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Abstract
The aim of this study was to design a paradigm of recreational women's sport in Iran via
qualitative exploratory approach- the grounded theory based on the Strauss and Corbin
(1998) approach. The statistical population was all experts who had practical and scientific
expertise in the field of recreational sports and women's sports and were selected using
purposive sampling and snowball method. Data were collected through interviews and
note-taking. After 17 interviews, the researcher got theoretical saturation. The data was
analyzed using MAXQDA10 software and qualitative content analysis. The results of
analysis were 417 open codes, 53 categories in axial coding and finally, 26 major
categories in selective coding. The paradigmatic model included a) causal conditions such
as national championship approach, different roles of women, women's lifestyle, national
and international development of women's sports, nature of sport and women's citizenship
rights, b) intervening conditions including cultural-social issues, Islamic bases, political
issues, economical issues, management and geographical environment, c) context
conditions comprising education and scientific foundations, external factors, internal
factors, advertising and media, places and sports facilities, financial resources and sport
management, d) strategies including principled development strategies and all-out
protection of the women’s sport, and e) consequences such as increasing women’s
participation in recreational sports with four sections like cultural and social
consequences, individual consequences, economical consequences and management
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consequences. This recreational sport framework helps to sport management to achieve a
comprehensive understanding of women's recreational sports using the appropriate
strategies proposed to improve and compensate for backwardness and development.

Keywords: Leisure, Recreational Sports, Women, Grounded Theory.
Extended Abstract
Background and purpose
Given the central role of women in society, their recreational sports are considered
as one of the major issues in the field of sport and leisure. Women encounter
various restrictions on participating in sports (1). Different studies emphasize the
positive effect of physical activity on the women's physical, mental and social
health, and the physical activity has been introduced as an effective tool to
improve the quality of life of women (2). However, in our society, we still face a
lack of physical activity for various reasons such as socio-cultural conditions (3).
Meanwhile, the physical and mental conditions of women require special attention
to their recreational sports. The aim of this study was to design a pattern of
participation in recreational sports for Iranian women through a qualitative
exploratory approach-the grounded theory with the Strauss and Corbin (1998)
approach.
Methods
The statistical population of the current study consisted of all experts who had
practical and scientific expertise in the field of recreational sports and women's
sports. The study sample was collected using purposive sampling and snowball
methods. To make purposeful selection of interviewees, first, the research team
provided a list of competent persons in the field of women's recreational sports.
These people were selected due to their first-hand information. After that, by using
the snowball method, the samples were selected and the interviewee could
introduce other people who were knowledgeable and experienced in this field to
participate in the present study. Sampling was continued until theoretical
saturation, and no new conceptual information was obtained. Totally, 16 experts
(7 females and 9 males) and a focal group consisting of 10 women (5 employees
and 5 housewives, Mean age= 34) were interviewed. Interviews took 32-113
minutes (Average=72 minutes).
After data collection via an editorial approach, namely Grounded theory, the data
were analyzed using MAXQDA10 software based on obtained perspectives and
thoughts. In this regard, after each interview, the responses were coded openly,
axially, and selectively. For determining the concepts, in fact, the open coding in
which basic concepts and classes are formed was used (4). All interviews were
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implemented and coded, then the open codes were created through paragraph-byparagraph and line-by-line analysis of the existing transcripts.
Results
After analyzing the collected data, 2477 open codes with repetition (nonrepetition: 417 open codes) were extracted. In axial coding as the second step of
grounded theory analysis, all similar codes were located in their specific
categories, and the classification of codes was divided into 53 subcategories.
Selective coding was done after open and axial coding according to the grounded
theory. In the current study, the axial category was systematically related to other
categories as well as it presented the relationships in a narrative framework and
reformed the categories that required more improvement and development. By
grouping the codes, the axial codes extracted from the interviews were grouped
and compared so that the main groups and aspects of each code were determined.
The obtained concepts were ultimately classified into 26 major categories. In
order to confirm the scientific accuracy of the present study, the accuracy of the
data was evaluated based on credibility, dependability, transferability and
trustworthiness (5). The description of each item is mentioned as following: 1Credibility: In order to achieve this criterion, three different methods were used
including a) data sources (selecting from various executive and academic persons
who had knowledge in women's recreational activities with the confirmation of
the research team), b) a variety of methods (using multiple methods from
interviewing to taking notes during the research to maximize data collection
procedure), and c) several analysts (performing data analysis process by two
coders). 2- Dependability: To satisfy the criterion of verification, all stages of the
research, especially the data analysis were documented in a detailed and
comprehensive way so that if other researchers will want to continue the research
in this area, they will be able to easily use the literature and documentation related
to the interviews, analyses, and other research steps. 3-Transferability: In the
present study, it was attempted to provide deep and analytical descriptions of the
context of the study and a maximum non-repetitive extraction of this section via
reviewing interviews multiple times. 4- Trustworthiness: (stability and reliability
of the data over time under similar conditions), it was obtained through step-bystep repetition and measurement. To ensure the reliability of interviews, the retest and confirmation methods (coded by 2 coders) were used and the consistency
level was >60% in both of them; thus, the reliability was confirmed.
The paradigmatic model includes a) causal conditions such as national
championship approach, different roles of women, women's lifestyle, national and
international development of women's sports, nature of sport and women's
citizenship rights, b) intervening conditions including cultural-social issues,
Islamic bases, political issues, economical issues, management and geographical
environment, c) context conditions comprising education and scientific
foundations, external factors, internal factors, advertising and media, places and
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sports facilities, financial resources and sport management, d) strategies including
principled development strategies and all-out protection of the women’s sport, and
e) consequences such as increasing women’s participation in recreational sports
with four sections like cultural and social consequences, individual consequences,
economical consequences and management consequences.

Discussion
This framework of recreational sports helps sport management to achieve a
comprehensive understanding of women's recreational sports using the
appropriate strategies proposed to improve and compensate for backwardness.
Understanding these factors helps sports managers to design and accurately
identify the sport fields for Muslim women with specific features. This
information is possible to achieve the goals of women's recreational sports.
Keywords: Leisure, Recreational sports, Qualitative methodology, Grounded
Theory, Women, IRAN
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چکیده
هدف از انجام اين تحقیق ،طراحی الگوی ورزش تفريحی زنان در ايران بود که با رويکرد اکتشافی به صورت کیفی -از نوع
گراندد تئوری بارويکرد استراس و کوربین انجام گرفت .جامعة آماری تحقیق ،متشکل از کلیة خبرگانی بود که در زمینة
ورزشهای تفريحی زنان تخصص علمی و عملی داشتند و با روش نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی انتخاب گرديدند .ابزار
جمعآوری دادهها مصاحبه بود .محقق پس از انجام  17مصاحبه به اشباعنظری رسید .پس ازجمع آوری دادهها تجزيهو-
تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  MAXQDA10و به روش نظرية داده بنیاد سیستماتیک انجام شد .حاصل تجزيه-
وتحلیل دادهها 417،کد اولیه در مرحلة کدگذاری باز 53 ،مفهوم در مرحلة کدگذاری محوری و  26مقوله در مرحلة
کدگذاری انتخابی بود که در قالب الگوی استراس و کوربین ( )1998بدين شرح قرارگرفتند :شرايط علی شامل رويکرد
قهرمانی ورزش کشور ،نقشهای مختلف زنان ،سبک زندگی زنان ،ماهیت ورزش ،حقوق شهروندی زنان ،تحوالت داخلی
و خارجی ورزش زنان؛ شرايط واسطهای شامل مسائل فرهنگی-اجتماعی ،مبانی اسالمی ،مسائل سیاسی ،مسائل اقتصادی،
مديريت کالن و محیط جغرافیايی؛ شرايط زمینهای شامل آموزش ومبانی علمی ،عوامل بیرونی ،عوامل درونی ،تبلیغات
ورسانه ،زيرساختها و امکانات ورزشی ،منابع مالی و مديريت ورزشی؛ راهبردها شامل راهبردهای اصولی توسعه در
بخشهای 5گانة ورزش تفريحی و حمايت همه جانبه از ورزش زنان؛ پیامدها هم شامل افزايش مشارکت ورزش تفريحی
زنان با  4بخش پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ،پیامدهایاقتصادی ،پیامدهای فردی و پیامدهای مديريتی .چارچوب ورزش
تفريحی حاصل از اين تحقیق به مديريت ورزشی کمک میکند با شناخت همه جانبة ورزش تفريحی زنان ،راهبردهای
متناسب پیشنهادی را جهت جبران عقبماندگی و توسعة آن بهکار گیرد.

واژگانکلیدی :اوقات فراغت ،ورزش تفريحی ،زنان ،نظريه داده بنیاد
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مقدمه
با توجه به تغییر سبک زندگی در دنیای امروز ،اوقات فراغت جزو ملزومات زندگی تلقی میشود .از
دیدگاه جامعهشناسان ،اوقات فراغت زمانی است که فرد از الزامات عملی زندگی خود رها است و
میتواند فعالیتی را آزادانه انتخاب کند .سه جنبة عملکردی اساسی برای فراغت وجود دارد :آرامش،
سرگرمی و پیشرفت؛ فراغت عدم وجود فشار و عاری بودن از هرگونه تعهد به کار و استفادۀ نیروبخش
و خالقانه از وقت (تورکیدسون ،2011 ،1ص  .)16ورزش تفریحی شکلی از اوقات فراغت است که
مزایای ارزندهای به همراه دارد .با توجه به آرمانهای ورزش تفریحی و درک جوامع امروز از نقش مؤثر
آن در کیفیتبخشی به زندگی افراد جامعه ،هدف برنامههای ورزش تفریحی به حداکثر رساندن
دسترسی و مشارکت افراد به اشکال مناسب فعالیتهای بدنی است (روس و گری ،2010 ،2ص .)8
ورزش تفریحی از دیدگاه مول ،3پرداختن به مجموعهای از فعالیتهای ورزشی فرحبخش و بانشاط
است که فرصت و امکان شرکت برای همه افراد را فراهم میآورد (مول و همکاران .)2005 ،روس و
گری ( )2010اساس ورزش تفریحی را درگیری افراد در اوقات فراغت در قالب شرکتکنندۀ فعال و
یا تماشاچی در یکی از سطوح ورزش تفریحی (آموزشی ،غیررسمی ،درون بخشی ،برون بخشی و
باشگاهی) میدانند .ورزش آموزشی ،فعالیتهای ورزشی تفریحی است که مهارتها ،قوانین و
استراتژیها را در محیطی علمی یا غیرعلمی تعلیم میدهد .ورزش غیررسمی ،شامل شرکت
خودانگیخته با رویکردی شخصی است که بر سرگرمی و سالمتی متمرکز است .ورزش درون بخشی،
شامل ورزشهایی است که به شکل لیگ ،مسابقات و رویدادها با شرایط خاص خود و در حیطة یک
سازمان برگزار میشود .ورزش برون بخشی ،شرکت ساختاریافتة افراد در ورزشهای تفریحی است که
برای شرکتکنندگان فرصت رقابت با شرکتکنندگان دیگر سازمانها را فراهم میآورد .باشگاهها
معموالً توسط جمعی از افراد با عالیق مشترک تأسیس میشوند و از نظر برنامه اجرایی ،با هم متفاوتند
و هدف آنها فراهمآوری درجات مختلفی از تعامالت و شرکت در ورزشها برای اعضاست تا عالیق و
سطوح مهارتیشان را در فعالیتهای ورزشی تسهیل و تقویت کنند (مول2005 ،؛ روس و گری،
 .)2010خصیصة اصلی مدیریت ورزش تفریحی نیز تمرکز آن بر شرکت ورزشی تودۀ مردم است
(روس و گری ،2010 ،ص .)290
با توجه به تحوالت قرن حاضر و مطرح شدن اوقات فراغت و تفریح به عنوان نیاز خاص جوامع بشری،
چالش در یادگیری بیشتر در این حوزه در سطح جهان نشان دهندۀ اهمیت آنست .از آنجا که
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فعالیتها و عواقب این حوزه حقیقتاً زندگی همه انسانها را در طول عمر ایشان تحت تأثیر قرار
میدهد به عنوان حوزهای قدرتمند مطرح میگردد (هیومن کینتیک .)2006 ،1در راستای توسعة
ورزش تفریحی و دستیابی به نتایج مثبت حاصل از آن (کا ،و همکاران )2018 ،2محققین متعددی از
منظرهای مختلف در جوامع مدنظر خود به طراحی مدل در ارتباط با توسعة ورزش تفریحی پرداخته-
اند (ایم و همکاران .)2015 ،3به عنوان مثال ون تایکوم )2008( 4از دیدگاه اروپایی به بررسی تفاوت-
های فردی و بینالمللی مشارکت در ورزش پرداخت و مدلی اجتماعی -اقتصادی برای مشارکت در
ورزش معرفی نمود .بر اساس این مدل الیه های مؤثر بر مشارکت اجتماعی افراد در ورزش به ترتیب
از بیرون به درون شامل اوضاع فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی ملی ،محیط فیزیکی و محیط اجتماعی
فرد بود .چانگ و همکاران ،)2013( 5تحقیقی با هدف تعیین مدل موانع مشارکت ورزشهای تفریحی
دانشجویان دانشگاه چینی در هنگکنگ انجام دادند و مدل  7عاملی (روانشناسی ،دانش ،عالقه،
حمایت اجتماعی ،دسترسی ،امکانات و زمان) با  23گویه را تأیید کردند .مدل ایرانی ورزش همگانی
ارائه شده توسط صفاری و همکاران ( )1394در  3سطح (زمینهای ،مدیریتی و رفتاری) به بررسی
عوامل مؤثر بر گسترش آن پرداخت و آصفی و همکاران ( )1392به طراحی مدل نهادینگی پرداختند
و چهار بعد سازمانی ،گروهی ،محیطی و فردی از مدل استخراج شد .قابل ذکر است در این مدلهای
موجود توسعة ورزش برای همة افراد جامعه بهطور کلی دیده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
زنان به عنوان حداقل نیمی از جمعیت جهان ،نقشهای مهم و محوری در جوامع ایفا میکنند.
محدودیتهای پیشروی شرکت در فعالیتهای ورزشی برای زنان در دنیا شامل محدودیتهای
فرهنگی و اجتماعی (آنازا و مکدوئل ،)2013 ،6محدودیتهای مالی و امکاناتی (العیسی،)2012 ،7
محدودیتهای انسانی و تخصصی و محدودیتهای ساختاری و مدیریتی (هوانگ )2012 ،8و  ...بوده
است .علیرغم اینکه یافتههای متعدد مؤید مؤثر بودن فعالیتبدنی بر سالمت جسمانی ،روانی و
اجتماعی زنان در تمامی دورههای زندگی است و به عنوان ابزاری کارآمد جهت ارتقاء سطح کیفی
زندگی ایشان در نظر گرفته میشود (اسوان و همکاران 2018 ،9و کا و همکاران .)2018 ،اما همچنان
در جامعة ما همانند بسیاری از جوامع دیگر به دالیل مختلفی از جمله شرایط فرهنگی-اجتماعی حاکم
1. HumanKinetics
2. Carr, et al.
3. Eime, et al.
4. Van Tuyckom
5. Chung & et al.
6. Anaza & McDowell
7. Al-Eisa
8. Huang, et al.
9. Swann, et al.
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بر جامعه (اتقیاء2007 ،؛ پناهی و صداقتزادگاناصفهانی ،)2012 ،با نبود و یا کمبود فعالیت بدنی در
میان زنان مواجه هستیم (عباسقلیزاده2017 ،؛ تقدیسی و همکاران .)2013 ،این در حالیاست که
وضعیت سالمت جسمانی و روانی زنان میطلبد که توجة ویژهای به ورزش تفریحی ایشان شود .زنان
ایرانی در طول تاریخ ،فرصت کافی برای مشارکت فعال در ورزش را نداشتهاند زیرا همواره مرزهایی
در برابر زنان ترسیم شده و این مرزها نقش اجتماعی ایشان را تحت تاثیر قرار داده است .هر چند با
گذر زمان تحوالتی اتفاق افتاد و زنان بیشتر به دنبال تحقق حقوق شهروندی خود هستند اما همچنان
با وضعیت مطلوب ورزش تفریحی زنان فاصله داریم .با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیقات متعددی
تاکنون به بررسی و تشریح موانع و راهکارهای توسعة ورزش تفریحی زنان در ایران پرداختهاند ،برخی
از این محققین به عواملی مختلفی مانند کمبود امکانات ورزشی ویژۀ زنان کمبود مربیان متخصص،
عدم فرهنگ و کمبود آگاهی ورزشی (اتقیا ،)2007 ،گرانبودن امکانات ورزشی و وجود مشکالت
اقتصادی (موتمنی و همکاران2014 ،؛ اتقیا ،)2007 ،عدم توجه کافی مسئوالن به ورزش زنان ،وجود
فرهنگ مردمحوری ،کمبود وقت و عدم سرمایهگذاری الزم در
توسعة اماکن ورزشی زنان (موتمنی و همکاران ،)2014 ،عوامل روانشناختی ،اجتماعی-فرهنگی،
مدیریتی و اماکن و تجهیزات (قهرمانی وهمکاران )2013 ،و  ...اشاره نمودهاند.
از آنجا که در کشورهای غیرمسلمان نحوه و شکل حضور زنان و مردان در جامعه تقریباً مشابهت دارد،
الگوهای کلی ارائه شده برای هر دو جنسیت مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما لزوم بررسی اختصاصی
مقولة ورزش تفریحی در بخش زنان کشور مسلمان ما با درنظرگیری شرایط فرهنگی کشورمان،
میتواند بهواسطة وجود محرومیتها و شرایط این حوزه ( اتقیا )2008 ،که منجربه ایجاد فاصله میان
وضعیت موجود زنان جامعه با وضعیت مطلوب ایشان در قیاس با مردان ایرانی و زنان جوامع پیشرو
در عرصه ورزش تفریحی شده است ،مورد توجه خاص قرار گیرد تا از این طریق بتوان روند پیشرفت
را تسریع و عقبماندگی ورزش تفریحی زنان را جبران کرد .از طرف دیگر قابل ذکر است که مدلهای
موجود در قالب ورزش همگانی است و بدان به عنوان یک کل نگریستهاند و در هیچکدام بهطور ویژه
به سطوح مختلف ورزش تفریحی (ورزش آموزشی ،ورزش غیررسمی ،ورزش درونبخشی ،ورزش
برونبخشی ،ورزش باشگاهی) پرداخته نشده است این درحالیست که باتوجه به گسترۀ قلمرو ورزش-
های تفریحی توجه به سطوح مختلف آن ،بسیار مهم و تـأثیرگذار قلمداد میشود .با توجه به مطالب
ارائه شده ،نیاز به الگویی بر مبنای سطوح پنجگانة ورزش تفریحی جهت تشریح چارچوب ورزش
تفریحی ویژۀ حوزۀ زنان احساس میشود .از اینرو پرداختن به این مقوله و ارائه الگویی جامع برای
توسعة ورزش تفریحی زنان در کشور ،ضرورت مییابد .در این راستا محقق با هدف توسعة ورزش
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تفریحی در میان زنان ایرانی به دنبال پاسخ به این سئوال برآمد که الگوی توسعة ورزش تفریحی زنان
در ایران چگونه است؟
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از حیث نوع ،کیفی (از نوع گراندد تئوری -با رویکرد استراس و کوربین)؛ از حیث
نتیجه ،کاربردی و از حیث هدف ،اکتشافی است .جامعة آماری تحقیق ،متشکل از کلیة خبرگانی بود
که در زمینة ورزشهای تفریحی و ورزش زنان تخصص علمی و عملی داشتند .این متخصصان آگاه،
مشغول به فعالیت در بخشهای مختلف آموزشی ،پژوهشی و اجرایی موضوع تحقیق بودند و در دو
قالب مدیران و متخصصان اجرایی و صاحبنظران ،اعضاء هیئتعلمی و فارغالتحصیالن مقطع دکتری،
قرار گرفتند.
در این تحقیق برای انتخاب نمونه ،از روشهای نمونهگیری هدفمند 1و گلوله برفی 2استفاده شد.
جهت انتخاب هدفمند مصاحبه شوندهها در ابتدا لیستی از افراد توانمند در حوزۀ ورزش تفریحی زنان
توسط گروه تحقیق تهیه شد .این افراد بهواسطة اطالعات دست اولی که دربارۀ این پدیده داشتند و
یا به دلیل اینکه پدیدۀ مورد نظر را تجربه کردند و دیدگاههای خاصی دربارۀ آن داشتند ،انتخاب
شدند .سپس با هر خبره تماس تلفنی جهت هماهنگی برقرار شد .در صورت ابراز تمایل ایشان برای
مصاحبه ،راهنمای مصاحبه جهت آگاهی کلی ایشان نسبت به موضوع مصاحبه ارسال و سپس در
زمان مقرر جهت انجام مصاحبه مراجعه شد .در ادامة نمونهگیری روش گلوله برفی بهکار گرفته شد.
بدینصورت که شرکتکنندگان اگر افراد دیگری را میشناختند که در زمینة مورد بررسی دارای
تجربیات و دیدگاههایی بودند ،برای شرکت در مطالعه معرفی میکردند .نمونهگیری تا جایی ادامه
یافت که گروه تحقیق به این نتیجه رسیدند که اشباع نظری اتفاق افتاده است؛ یعنی اطالعات مفهومی
جدیدی ،بهدست نمیآید .برای انجام تحقیق حاضر از جامعة مدنظر ،مجموعاً با  16خبره ( 7زن و 9
مرد) و یک گروه کانونی ( 10زن تحصیلکردۀ رشته تربیت بدنی) مصاحبه شد .هر مصاحبه شامل
سئواالت کلی در مورد ورزش تفریحی زنان در کشور بود .سئواالت تحقیقی و کاوشگرانه برای روشن
شدن اطالعات و کسب اطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار گرفت.

1. Purposive sampling
2. Snowball
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رديف

1

جايگاه و موقعیت
شغلی و اجتماعی

عضو هیئت علمی
دانشگاه و اجرایی
فدراسیون
مسئول اجرایی
فدراسیون
روستایی
و بازیهای
بومی-محلی
مسئول اجرایی
فدراسیون ورزش
همگانی
مسئول اجرایی
فدراسیون ورزش
همگانی

تحصیالت

جنسیت

رديف

جدول  -1ويژگی افراد مصاحبه شدة تحقیق

دکتری

زن

دکتری

مرد

11

دکتری

مرد

12

پزشک

مرد

13

5

عضو هیئت علمی
و اجرایی دانشگاه

دکتری

زن

14

6

عضو هیئت علمی
و اجرایی دانشگاه
و فدراسیون
همگانی

3

4

7

8

9

عضو هیئت علمی
و اجرایی دانشگاه
عضو هیئت علمی
و اجرایی
فدراسیون
مسئول اجرایی
سازمان ورزش

موقعیت شغلی و
اجتماعی

10

2

جايگاه و

دکتری

زن

15

دکتری

مرد

16

دکتری

مرد

دانشجو دکتری

زن

17

عضو هیئت
علمی دانشگاه
مسئول اجرایی
فدراسیون
روستایی
و بازیهای
بومی-محلی
عضو هیئت
علمی و اجرایی
فدراسیون
عضو هیئت
علمی دانشگاه
فارغ التحصیل
مقطع دکتری
در حیطه مرتبط
مسئول اجرایی
فدراسیون
روستایی و
بازیهای بومی-
محلی
عضو هیئت
علمی دانشگاه
گروه کانونی
(متاهل،8 :
مجرد)2 :

تحصیل
ات

دکتری

جنسیت

زن

دکتری

مرد

دکتری

مرد

دکتری

مرد

دکتری

زن

کارشناس
ی ارشد

زن

دکتری

مرد

دکتری:
3
کارشناس
ی
ارشد7:

زن
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بنیاد1

تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  MAXQDA10و به روش نظریة داده
سیستماتیک (الگوی پارادایمی استراس و کوربین )1998-انجام شد .جمعآوری و تحلیل دادهها در
مطالعات گراندد تئوری از ابتدای کار به صورت موازی و همزمان با هم پیش میروند (استراس و
کوربین .)1990،2تحلیل دادهها بعد از شروع اولین گامهای جمعآوری دادهها آغاز گردید .سپس عقاید
و اندیشههای استخراج شده ،جمعآوری و تحلیل دادهها را هدایت کرد .این فرایند تا انتهای پژوهش
ادامه یافت .بدین دلیل که عقاید ،مفاهیم و سئواالت جدید به طور مرتب تولید گردید تا محقق را به
مفاهیم و منابع جدید داده ،هدایت کند .در این راستا پس از انجام هر مصاحبه ،موارد مطرح شده
پیادهسازی و به روشهای باز ،محوری و انتخابی کدگذاری شدند.
تحلیل دادهها برای تعیین مفاهیم در واقع همان کدگذاری باز است که مفاهیم اولیه و طبقات شکل
میگیرند .هدف اصلی از کدگذاری باز مفهومسازی و طبقهبندی داده ،است .بر همین اساس
پژوهشگران با مطالعات مکرر ،دقیق و موشکافانه متن مصاحبه ،مفاهیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار
میدهد .بدین شکل که همة یافتهها و معانی احتمالی موجود در دادهها را در نظر گرفته و به دادهها
برچسب مفهومی اطالق شد .برای ساخت مفاهیم مورد اشاره ،دادهها به بخشهای قابل مدیریت
تفکیک شدند .نامگذاری مفاهیم ،یا محقق ساخته و یا برگرفته از واژههای مصاحبه شونده بود .الزم
به ذکر است این برچسب ها ثابت نبود و قابل تغییر بودند .در جدول  1نمونهای از کدگذاری باز قرار
داده شده است.
جدول  -1نمونهای از کدگذاری باز
جمله

عبارت معنايی

کد استخراجی

شاید بزرگترین مانع ورزش زنان ما تلویزیونه! که اکثرا
فوتبال مردان رو پخش میکنه .چرا باید اخبار ورزش
زنان سر ظهر باشه! یعنی نقش ورزش زنان ما که نیمی
از جمعیت کشورند همینقدره! بنظر من باید در تایمهای
مختلف اخبار ،ورزش زنان ارائه بشه.

تلویزیون-پوشش
حداکثری فوتبال مردان-
وقت نامناسب اخبار
ورزش زنان  -پوشش
خبری در ساعات مختلف

هژمونی ورزش مردانه در
تلویزیون
تبعیض جنسیتی در
پوشش رسانهای ورزش
زنان
لزوم پوشش خبری
حداکثری ورزش زنان

حاصل تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده 417 ،کد اولیه یا کدباز (با احتساب تعداد تکرارهای
آنها 2477 :کد باز) بود .در مرحله بعد (کدگذاری محوری) جهت دستهبندی بیشتر با مقایسه مداوم
کدها و دادههای خام براساس تشابه و تفاوت ،کدهای مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و در
1. Grounded Theory
2. Strauss & Corbin
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 53مفهوم دستهبندی شدند .در مرحلة نهایی (کدگذاری انتخابی) مصادیق و مفاهیم بهدست آمده
نهایتاً در  26مقولة اصلی دستهبندی شدند.
جدول  -2کدهای حاصل از مراحل کدگذاری محوری و انتخابی
تعداد

کدکذاری محوری

1

بودجه

2

درآمدزایی

کدگذاری انتخابی

تعداد

تعداد

کدکذاری محوری

28

وضعیت ورزش زنان
سالمت جسمانی و روانی
زنان
سبک زندگی
خانواده

منابع مالی

1

3
4

مسائل اقتصادی
تبلیغات

مسائل اقتصادی

2

30
31

تبلیغات و رسانه

3

29

5

اطالع رسانی

32

عوامل بیرونی

6

رسانه

33

ماهیت ورزش

7

زیرساخت و امکانات

34

نقشهای اجتماعی

8
9
10

دسترسی آسان
مدیریت ورزش
منابع انسانی

35
36
37

نقشهای خانوادگی
جذابیت و تنوع
نگهداشت در ورزش

11

مدیریت یکپارچه

38

راهبردهای مناسب

12

شایسته ساالری

39

13

فرصت مدیریتی به زنان

40

14

فضای مدیریتی حاکم

41

15

فرهنگ سازمانی

توسعه ورزش غیررسمی
جشنواره های تفریحی
خانوادگی
پتانسیل ورزش های
بومی محلی
توسعه ورزش درون
سطحی

43

باشگاه داری اصولی
عوامل درونی

اماکن و امکانات ورزشی

4

مدیریت ورزش

5

مدیریت کالن

6

16

مالک عملکرد

17

رویکرد قهرمانی در کشور

رویکرد قهرمانی در کشور

7

44

18

مبانی اسالمی

مبانی اسالمی

8

45

محیط جغرافیایی

19

فرهنگ

46

محیط زیست

20

مسائل اجتماعی

مسائل فرهنگی -اجتماعی

9

21

آگاهی و آموزش

22

مبانی علمی

آموزش و مبانی علمی

10

23

تمهیدات و حمایتهای دولتی

24

حمایتهای غیردولتی

25

قوانین و مقررات

26

مسائل بین المللی

27

سیاست داخلی

42

حمایت همه جانبه

مسائل سیاسی

عوامل بیرونی
ماهیت ورزش

15

نقشهای زنان

راهبردهای اصولی
توسعه

عوامل درونی

18

تحوالت داخلی و
خارجی ورزش زنان

20
21

48

افزایش میزان مشارکت
مزایای اجتماعی افزایش
مشارکت
مزایای فردی افزایش
مشارکت
مزایای فرهنگی افزایش
مشارکت
مدیریت و افزایش
مشارکت
حقوق شهروندی زنان

حقوق شهروندی زنان

53

17

محیط جغرافیایی

مزایای اجتماعی
افزایش مشارکت
مزایای فردی افزایش
مشارکت
مزایای فرهنگی
افزایش مشارکت
مدیریت و افزایش
مشارکت

51

16

19

افزایش میزان مشارکت

49

13

14

47

52
12

سبک زندگی زنان

تحوالت داخلی و خارجی
ورزش زنان

50
11

کدگذاری انتخابی

تعداد

22
23
24
25
26
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استراس و کوربین از واژههایی بهنام پارادایم کدگذاری استفاده کردهاند که به منظور توصیف مجموعه
مفاهیمی بهکار میرود که زمینهساز ارتباط و اتصاالت بین موضوعات مورد نظر فرایند تحقیق است.
این پارادایم بر مواردی از قبیل شرایط علی -پدیده -شرایط زمینهای -شرایط مداخلهای -راهبردها و
پیامدها متمرکز است (استراس و کوربین .)1990 ،شکل روایتگونه از الگوی پارادایمی ورزش تفریحی
زنان ایرانی در زیر ارائه میگردد:
شرایط زمینه ای
عوامل بیرونی
عوامل درونی
تبلیغات و رسانه
آموزش و مبانی
علمی
منابع مالی
زیرساختها و
امکانات ورزشی
مدیریت ورزشی
پیامدها
افزایش مشارکت ورزشی
جامعه:
پیامدهای فردی
پیامدهای فرهنگی-
اجتماعی
پیامدهای اقتصادی
پیامدهای مدیریتی

راهبرد
حمایت همه جانبه از ورزش
زنان
راهبردهای اصولی توسعه
در بخشهای  5گانه
ورزش تفریحی

پدیده اصلی
توسعه ورزش تفریحی زنان
در ایران
(در بخشهای  5گانه ورزش
تفریحی)
شرایط واسطه-
ای
مسائل فرهنگی
اجتماعی
مبانی اسالمی
مسائل اقتصادی
مسائل سیاسی
مدیریت کالن
محیط جغرافیایی

شرایط علی
رویکرد قهرمانی
ورزش درکشور
سبک زندگی زنان
ماهیت ورزش
حقوق شهروندی زنان
نقش های مختلف
زنان
تحوالت داخلی
وخارجی ورزش زنان

شکل  -1الگوی ورزش تفريحی زنان ايرانی

در تحقیق حاضر ،جهت تأیید دقت علمی ،صحت و استحکام دادهها قابلیت اعتماد (شامل قابلیت
اعتبار ،قابلیت اتکا ،قابلیت انتقال) و قابلیت اطمینان مورد ارزیابی قرار گرفت (دانایی فرد و مظفری،
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 .)2008قابلیت اعتبار :در این مطالعه جهت نیل به این معیار سه روش منابع داده متعدد (در تحقیق
حاضر با انتخاب نمونهها از اقشار مختلف اجرایی و دانشگاهی مطلع در زمینة ورزش تفریحی زنان (با
تأیید گروه تحقیق) سعی شد از منابع مختلف استفاده گردد)؛ روشهای متعدد (از روشهای مصاحبه
و یادداشتهای عرصه در طول تحقیق برای جمعآوری حداکثری دادهها استفاده شد)؛ تحلیلگران
متعدد (روند تحلیل دادهها توسط دو کدگذار انجام گردید) مدنظر قرار گرفت .قابلیت اتکا :در این
مطالعه جهت نیل به معیار قابلیت تأیید ،تمامی مراحل انجام تحقیق بهویژه مراحل تحلیل دادهها در
تمام مسیر بهصورت مشروح و مبسوط ثبت شد .قابلیت انتقال :با مرور متعدد مصاحبهها ،توصیفات
عمیق و تحلیلی از بستر مطالعه و استخراج حداکثری کدها ،این بخش نیز پوشش داده شود .قابلیت
اطمینان :در تحقیق حاضر قابلیت اطمینان که به معنای پایداری و پایایی دادهها در طول زمان و
شرایط مشابه است ،از طریق تکرار گام به گام و حسابرسی صورت گرفت .برای پایایی مصاحبهها از
روش بازآزمون و تأییدپذیری (کدگذاری توسط  2کدگذار) استفاده گردید .در هر دو روش میزان
توافق بیش از  60درصد ( 82%و  )%78بود .بدین ترتیب قابلیت اطمینان مورد تأیید قرار گرفت .در
زیر جدول پایایی بین کدگذار و فرمول محاسباتی ارائه میگردد:
جدول -3پايايی بین دو کدگذار و فرمول محاسباتی درصد پايايی
پايايی بین دو کدگذار

رديف

مصاحبه

شماره

(بدون تکرار)

کدها

تعداد کل

توافقات

تعداد

توافقات

تعداد عدم

(درصد)

دوکدگذار

پايايی بین

1
2
3
کل

1
11
16
-

52
47
69
168

21
17
28
66

10
13
13
88

0.80
0.72
0.81
0.78

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر حاکی از آن است که الگوی پارادایمی توسعة ورزش تفریحی زنان ایران بدین
شرح است :شرایط علی ،حوادث یا وقایع تأثیرگذار بر لزوم گسترش ورزش تفریحی زنان ایران است
که براساس نتایج این تحقیق شامل نقشهای مختلف زنان ،سبک زندگی زنان ،ماهیت ورزش ،حقوق
شهروندی زنان ،رویکرد قهرمانی ورزش در ایران و تحوالت داخلی و خارجی ورزش زنان است .شرایط
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زمینهای ،شرایطی تخصصی است که راهبردها در آن شرایط به ادارۀ پدیده مدنظر ،که توسعة ورزش
تفریحی زنان است ،میپردازد (دانایی فرد ،الوانی و آذر )2012 ،و هدف این بخش ارائة مجموعهای
خاص از ویژگیهاست که به پدیدۀ توسعة ورزش تفریحی زنان تعلق دارند ،مطابق با نتایج این تحقیق
شامل آموزش و مبانی علمی ،عوامل بیرونی ،عوامل درونی ،منابع مالی و فضاها و امکانات ورزشی
است .شرایط واسطهای ،اثر شرایط علی را بر مشارکت زنان در ورزشهای تفریحی تحت تأثیر قرار
میدهد و به صورت عمومی برای اجرای راهبردها تسهیلکننده یا مانع محسوب میشود (دانایی فرد،
الوانی و آذر )2012 ،و در این تحقیق شامل مسائل فرهنگی-اجتماعی ،مبانی اسالمی ،مسائل سیاسی،
مسائل اقتصادی ،مدیریت کالن ،تبلیغات و رسانه و محیط جغرافیایی است .پدیدۀ اصلی الگو ،توسعة
ورزش تفریحی زنان و راهبردها برای توسعة ورزش تفریحی زنان شامل حمایت همهجانبه و راهبردهای
اصولی توسعه است ،پیامد نیز در نهایت افزایش مشارکت ورزشی جامعه با  4زیربخش پیامدهای
فرهنگی و اجتماعی ،پیامدهای اقتصادی ،پیامدهای مدیریتی و پیامدهای فردی است.
شرایط علی :نقشهای مختلف زنان ،ماهیت ورزش ،سبک زندگی زنان ،رویکرد قهرمانی ورزش در
ایران ،حقوق شهروندی زنان و تحوالت داخلی و خارجی ورزش زنان.
نقشهای مختلف زنان :زنان تشکیل دهندۀ بیش از نیمی از جمعیت کشورند .از منظر ویژگیهای
خاص زنانه یعنی فیزیک بدنی و از طرفی مسائلی مثل زنانگی ،بارداری ،شیردهی و فرزندپروری همگی
میطلبد که به نیازهای زنان توجه ویژه شود .بخشی از نقشها مثل خانهداری و تربیت فرزندان نیز
جزو مسائلی است که به سبب فرهنگ به زنان ایرانی با شدت بیشتری تحمیل شده و به واسطة
فرهنگ مردساالری زنان ملزم به دوش کشیدن بار سنگین کارهای روزمرهخانه و مسائل فرزندپروری
شدهاند .از طرف دیگر به سبب باال رفتن سطح تحصیالت ،تغییر سبک زندگی و مسائل اقتصادی روز،
بسیاری از زنان شاغلند و بار مسئولیت سنگینتری را به دوش میکشند .در این راستا بررسی حیطه-
های مختص زنان بسیار اهمیت مییابد .مونیز و همکاران )2014( 1معتقد به برآوردهای مجزا برای
زنان و مردانه است؛ زیرا اکثر تفاوتهای اقتصادی و جمعیتشناختی-اجتماعی انعکاسدهندۀ تفاوت-
های رفتاری وابسته به جنسیت است .اثر منفی ازدواج و بچهداری بر میزان مشارکت در ورزش و
فعالیتهای فرهنگی در زنان بیشتر مشاهده شده است .نتایج تحقیق سیت و همکاران)2008( 2
حاکی از آنست که کمبود وقت ،منابع یا مهارتها و کمبود حمایت خانواده و دوستان از مهمترین
موانع مشارکت آنها بود.

1. Muñiz & et al.
2. Sit & et al.
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سبک زندگی زنان :مطابق با نتایج این تحقیق ،سطح فعالیت بدنی زنان جامعه پایینتر از مردان
است و با مشکالت و آسیبهای بیشتری در جامعه مواجهند .فقر حرکتی معزلی است که جامعة
ماشینی امروز با آن روبروست و کاهش فعالیتبدنی و افزایش الگوهای تغذیهای ناسالم مسائلی است
که مردم کشورهای مختلف با آن روبرو هستند (اسچالن کورف و سیفکن .)2018 ،1تحقیقات موجود
در ارتباط با سالمتی زنان ایرانی حاکی از وجود بیتحرکی زنان (عباسقلیزاده ،)2017 ،روآوری زنان
به اعتیاد (رحیمی موقر )2004 ،و  ...است .تأثیر مثبت ورزش بر سالمت جسم و روان جامعه و ارتقای
سطح کیفی زندگی افراد در تحقیقات مختلف (کا و همکاران ،2018 ،ایم و همکاران )2015 ،به کرات
تأیید شده است .منیروزمان و همکاران )2016( 2در تحقیق خود به بررسی سطوح فعالیت بدنی
بزرگساالن بنگالدشی پرداختند .طبق بررسی زنان عموماً بیتحرکتر از مردان بودند ( 43.6درصد در
برابر  15.4درصد) .نقش ورزش در اوقات فراغت ایشان بسیار اندک بود .عباسقلیزاده و همکاران
( )2017در تحقیق خود به پایین بودن سطح فعالیتبدنی زنان اردبیلی اشاره نمود و بر ضرورت ترغیب
زنان به ورزش و طراحی برنامههای آموزشی برای ترویج ورزش تأکید میکنند.
ماهیت ورزش :نتایج این تحقیق بر نقش مفید ورزش بر سالمت جامعه ،ارتقای سطح کیفی زندگی،
بهبود ایفای نقش و بهبود خودپنداره زنان اشاره داشت .از طرفی خبرگان اذعان داشتند که ورزش
ماهیتی خدماتی دارد و باید بهگونهای ارائه شود تا مشارکت فرد ادامه یابد اما عدم وجود نگاه سیستمی
که الزمة حفظ افراد در ورزش است جزو ضعفهای مدیریت ورزشی ما برشمرده میشود .تأثیر مثبت
ورزش بر سالمت جسم و روان جامعه و ارتقای سطح کیفی زندگی افراد در تحقیقات مختلف از جمله
در تحقیقات اسوان و همکاران ( )2018و ایم و همکاران ( )2014تأیید شده است .نتایج تحقیق هسو3
( )2018نشان می دهد رابطه سه گانهای بین فعالیت بدنی ،خودپنداره جسمانی و کیفیت زندگی در
افراد مسنتر وجود دارد.
رويکرد قهرمانی ورزش در ايران :بهنظر صاحبنظران در این تحقیق ،رویکرد عملی ورزش در
کشور ما قهرمانی و کسب مدال است ،این درحالی است که کشورهای پیشرو در درجة اول برای بعد
سالمتی ورزش ،برنامهریزی میکنند .تمرکز بر مدالآوری باعث شده بخش تفریحی ورزش تحت شعاع
قرار گیرد ،درحالیکه فدراسیونها باید از بودجة بخش تفریحی خود در جهت آسانسازی رشته و
فراهمآوری شرایط بازی برای افراد با سنین مختلف در محالت و پارکها بهره گیرند.

1. Schulenkorf & Siefken
2. Moniruzzaman, et al.
3. Hsu
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حقوق شهروندی زنان :نتایج این تحقیق حاکی از آنست که یکی از چالشهای ورزش تفریحی،
بحث برابری جنسیتی است و زنان در بخش مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی در جامعه با
محدودیتهایی مواجه هستند .این عامل مورد تأیید تحقیق روزبهانی و همکاران ( )2014نیز قرار
گرفته است .این نابرابریها باعث نقض حقوق شهروندی زنان در طی تاریخ شده است و هر جا که
صالحدید مردانه اقتضا کرده زنان با محرومیتها و محدودیتها روبرو شدهاند؛ به عنوان مثال :در
اختیار قرار گرفتن بهترین زمانها ،مکانها و امکانات ورزشی به مردان و  . ...البته این مسائل در جوامع
مختلف وجود داشته است و نتایج تحقیق سینداک و وجنویک )2012( 1مؤید آنست.
تحوالت داخلی و خارجی ورزش زنان :مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،تحوالت داخلی در زمینة
ورزش زنان مانند قهرمانی زهرا نعمتی ،قهرمانی فوتسالیستهای دختر و  ...همگی جزو تحوالتی است
که نشانه ظرفیت و اشتیاق دختران امروزیست .توسعه ورزش تفریحی میتواند به پرورش و شناخت
افراد عالقمند و توانمند در رشتههای مختلف ورزشی کمک کند .این در حالیست که تحوالت ورزش
زنان در خارج از کشور ،روند مشارکت رو به رشد زنان در رویدادها ،حضور پررنگتر زنان در میادین
بین المللی و توجه بیشتر به نتایج آنها نیز مسئلهایست که نمیتوان بدان بیتوجه بود و جریانی است
که عدم توجه بدان باعث عقب ماندن از روند جهانی ،محقق نشدن انتظار زنان و دختران آگاهتر امروزی
و انگ عقبماندگی به کشور می شود.
شرايط واسطهای :مسائل فرهنگی-اجتماعی ،مبانی اسالمی ،مسائل سیاسی ،مسائل اقتصادی،
مدیریت کالن و محیط جغرافیایی.
مسائل فرهنگی-اجتماعی :مطابق با نتایج این تحقیق ،کلیشههای فرهنگی-اجتماعی حاصل تربیت
خانواده ،جامعه و مدرسه است که باعث شکلگیری فرهنگ اجتماعی شده و این کلیشهها حاصل
باورها و ریشه در گذشته دارد .این درحالیست که در طول زمان مسائل فرهنگی-اجتماعی اثر منفی
بر مشارکت ورزشی زنان ایران داشته و در تحقیقات مختلف بهعنوان یکی از مهمترین موانع پیشروی
زنان ایرانی (میرغفوری )2009 ،و دیگر جوامع (آنازا و مکدوئل )2013 ،شناسایی شده است .از انواع
موانع فرهنگی میتوان به وجود فرهنگ مردمحوری در جامعه و جامعة ورزشی ،نگرانی از نگرش
منفی دیگران و وجود تفکر تأثیرات منفی ورزش بر ظاهر زنانه و  ...اشاره کرد.
مبانی اسالمی :در جامعة ما رعایت اصول و مبانی اسالم و حفظ حجاب مطرح است .نتایج تحقیق
حاضر مؤید این مطلب است که علیرغم تأکید اسالم به نشاط ،سالمتی و ورزش در جامعه ،از اسالم
و قواعد آن استفادۀ سلیقهای می شود و این امر تأثیر خود را بر روی حضور زنان در ورزش تفریحی و

1. Sindik & Vojnovic
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نگاه آنان گذاشته است .خصوصاً در مناطق کوچکتر که به بسیاری از محدودیتهایی که محصول
فرهنگ است با نگاه دینی بدان نگریسته میشود .در تحقیق میرغفوری ( )2009به ترس از آسیب
رسیدن به اعتقادات مذهبی اشاره شده است ،این در حالیست که در تحقیق لنیس و پفیستر )2017( 1
کمبود تجارب ورزشی-تفریحی قبلی و محیط زندگی ،عامل محدودیت شرکت زنان در ورزشهای
تفریحی معرفی شده است و در دین اسالم توضیحی جهت عدم مشارکت در ورزشهای تفریحی وجود
نداشت .در ادامه به نقلقولی مرتبط حاصل از مصاحبهها اشاره میگردد":در ارتباط با شرایط اسالمی
تعابیر مختلفی در جامعه وجود دارد .محققی به اسم صادق آیینی وند متون اسالمی اصلی را تفسیر
میکند و در آن آنچه از محدودیت تعریف میشود را با استناد به متون رد میکند ،پس در واقع هر
کجا خواسته شده آزادی به زنان داده شده و هرجا خواستن از وی سلب شده! پس با حفظ چارچوب
های خاص اسالمی ،این امکان وجود دارد که هیچ آسیبی به موضوع ورزش و فراغتشان وارد
نشود"«م.»14:
مسائل اقتصادی :موضوع مهمی است که بر روی مشارکت ورزشی شهروندان مؤثر است (چیا،2
 )2011و در کشور درحال توسعة ما ،مشکالت اقتصادی و حل آنها از اولویت بیشتری برخوردارست
زیرا در تحقیقات مختلف بر سهم این بخش در مشارکت اقشار مختلف جامعه تأکید شده است
(روزبهانی .)2014 ،تحقیقات مختلفی عوامل اقتصادی (روزبهانی ،)2014 ،طبقة اقتصادی افراد و
میزان درآمد آنها (موتمنی )2014 ،را مؤثر بر ورزش تفریحی زنان در کشور دانستهاند .هزینة استفاده
از اماکن ورزشی غیردولتی و هزینة ایاب و ذهاب (کشکر و احسانی ،)2007 ،کمبود و گرانی وسایل و
فضاهای ورزشی زنان (اتقیا )2007 ،درآمد کم و محدودیتهای مالی (چیا )2011 ،و  ...بر فعالیت
ورزشی زنان در سنین مختلف اثرگذار بوده است و مانعی برای مشارکت در ورزشهای تفریحی زنان
قلمداد میشوند.
مسائل سیاسی :مطابق با نتایج این تحقیق ،تغییر و تحوالت سیاسی در کشور بر بعد ورزشی جامعه
اثرگذار است .به عنوان مثال ،روابط سیاسی کشور و تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه ایران ،بر
میزان هزینه و اختصاص بودجه به ورزش تفریحی اثر میگذارد .از طرفی نگرش سیاستمداران به
ورزش تفریحی و باالخص ورزش تفریحی زنان نیز بر جایگاه ورزش زنان در جامعه ،نوع هزینهکرد در
ورزش زنان ،اختصاص بودجه به آن ،انتخاب مدیران سازمانهای ورزشی و  ...تأثیر میگذارد و این به
نوبة خود میتواند توسعة ورزش تفریحی زنان را تحت تأثیر قرار دهد .نقش عوامل سیاسی بر ورزش

1. Lenneis & Pfister
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تفریحی در تحقیقات داخلی دیگر نیز تأیید شده است (صفاری .)2016 ،برانسون و همکاران)2001( 1
نیز عوامل سیاسی و محیطی را مؤثر بر فعالیت بدنی در ایاالت متحدۀ آمریکا دانستند.
محیط جغرافیايی :نتایج این تحقیق مؤید آنست که در بحث ورزش کشور به آمایش سرزمین و
تفاوتهای اقلیمی توجه کارشناسی الزم نمیشود .زیرساختها و امکانات متناسب با جمعیت و شرایط
و بهطور عادالنه در مناطق شهری و روستایی توزیع نشده است .از طرفی فرهنگ مناطق مختلف
میطلبد که برای هر منطقه متناسب با ویژگیهای قومی و محلی آن برنامهریزی و شرایط حضور زنان
در ورزشهای تفریحی فراهم شود .از طرفی افزایش فضاهای سبز با هدف توسعة ورزش تفریحی نیز
کمک شایانی به حفظ محیط زیست میکند .نقش محیط زیست بر ورزش تفریحی در تحقیق صفاری
( )2016تأیید شده است.
مديريت کالن :فضای مدیریتی حاکم ،فرهنگ سازمانی و مالک عملکرد زیربخشهای فضای مدیریت
کالن کشور است .فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانها بهگونهای است که مدیران به ورزش تفریحی
کارکنان و خانوادههای ایشان اهمیتی نمیدهند .این درحالیست که حمایت قانونی الزم از زمان ورزش
کارکنان وجود ندارد و به نوعی قانون به مدیران آزادی انتخاب میدهد .از طرفی خبرگان معتقدند
مالک عملکرد ابزاری مناسب برای نهادینه کردن این موضوع است؛ یعنی چنانچه در مالک ارزیابی
عملکرد سازمان ها میزان گرایش به ورزش تفریحی کارکنان گنجانده شود و سازمانها ملزم به ارائة
گزارش سالیانهای در جهت فعالسازی کارکنان زن شوند؛ این امر اهمیت یافته و اجرا میشود .مدیریت
شهری مسئلة دیگری است که ب ر روی فعالیت بدنی شهروندان تأثیرگذار است .بافت شهری و مبلمان
شهری ما ،منطبق با اصول فعالیت بدنی نیست .از طرفی مسیر پیادهروها نیز باید مناسب پیادهروی
افراد با تمام شرایط (مسن ،کودک ،معلول و  )...باشد .راهکار توسعة ورزش تفریحی و فعالیت بدنی
رفع اشکاالت فنی در مبلمان شهری است که باعث القای کمتحرکی میشود .در تحقیقات مختلف نیز
به مسائل مدیریتی به عنوان موانع پیشروی ورزش تفریحی زنان تأکید شده است؛ به عنوان مثال در
تحقیق غفوری و همکاران ( )2012و میرغفوری ،صیادی و همکاران ( )2009عدم توجه مسئوالن به
ورزش زنان در جامعه از موانع مؤثر بر مشارکت کمتر زنان در ورزش برشمرده شد و کریمی و باقری
( )2009نحوۀ مدیریت و برنامهریزی ورزش در سطح کالن را مانعی بر سر مشارکت تفریحی زنان
دانستند.
شرايط زمینهای :آموزش و مبانی علمی ،عوامل بیرونی ،عوامل درونی ،رسانه و تبلیغات،
زيرساختها و امکانات ورزشی ،منابع مالی و مديريت ورزشی.

1. Brownson & et al.
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آموزش و مبانی علمی :نتایج این تحقیق بر نقش بااهمیت آموزش در وضعیت حال و آینده جامعه
تأکید دارد .آموزش در دو بخش آموزش عموم مردم و آموزش مدیران و مربیان میتواند منجر به تغییر
باور و نگرش در جامعه ،افزایش آگاهی در ارتباط با فواید سالمتی ورزش ،یادگیری شیوههای صحیح
فعالیت بدنی و  ...شود .قابل ذکر است درک اهمیت ورزش در زندگی و قرارگیری آن در برنامة روزانه
افراد ،نیاز به آموزش از سنین پایین دارد .در سطح جامعه نیز نیاز به تربیت نیروی انسانی متخصص
در ورزش های تفریحی است ،افرادی مطلع و متخصص که بتوانند در بوستانها و فضاهای ورزشی به
مردم آگاهی دهند و با متناسب سازی ورزش با شرایط فردی شرایط تجربهای لذتبخش و مستمر را
برای زنان فراهم آورند .در این راستا لزوم تربیت نیروی علمی متخصص در دانشگاهها در ورزش
تفریحی ضرورت دارد .هم راستا با نتایج تحقیق حاضر ،فقدان آگاهی کافی زنان از فواید سالمتی و
اهمیت ورزش جزو مواردی بود که در تحقیق چیا )2011( 1مورد تأیید قرار گرفته است.
عوامل بیرونی :نتایج تحقیق حاضر حاکی از آنست که نگرش ،ممانعت و تشویقهای خانواده از
فعالیتهای ورزشی فرزندان و وجود ورزش در برنامة زندگی خانواده ،تأثیر شایان توجهی در میزان
مشارکت دارد .تحقیقات مختلف همسو با این نتایج نیز مؤید اهمیت عوامل بیرونی هستند از جمله
موانع خانوادگی که میتوان به تعهدات خانوادگی ،مخالفت والدین و همسر با ورزش ،ورزش نکردن
اعضای خانواده ،وضعیت اقتصادی خانواده ،مراقبت از فرزند و وظایف خانهداری و ترس والدین از افت
تحصیلی دختران اشاره کرد (میرغفوری .)2009 ،از طرفی عوامل بین فردی که به رابطة فرد با
همساالن ،دوستان ،همکاران و جامعه ارتباط دارد در گرایش زنان به ورزش تفریحی نقش دارد و از
عوامل مؤثر بر مشارکت زنان است .تحقیقات آنازا و مکدوئل ( )2013و کشکر و احسانی ()2007
موانع بین فردی (مثل نبود همراه و روابط اجتماعی) را در مشارکت زنان تأیید کردهاند.
عوامل درونی :با توجه به وجود ویژگیهای فیزیولوژیکی خاص زنانه و خصوصیات روانشناختی
ایشان ،سالیق مختلف ،باورها و ویژگیهای فردی ،ضرورت دارد تنوعی از ورزشها با شرایط مختلف
فراهم گردد تا زنان و دختران انگیزه یابند و متناسب با عالیق و ویژگیهای خود به ورزش مناسب
بپردازند .بر اساس نتایج تحقیقات مختلف موانع شخصی زنان ایرانی شامل نداشتن انگیزۀ الزم ،تنبلی
و بیحوصلگی ،کمبود عالقه ،خجالتی بودن و عدم خودباوری و اعتماد به نفس زنان (میرغفوری،
 )2009ناآگاهی ،توانایی و مهارت ،عالقه ،آمادگی و سالمتی (احسانی و عزبدفتران )2003 ،و  ...است.
رسانه و تبلیغات :رسانه به عنوان ابزاری قوی میتواند در ایجاد فرهنگ ورزش در اجتماع بسیار
تأثیرگذار باشد .رسانه علیالخصوص تلویزیون در ارتباط با ورزش زنان به شدت سوگیری دارد و
هژمونی مردانه بر کلیة برنامهها و اخبار ورزشی حاکم است .الزم است فرهنگسازی از طریق تبلیغات
1. Cheah
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ورزش زنان در اماکن عمومی (رسانه ،پارکها ،اتوبوسهای شهری و  ،)...الگوسازی زنان ورزشی موفق
در رسانه و استفاده تبلیغاتی از آنها و  ...در دستورکار قرار گیرد .تحقیقات مختلف نیز بر تأثیر مثبت
تبلیغات هدفمند بر گرایش به ورزش تفریحی اذعان داشته (مایلز 2001 ،1و بومن ،بلیو و
همکاران )2001،2و همچنین به سهم اندک ورزش زنان از پخش تلویزیونی علیرغم افزایش حضور
ورزشی زنان ،اشاره شده است (کوکی.)2013 ،3
زيرساختها و امکانات ورزشی :جزو عوامل مؤثر بر میزان مشارکت زنان در ورزش تفریحی در
کشورهای مختلف محسوب میشود (چیا 2011 ،و هانگ .)2012 ،در تحقیقات مختلف از عوامل
مربوط به امکانات شامل عدم دسترسی به فضاها و سالنهای ورزشی مناسب زنان ،کمبود و گرانی
وسایل ورزشی زنان ،نامناسب بودن وقت فعالیت اماکن ورزشی (میرغفوری ،)2009 ،کمبود وسایل
نقلیه و حمل و نقل عمومی (احسانی و عزبدفتران ،)2003 ،عدم سرمایهگذاری الزم در توسعة اماکن
ورزشی زنان (موتمنی و همکاران )2014 ،و  ...یاد شده است .یافتههای این تحقیق عالوه بر تأیید
موارد فوق الذکر ،مؤید این مطلب است که در دسترسی به امکانات و زیرساختها بین زنان و مردان
عدالت رعایت نمیشود .از لحاظ کیفی و کمی ،بهترین زمانها و امکانات در اختیار مردان است.
منابع مالی :در تحقیق حاضر منابع مالی از زیربخشهای بودجه و درآمدزایی شکل گرفت .طبق نتایج
حاصل از این تحقیق ،میزان بودجه و اعتبارات تخصیصی کم به ورزش بانوان و عدم سرمایهگذاری
الزم در توسعة اماکن ورزشی مناسب زنان از عوامل بازدارندۀ توسعة ورزش تفریحی زنان است که در
تحقیقات کریمی و باقری ( ،)2009موتمنی ،همتی و همکاران ( )2014و میرغفوری ،صیادی تورانلو
و همکاران ( )2009نیز تأیید شده است .دراین راستا اختصاص بودجه کافی از مهمترین راهکارهای
توسعة ورزش تفریحی در جامعه است و این به عنوان نتیجه در تحقیق آفرینش خاکی و همکاران
( )2005و عادلخانی و همکاران ( )2012نیز آمده است .خبرگان معتقد بودند بودجة تخصیصی به
ورزش تفریحی با توجه به اهمیت آن در سطح جامعه ،همچنان کافی نیست .از طرفی از میزان بودجه
موجود در سطوح مختلف جامعه ،دانشگاه و سازمانها ،بخش اعظم آن صرف بخش مردان شده و به
نسبت جمعیت تقسیم نمیشود .از طرفی بودجه بخش همگانی فدراسیونها هم در این بخش معمو ًال
هزینه نمیشود .همة این مسائل مانعی بر سر راه توسعة مطلوب ورزش تفریحی زنان است .رویکرد
پیشگیرانه در مبحث سالمت جامعه نیز موضوعی شعارگونه در جامعة ماست .متأسفانه نگاه بلندمدت
وجود ندارد و به جای صرف هزینه در بخش ورزش تفریحی ،بودجهای قابل مالحظه در بخش درمان
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جامعه صرف میشود .درآمدزایی ورزش زنان نیز بخش مهمی است .یکی از ضعفهای ورزش زنان در
جامعة ما که بر روی توسعة آن نیز تأثیر گذاشته ،بازاریابی در این حوزه است .بخش زنان پتانسیلهای
خاص خود را دارند و با توجه به گستردگی جامعه مخاطب ،مدیران ورزشی در جذب اسپانسرهای
مرتبط و مناسب در این حوزه ناکام بودهاند .در حالیکه صنایع مختص زنان و صنایع مرتبط با اقالم و
لوازم منزل و خانهداری میتوانند در حوزۀ ورزش زنان کسب منفعت کرده و متقابالً حمایت ایشان به
عنوا ن اسپانسر باعث رشد و توسعة ورزش تفریحی و قهرمانی زنان شود .با درآمدزا شدن حوزۀ ورزش
زنان ،امکان استقالل تصمیمگیری برای مدیران این بخش فراهم میشود و در ابعاد مختلف پیشرفت
حاصل میشود.
مديريت ورزشی :نتایج تحقیق حاضر حاکی از آنست که در بخش مدیریت ورزشی کشور مدیریت
مردساالرانه حکمفرماست .این امر باعث شده ،شایستهساالری اتفاق نیفتاد و در برابر حضور زنان
مقاومت شود .مدیریت زنان در ورزش در حال حاضر در دو قالب انحصاری معاونت زنان در وزارتخانه
و نواب رئیس در فدراسیونها قرار دارد .نکته قابل تأمل اینست که اگر زنان شایستگی و استحقاق
دارند چرا بهجای ریاست ،نائب رئیسی به ایشان تعلق میگیرد .از طرفی برخی خبرگان معتقد بودند
که نائب رئیسی زنان باعث شده کلیة مسائل مربوط به بخش زنان فدراسیون برعهدۀ این بخش قرار
گیرد و مابقی فدراسیون عمالً به امورات مردان بپردازند که این خود به ضرر ورزش زنان است .عدهای
هم معتقد بودند در وضعیت فعلی مدیریتی زنان در ورزش ،این نائب رئیسیها از عدم حضور زنان در
عرصه بهتر است .واقعیت دیگری که در ارتباط با ورزش زنان وجود دارد حواشی تهدید کنندۀ آنست،
حواشی که بخشی از آن از مسائل فرهنگی نشأت میگیرد و بخشی از آن حاصل تفکرات مدیران مرد
است .به همین سبب در بسیاری از مواقع مدیران مرد به بهانة احتمال بروز این گونه حواشی ،مانعی
بر سر مسیر توسعة ورزش زنان هستند .مسئلة دیگر ،رویکرد فعلی مدیریت ورزش در سطوح باالیی،
ورزش قهرمانی است و مدیران در پی دستیابی به مدال و قهرمانی ،تمرکز خود را به این بخش معطوف
میکنند و به بخش تفریحی اهمیت الزم را نمیدهند .در حالیکه همواره سخنانی که بیشتر شعارگونه
هستند در زمینة ورزش تفریحی خصوصاً زنان مطرح شده ،اما بهصورت عملی تحقق نمییابد .وجود
بخشهای مختلف تصمیمگیر ورزشی در کشور و تعدد مدیریتهای مستقل در ارگانهای مختلف،
معزل دیگری است که مسبب بسیاری از موازیکاریها و صرف انرژی و هزینههایی است که متناسب
با آن شاهد بازدهی الزم نیستیم .در راستای نتایج حاصله ،در تحقیق موتمنی ،همتی و همکاران
( ) 2014به عدم توجه کافی مسئوالن به ورزش زنان و وجود فرهنگ مردمحوری در مدیریت ورزش
اشاره شد و میرغفوری ،صیادی و همکاران ( )2009نیز به عدم توجه مسئوالن به ورزش زنان در
جامعه تأکید داشتهاند .آصفی و همکاران ( )2013در تحقیق خود از نیروهای انسانی تأثیرگذار بر
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توسعة ورزش همگانی در کشور ،وجود مدیران و کارکنان شایسته و متخصص در بخش ورزش همگانی
را برمیشمرد.
براساس نتايج حاصل از اين تحقیق ،راهبردها و چند اقدام مقتضی توسعة ورزش تفريحی
زنان بطور عمومی و در پنج سطح مختلف آن (آموزشی ،غیررسمی ،درون سطحی ،ورزش
برون سطحی و باشگاهی) به شرح ذيل است:
راهبرد عمومی :تدوین برنامه راهبردی توسعة ورزش تفریحی زنان -فرهنگسازی عمومی در جامعه
جهت اشاعة ورزش تفریحی زنان -بهکارگیری تمهیدات الزم جهت اشاعة ورزش تفریحی زنان
اقدامات مقتضی :تدوین و اجرای برنامه راهبردی جهت تعیین مسیر راه توسعه ،تمهیدات و حمایت-
های دولتی (سوبسید ،حمایتهای غیرمادی ،حمایتهای دولتی از ورزش تفریحی ،حمایت ارگانها
از ورزش تفریحی زنان) ،حمایتهای غیردولتی (حمایت خانواده و اطرافیان ،سمنها ،بخش خصوصی)،
قوانین و مقررات (قوانین حمایتی از ورزش زنان) از اقدامات کلی و حمایتی برای همه سطوح است،
در ادامه به راهبردهای مؤثر در توسعة هر بخش ورزش تفریحی بهصورت تفکیکشده پرداخته میشود:
راهبرد ورزش آموزشی :استقرار نظام جامع آموزشی نوین و کارآمد ،تحقیق و توسعة ورزش تفریحی
زنان -طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی ورزش تفریحی زنان
اقدامات مقتضی :با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،برای توسعة ورزش آموزشی نیاز به نظام جامع
آموزشی برای ورزش کشور است و اجرای موارد زیر ضرورت دارد :به روزرسانی آموزش رشتههای
مختلف ،به روزرسانی انواع ورزشهای فعال در سیستمهای آموزشی از قبیل آموزش و پرورش و
آموزش عالی با توجه به نیاز و عالیق مخاطبان امروز ،برنامهریزی مدیریت ورزش باید برای هر مرحلة
زندگی افراد جامعه (مثالً ورزش برای دوران بارداری و  ،)..الگو کردن زنان قهرمان ورزشی ،فراهمآوری
محیطهای جذاب ورزشی در آموزش و پرورش ،ارائة سوبسید و تسهیالت برای دختران دانشجو جهت
شرکت در کالسهای آموزشی فوق برنامه ،تربیت نیروی متخصص و کاربلد و بهکارگیری صحیح ایشان
جهت اشاعة ورزش تفریحی.
راهبرد ورزش غیررسمی :تسهیل شرایط حضور عمومی زنان جامعه در ورزش تفریحی
اقدامات مقتضی :مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،در ورزش غیررسمی ،باید دسترسی آسان ،ایمن و
ارزان فراهم شود تا افزایش مشارکت حاصل شود .قاعدت ًا برای فعال کردن جمعیت میلیونی نیاز به
طیف وسیعی از ورزشها متناسب با سالیق و ویژگیهای افراد است .از طرفی باید فدراسیونها با
تسهیل رشتههای خود شرایط تجربه آن را در قالب ورزش تفریحی برای عموم فراهم آورند .به عنوان
نمونه شطرنج خیابانی ،میزهای فوتبال دستی در اماکن عمومی و  . ...افزایش فضاهای روباز باعث
افزایش مشارکت گروهی از زنان میشود .رفع اشکاالت فنی در مبلمان شهری است واستاندارد شدن
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پیادهروها باعث افزایش پیادهروی در سنین و شرایط جسمانی مختلف میشود .فراهمآوری شرایط
ایمن جهت دوچرخهسواری ،اسکیت و  ...در بوستانها و خیابانها باعث افزایش ورزش غیررسمی
میشود.
راهبرد ورزش درونسطحی و برونسطحی :بهکارگیری تمهیدات سازمانی برای توسعة ورزش
تفریحی کارکنان زن و خانوادههای ایشان
اقدامات مقتضی :نتایج تحقیق حاضر حاکی از آنست که فراهمآوری محیطهای جذاب ورزشی و
ارائة سوبسید به کارکنان زن و خانوادههای ایشان در سازمانها بسیار مؤثر است .مدیریت ورزشی باید
با تقسیم کار و کاهش موازیکاریها سازمانها را جهتدهی کرده تا تسهیالت خود را در جهت
خدماتدهی ورزش تفریحی ارائه دهند .از طرفی قرارگیری ورزش زنان در شاخصهای ارزیابی عملکرد
سازمان راهی بسیار مؤثر در توسعة ورزش تفریحی زنان شاغل است .سازمانها در ارتباطات بین
سطوح مختلف مشکل دارند ،این امر باعث شده مسابقات صرف ًا بین کارکنان یک ارگان برگزار شده و
این تعداد و تنوع مسابقات تفریحی را کاهش میدهد.
راهبرد ورزش باشگاهی :تمهیدات حمایتی نظارتی از باشگاهها -تحوالت مقتضی در باشگاهها
اقدامات مقتضی :مطابق با نتایج تحقیق ،ورود رشتههای جذاب و مورد پسند دختران و کاهش
محدودیتهای زمانی و امکاناتی در دسترسی به باشگاهها بسیار راهگشا خواهد بود .الزم است همراستا
با دیگر کشورها ،باید هر فدراسیون باشگاههای تخصصی خود را راه اندازی کند .الزم است باشگاههای
تخصصی هر ردۀ سنی و شرایط خاص وجود داشته باشد .مثالً باشگاه برای مبتالیان به ام اس و ،...
باشگاه اختصاصی کودکان و  . ...از طرفی الزم است سوبسیدهایی جهت تشویق باشگاههای زنانه در
نظر گرفته شود ،باشگاه هایی که در تمام ساعات کاری به زنان خدمات ورزشی مناسب و جذاب ارائه
دهند .توزیع رشته های ورزشی مختلف از نظر جمعیت و از نظر رشته نیز متناسب نیست .سیستم
نظارتی قوی برای بازرسی از کیفیت خدمات ورزشی باشگاهها و متناسبسازی بسیار ضرورت دارد.
پیامدهای حاصل از توسعة ورزش تفريحی زنان :مرور و تحلیل مصاحبهها در بخش نتایج نشان
میدهد پیامد توسعة ورزش تفریحی زنان ،افزایش میزان مشارکت جامعه در ورزش تفریحی خواهد
بود که به چهار بخش پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ،پیامدهای اقتصادی ،پیامدهای مدیریتی و
پیامدهای فردی قابل تقسیم است.
پیامدهای فردی شامل دو زیر بخش بهبود سالمت فردی و ارتقای سطح رضایتمندی شخصی است.
ارتقاء سالمت فردی حاصل بهبود سالمت روانی ،کاهش استرس و افسردگی ،بهبود سالمت جسمانی،
تناسب اندام خواهد بود و ارتقاء رضایتمندی فردی شامل احساس لذت از زندگی ،ایجاد شور و نشاط
فردی ،افزایش سطح امید به زندگی ،بهبود کیفیت زندگی و کسب تجارب جدید است .در تحقیقاتی
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مختلفی پیامدهای فردی مشارکت ورزشی مورد تأیید قرار گرفته است؛ از جمله در تحقیق ثالثی
( )2011مشارکت ورزشی باعث پیشرفت در کلیة ابعاد شادی در زنان یائسه شد .در تحقیق ایم1
( )2014رابطة مثبت میان سالمت جسمانی با سطوح فعالیتبدنی تفریحی مورد تأیید قرار گرفت.
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ،شامل دو زیربخش پیامدهای فرهنگی و پیامدهای اجتماعی است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد پیامدهای اجتماعی توسعة ورزش تفریحی زنان در جامعه شامل کاهش
بزهکاری اجتماعی ،افزایش بازدهی اجتماعی ،ایجاد شور و نشاط عمومی ،افزایش ارتباطات و تعامالت
اجتماعی ،تشویق و گرایش دیگر اعضای خانواده به ورزش تفریحی خواهد بود .پیامدهای فرهنگی
شامل فرهنگسازی و آموزش عمومی ،ارزش شدن ورزش و ورزشکار ،تبلیغ و ترویج ورزش توسط
زنان در خانواده و جامعه است .یکی از تحقیقات موید ،پژوهش وود )2011( 2است که از عوامل شروع
مشارکت و استمرار در ورزش را ایجاد فرهنگ گروهی در مشارکت ورزشی دانست.
پیامدهای اقتصادی ،شامل دو زیر بخش نتیجه اقتصادی بر زندگی فردی و نتیجه اقتصادی بر زندگی
اجتماعی است .نمود این بخش در زندگی فردی شامل کاهش هزینههای درمانی (جسمی-روانی) و
کمک به اقتصاد خانواده است .نمود آن در بخش اجتماعی شامل کاهش هزینههای درمانی تحمیلی
به دولت ،کمک به اقتصاد جامعه و صرف بودجه در بخشهای عمرانی و همچنین افزایش بازدهی
اجتماعی است .یکی از تحقیقات مؤید ،پژوهش کوتس )2007( 3است که نشان میدهد از میـان
اثـرات مسـتقیم اقتصادی ورزش میتوان ایجاد فرصتهـای شـغلی مرتبط را از مهمترین اثـرات
اقتصـادی صـنعت ورزش و سـایر صنایع مرتبط بهشمار آورد.
پیامدهای مدیریتی شامل زیربخشهای مدیریت بهینه اماکن و فضاهای ورزشی ،برنامهمحور شدن
سازمانهای مرتبط ،جلوگیری از موازیکاریهای سازمانی ،افزایش امکانات و فضاهای ورزش تفریحی،
اشتغال زایی ،تحقق وظیفة ملی رسانه نسبت به ورزش زنان است .مدیریت بهینه اماکن و فضاهای
ورزشی منجر به استفاده بهتر از اماکن ،زیرساختها و امکانات موجود در راستای ارتقای ورزش تفریحی
میشود .در تحقیق حسینی و همکاران ( )2013نشان داده شده که هر چه تسهیالت بیشـتری در
دسترس باشد ،میزان فعالیت جسمانی افراد جامعه بیشتر خواهد بود.
باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان بر ضرورت توسعة ورزش تفریحی زنان ایرانی که یکی
از گزینههای مؤثر اوقات فراغت است تأکید کرد .زیرا اوقات فراغت و ورزش تفریحی به عنوان عاملی
مبارز جهت رویارویی با انواع بیماریها ،خألها و کمبودهای اجتماعی مطرح است (کا و همکاران،
2017؛ سوان و همکاران 2018 ،و هسو .)2018 ،مرور تحقیقات نشان میدهد زنان و دختران ایرانی
1 . Eime
2. Wood
3. Coates
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به اندازۀ کافی دارای فعالیت بدنی مفید نیستند و این زنگ خطری برای سالمت جامعه محسوب
میشود (عباسقلیزاده .)2017 ،در سالیان اخیر ارتقاء سالمت به یک رویکرد مبتنی بر محیط تبدیل
شده که سالمت فرد را در چارچوب اکولوژیکی قرار میدهد (هریس و گروت جانس .)2012 ،1این
بدان معناست که رفتار فرد به سادگی قابل تفسیر نیست و عالوه بر مسائل درونی ،باید به محیط
فیزیکی و اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند ،توجه داشت (بائومن و همکاران .)2012 ،2با توجه
به الگوی حاصل ،در طی زمان عدم یکسانی حقوق مردان و زنان باعث عدم تحقق حقوق شهروندی
زنان جامعه شده است .از طرفی با فراگیری سبک زندگی غیرفعال ،کاهش سالمت جسمانی و روانی
خصوصاً افزایش افسردگی ،اضطراب و  ...اتفاق افتاده است و با توجه به نقشهای مختلفی که برعهده
زنان جامعة ماست بی شک بیتوجهی به این مهم باعث کاهش نشاط اجتماعی میشود .این در
حالیاست که ماهیت تأثیرگذار ورزش تفریحی در تحقیقات مختلف تأیید شده است و تحوالت داخلی
و خارجی ورزش زنان در داخل و خارج میطلبد که در راستای توسعة ورزش تفریحی زنان گامهای
اساسی برداشته شود .این امر نیازمند تغییر نگرش عملی مدیران باالدستی به سوی ورزش تفریحی
است .الگوی حاصل با معرفی بستر فعلی ورزش تفریحی زنان و ارائة کاستیها و نیازمندیها میتواند
درک عمیق و شناختی روشن از وضعیت فعلی ورزش تفریحی زنان ایرانی با توجه به ویژگیهای
فرهنگی دینی حاکم بر جامعه برای تصمیمگیران این عرصه فراهم آورد .از طرفی شناسایی این عوامل
منجر به ارائة راهبردهای مؤثر جهت جبران عقبماندگی موجود شده و در صورت اجرای راهبردها،
پیامدهای حاصل را معرفی میکند .از آنجا که تاکنون چنین چارچوب فراگیری مختص زنان ایرانی
وجود نداشته است و جهت جبران عقبماندگیهای ورزش تفریحی زنان نیاز به شناختی عمیق و
صحیح از این حیطه بود ،این پژوهش انجام گرفت .با توجه به ابعاد به دست آمده برای توسعة ورزش
تفریحی زنان و زیرمقولههای مربوط به آن ،پیشنهاد میگردد در برنامهریزی و اجرای برنامهها به این
ابعاد توجه ویژهای شود و به عنوان مبنایی برای تدوین برنامهها و فعالیتهای راهبردی ورزش تفریحی
زنان مورد استفاده قرار گیرد.
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