
 
1388  تابستان _ مديريت ورزشي    

83 -100 :ـ ص ص  1شمارة    
86 / 12 / 11: تاريخ دريافت    
87/ 03/ 09: تاريخ تصويب    

 
  

بررسي  و تحليل مسائل و مشكالت مؤثر بر مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي بررسي  و تحليل مسائل و مشكالت مؤثر بر مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي 
  ))دختران دانشجوي دانشگاه يزددختران دانشجوي دانشگاه يزد: : مطالعة موردي مطالعة موردي ((

  
   سيد حيدر ميرفخرالديني  سيد حيدر ميرفخرالديني __ن صيادي تورانلو ن صيادي تورانلو حسيحسي  __ 11سيدحبيب اله ميرغفوريسيدحبيب اله ميرغفوري

دكتري دكتري  دانشجوي  دانشجوي __عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و رئيس دانشكدة اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزدعضو هيأت علمي دانشگاه يزد و رئيس دانشكدة اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد
   عضو هيأت علمي و مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه يزد  عضو هيأت علمي و مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه يزد __مديريت دانشگاه تربيت مدرس مديريت دانشگاه تربيت مدرس 

  
  

  
 

 چكيده
اما با وجود سير فزايندة . جتماعي در جامعة ايران پررنگ تر از گذشته شده استامروزه نقش زنان در فعاليت هاي ا

با توجه به نقش محوري . حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي، مشاركت و حضور آنان در فعاليت هاي ورزشي محدود است
يد بررسي و زمينه هاي حضور ورزشي در سالمت زنان به عنوان مادران جامعه و به تبع آن سالمت فرزندان، اين موضوع با

بررسي مطالعات مشابه و استفاده از ديدگاه هاي ا بلذا در اين تحقيق . پررنگ تر آنان در عرصه هاي ورزشي فراهم شود
صاحب نظران با روش دلفي، موانع مؤثر بر مشاركت كمتر زنان در ورزش در پنج بعد اجتماعي، فرهنگي، شخصي، خانوادگي 

. شناسايي شد و با استفاده از روش هاي استنباط آماري تأثيرگذاري اين موانع مورد تاييد قرار گرفت ادي  اقتص-و امكاناتي 
در پايان نيز براي رفع اين . با توجه به گستردگي جامعة زنان، اين تحقيق در جامعة دانشجويان دختر دانشگاه يزد انجام شد

  . ارائه شده استموانع پيشنهادهايي بر اساس تحليل هاي انجام شده 
  
  

  واژه هاي كليدي
  . زنان، ورزش زنان، موانع، روش دلفي، روش هاي آماري
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  مقدمه

در عصر حاضر، ورزش به عنوان ابزاري چند بعدي در حوزه هاي مختلف تاثيرات گسترده اي به جا مي 
خش، آموزش و پرورش به امروزه ورزش در سالمت افراد، گذراندن اوقات فراغت سالم و با نشاط و لذت ب. گذارد

ويژه در نسل نوجوان، ايجاد روابط اجتماعي سالم در جامعه، پيشگيري از ابتال به بيماري ها، پيشگيري از بسياري 
  . از مفاسد اجتماعي و انحرافات اخالقي نقش خود را متجلي ساخته است

مي، روحي، رواني و اجتماعي ورزش يكي از راه هايي است كه افراد مي توانند به كمك آن بر فشارهاي جس
تحقيقات نشان داده اند، اشخاصي كه به طور . ناشي از زندگي در دنياي متالطم و پرتنش امروزي فايق آيند

منظم به ورزش مي پردازند، كمتر از ديگران دچار ناراحتي هاي قلبي و عروقي مي شوند، فشارهاي عصبي 
يشتري برخوردارند، اين افراد همچنين به زندگي خوشبين ترند نفس بكمتري را تحمل مي كنند و از اعتماد به 

  ). 22، 10، 2((و كمتر دچار افسردگي مي شوند 

در حقيقت امروزه انگيزة مردم دنيا از شركت در فعاليت ورزشي، رسيدن به درجات باال و دست يابي به شعار 
ستي، نشاط ، روابط اجتماعي و دوري از نيست، بلكه كسب سالمت، تندر) سريع تر، باالتر و قوي تر(المپيك 

  ). 4، 7، 3(بيماري ها، علل مهم شركت در ورزش است 

 ميليون نفر در فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته شركت مي كنند كه 15امروزه در فرانسه دليل به همين 
 ورزش موجب شده است توجه مردم آلمان به). 26( ميليون نفر است 5/6 ساله آن ها حدود 14 تا 6تعداد افراد 

 درصد 5/28 درصد كل جمعيت اين كشور به 7/6 به ورزش مي پرداختند، يعني 1952تعداد افرادي كه در سال 
  ). 28، 27( برسد 2000در سال 

اين مسئله به دليل . ورزش زنان، امروزه به عنوان يكي از موضوعات اساسي در حيطة ورزش مطرح است
يقات نشان داده است كه پرداختن به ورزش و فعاليت هاي بدني در زنان، تاثير تحق. ويژگي جسماني زنان است

با وجود نقش مهم . عميقي بر دوران بارداري، شيردهي و همچنين سالمتي در دوران كهنسالي خواهد گذاشت
عه سالمت زنان، هنوز جامعة ايران به اهميت و ضرورت ورزش در بين دختران كه مادران آيندة جامورزش در 

به عبارت ديگر، عدم . سالمت افراد جامعة آينده در گرو سالمتي آنان است، پي نبرده استمحسوب مي شوند و 
تحرك جسماني دختران و بانوان يعني محروم شدن بخش مهم جامعه از سالمتي و بهداشت جسماني و رواني، 

بنابراين . عه به دنبال خواهد داشتشادابي و كارايي الزم كه بي شك لطمه هاي جبران ناپذيري براي كل جام
در عرصة ورزش فراهم ضرورت دارد تا مسئوالن امر شرايط و زمينه هاي الزم را براي حضور بيشتر و فعاالنة زنان 

در اين راستا بايد با بررسي هاي اوليه، مسائل و مشكالت موجود در اين راه شناسايي و با رفع اين موانع . سازند
  . اي سطح ورزش زنان برداشته شودگام مؤثري در ارتق
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اين پژوهش در صدد است تا موانع مؤثر بر حضور زنان ايران را در عرصه هاي ورزشي شناسايي كند و 
با توجه به گستردگي جامعة زنان، اين تحقيق به صورت موردي در جامعة . راهكارهاي رفع اين موانع را ارائه دهد
  . ددانشجويان دختر دانشگاه يزد انجام ش

  

  چارچوب نظري 
همان طور كه در بيست سال گذشته، موقعيت زنان در نقش هاي اجتماعي به سرعت تغيير يافته، تحقيقات 
زيادي هم در زمينة فعاليت هاي ورزشي آنان در اوقات فراغت و عوامل بازدارندة اين فعاليت ها صورت گرفته 

هاي ورزشي به منظور  اي به فعاليت ه طور فزايندهنتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه زنان ب). 11(است 
اما با وجود اين سير فزاينده هنوز ). 20(كسب سالمتي، اندامي متناسب و مشاركت هاي اجرايي رو آورده اند 

شايان ذكر است كه اين خود معلول علل مختلفي است كه از هر كشور به . حضور زنان در ورزش كمرنگ است
در زمينة شناسايي عوامل بازدارندة مشاركت زنان در ورزش، تحقيقات متعددي در . كشور ديگر متفاوت است

  . داخل و خارج انجام گرفته كه برخي از آنها به شرح زير است

 به بعد، در زمينة بررسي و شناخت عوامل بازدارندة فعاليت هاي ورزشي و تفريحي، تحقيقاتي 1970از سال 
هشگران، طرح هاي تحقيقاتي زيادي ارائه دادند و به اجرا در آوردند كه در همة در خارج از كشور انجام شد و پژو

آن ها، موانع شخصي و اجتماعي موجود براي مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي و تفريح بررسي مي شود 
)21 ،14 ،15 .(  

كمبود وقت، عدم  ، احساني، هندرسون و همكارانش در پژوهش هاي خود نشان دادند كه ١رومزا و هوفمان
  ). 21، 16، 29(عالقه، كمبود امكانات و سرمايه، موانعي براي حضور زنان در فعاليت هاي تفريحي و بدني اند 

، احساني و همكارانش ، مهدي پور و عتيقه چي در بررسي عوامل بازدارندة مشاركت زنان در ٢سرلي و جكسو
ت در فعاليت هاي ورزشي، با موانع بيشتري نسبت به ، نشان دادند كه زنان براي مشاركهاي ورزشي فعاليت

نداشتن همراه براي : آنها علل حضور نيافتن زنان در فعاليت هاي ورزشي را چنين ذكر كردند . اند مردان مواجه
 ورزشي، تعهدات خانوادگي، كمي اطالعات، خجالتي بودن، كمبود وسايل نقليه و ناتوانيهاي  مشاركت در فعاليت

احساني و همكارانش، هندرسون و همكارانش، نشان دادند، يكي از علل بازدارندة ). 9، 8، 17 ،32(جسمي 
هاي ارائه شده و از وجود خدماتي  هاي ورزشي، اطالع رساني ناكافي به افراد است، زيرا آنها از سرويس فعاليت

  ). 21، 17(براي فعاليت هاي ورزشي ناآگاهند 

                                                            
1 - Romsa and Hofman 
2 - Searle and Jackson 
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ت هاي ي نشان دادند كه عوامل مهارت و سالمتي، براي شركت در فعال و احساني١رومزا و هوفمان، ديم
ورزشي نقش بسزايي دارد، به طوري كه ناتواني آنها در مهارت و سالمتي، مانع شركت در اين فعاليت ها خواهد 

  ). 16، 14، 29(شد 

ة الزم، نبودن برنامه نتايج ديگر تحقيقات در ايران نشان دادند كه كمبود عالقه، كمبود وقت، نداشتن انگيز
ريزي صحيح در دانشگاه، نداشتن دسترسي به سالن هاي ورزشي، كمبود و گراني وسايل ورزشي، محدوديت 
هاي اجتماعي و فرهنگي و مخالف والدين، از عوامل مشاركت نداشتن فعال دانش آموزان و دانشجويان دختر در 

  ). 18، 17، 8، 6، 5(فعاليت هاي ورزشي است 

داري و اوقات  حقيق در مورد فعاليت هاي فيزيكي زنان شاغل در دانشگاه در سه حيطة شغلي، خانهنتايج ت
 ساعت در هفته فعاليت 5/2هاي فيزيكي اوقات فراغت، فقط   ساعت فعاليت1/9فراغت، نشان داد كه زنان از 

 سطح تحصيالت و ورزشي زنان شاغل فقط باهمچنين مشخص شد كه وضعيت فعاليت هاي . هاي ورزشي دارند
دار آماري دارد، به طوري كه درصد فعال بودن زنان با تحصيالت دانشگاهي و همچنين  نوع شغل، ارتباط معني

  ). 9(زنان شاغل هيأت علمي بيشتر بود 

نتايج تحقيق ديگري كه در زمينة بررسي عوامل بازدارندة مشاركت فعاليت هاي ورزشي دختران دانشجو، 
ني كه در فعاليت هاي ورزشي شركت نمي كنند، تاثير عوامل بازدارنده، مثل وسيله نقليه، نشان داد دانشجويا

  ). 1. (روابط اجتماعي، ناآگاهي، مهارت و سالمت را بيش از ديگر عوامل مي دانند

ي شبرخي ازتحقيقات نيز با تاكيد بر عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزه در زنان براي مشاركت در فعاليت هاي ورز
  :جام گرفته كه بعضي از اين عوامل به شرح زيرند ان

  ؛)45، 34، 31، 23، 19(حمايت والدين، اعضاي خانواده، همسر، همساالن و دوستان 

  ؛)33(تحصيالت و موقعيت هاي شغلي بانوان 

  ؛)36، 24، 13(معلمان واستادان، مراكز آموزشي و راديو و تلويزيون 

  ).30، 25، 12(خانواده حمايت اجتماعي زنان، به ويژه حمايت 

  

                                                            
1 - Demm 
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  تحقيقروش 

 تحليلي است كه به روش ميداني و با استفاده از روش پرسشنامه انجام –روش اين تحقيق از نوع توصيفي 
براي طراحي پرسشنامة پژوهش، ابتدا با بررسي كتابخانه اي پيشينة پژوهش، موانع مؤثر بر ورزش . شده است

اي تكميل اين موانع پرسشنامه اي بر اساس مفهوم پايه اي دلفي سپس بر. دختران دانشجو، شناسايي شد
سرانجام با بررسي ديدگاه هاي كارشناسان . طراحي و ميان كارشناسان كه استادان دانشگاه يزد بودند، توزيع شد

 آمده است، به دست آمد كه مبناي 1و صاحب نظران موانع اولية مؤثر بر دختران دانشجو، چنانكه در جدول 
  . ية پرسشنامة پژوهش قرار گرفتته

 

  فرضيه هاي پژوهشي 
  :بر اساس جدول موانع اولية مؤثر بر ورزش دختران دانشجو، فرضيه هاي پژوهشي چنين است 

   موانع اجتماعي بر عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش مؤثر است؛1- 1فرضية 

   مؤثر است؛ موانع فرهنگي بر عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش1- 2فرضية 

   موانع خانوادگي بر عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش مؤثر است؛1- 3فرضية 

   موانع شخصي بر عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش مؤثر است؛1- 4فرضية 

   موانع امكاناتي و اقتصادي بر عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش مؤثر است؛1- 5فرضية 

  .  دسته از موانع مؤثر ورزش دختران دانشجو، معنادار نيست تفاوت ميزان تاثير پنج2فرضية 
 

  گردآوري داده ها
   آن2 و پايايي1ابزار گردآوري داده ها و روايي

پرسشنامة مذكور . داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي پژوهشي با پرسشنامه اي گردآوري شد
  . ؤثر بر ورزش دختران دانشجو بود پرسش دربارة تاثير موانع م33 قسمت و شامل 6مبتني بر 

                                                            
1 - Validity  
2 - Reliability 
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از آنجا كه پرسشنامة مذكور بر پاية موانع شناسايي شده در پيشينة پژوهش و ديدگاه صاحب نظران و 
  . شود كارشناسان فراهم شده است، بنابراين روايي پرسشنامه خود به خود تاييد مي

آلفاي «توان به روش   كه از آن جمله ميشود هاي مختلفي به كار برده مي براي محاسبة ضريب پايايي، شيوه
تر باشد، بيانگر قابليت  نزديك% 100 هر چه به αكه مقدار .  اشاره كردSPSSافزار   به كمك نرم1»كرونباخ

در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسشنامه ازاين آزمون استفاده شد كه با توجه . اعتماد بيشتر پرسشنامه است
  . شود رسشنامه تاييد مي پايايي پ85/0به ضريب 

  جامعه و نمونة آماري پژوهش
جامعة آماري پژوهش شامل دانشجويان دختر دانشگاه يزد مي شود كه در زمان مطالعه تعداد آنها برابر با 

مقدار انحراف معيار بر اساس يك نمونه گيري (براي تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده شد .  نفر بود4238
  ) :تايي به دست آمده 50مقدماتي 
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 پرسشنامه به 200 نفر به دست آمد و بدين سان 200با توجه به دستور برآورد حجم نمونه، شمار آماري 
  ).62/0نرخ بازگشتي ( مورد جمع آوري شد 124طور تصادفي بين دانشجويان دختر توزيع و از اين تعداد، 

 

                                                            
1 - Cronbach’s Alpha  
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   مؤثر بر ورزش دختران دانشجوجدول اولية موانع. 1جدول 

  مؤلفه هاي فرعي   مؤلفه هاي اصلي

  الع رساني به زنان در مورد ورزشطعدم ا : 1مؤلفة 

عدم حمايت دوستان و همراهي آنان در مشاركت در فعاليت هاي  : 2مؤلفة 
  ورزشي

  شيعدم حمايت مراكز آموزشي همانند دانشگاه از مسائل ورز : 3مؤلفة 

عدم حمايت رسانه هاي جمعي از ورزش زنان و تبليغات الزم در اين  : 4مؤلفة 
  زمينه

  عدم توجه مسئوالن به ورزش زنان : 5مؤلفة 

  ترسيدن از آسيب هاي جسمي ناشي از ورزش : 6مؤلفة 

  موانع اجتماعي

  نبود الگوهاي موفق ورزش زنان در جامعه : 7مؤلفة 

  ت اسالمي و حفظ حجابرعايت شئونا : 8مؤلفة 

  وجود فرهنگ مرد محوري در جامعه ورزش : 9مؤلفة 

ترس از بيرون (مزاحمت ازجانب ديگران در مسير رفت و برگشت  : 10مؤلفة 
  )ماندن ازخانه هنگام تاريكي

  نگراني از نگرش منفي ديگران : 11مؤلفة 

  ترس از آسيب رسيدن به اعتقادات مذهبي : 12مؤلفة 

  موانع فرهنگي

  وجود تفكر تاثيرات منفي ورزش بر ظاهر زنانه  : 13فة مؤل
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  جدول اولية موانع مؤثر بر ورزش دختران دانشجو. 1ادامة جدول 
  مؤلفه هاي فرعي   مؤلفه هاي اصلي

محدوديت هاي مربوط به توانايي جسمي زنان براي انجام برخي از  : 14مؤلفة 
  ورزش ها

   زمان به علت مشغله زياد كاريكمبود وقت و : 15مؤلفة 
  كمبود عالقه : 16مؤلفة 
  نداشتن انگيزة الزم : 17مؤلفة 
  عدم مهارت هاي الزم : 18مؤلفة 
  تنبلي و بي حوصلگي : 19مؤلفة 
  خجالتي بودن : 20مؤلفة 

  موانع شخصي
  

  عدم خود اعتمادي و خودباوري زنان :21مؤلفة 
  دگيتعهدات خانوا: 22مؤلفة 
  مخالفت والدين و همسر با ورزش : 23مؤلفة 
  ورزش نكردن اعضاي خانواده : 24مؤلفة 
  وضعيت اقتصادي خانواده  : 25مؤلفة 
  مراقبت از فرزند و وظايف خانه داري : 26مؤلفة 

  موانع خانوادگي

  ترس والدين از افت تحصيلي دختران  : 27مؤلفة 
  وسايل نقليه و حمل و نقلكمبود  : 28مؤلفة 
  نان ه فضاها و سالن هاي مناسب ورزشي زعدم دسترسي ب : 29مؤلفة 
  كمبود و گراني وسايل ورزشي زنان  : 30مؤلفة 
  نامناسب بودن وقت فعاليت امكان ورزشي : 31مؤلفة 
  عدم سرمايه گذاري الزم در توسعة اماكن ورزشي زنان  : 32مؤلفة 

  موانع امكاناتي و اقتصادي

لباس (ت هاي ورزشي مربوط به زنان يراني هزينه شركت در فعالگ : 33مؤلفة 
  ... )و 
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  تجزيه و تحليل نتايج تحقيق 

  تحليل آماري داده ها
. در اين بخش داده هاي گردآوري شده از ديدگاه آمار توصيفي و سپس با آزمون هاي آماري بررسي شد

  .ريانس انجام شدبررسي هاي آماري با روش هاي آزمون فرض آماري و تحليل وا

 آمده 2 ، آزمون فرض آماري به كار رفت كه يافته هاي آن در جدول 1-5 تا 1- 1براي بررسي فرضيه هاي 
كدام از پنج دستة موانع است و همچنان كه ديده مي شود، نشان دهندة درستي همة فرضيه هاست، يعني هر 

  .  عدم گرايش دختران دانشجو به ورزش مؤثرند اقتصادي در–اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي، شخصي و امكاناتي 

  
  1-7 تا 1-1يافته هاي به دست آمده از بررسي فرضيه هاي . 2جدول 

  تصميم گيري  سطح معني داري  آمارة آزمون  فرضيه 
  درستي فرضيه   000/0  627/4  1- 1
  درستي فرضيه   027/0  243/2  1- 2
  درستي فرضيه   015/0  472/2  1- 3
  ستي فرضيه در  000/0  694/8  1- 4
  درستي فرضيه   000/0  602/9  1- 5

  

اينك اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تاثير اين پنج دسته از موانع يكسان است؟ براي پاسخ به اين پرسش، 
يافته . به كار رفت) ANOVA(براي آزمون اين فرضيه، روش آماري تحليل واريانس .  بايد آزموده شود2فرضية 

همچنان كه ديده مي شود، تفاوت ميان ميزان تاثير پنج دسته از موانع .  آمده است3هاي اين آزمون در جدول 
  . معنادار است، يعني تاثير اين پنج دسته از موانع بر ورزش دختران دانشجوي دانشگاه يزد يكسان نيست
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  2يافته هاي بررسي فرضية . 3جدول 
  سطح معناداري  درجة آزادي  )F(آماره آزمون   گروه عامل ها

  اجتماعي

  فرهنگي

  خانوادگي

  شخصي

   اقتصادي–امكاناتي 

516/25  4  00/0  

  

همان طور كه در بخش ابزار گردآوري داده هاي پژوهش ذكر شد، جداول اولية سلسله موانع مؤثر بر ورزش 
ازاين رو، در اين . فه تنظيم شده بود مؤل33 بعد و 5دختران دانشجو با استفاده از نظر كارشناسان و استادان در 

 مؤلفه را 33 استيودنت، ميزان تاثيرگذاري هر يك از اين –بخش بر آنيم تا با استفاده از آزمون يك طرفة تي 
  . بررسي و در پايان درخت نهايي سلسله مراتب موانع مؤثر بر ورزش دختران دانشجو را ترسيم كنيم

 مؤلفه 28 مؤلفة در نظر گرفته شده فقط 33 نشان مي دهد، از 4دول همانطور كه نتايج حاصل از بررسي ج
بنابراين با حذف مؤلفه هاي بي اثر در موانع ورزش . در موانع ورزش دختران دانشجوي دانشگاه يزد مؤثرند

دختران دانشجو، درخت نهايي سلسله مراتب موانع مؤثر بر ورزش دختران دانشجوي دانشگاه يزد به شكل نمودار 
  . تغيير مي يابد1
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  نتايج حاصل از بررسي ميزان تاثيرگذاري مؤلفه هاي موانع ورزش دختران دانشجو. 4جدول 
  تصميم گيري  سطح معني داري   آمارة آزمون  شمارة مؤلفه

  اثربخش نبودن مؤلفه  095/0  68/1  1مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  989/4  2مؤلفة 

  دن مؤلفهاثربخش بو  000/0  407/4  3مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  923/3  4مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  488/4  5مؤلفة 

  اثربخش نبودن مؤلفه  39/0  -863/0  6مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  007/0  76/2  7مؤلفة 

  اثربخش نبودن مؤلفه  273/0  102/1  8مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  984/4  9مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  701/3  10مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  001/0  384/3  11مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  27/7  12مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  596/3  13مؤلفة 

  اثربخش نبودن مؤلفه  689/0  402/0  14مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  525/4  15مؤلفة 

   بودن مؤلفهاثربخش  000/0  625/5  16مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  001/0  443/3  17مؤلفة 
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  نتايج حاصل از بررسي ميزان تاثيرگذاري مؤلفه هاي موانع ورزش دختران دانشجو. 4ادامة جدول 
  تصميم گيري  سطح معني داري  آمارة آزمون  شمارة مؤلفه

  اثربخش نبودن مؤلفه  236/0  19/1  18مؤلفة 

  ش بودن مؤلفهاثربخ  002/0  197/3  19مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  298/5  20مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  007/0  741/2  21مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  812/3  22مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  598/5  23مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  013/0  656/2  24مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  042/0  285/2  25مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  003/0  118/3  26لفة مؤ

  اثربخش بودن مؤلفه  015/0  -457/2  27مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  79/4  28مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  153/12  29مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  478/8  30مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه   000/0  929/6  31مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  839/8  32مؤلفة 

  اثربخش بودن مؤلفه  000/0  035/5  33مؤلفة 
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  و نتيجه گيری حث ب

نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان مي دهد كه موانع در پنج دستة كلي، در انجام فعاليت هاي ورزشي 
اجتماعي، فرهنگي، شخصي، خانوادگي و : انع عبارتند از اين مو. توسط دختران دانشجوي دانشگاهي يزد مؤثرند

  . اقتصادي–امكاناتي 

در اين تحقيق به علت اهميت و همچنين قابل تفكيك بودن مؤلفه هاي مؤثر بر حضور كمتر زنان در عرصة 
  .فعاليت هاي ورزشي، موانع اجتماعي و فرهنگي به صورت مستقل از يكديگر آورده شده اند

اعي، عدم حمايت گروه هاي دوستان، مراكز آموزشي، رسانه هاي جمعي، توجه كمتر مسئوالن در موانع اجتم
به ورزش زنان و نبود الگوي موفق ورزشي در قشر زنان، موجب شده است تا دختران دانشجو تمايل كمتري به 

، احساني و با نتايج تحقيقات سرلي و جكسوها  اين يافته. مشاركت در فعاليت هاي ورزشي داشته باشند
در راستاي رفع اين موارد، ايجاد مسابقات . پور و عتيقه چي همخواني دارد همكارانش و همچنين تحقيق مهدي

ورزشي ويژة زنان در سطح دانشگاه ها، منطقه اي، ملي، معرفي و تجليل از ورزشكاران موفق اين دوره ها، 
، در توسعة ورزش زنان با توجه به ويژگي خاص تبليغات گسترده تر رسانه هاي جمعي در زمينة ورزش بانوان

  . جامعة ايران، مؤثر خواهد بود

. موانع فرهنگي از جمله موانع مهمي اند كه تاثير عميقي بر كاهش سطح حضور زنان ايراني در ورزش دارند
رات وجود فرهنگ مرد محوري در  جامعة ورزش، ترس از آسيب رسيدن به اعتقادهاي مذهبي، وجود تفكر تاثي

در مطالعات پيشين به طور واضح . ، از مؤلفه هاي فرهنگي مؤثر در اين زمينه اند... منفي ورزشي بر ظاهر زنانه و 
بعضي از تحقيقات به موانع فرهنگي در قالب موانع . مؤلفه ها موانع فرهنگي بررسي نشده استو مشخص و به تفكيك 
  .  توان به تحقيقات مهدي پور، عتيقه چي و عابدين زاده اشاره كرداز جملة اين تحقيقات مي. اجتماعي اشاره شده است

بايد گام ... در راستاي رفع موانع فرهنگي، سازمان هاي فرهنگ ساز جامعه از جمله آموزش و پرورش، صدا و سيما و 
امي در همچنين تالش گستردة نيروي انتظ.  بردارندهايي را در جهت اصالح ديد جامعه نسبت به زنان ورزشكار

راستاي ايمن ساختن محيط هاي پيرامون اماكن ورزشي زنان نيز تاثير بسزايي در افزايش سهم مشاركت زنان در 
  . ورزش دارد

كمبود وقت و زمان به علت : در دستة موانع شخصي، برخي از مؤلفه هاي تاثيرگذار بر ورزش زنان عبارتند از 
كه آموزش خانواده ها، مدارس و مراكز ... ادي و خودباوري زنان و مشغلة زياد كاري، كمبود عالقه، عدم خوداعتم

آموزشي براي تقويت بنيان هاي شخصيتي زنان در بلند مدت در افزايش سهم مشاركت ورزش زنان ضروري به 
  ). 22، 16، 20، 19، 21(نظر مي رسد در اين تحقيق به پاره اي از اين عوامل پرداخته شد 
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يران با توجه به بستر خاص حاكم بر آن، از سوي دانشجويان دختر به عنوان يكي از ها در جامعة ا خانواده
مخالفت والدين و همسر با ورزش زنان، وضعيت . اند موانع مؤثر بر كاهش سطح ورزش زنان شناخته شده

. اند   زمينه، ازجمله عوامل مؤثر در اين... اقتصادي خانواده، مراقبت از فرزند، ترس والدين از افت تحصيلي و 
، مي تواند وضعيت ورزش زنان را در اين ...هاي مستمر و بلندمدت از جانب صدا و سيما، مراكز آموزشي و  آموزش

  . بعد بهبود بخشيد

در اين .  اقتصادي نيژ از جمله موانعي اند كه تاثير مثبتي بر كاهش سطح ورزش زنان دارند–موانع امكاناتي 
ايل نقليه و حمل و نقل، عدم دسترسي به فضاها و سالن هاي مناسب ورزشي بعد عواملي همچون كمبود وس

بر عدم مشاركت زنان در فعاليت هاي ورزشي ... زنان، عدم سرمايه گذاري الزم در توسعة اماكن ورزشي زنان و 
اعطاي وام در راستاي بهبود وضعيت زنان در اين بعد، حمايت از ساخت اماكن ورزشي ويژة زنان از طريق . مؤثرند

هاي بلندمدت و بهرة كم، ايجاد كانون هاي ورزشي زنان و فروش لوازم ورزشي زنان با قيمت مناسب در اين 
  . راهگشا خواهد بود... كانون ها و 

در مجموع در مقايسه با تحيقات قبلي انجام شده در اين زمينه، مي توان گفت كه بيشتر پژوهش ها، گسترة 
اين موانع انجام نگرفته سايي و مورد تحليل قرار داده اند و دسته بندي دقيقي در مورد محدودي از عوامل را شنا

ي اين موانع واما در اين پژوهش سعي شد تا با شناسايي بيشتر موانع، دسته بندي قابل قبولي نيز بر ر. است
  .انجام گيرد كه از ويژگي هاي منحصر به فرد اين تحقيق است

تر و امكان تعميم نتايج به سطح ملي، پيشنهاد مي شود تا اين تحقيق در گسترة در پايان براي غناي بيش
  . وسيع تري از جامعه زنان انجام شود و با استفاده از رويكرد فازي، تحليل هاي دقيق تري صورت گيرد

  

  منابع و مآخذ

اليت هاي ورزشي بررسي عامل هاي بازدارندة مشاركت فع"). 1382. (احساني، محمد؛ عزب دفتران، مريم.1
پياپي  (4 و 3، فصلنامة المپيك، سال يازدهم، شمارة "دختران دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

24 .(  

نحوة گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه هاي كشور با تاكيد بر "). 1375. (تندنويس، فريدون.2
  .تربيت بدني، دانشگاه تهران، پايان نامة دكتري مديريت "فعاليت هاي ورزشي

  .، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران"جغرافياي ورزش"). 1373. (رحماني ، بيژن .3

  .مطالعات تفصيلي توسعة فرهنگ ورزش). 1382(سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي، . 4
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