگی عاملی برای ایماد انگیزۀ بینتر در مات ادام فعالیت

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

754

است و هنگامیکه این برنامهها از مامع ورزشی بانوان حذف میشود ،اشتیاق و انگیزۀ آناا برای ادام
ورزش کاهش مییابد و در برخی موارد مومب تر

ورزش میشود.

در بین مؤلفههای مطرحشده از طرف مصاح هش وندگان ناآگاهی از تأثیر ورزش بر سالمتی بینترین
عامل برای تر

ورزش بانوان تعیین شد .بهگونهای که برخی ( )P28 ،P2۰ ،P5از آناا بیان داشتند« :ما

اصالً نمیدونستیغ ........ما اصالً در موردش هیچی نمیدونستیغ و هیچ اطالعاتی ازش نداشتیغ»« ،به نظرگ
ورزش فقط واسه پ ر کردن اوقات فراغت و یه چیز اضافه تو زندگی من بود»« ،شنیدگ که گفتن اگر یه
مدت ورزش کنغ و بعد ترکش کنغ چاق مینغ واسه همین ولش کردگ» شاید بیتومای به برنامههای
آموزشی مات آگاه کردن بانوان از تأثیرات ورزش بر سالمت مسمی و روحی و همچنین عدگ تومه و
برنامهریزی اساسی برای ورزش آناا در کنار برنامهریزیهای تحصیلی و ارتقای درم علمی ،اهمیت ندادن
به سالمت مسغ بانوان در کنار پینرفت تحصیلی و ارزش قائل نندن برای زنانی که تواناییهای مسمانی
و حرکتی خوبی دارند ،مومب بیارزش شدن ورزش از نظر بانوان شده ،بهگونهای که آناا ورزش را فعالیتی
اضافی در زندگی خود میبینند و به ورزش تناا بهعنوان فعالیتی برای پر کردن اوقات فراغت و رسیدن به
وزن ایدهآل مینگرند ،تا راهی برای دستیابی به سالمت مسغ و روان .در همین زمینه روزباانی و هم اران
( ،)1۳۹۳موتمنی و هم اران ( ،)1۳۹۳سلطانی کلوانق ( )1۳۹2عدگ اطالعرسانی به زنان ،ن ودن الگوی
موفق ورزشی زنان ،عدگ حمایت رسانههای ممعی و ت لی ات الزگ را از ممله موانع منارکت در ورزش
معرفی کردند (.)۳۰،28،7
به طور کلی نتایت ننان داد عوامل مختلفی در تر

ورزش بانوان تأثیرگذارند که باید مورد تومه

مسئوالن ورزش بانوان قرار گیرند و برای آناا برنامهریزی اساسی کنند.
در همین زمینه ،تأکید بر مزایای انماگ بهموقع فعالیتهای ورزشی و کسب تأثیرات مث ت آن میتواند
از تن لی افراد کغ کند .مدیران آموزشی و پرورشی کنور میتوانند برنامههایی را تدار

ب ینند که بانوان

بتوانند بهگونه ای منطقی در مورد ورزش ف ر کنند و با باورهای منطقی و غیرمنطقی مربوط به ورزش
موامه شوند ،آناا باید در

کنند که گذشت زمان ،هغ شرکت در فعالیتهای ورزشی را من لتر میسازد

و هغ مزایای انماگ بهموقع آن را از بین میبرد .سپس با ایماد نیروهای انگیزشی به بانوان برای مقابله با
تن لی خود کمک کنند .همچنین مدیران آموزشی ،فرهنگی و ت لی اتی کنور میتوانند با افزایش
برنامههای روانشناسی مانند برگزاری کارگاههای آموزش خانواده ،ساخت فیلغها و انیمیننهای کوتاه
آموزشی ،ارائ مطالب مؤثر بر تقویت بنیاد خانواده در رسانههای امتماعی ،تولید کتابهای آموزشی و
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ت لی ات فرهنگی-آموزشی ،مومب افزایش آگاهی عموگ مامعه در مات تقسیغ وظایف زندگی زناشویی و
مسئولیتهای دوران تأهل شوند و با تومه به شاغل شدن بانوان و افزایش فنار بر روی آناا میزان هم اری
درونی خانواده را بینتر کرده و ا ز این طریق به افراد کمک کنند تا بتوانند از اوقات فراغت خود استفادۀ
باینه داشته باشند .همچنین با آگاهی دادن در این زمینه که تولد فرزند مانعی برای تر

سالمت مسمی

نیست ،بانوان را به ادام فعالیتهای ورزشی بعد از تولد فرزند ترغیب کنند .از ممله راه ارهای دیگری
که میتواند به مسئل تر

ورزش بانوان بهدلیل نگاداری از فرزند کمک کند ،ایماد فضاهای مناسب مانند

سالنهای ورزشی تخصصی ویژۀ کودکان ،سالن های بازی و غیره مات نگاداری از فرزند زیر نظر مربیان
ماهر و باتمربه در کنار سالنهای ورزشی بانوان توسط مدیران باشگاهی است که احتماالً میتواند به
آسودگی خیال مادران کمک کند و به آناا این ام ان را بدهد که با خیال راحت ورزش خود را ادامه دهند.
همچنین شاید بتوان با ارائ حمایتهای دولتی به خانوادههایی که ورزش میکنند و ارائ خدماتی مانند
رایگان بودن مادکود ها و مراکز نگاداری کودکان ،از بار مسئولیت بانوان و خانواده کغ کرد و میزان
ورزش در آنان را کاهش داد.

تر

از طرف دیگر ،گمان میرود مدیران و مسئوالن وزارت ورزش بتوانند با بارهگیری از باترین مدیران
امرایی و نظارت مستقیغ بر ساختوساز اماکن و باشگاهها با ام انات کامل و استاندارد به مسئل تر
ورزش بانوان کمک کنند .آناا باید در این بخش نگاه ویژهای به ورزش بانوان داشته باشند و هنگاگ ساخت
اماکن ،کلی نیازهای فرهنگی ،روانی و امتماعی زنان را مدنظر قرار دهند .بهعالوه با بارهگیری از افراد
متخصص در بخش نظارت و ارزیابی و بارهگیری از متخصصان ورزش ،بر تمایز باشگاههای خصوصی
نظارت داشته باشند و رعایت استانداردها برای هر دو منسیت در باشگاهها را بهمد مورد تومه قرار دهند.
کنترل هزینههای باشگاهها  ،ارائ خدمات ورزشی با قیمت معقول و اصالح دیدگاه درآمدزایی صرف از
ورزش توسط باشگاهها نیز از ممله عوامل دیگری است که میتواند به کاهش تر

ورزش بانوان کمک

کنند.
رؤسای فدراسیونها و ادارات ورزشی باید هغ از نظر علمی و هغ از نظر عملی متخصص در امور ورزش
باشند و در کنار برنامهریزیهای مناسب ،امازۀ ورود افراد غیرمتخصص با رشت تربیت بدنی را به ورزش
ندهند .بسیارند مربیان کغتمربه و غیرمتخصصی که بهدلیل نداشتن ماارتهای الزگ ،آسیبهای مسمانی
فراوانی به ورزش اران وارد کرده و مومب تر

آناا از ورزش شدهاند .یک مربی ورزش باید مانند سایر

رشته های علمی مومود در مامع دوران تحصیل در این زمینه را سپری کند و زیر نظر متخصصان این
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رشته تمربههای کافی برای کار در مامعه را بهدست آورد که این امر شاید با ایماد یک نظاگ ورزش در
کنور که پرورشدهندۀ مربیان ماهر و حرفهای باشد و ارائ مموز به مربیان فعالیتهای ورزشی را ،تحت
کنترل داشته و نظارت مستقیغ بر عمل رد مربیان باشگاهها داشته باشد ،حلشدنی خواهد بود.
به مدیران فرهنگی ،علمی -پژوهنی و مدیران مراکز آموزشی مانند آموزش و پرورش و داننگاهها
پیننااد میشود با تمرکز بر ایماد برنامههای آموزشی مناسب و گزارش علمی از تأثیرات ورزش بر سالمت
مسغ و روح ،نگاه مامعه به ورزش را ت ییر دهند و خانوادهها را ترغیب کنند تا نهتناا مانعی برای منارکت
در ورزش بانوان خود ن اشند ،بل ه خودشان نیز به عنوان یک همسر یا پدر در کنار دختران و بانوان خود
به انماگ فعالیتهای ورزشی بپردازند و از مزایای فعالیتهای بدنی بارهمند شوند .آگاه کردن افراد مامعه
از مزایا و فواید ورزش می تواند از دیدگاه منفی آناا در مورد ورزش بانوان کغ کند .اگر افراد مامعه بدانند
که ورزش بانوان نهتناا بد نیست ،بل ه میتواند سالمت مامعه و نسلهای آینده را تضمین کند ،بیشک
نگاه منفی خود را اصالح میکنند و مانع از تر

ورزش بانوان خواهند شد .از طرف دیگر ،در هر فرهن ،

مسائلی ومود دارد که فعالیتهای ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهد .در کنورهای اسالمی نیز مسائل
فرهنگی مانند حماب و قوانین اسالمی منارکت ورزشی بانوان در فضاهای عمومی و بینالمللی را تحت
تأثیر قرار میدهد و تا حدودی آن را محدود میکند ،اما شاید بتوان با ایماد زیرساختهای ورزشی،
متناسب با قوانین اسالمی و ایماد فضاهای باز ورزشی مخصوص بانوان ،میزان کنارهگیری از ورزش بانوان
را کاهش داد.
از طرفی ارائهدهندگان خدمات ورزشی مانند باشگاهداران و مدیران و مسئوالن ادارات ورزشی باید
تومه داشته باشند که فعالیتهای غیرورزشی زیادی ومود دارند که میتوانند افراد را مذب کنند .این
فعالیتها معموالً با هزین اند

بوده ،هیمان و تمرب لذتبخشتری به فرد میدهند ،درحالیکه بهطور

کلی ماهیت هیمانی ندارند و با ترفندهای روانشناسی هیمان ایماد میکنند ،این در حالی است که این
فعالیتها تحر

و فعال یت مسمانی خاصی ندارند و در درازمدت مومب بروز من الت مسمی و روحی

میشوند .در مقابل با ومود هیمانی بودن ماهیت ورزش ،متأسفانه محیطهای ورزشی تناا به م انی برای
پرورش و تناسبانداگ ت دیل شدهاند و هیچ هیمان و نناطی به فرد نمیدهند ،غیر از ممعهای دوستانه
که آن هغ بدون حضور دوستان از بین میروند .بنابراین گمان میرود مربیان و مسئوالن ورزشی میتوانند
با ارائ فعالیتها و بازیهای متنوع و هیمان انگیز مومب افزایش هیمان ورزش شوند و از گرایش افراد به
فعالیتهای دیگر و تر

ورزش ملوگیری کنند.
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برنامهریزیهای آموزشی بهمنظور افزایش اطالعات بانوان از تأثیرات ورزش بر سالمتی و ماغ ننان
دادن ورزش از سالهای اولی زندگی افراد میتواند به ت دیل شدن ورزش به یک عادت کمک کند و آن
، اگر مدیران و مسئوالن ادارات آموزشی مانند آموزش و پرورش.را مز الینفک زندگی فرد قرار دهد
کنند که ورزش و فعالیتهای بدنی به اندازۀ دروس تئوری یا

 فرهنگی در- کانونهای علمی،داننگاهها

 تربیت بدنی و فعالیتهای بدنی را کغاهمیت ملوه، هرگز در برنامههای آموزشی،حتی بینتر ماغاند
 احتماالً آن را ماغ میدانند و حاضر، زمانیکه بانوان اهمیت ورزش در نظاگ آموزش را ب ینند.نخواهند داد
.آن نخواهند شد

به تر
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Abstract
The aim of this study was to identify those factors affecting Iranian women’s
drop out of sport activities who were above the age of 18. This study was
qualitative with grounded theory design that was carried out as a field. The
statistical population consisted of all Iranian women above the age of 18 who
had dropped out of their organized sport activities for at least one year.
Sampling was conducted in two stages. In the first stage, seven provincial
centers were randomly selected. In the second stage, purposive snowball
sampling method was used to select the sample. Semi-structured interviews
were used to collect data. After 33 interviews and reaching the theoretical
saturation, qualitative content analysis was used to analyze the data and to
identify the factors. The results showed that 5 alternative codes (personal
factors, interpersonal factors, service quality, environmental factors and
management factors) were identified in the factors affecting women’s drop
out of sport. In each category, psychological factors, family obligations,
access to sport facilities, dominant culture and advertising were the most
important reasons for dropping out of sport activities. According to these
results, that rate of women's drop out of sport activities may decline if the
benefits of sport activities are emphasized, educational plans are provided to
increase women's information about the effects of sport on health, the public
awareness is raised to share marital responsibilities and duties and gyms are
constructed with standard and perfect facilities according to the needs of
women.

Keywords
Environmental factors, interpersonal factors, personal factors, qualitative
study, women's sport.
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