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Introduction: Today, the importance of physical activity for women's health in 
various dimensions has become more apparent, but in different countries, there are 
many different challenges for the continuous physical activity of women at different 
stages of life. Therefore, the purpose of this study was to identify, categorize and 
investigate the impact of Iranian women's physical activity challenges in different 
stages of life. 

Methods: The research method was Grounded Theory, systematic approach. 
Sampling was theoretical. Data analysis was performed through continuous 
"questioning" and "comparison". In order to achieve saturation while reviewing 
specialized texts, semi-structured interviews were conducted with 136 Iranian 
women aged 7-78 who regularly participated in physical activities in addition to 17 
mothers and 6 fathers. 

Results: The findings showed that managerial-economic problems in the secondary 
childhood, socio-cultural and managerial-economic problems in the adolescence, 
socio-cultural problems in the youth, the least problems in the middle age, and 
personal problems in the aging have the most negative impact on physical activity of 
Iranian women. 

Conclusion: Many challenges have caused the physical activity of Iranian women to 
fluctuate sharply at different stages of life but the most important decline in Iranian 
women's physical activity occurs at the beginning of adolescence. According to the 
research findings, the researchers and sports managers who are responsible for 
studying and planing in order to develop physical activity of Iranian women should 
pay special attention to the challenges in each stage of their lives.  
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Extended Abstract 
 

Introduction:  

Women's health is vitally related to reproduction and human 
survival. Women at every stage of their life cycle act as a great 
invisible protector for the family against cultural and 
environmental disturbances (Hyman, 2007). On the other hand, 
in recent decades, with the mechanization of many actions, 
leisure time has increased significantly, and physical activity 
has been proposed as the most important measure to maintain 
women's health (Shariati et al., 2022), but in different countries, 
there are many different challenges for the continuous physical 
activity of women. Of course, as Asadolahi et al. (2022) stated, 
the conditions of women are very different at different stages of 
life, so special attention should be paid to the different 
conditions of life in different stages of women's lives. 
Therefore, the purpose of this study was to identify, categorize 
and investigate the impact of Iranian women's physical activity 
challenges in different stages of life.  

Methods:  
The research method was Grounded Theory, systematic 
approach. In the systematic approach; which is supported by 
Corbin and Strauss; there are three main stages of open coding: 
axial coding and selective coding. Sampling method was 
theoretical sampling. Data collection and analysis is done 
simultaneously and continues until the researchers obtain 
theoretical saturation. To do so, the data analysis was performed 
through continuous "questioning" and "comparison". In order 
to achieve saturation while reviewing specialized texts, semi-
structured interviews were conducted with 136 Iranian women 
aged 7-78 who were regularly participate in physical activity in 
addition to 17 mothers and 6 fathers. 

Results  
The identified physical activity challenges of Iranian 
women at different stages of life were finally categorized 
into four general categories: socio-cultural problems, 
managerial-economic problems, personal problems and 
environmental problems. The most important concepts in 
the category of socio-cultural problems are: inactive 
peers, inactive parents, not giving importance to 
children's physical activity, popularity of mobile games, 
un-safety, insecurity, boys mocking girls' sports, negative 

atmosphere of family and relatives, limitations of 
adolescent girls, husband's objection, fear of body 
deformity, harassment, pregnancy, childbirth, 
breastfeeding, parenting, mismanagement of 
organizational behavior, husband's interest in in-shaped 
beautiful woman, femininity rivalry in sports apparel, 
filming without permission, men's annoying looks at 
women, neglecting the importance of physical activity 
for elderly women, etc. The most important concepts in 
the category of managerial-economic problems are: lack 
of sports facilities and places, expensive sporting goods, 
lack of expert trainers, non-specialist sports teachers, 
structural weakness of schools, sports expensive fees, 
absence of talent search programs in Iran, 
mismanagement in schools, mismanagement in sports 
complexes, mismanagement in Sports and Youth 
Ministry and its departments, mismanagement in sports 
federations and its departments, inappropriateness in 
access, traffic, lack of sports facilities for women, failure 
to allocate sufficient financial resources to women's 
sports, not sending female athletes to competitions, lack 
of news coverage of women's sports competitions, 
disregarding the broadcasting of women's matches in the 
national media, etc. The most important concepts in the 
category of personal problems are: hijab, menstruation, 
anemia, ovarian cyst, housekeeping, busy  on work, busy  
on studying, taking care of husband, raising children, 
unwillingness, laziness, self-neglect, being ashamed of 
doing physical activity, Asthma, knee pain, arthritis, 
diabetes, back pain, leg pain, varicose veins, physical 
weakness, back disc, fear of Corona virus, old age, death 
of husband, depression, osteoporosis, paralysis of arms 
and legs, stroke, heart attack, etc. The most important 
concepts in the category of environmental problems are: 
unfavorable weather, cold weather, rain, wind, air 
pollution, etc. Findings showed that managerial-
economic problems in the secondary childhood, socio-
cultural and managerial-economic problems in the 
adolescence, socio-cultural problems in the youth, the 
least problems in the middle age, and personal problems 
in the aging have the most negative impact on physical 
activity of Iranian women. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusion  
Many challenges have caused the physical activity of 
Iranian women to fluctuate sharply at different stages of 
life but the most important decline in Iranian women's 
physical activity occurs at the beginning of adolescence. 
According to the researchers and sports managers who 
are responsible for studying and planing in order to 
develop physical activity of Iranian women should pay 
special attention to the challenges in each stage of their 
lives. 
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Figure1. The impact of physical activity challenges on Iranian women at different stages of life 
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 يشده است اما در کشورها انینما شیاز پ شیسالمت زنان در ابعاد مختلف، ب يبرا یبدنتیفعال تیامروزه اهم :مقدمه
رو  نیاز هم وجود دارد. یمستمر زنان در مراحل مختلف زندگ یبدنتیفعال يبرا یفراوان و متفاوت يهامختلف چالش

 بود. یدر مراحل مختلف زندگ یرانیازنان یبدنتیفعال يهاچالش ریتاث یو بررس يبنددسته ،ییشناسا قیتحق نیهدف ا
بود.  ينظريریگاز نوع نمونه يریگمند بود. نمونهنظام کردیرو اد،یبندادههینظر قیتحقروش روش پژوهش:

متون  یضمن بررس ينظربه اشباع دنیمنظور رسمستمر انجام شد. به »سهیمقا«و » پرسش«به روش  هادادهلیتحل
پدر،  6مادر و  17عالوه بهپرداختند یم یبدنتیکه به طور مرتب به فعال یرانیساله ا 78-7خانم  136با  ،یتخصص
 انجام شد. افتهیساختارمهین يهامصاحبه

-یمشکالت اجتماع ینوجواندر مرحله ،ياقتصاد-یتیریمشکالت مد هیثانو ینشان داد در مرحله کودک هاافتهی ها:یافته
مشکالت و در  نیکمتر یانسالیدر مرحله م ،یفرهنگ-یمشکالت اجتماع یجواندر مرحله ،ياقتصاد-یتیریو مد یفرهنگ

 .گذارندیم یرانیازنان یبدنتیرا بر فعال یمنف ریتاث نیشتریب یمشکالت شخص يمرحله سالمند
به شدت در نوسان  یدر مراحل مختلف زندگ یرانیازنان یبدنتیمتعدد باعث شده است فعال يهاچالش نتیجه گیري:
محققان  ق،یتحق يهاافتهیبه . با توجهدهدیرخ م یدر شروع مرحله نوجوان یرانیازنان یبدنتیاُفت فعال نیباشد اما مهمتر

متفاوت در  يهابه وجود چالش دیبا یرانیازنان یبدنتیفعال همنظور توسعبه يزیرو برنامه یبررس يبرا یورزشرانیو مد
 داشته باشند. ياژهیآنان توجه و یهر مرحله از زندگ
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  مقدمه

یک محافظ نامحسوس بزرگ شان همچون زندگیبشر ارتباط حیاتی دارد. زنان در هر مرحله از چرخهنسلسالمتی زنان با فرزندآوري و بقاي
شدن بسیاري هاي اخیر با مکانیزهدیگر در دههاز طرف .)2000، 1(هیمن کنندبراي خانواده در برابر اختالالت فرهنگی و محیطی عمل می

(شریعتی،  عنوان مهمترین اقدام براي حفظ سالمتی زنان مطرح شده استبه 2بدنیفراغت افزایش چشمگیري داشته و فعالیتاز کارها، اوقات
 .)2001، 3وارن و پرلروث( بدنی زنان رشد چشمگیري در کشورهاي مختلف داشته استو فعالیت )1401شعبانی و خسرومنش، پناهیسیف

الزم  .)2017، 4چن و الرسون ر،یها( استنگرفته  زنان شکل بدنی مردان وجود دارد در موردهايبه فعالیتاما هنوز نگاه و رفتاري که نسبت
تفریحی همگانی یا ورزشکردن، ورزشورزشی، ورزشبدنی با عناوین فعالیتمردم و برخی محققان از فعالیتبه توضیح است که در بین عموم

 ود در تحقیق حاضر نیز از این واژه استفاده شده استشبدنی استفاده میشود اما از آنجاکه در متون علمی معتبر از واژه فعالیتیاد می
به سایر زنان همسال چربی باالتري نسبتبدونزندگی درصد تودهمختلفبدنی در مراحلزنان داراي فعالیت ).1398(خسرومنش و همکاران، 

با  ).2008و همکاران،  5وولف( شوندمبتالء میعروقی، دیابت و چاقی قلبیهايهاي مزمنی همچون بیماريدارند و خیلی کمتر به بیماري
کرد مشارکت زنان در ) بیان1401( اسدالهی و همکارانبدنی زنان وجود دارد و همانگونه که هاي بسیاري براي فعالیتحال چالشاین

که مشارکت دختران و زنان در دهد زندگی، عوامل و اتفاقاتی رخ میمختلفزندگی در نوسان است و در مراحلبدنی در چرخههايفعالیت
حتی تغییراتی که به دلیل رشد و تکامل در  ).1401(تیموریان و خسرومنش،  دهدتاثیر خود قرار میبدنی را تحتهايفعالیت
و سایر  راستا تحقیقات متعددي در ایرانگذارد. در همینبدنی آنان تاثیر میافتد روي میزان فعالیتزندگی زنان اتفاق میمختلفمراحل

اند. نتایج تحقیق ولدي و حمیدي زندگی را نمایان ساختهمختلفان در مراحلبدنی زنکشورها انجام شده است که نوسان میزان فعالیت
یابد اما در آموزان مخصوصاً دختران در شروع دوره ابتدائی بسیار پایین است و در ادامه افزایش میسوادبدنی دانشداد سطح) نشان1399(
 6لوچو  لوایگرکا، سنوجوانی نیز نتایج تحقیق با مرحلهدر رابطه .آیدنوجوانی مجددًا پایین میکودکی و همزمان با شروع مرحلهتهاي مرحلهان
زارع و ) و حسینی1394خواجوي و خانمحمدي ( .شودبدنی  دختران با شروع نوجوانی دچار اُفت شدیدي میداد فعالیت) نیز نشان2016(

ایرانی در دوران سالمندي با افزایش سن روند کاهشی بدنی زنان) نیز در تحقیقات دیگري به این نتیجه رسیدند که فعالیت1399ن (همکارا
طور جداگانه انجام شده است. قنبري و بدنی زنان تحقیقات متعددي براي هر یک از مراحل زندگی بههاي فعالیتبا چالشدر رابطه .دارد

بدنی و ورزش، وضعیت به تربیتخانواده نسبتبودن سطح سواد و تحصیالت والدین، ضعف نگرشدختر بودن، پایین) 1397همکاران (
ها به بدنی خانواده، حمایت و تشویق ناکافی والدین، کمبود و دسترسی محدود دختربچهبودن سطح فعالیتنامناسب اقتصادي خانواده، پایین

آموزان، بدنی دانشمدارس به ورزش و تربیتمبود بودجه و سرانه ورزشی مدرسه، نگرش نادرست مدیران ورزشی در بیرون از مدرسه، کاماکن
عنوان مهمترین ضعیف را بهورزشاي و معلممدرسهورزشی درونبدنی، برگزاري ضعیف مسابقاتنبودن تعداد جلسات درس تربیتکافی

بدنی، کمبود بدنی، کمبود متخصص تربیتنداشتن فعالیت) نیز الویت1397همکاران (ناصح و  .کردندآموزي شناساییدانشمشکالت ورزش
آموزي دانشهاي ورزشآموزان دختر را به عنوان چالشورزشی در مدارس ابتدائی و راهنمائی مخصوصاً براي دانشبودجه و کمبود امکانات

امن دور از دید دبیران و وجود حریمعدم«، »ورزشی ضعیف مدرسهاتامکان«، »خانوادهعدم حمایت) «1392عبداللهی ( .شناسایی کردند
بدنی هاي فعالیت، را به عنوان چالش»والدین از آثار سوء ورزش دخترشانونگرانیترس«و » اجتماعیعدم حمایت«، »کارکنان مرد در مدرسه

امکان انجام ورزش عدم«، »کردنود مکانی براي ورزشکمب«) نیز 2012حسینی و همکاران ( .نوجوان دبیرستانی شناسایی کردنددختران
زمانبندي بودن برنامهنامناسب«، »ورزشیوبهداشت مکانایمنیعدم«، »امنیتعدم«، »مورد عالقه در حوالی محل سکونت

فردي هايکار و ویژگیآشهايعنوان بازدارندهرا به» افتادن از درسعقب«و » کردنباالي ورزشهزینه«، »ورزشی موردنظرهايباشگاه
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عنوان اجتماعی را بهخطرافتادن سالمتی، امنیت و درس فرزند) و محیطوالدین (بابت بهاز شروع ورزش)، نگرانیبودن، تنبلی، ترس(خجالتی
 .کردندنوجوان ایرانی شناساییبدنی دخترانهاي نهان فعالیتبازدارنده

بازدارنده فردي و بادارنده ساختاري مهمتر از عواملکردند عوامل) بیان1386ی (جوانی کشکر و احسانهاي مرحلهدر خصوص چالش
ومحیطی هستند ولی در مدیریتیتاثیر عواملفردي تحتکردند عوامل) بیان1399( نیاحسینیو  ، فرزانفردي هستند درحالیکه حسینیبین

توجه مسوالن به عدم) «1393( مراديو  ، همتیموتمنی .هستند گیري بانوان ایرانی از ورزشفردي دلیل اصلی کنارهنهایت عوامل
را » ورزشی زنانگذاري الزم در توسعه اماکنسرمایهعدم«و » اقتصاديوضعیت«، »کمبود وقت«، »مردمحوروجود فرهنگ«، »زنانورزش

) 1397( گلیچمنو  ، آقازاده) و رنجبري1396( امینی و همکاران .ردندایرانی شناسایی کبدنی بانوانهاي فعالیتعنوان مهمترین چالشبه
بدنی زنان روستایی و مناطق محروم را به عنوان مهمترین موانع فعالیت» عدم توجه مسوالن«و » فرهنگیمعضالت«، »هامحدودیت«نیز 

) بر معضالت امنیتی 1399سیاسري و همکاران (فرهنگی و مرادي) بر معضالت1398( درویشیو  ، گوهر رستمیافتخاري .شناسایی کردند
جوان ایرانی است و بر همین اساس برخی تحقیقات به هاي اکثر زنانداري از مشغلهدانشجو بودن و شاغل بودن در کنار خانه .تاکید دارند

، »معضالت اجتماعی فرهنگی«، »ود امکاناتکمب) «1388( میرفخرالدینیو  ، صیدي تورانلواند. میرغفوريطور خاص به این شرایط پرداخته
 .بدنی دختران دانشجوي ایرانی شناسایی کردندرا به عنوان مهمترین موانع فعالیت» مشکالت اقتصادي«و » شخصی و خانوادگیمشکالت«

، »خانوادهنگرش«، »متخصصنیروي«، »اقتصادي«، »واجتماعیفرهنگی«هاي ) نیز چالش1396( مراديو  ، حسینیفراهانی
 .بدنی زنان کارمند ایرانی شناسایی کردندعنوان مهمترین موانع فعالیترا به» هاتبلیغات و رسانه«و » وامکاناتتجهیزات«

نگرانی از  انگیزه،آگاهی، نداشتن) مشغله، کم2016و همکاران ( 2) و هوبشمان2015و همکاران ( 1در تحقیقات خارج از ایران نیز جوزف
فردي، عنوان موانعنظم را بهبیکردن، خستگی و زندگیپولی و هزینه باالي ورزشخطر افتادن سالمتی، بیشدن اندام، نگرانی از بهخراب
وهوا، آبوامنیت، کمبود امکانات، بدي ایمنیفردي و عدمبینعنوان موانعاجتماعی و فقدان یک زن پایه دیگر را بهداري، عدم حمایتخانه

تبار بدنی مستمر زنان آمریکایی آفریقاییمحیطی فعالیتعنوان موانعبدنی مستمر را بهرو و عدم الگوسازي زنان داراي فعالیتنبودن پیاده
 . شناسایی کردند

ها ازجمله اع بیماريمیانسالی یکی از مراحل طوالنی و مهم زندگی است و معموالً زنان در این مرحله از زندگی با خطر ابتالء به انو
فرصت، ) نداشتن1398( لطیفیو  ، محمدیان) و فتحی1397( مباشريو  ، کرباسیانسینه، دیابت و چاقی مواجه هستند. رمضانیسرطان

غضنفري  .بدنی زنان میانسال ایرانی شناسایی کردندورزشی را به عنوان موانع فعالیتنبودن، و کمبود اماکنانگیزه و آگاهداري، نداشتنبچه
وهواي بد و خانوادگی، آبهايکاري، مسئولیتمالی، مشغلهباالي ورزش، مشکالتورزشی، هزینه) نیز کمبود اماکن1388و همکاران (

» ضعیفاراده«) نیز 2018و همکاران ( 3چانگ .عنوان مهمترین باورهاي کنترلی بازدارنده زنان دیابتی میانسال شناسایی کردندبهرا  نامناسب
 4و گوئل یآلوارادو، مورف. بدنی مستمر شناسایی کردنددیابتی براي فعالیتومیانسالجوانعنوان مهمترین چالش زنانرا به» کمبود انرژي«و 
کردن و کمبود نه براي ورزشخااجتماعی، کمبود فرصت، محدود بودن فضايعنوان موانع) انتظارات و هنجارهاي جنسیتی را به2015(

غذایی بدنی (براي مثال ذهنیت تاثیر بهتر رژیمساختاري و درك ناقص از فواید و اهمیت فعالیتعنوان موانعورزشی در دسترس را بهاماکن
همچنین د. یی کردنچاق منطقه کارائیب شناساجوانبدنی مستمر زنانفردي فعالیتعنوان موانعکردن) را بهبراي کاهش وزن بجاي ورزش

کم و مشغله را وهواي بد، کمبود امکانات، دانشجسمی، آبعنوان موانعجسمی مرتبط با سرطان را به) عالئم2013و همکاران ( 5برونت
بدنی زنان اجتماعی فعالیت-روانیعنوان موانعنداشتن را بهاجتماعی و مهارتنداشتن، عدم حمایتسازمانی و انگیزه-محیطیعنوان موانعبه

نظم و بیبدنی، زندگینداشتن به فعالیتکردند خستگی، عادت) نیز بیان2015و همکاران ( 6میزراهی .سینه شناسایی کردندمبتال به سرطان
                                                 
1. Joseph  
2. Huebschmann  
3. Chang  
4. Alvarado, Murphy & Guell 
5. Brunet  
6. Mizrahi  
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  .میانسالی است که سرطان تخمدان داشتندبدنی زنانتنبلی مهمترین موانع فعالیت

فردي، ) موانع1399( باقريو  ، صابريواجتماعی و کریمیفرهنگی) عوامل1395سالمندي فصل آخر زندگی است و امینی و همکاران (
) 1398( طاهريو  ، نظريجورکش .سالمند ایرانی شناسایی کردندبدنی زنانعنوان مهمترین موانع فعالیترا به سازمانی، زیرساختی و محیطی

کم، عدم اجتماعی، آگاهیحمایتباالي ورزش، عدمسالمندان، هزینهبه ورزشتوجهگرایی و کمفردي، فرهنگ جوانکردند عواملبیان
ورزشی براي بودن اماکنونقل نامطلوب، نا ایمنها، کمبود تجهیزات الزم براي سالمندان، سیستم حملسازي معابر و فضاي پاركمناسب

 .هاي مهم ورزش سالمندان ایران هستندها از چالشامنیت پاركهوا، ترافیک و عدم، کمبود فضاي مخصوص سالمندان، آلودگیسالمندان
شخصی و کمبود اقتصادي، اجتماعی، سالمتی، امکاناتی و تسهیالتی، داد عوامل) نیز نشان1393( میرزاپورو  ، کامکاريتحقیق روزبهانینتایج

سالمند بدنی زنانکردند تاثیر موانع مختلف فعالیت) بیان2011و همکاران ( 1همچنین کاسو .سالمند ایرانی هستندبدنی زنانوقت موانع فعالیت
وهواي جسمانی، آب) مشکالت2012(  2هالدورستادرو  ریآرنادوت، بیورنسدوتیر .اجتماعی آنها متفاوت است-به جایگاه اقتصاديتوجهبرزیلی با

 .سالمند شناسایی کردندبدنی مستمر زنانعنوان موانع فعالیتسالمندان را بهکردن در جامعهوجود فرهنگ ورزشسرد، بارانی و باد و عدم
تمرین، رد علمآگاهی در موبدنی، عدمبخش نبودن فعالیتکردند کمبود وقت، ذهنیت لذت) نیز بیان2014( 3مورنو و جانستون

 .بدنی زنان (میانسال) هستندادراري از جمله موانع فعالیتاختیاريبی

زندگی انجام شده مختلفایرانی در هر یک از مراحلبدنی زنانهاي فعالیتهمانگونه که بررسی شد تحقیقات متعددي در رابطه با چالش
ر مرحله از زندگی شرایط کامالً ان تعمیم داده شده است درحالیکه زنان در هاست و برخی اوقات نتایج این تحقیقات به کل جامعه زنان ایر

زندگی مختلفبه مراحلایرانی باتوجهبدنی زنانهاي فعالیتحاضر این بود که چالشرو مساله تحقیقکنند. از همینمتفاوتی را تجربه می
 ه چه شکلی است؟ زندگی بمختلفها در مراحلکدامند؟ و روند تاثیرگذاري این چالش

 

  شناسی پژوهشروش

 بنیاددادهیهنظر یقتحقاستفاده شد. در روش نظامندیکردرو بنیاد،دادهیهنظر یقتحقبود و در آن از روش یفیک یقاتاز نوع تحق یقتحق ینا
 یق،تحقروش یندر ا یريگمنتشر شده و ...). نمونه يهاها (کتب، مقاالت، مصاحبهها و متناز جمله مصاحبه شودیداده محسوب م یزهمه چ

 ينظرکه محقق به اشباع کندیم یداادامه پ یو تا جائ شودیهمزمان انجام م هادادهیلو تحل يآوراست و جمع نظريیريگاز نوع نمونه
قابل ذکر  ینبود. همچن »یسهمقا«و » پرسش« یزن هادادهیلاستفاده شد روش تحل بنیاددادهیهنظر یقتحقاز روش کهینا بهبرسد. باتوجه
 خاصیدهپد یک رهدربا هایهنظر ینچون ا باشدیمدنظر نم یاییپا شوندیانجام م بنیاددادهیهنظر یقتحقکه با روش هایییهنظر است در ارائه

 یگرد يهاها و مکانها را به زمانآن توانیهستند و لزوماً نم یقنظر در زمان تحقمورد یدهپد کنندهیینخاص است و فقط تبزمان یکدر 
 ییدتا یا ها،شوندهمصاحبه ییدتا یقازطر یا یزن یقاتتحق گونهینا یجنتا ییباشند. روارا داشته یلپتانس ینداد اگرچه ممکن است ا یمتعم

نفر  153نفر که  159با  یافتهساختاریمهن يهابعد از انجام مصاحبه یزن حاضریق. در تحقشودیم ییدها تااستناد محقق به داده یانخبگان و 
ایرانی زنان ،جامعه هدف تحقیقواقع در شد.  لحاص ينظرمرتبط، اشباعمتون تخصصی  یساله بودند و بررس 78 یال 7ها دختران و زنان آن

 نظامند،یکردرو بنیاددادهیهنظر یقتحقدر روش یسواالت اصلزندگی قرار داشتند. مختلف در مراحل که بودندبدنی مستمر فعالیت داراي
رابطه با شده در مقوالت کشف ینروابط ب یو چگونگ یامدهاها، پکنش/ واکنش گر،مداخلهیطشرا اي،زمینهیطشرا علّی،یطمربوط به شرا

 ینعناو یندر شش جعبه با هم بازيکدگذار همرحلدر  شدهییمقوالت شناسا محوري،يدر مرحله کدگذار یکهبطور ؛نظر هستندمورد یدهپد
سواالت در  یاتبودن کلمشخص کهینا یشترب یح. توضشوندیگزارش م پارادایمیيشکل الگو یمو معموالً با ترس شوندیم يبنددسته

حاضر در تحقیقاست.  نظامندرویکردسواالت از مشخصات منحصربفرد  ینو استراوس بود و ا یزرموضوع مورد اختالف گل نظامند،یکردرو
                                                 
1. Cassou  
2. Bjornsdottir, Arnadottir & Halldorsdottir 
3. Moreno & Johnston  
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گر بود و به عنوان یک پدیده مستقل مورد بررسی قرار مداخلهزندگی زیرمجموعه شرایطمختلفایرانی در مراحلبدنی زنانهاي فعالیتچالش
ها یعنی میزان رها یا کنش/واکنشها بر رفتاتاثیرگذاري این چالش ،اي و رفتارهازمینهعلّی، شرایطبه شرایطاند. همچنین باتوجهنگرفته
گیري بر اساس روش نمونهشوندگان زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش انتخاب مصاحبهمختلفایرانی در مراحلبدنی زنانفعالیت
از آنجاکه مادران  .حبه شددارد با والدین آنها نیز مصان کافی راساله به تنهایی اعتبار  12-7هاي بود. از آنجاکه مصاحبه با دختربچه نظري

نفر بود.  6نفر اما تعداد پدران مورد مصاحبه قرار گرفته  17تري در این مرحله داشتند تعداد مادران مورد مصاحبه قرار گرفته نقش پر رنگ
تحقیق شارائه شده است. همچنین ذکر این نکته مهم است که محققانی که از رو 1شوندگان در جدولتوصیفی مصاحبههايویژگی
تحقیق را استفاده کنند و در گانه این روشتوانند برخی از مراحل سهکنند بسته به هدف تحقیق میبنیاد رویکردنظامند استفاده میدادهنظریه

خود را به شکل یک هاي پردازي کنند و یا یافتهاند را ارائه دهند، یا نظریهبندي کردهتوانند تنها مقوالتی که شناسایی و دستهنهایت نیز می
ها به صورت یافته وحاضر هدف تحقیق طراحی مدل نبود در تحقیق ).2014، 1(کوربین و استراوس نمایندبندي و گزارش مدل جمع

 و نظریه ارائه شده است. (با استفاده از کدگذاري باز و کدگذاري انتخابی) شده بنديدستهمقوالت

 هاشوندهمصاحبههاي توصیفی . ویژگی1جدول
 سن 

 تحصیالت اشتغال فرزندپروري تاهل
 سالمندي میانسالی جوانی نوجوانی ثانویهکودکی 
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  هاي پژوهشیافته

شوند. ارائه می ودارهاي تحقیق به صورت جداول، شکل و نمشناسی تحقیق ارائه شد یافتهبه هدف تحقیق و توضیحاتی که در روشباتوجه
ها در تمام مراحل زندگی در اند. تمام چالشارائه شده 2زندگی در جدول مختلفایرانی در مراحلبدنی زنانشده فعالیتهاي شناساییچالش

 بندي شدند. محیطی دستهشخصی و مشکالتالتاقتصادي، مشک-مدیریتیرهنگی، مشکالتف-اجتماعیتر مشکالتنهایت در مقوالت کلی

                                                 
1. Corbin & Strauss 
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 ایرانی در مراحل مختلف زندگیبدنی زنانهايهاي فعالیت. چالش2جدول
 مفاهیم زیرمقوالت اصلیمقوالت  

یه
انو

ی ث
دک

کو
له 

رح
م

 

-اجتماعیمشکالت
 فرهنگی

بدنی ورزشی والدین، ورزش نکردن همساالن، اهمیت قائل نشدن براي فعالیتعدم تجربه فرهنگیمعضالت
 موبایلی،هاي کودکان، رواج بازي

عدم اطمینان کامل به وضعیت امنیت اخالقی محیط ورزشی کودکان، عدم ایمنی مناسب در  وایمنیامنیتعدم
 ها، مکان باشگاه، ایمن نبودن حیات مدرسه، ایمن نبودن پارك

-مدیریتیمشکالت
 اقتصادي

ورزشی در مدارس، کمبود و گرانی تجهیزات و ورزشی در محله، کمبود امکانکمبود اماکن  کمبود امکانات
 کاالهاي ورزشی، 

 عالقه، مربی کارنابلد، مربی غیرمتخصص،مربی بد اخالق، مربی بی کمبود مربی

 ضعف مدارس
بودن مدرسه براي توسعه برنامهورزش، بیبرنامگی در زنگورزش غیرمتخصص، بیمعلم

ورزشی در مدرسه، استفاده از معلمان زننده مدارس، فقدان امکاناتبدنی، تبلیغات گولهايفعالیت
 ورزش، مسن براي زنگ

 (مثل شنا)، هاي مورد عالقهورزشی، گران بودن ورزشگرانی تجهیزات باالي ورزشهزینه
 بودن استعداد براي خود دختربچه، ناشناخته بودن استعداد دختربچه براي والدین ناشناخته عدم استعدادیابی

وجوانان ورزشمدیریت در ادارتورزشی، سوءهايمدیریت در باشگاهمدیریت در مدارس، سوءسوء مدیریتسوء
 ها،شهرستان

 ورزشی موجود،هايمحور، تاثیرگذار نبودن برنامهورزشی کودكهايبرنامهتعداد کم  کم کاري رسانه ملی

نی
جوا

 نو
حله

مر
 

-اجتماعیمشکالت
 فرهنگی

 فرهنگیمعضالت
هاي دخترهاي نوجوان کردن ورزش دخترها توسط پسرها، جو منفی فامیل، محدودیتمسخره

ورزشی بعد از ازدواج، ترس از نسبت پسران نوجوان، ترس از ممانعت همسر آینده از فعالیت به
 خراب شدن اندام

هاي ورزشی، عدم احساس دیدگیبیمه نبودن سالن ورزشی، ایمن نبودن مکان باشگاه، آسیب عدم ایمنی و امنیت
 امنیت اخالقی، عدم احساس امنیت اجتماعی، عدم احساس امنیت جانی،

-مدیریتیمشکالت
 اقتصادي

 ورزشیورزشی در دسترس، کمبود و گرانی تجهیزاتاماکنکمبود  کمبود امکانات 

دادن به ورزش دخترهاي نوجوان، تعداد کم ورزشی، کم اهمیتزمانی بد اماکنبرنامه مدیریتسوء
 ورزشی در سطوح مختلف،مسابقات

اسپانسر براي شرکت کردن، نداشتن باالي ورزشمالی جامعه، درآمد پایین والدین، هزینهمشکالت مالیمشکالت
 در مسابقات

 نداشتن مربی، مربی کارنابلد، مربی غیرمتخصص کمبود مربی

 هاي ورزشی کمتر براي دخترهاحجاب، تعداد رشته هامحدودیت یشخصمشکالت
 خونی، کیست تخمدانقاعدگی، کم مشکالت زنانه

نی
جوا

له 
رح

م
 

-اجتماعیمشکالت
 فرهنگی

 بارداري، زایمان، شیردهی، فرزندپروري،  وفرزندپروريفرزندآوري

 فرهنگیمعضالت
 فرهنگیها و ادارات دولتی و غیردولتی، ضعفسازمان فرهنگیفرهنگی جامعه، ضعفضعف

کردن، عالقه شوهر به چاق بودن زن، رایج بودن قلیان بین داري به ورزشخانواده، اولویت خانه
 لوازم و پوشش ورزشی)،چشمی (در مورد همرويزنان جوان، چشم

فیلمبرداري مشکل ساز، عدم ایمنی سازه در مکان ورزشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت  وایمنیامنیتعدم
 نظافت، آلودگی هوا، 

-مدیریتیمشکالت
 اقتصادي

کمبود ورزشی، ترافیک،  ورزشی، دسترسی نامناسب به اماکننبود امکانات، کمبود اماکن کمبود امکانات
 ورزشی مخصوص زنان،اماکن

 مدیریتسوء

مدیریت در بها ندادن به ورزش زنان، عدم تخصیص منابع مالی کافی به ورزش زنان، سوء
ورزشی (در زمانبندي و انتخاب رشته ها و مربیان)، عدم اعزام ورزشکاران زن به مسابقات اماکن

استانی، اکتفاي مدیران به اقدامات نمادین در رابطه با ورزش زنان، عدم پوشش خبري مسابقات 
ها، کمبود اسپانسر ورزشی، عدم امکان پیشرفت در زنان و دیده نشدن در شهرستانورزشی 

 ها، سردرگمی زنان در باشگاه هاي ورزشی (نبود مدیر و مربی توانمند)، شهرستان
 نداشتن مربی، مربی کارنابلد، کمبود مربی با دانش کمبود مربی 

 باالي مربی، باالي استفاده از مکان ورزش، هزینهباالي پوشاك و لوازم ورزشی، هزینههزینه باالي ورزشهزینه

 شخصیمشکالت

 هاي متناسب با حجاب،حجاب اجباري، محدودیت رشته حجاب
 خونی، کیست تخمدانقاعدگی، کم زنانهمشکالت
 داريبچهتحصیلی، همسرداري، کاري، مشغلهداري، مشغلهخانه مشغله

 نداشتن اراده، تنبلی، اهمیت ندادن به خود،  به خودتوجهعدم

لی
سا

یان
ه م

حل
مر

 

-اجتماعیمشکالت
 فرهنگی

بدنی، مزاحمت مردان براي زنان در مسیر هايهاي آزاردهنده مردان به زنان در حین فعالیتنگاه فرهنگیمعضالت
 بدنی زنان، هايها، فیلمبرداري بدون اجازه از فعالیتو درون پارك

 بدنی،جراحی بجاي توصیه به فعالیتبدنی، تاکید بر عملتجویز دارو بجاي توصیه به فعالیت کاسبپزشکان
 هاي میانساالن،تبلیغات و فروش داروهاي گیاهی تقلبی براي کاهش ورزن و درمان بیماري کالهبرداریها 

-مدیریتیمشکالت
 کمبود امکانات اقتصادي

بانوان در محله، نداشتن کفش مناسب اختصاصیوجود پاركعمومی در محله، عدموجود پاركعدم
هاي ورزشی از محل زندگی، ساعات ، دور بودن باشگاههاروي، نبود مربی با دانش در پاركپیاده

 هاي بدنسازي براي زنان، نامناسب باشگاه
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 ها، گرانی پوشاك و لوازم ورزشی، گرانی مواد غذایی و میوه فشار اقتصادي

مربوط به هاي ورزشی تخصصی میانساالن در صدا و سیما ج.ا.ا.، کمبود محتواي کمبود برنامه هاکم کاري رسانه
 هاي اجتماعی و نشریاتبدنی زنان میانسال در شبکههايفعالیت

 
 مشکالت
 شخصی

داشتن حفظ ورزشی عمومی، اهمیتخجالت کشیدن از تحرك داشتن، وجود مردان در اماکن حیا داشتن
 حجاب

جسمانی، دیسک کمر، نفس، زانو درد، آرتروز، دیابت، کمردرد، پا درد، واریس، کم توانی تنگی هابیماري
 کرونا،

 خانه، خرید، رسیدگی به امور فرزندان، همسر نیازمند مراقبت، ظروف و نظافتآشپزي، شستن داريخانه

ي
ند

الم
 س

حله
مر

 

-اجتماعیمشکالت
بدنی مادر سالمند، عدم همراهی توجه فرزندان به فعالیتسالمند، عدمتوجه جامعه به زنانعدم فرهنگیمعضالت فرهنگی

 سالمند،زنان ها به ورزش عدم توجه رسانهمردان سالمند بد اخالق، 

-مدیریتیمشکالت
 ورزشی-معضالت اماکن عمومی اقتصادي

روي، کمبود مربی ورزشی، کمبود فضاي مناسب پیاده-عدم دسترسی راحت به اماکن عمومی
هاي متنوع شاد، ها با پخش آهنگها، مخالفت حفاظت پاركمتخصص سالمندان در پارك

 کرونا،گیري همهها، مدیریت پاركسوء

 شخصی مشکالت
 داري،مهمان نگهداري از همسر بیمار، ه،نگهداري از نوآشپزي، ، تمیزکاري و نظافت خانه داريخانه

 افسردگیشوهر، سن، فوتتنبلی، کهولت مشکالت فردي
 قلبی، و...مغزي، سکتهشدن دست و پا، سکتهنفس، فلجاستخوان، تنگیپوکی هاي محدود کنندهبیماري

 آلودگی هوا، نامساعد بودن آب و هوا، سرماي هوا، باران، باد، محیطیمشکالت محیطیمشکالت

 

بدنی آنان در زندگی و میزان فعالیتمختلفایرانی در مراحلبدنی زنانهاي مختلف فعالیتمیزان تاثیرگذاري چالش 2و  1در نمودارهاي 
عبارتی به اند وهاي کیفی برآمدهزندگی نشان داده شده است. الزم به توضیح است این نمودارها نظریاتی هستند که از دل دادهمختلفمراحل
 بنیاد هستند.پردازي دادهنظریه
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زندگیمختلفمراحل  

. تاثیرگذاري چالش هاي فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی1نمودار   

کودکی ثانویه نوجوانی جوانی میانسالی سالمندي

اقتصادي-مشکالت مدیریتی

فرهنگی-مشکالت اجتماعی

مشکالت شخصی

مشکالت محیطی

زیادخیلی  

کمخیلی  
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  يریگجهینتو  بحث

حاضر زندگی بود. در تحقیقمختلفایرانی در مراحلبدنی زنانهاي فعالیتبندي و بررسی تاثیر چالشهدف این تحقیق شناسایی، دسته
هاي شناسایی شده در چهار دسته کلی: ایرانی در پنج مرحله زندگی مورد بررسی قرار گرفت و چالشبدنی زنانهاي فعالیتچالش

داد تاثیر ها نشانبندي شدند. یافتهمحیطی دستهفرهنگی و مشکالت-اجتماعیاقتصادي، مشکالت-یریتیمدشخصی، مشکالتمشکالت
اقتصادي بسیار زیاد و -مدیریتیثانویه مشکالتکودکیکه در مرحلهطوريزندگی متفاوت است. بهمختلفها در مراحلهر دسته از چالش

اي از توجهها دارند و تاثیرگذاري قابلبدنی دختربچهکمی بر فعالیتنگی تاثیرگذاريفره-اجتماعیتاثیرگذار هستند درحالیکه مشکالت
ها ندارند. بدنی دختربچهاي بر فعالیتتوجهمحیطی تاثیر قابلکودکی دیده نشد. همچنین مشخص شد مشکالتشخصی در مرحلهمشکالت

هاي لشثانویه کم است اما با وجود چاکودکیها در ابتداي مرحلهتربچهبدنی دخکردند فعالیتبیان )1399ولدي و حمیدي (که گونههمان
وپرورش، کمبود مدارس و آموزشداد ضعفها همچنین نشانکند. یافتهثانویه دائماً افزایش پیدا میکودکیموجود، تا پایان مرحله

کردن باالي ورزشها، هزینهورزشی ویژه دختربچهد مربیورزشی)، کمبوها و تجهیزاتورزشی مناسب دختربچهورزشی (شامل امکانامکانات
ها با نتایج تحقیق هاي ایرانی هستند. این یافتهبدنی دختربچههاي فعالیتو عدم وجود سیستم استعدادیابی در کشور از مهمترین چالش

 باشند.کامالً همسو می )1401خداداد کاشی، خسرومنش و اسدالهی ( و )1397ناصح و همکاران (، )1397قنبري و همکاران (

کنند و تاثیر منفی زیادي فرهنگی به شدت افزایش پیدا می-اجتماعینوجوانی که همزمان با فرآیند بلوغ دختران است مشکالتدر مرحله
ثانویه وجود دارند ودکیکاقتصادي کماکان همانند مرحله-مدیریتینوجوانی مشکالتگذارند. در مرحلهایرانی مینوجوانبدنی دخترانبر فعالیت
ها با شود. این یافتهایرانی مینوجوانبدنی دخترانفرهنگی منجربه اُفت شدید فعالیت-اجتماعیشدن این مشکالت با مشکالتاما توامان

شوند ولی این یشخصی شروع مکم مشکالتنوجوانی کمکامالً همسو است. در مرحله )2016) و گارکا و همکاران (1389پناه (مرزباننتایج 
اي بر توجهمحیطی تاثیر قابلنوجوانی نیز مشکالتنوجوانی هنوز کم هستند و تاثیرگذاري زیادي ندارند. در مرحلهمشکالت در مرحله

ورزشی، ناتوامنیت، کمبود امکاایمنیفرهنگی، عدمداد معضالتها نشانایرانی ندارند. در خصوص این مرحله از زندگی یافتهبدنی زنانفعالیت
 )1392عبداللهی (شوند. در این رابطه ایرانی محسوب مینوجوانبدنی دخترانهاي فعالیتها از مهمترین چالشمدیریت و محدودیتسوء

ي 
آور

زند
فر

ري
پرو

زند
 فر

و
 

واج
ازد

 

12 20 65 6 40 

ویه
 ثان

کی
کود

 

نی
جوا

نی نو
جوا

 

لی
سا

میان
 

دي
لمن

 سا

نی
بد

ت 
الی

فع
ن 

یزا
 م

 سن

بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی. میزان فعالیت2نمودار  
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دخترانه تاکید دارد و بر کمبود امکانات، عدم وجود حریم هايایرانی با محوریت دبیرستاننوجوانبدنی دخترانهاي فعالیتبیشتر بر چالش
بدنی دختران نوجوان در پیرامون محل هاي فعالیت) نیز بیشتر بر چالش1391حسینی و همکاران (امن و عدم حمایت خانواده تاکید دارد و 

داد ها نشانها پرداخته شد و یافتهایرانی در همه جنبهنوجوانبدنی دخترانهاي فعالیتحاضر بر چالشاما در تحقیق شان تاکید دارندسکونت
ورزشی هايدولتی و غیردولتی و سالنهايها و سایر نهادها و سازمانمدیریت در دبیرستانوامنیت با سوءایمنیفرهنگی و عدممعضالت
 کند. ایرانی به شدت کاهش پیدا مینوجوانبدنی دخترانو فعالیت )1401(علیدوست قهفرخی و همکاران،  شوندیتوامان م

گذارند اما ایرانی میبدنی زنانفرهنگی بیشترین تاثیر منفی را بر فعالیت-اجتماعینوجوانی مشکالتجوانی نیز همانند مرحلهدر مرحله
هاي بدنسازي ورزشی و فراوانی باشگاهاختصاصیاین مرحله از زندگی و کم اهمیت شدن استفاده از اماکن بدنی زنان درعلت نوع فعالیتبه

شود. نوجوانی کاسته میبه مرحلهنسبتاقتصادي -مدیریتیو ایروبیک؛ بدون اینکه تالش مدیریتی خاصی انجام شده باشد؛ از حجم مشکالت
یابد. در شوند و تاثیرگذاري منفی آنها نیز افزایش مینوجوانی بیشتر میبه مرحلهنسبتشخصی ها و مشکالتجوانی مشغلهدر مرحله

وفرزندپروري، داد فرزندآوريجوانی نشانها در مرحلهاي ندارند. یافتهتوجهمحیطی اثرگذاري منفی قابلجوانی نیز مشکالتمرحله
شوند اما جوانی محسوب میهاي مرحلهمشغله از مهمترین چالش ورزشی ووایمنی، کمبود امکاناتامنیتفرهنگی، عدممعضالت

جوان شود و چالش مقطعی بسیار بزرگی در این مرحله از زندگی زنان بدنی زنانتواند مانع از فعالیتتنهایی میوفرزندپروري بهفرزندآوري
کردند ) نیز بیان2018و همکاران ( 1هریسوناست  وفرزندپروريفرزندآوري شود. در رابطه با بارداري که بخشی از مقولهمحسوب می

هاي ویژه و مشغله از چالش .شوندبدنی مستمر محسوب میباردار براي فعالیتبارداري مهمترین موانع زنانهايخستگی، مشغله و ناراحتی
کنند و در ادامه بسیاري نشجویی را تجربه میایرانی معموالً در اوایل جوانی دوران داشود. دخترانجوانی محسوب میبسیار تاثیرگذار مرحله

شوند. در ایرانی محسوب میجوانهاي زنانداري از دیگر مشغلهداري و بچهشوند. البته خانهها مشغول به کار میاز آنها در ادارات و سازمان
هاي به چالش )1396فراهانی و همکاران (شجو و بدنی دختران دانهاي فعالیتبه طور ویژه به چالش )1388میرغفوري و همکاران (این رابطه 

افتخاري و همکاران گردد. هایی فراتر از دانشگاه و سازمان برمیاند درحالیکه بسیاري از نتایج آنها به جنبهبدنی زنان کارمند پرداختهفعالیت
حاضر هستند و هاي تحقیقه همسو با یافتهفرهنگی و امنیتی تاکید داشتند ک) بر معضالت1399سیاسري و همکاران () و مرادي1398(

شوند. امینی و بدنی محسوب میهاي مهم دختران نوجوان و زنان جوان ایرانی براي انجام فعالیتکرد این دو معضل از چالشبیانتوانمی
اند بدنی پرداختهراي انجام فعالیتبدنی زنان مناطق محروم و روستایی بهاي فعالیت) به چالش1397) و رنجبري و همکاران (1396همکاران (

شوند. موتمنی و حاضر محسوب میهاي تحقیقمدیریت تاکید دارند که این نتایج بخشی از یافتهها و سوءفرهنگی، محدودیتو بر معضالت
توان بسیاري از نتایج و میایرانی داشتند بدنی زنانهاي فعالیتتري به موضوع چالشحاضر نگاه جامعنیز همانند تحقیق )1393همکاران (

حاضر که در تحقیقاستحاضر اینهاي تحقیقحاضر نیز مشاهده کرد اما تفاوت اساسی نتایج تحقیق آنها با یافتههاي تحقیقآنها را در یافته
شود مشاهده می 1ه در نمودار کگونهاست و همانشدهزندگی به طور جداگانه پرداختهمختلفایرانی در مراحلبدنی زنانهاي فعالیتبه چالش

زندگی منجربه مختلفبه مراحلداده شد است. عدم توجهزندگی به خوبی نشانمختلفها در مراحلتفاوت میزان تاثیرگذاري چالش
بدنی لویتو تحقیقات دیگر بر سر او )1399حسینی و همکاران (، )1386کشکر و احسانی (نظرهایی در نتایج تحقیقات مختلف ازجمله اختالف
ها در داد از آنجاکه میزان تاثیرگذاري چالشحاضر نشانهاي تحقیقکه یافتهگونهبدنی زنان شده است. همانبازدارنده فعالیتعوامل
 بدنی در تمام مراحل زندگی ارائه نمود.بازدانده فعالیتبندي یکسانی براي عواملتوان اولویتزندگی متفاوت است نمیمختلفمراحل

) کامالً همسو است اگرچه 2016) و هوبشمان  و همکاران (2015هاي تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات جوزف  و همکاران (یافته
ها وجود دارد. فقط یک تفاوت اساسی بین شرایط ایران و سایر کشورهایی شبیه ایران با کشورهایی بندي چالشهاي ظاهري در دستهتفاوت

جوان در کشورهاي مختلف شبیه هم بدنی زنانهاي فعالیتفرهنگی است. بسیاري از چالشو آن هم معضالتهمچون آمریکا وجود دارد 
تواند بسیار متفاوت باشد و همانگونه که نتایج تحقیقات به فرهنگ متفاوت حاکم بر جوامع مختلف میتوجهفرهنگی باهستند اما معضالت

سازي در این خصوص بسیار ضروري رو فرهنگ، ازهمینریکا با یکدیگر بسیار متفاوت استنشان داده است شرایط فرهنگی در ایران و آم
                                                 
1. Harrison  
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  ).1397(خسرومنش و همکاران،  است

ونوجوانی کاهش چشمگیري پیدا کرده و اثرگذاري جوانیبه مراحلفرهنگی نسبت-اجتماعیداد مشکالتمیانسالی نشانها  در مرحلهیافته
به مراحل قبلی؛ بدون اینکه ایرانی در این مرحله نسبتبدنی زنانتر شدن نوع فعالیتعلت سادهیابد. همچنین بهشدت کاهش میآنها نیز به

اي توجهفرهنگی اُفت قابل-اجتماعیاقتصادي نیز همانند مشکالت-مدیریتیاقدام مدیریتی خاصی انجام شود؛ شدت تاثیرگذاري مشکالت
شود و در بین همه مشکالت، بیشترین به همه مراحل قبلی زندگی بیشتر میشخصی نسبتکالتمیانسالی مشکند. در مرحلهپیدا می

اي توجهمحیطی هنوز تاثیرگذراي منفی قابلمیانسالی مشکالتایرانی دارد. در اوایل و اواسط مرحلهبدنی زنانتاثیرگذاري منفی را بر فعالیت
هاي شوند. یافتهبدنی آنها مبدل میکم به چالشی براي فعالیتمحیطی کمشوند مشکالتمیسالمندي نزدیک ندارند اما هرچه زنان به مرحله

ایرانی در هاي زنانفرهنگی از جمله مهمترین چالشداري، حیا داشتن و معضالتداد بیماري، خانهتحقیق در این مرحله از زندگی نشان
)، رمضانی و 1388با آن قسمت از نتایج تحقیقات غضنفري و همکاران ( حاضر هاي تحقیقشوند. یافتهمرحله میانسالی محسوب می

داري، فرصت، بچه) که بر نداشتن2013) و برونت  و همکاران (2015، آلوارادو  و همکاران ()1398)، فتحی و همکاران (1397همکاران (
هاي باشند. یافتهان میانسالی تاکید داشتند ناهمسو میهاي اصلی دورورزشی به عنوان چالشنبودن و کمبود اماکنانگیزه و آگاهنداشتن
بدنی رایج در بین آنها جوانی دارند و فعالیتداد عموماً زنان میانسال بچه کوچک ندارند، مشغله کمتري نسبت به مرحلهحاضر نشانتحقیق

بدنی ها فعالیتروها و پاركتوانند در پیادهنیز می اختصاصی مثل سالن و استادیوم ورزشیورزشیروي است و در صورت عدم وجود اماکنپیاده
کنند که منجربه داد زنان میانسال توجه زیادي به سالمت خود پیدا میحاضر نشانهاي تحقیقالزم را داشته باشند. از طرف دیگر یافته

شود. البته شان مییابی، حفظ و ارتقاء سالمتیمنظور بازبدنی بهبه اهمیت فعالیتجستجوي اطالعات و در نتیجه افزایش آگاهی آنها نسبت
)، میزراهی  و 2018)، چانگ  و همکاران (1388تحقیق حاضر در مرحله میانسالی با آن قسمت از نتایج تحقیقات غضنفري و همکاران (

کردن، تنبلی، رزشبه ونداشتنمحدودکننده، عادتهايهاي بیماري) که بر چالش2013) و برونت  و همکاران (2015همکاران (
سالمندي میانسال به سمت مرحلهوهوایی تاکید داشتند همسو است اگرچه هرچه زنانآباراده و نامساعد بودن شرایطنظم، نداشتنبیزندگی

 شوند.  ها بیشتر نمایان میشوند این چالشنزدیکتر می

فرهنگی تاثیري منفی بسیار کمی بر -اجتماعیو مشکالت اقتصادي-مدیریتینوجوانی؛ مشکالتسالمندي؛ برخالف مرحلهدر مرحله
زندگی قرار دارند و بیشترین تاثیر منفی را مختلفشخصی در باالترین سطح خود در مراحلایرانی دارند. درعوض مشکالتبدنی زنانفعالیت

شود و چالشی براي سایر مشکالت اضافه می محیطی نیز برسالمندي مشکالتداد در مرحلهها نشانبدنی آنان دارند. یافتهبر فعالیت
هاي کردند یافته) بیان1399زارع و همکاران () و حسینی1394خواجوي و خانمحمدي ( کهگونهشوند. همانبدنی آنان  محسوب میفعالیت
داد ها در مرحله سالمندي نشانتهکند. یافسالمند ایرانی با افزایش سن روند کاهشی پیدا میبدنی زنانداد فعالیتحاضر نیز نشانتحقیق
)، 1393روزبهانی و همکاران (پیشین شوند. در تحقیقاتسالمند ایرانی محسوب میبدنی زنانمحدودکننده مهمترین چالش فعالیتهايبیماري

سالمند بدنی زنانلیتهاي مختلفی را براي فعاچالش )1399) و کریمی و همکاران (1398)، جورکش و همکاران (1395امینی و همکاران (
داد حاضر نشانهاي تحقیقها اشاره کردند اما یافتهایرانی شناسایی کردند و به عوامل فردي و سالمتی نیز در بین سایر چالش

سالمندي هستند. شوند مهمترین چالش مرحلهمحدودکننده که به نوعی زیرمجموعه عوامل فردي و سالمتی محسوب میهايبیماري
هاي ) که بر چالش2014جانستون ( ) و2012بیورنسدوتیر و همکاران ( سالمندي با آن قسمت از نتایج تحقیقحاضر در مرحلهي تحقیقهایافته

) که بر تاثیر جایگاه 2011وهوایی تاکید داشتند همسو است اما با نتایج کاسو و همکاران (محدودکننده و شرایط نامساعد آبهايبیماري
 تاکید داشتند ناهمسو است.  اجتماعی-اقتصادي

سنی در ایرانی باید براي هر گروهبدنی زنانهاي فعالیتزدایی چالشمنظور مانعحاضر بهبا توجه به مطالبی که بیان شد درحال
-ت مدیریتینوجوانی داشت و با برطرف کردن مشکالاي به مرحلهاي داشت. اما باید توجه ویژههاي جداگانهزندگی برنامهمختلفمراحل

جوان ایرانی در همه ابعاد نوجوان و زنانهاي دخترانفرهنگی از چالش-اقتصادي گام بزرگی در این زمینه برداشت. معضالت اجتماعی
دولتی است. اگر بتوان موانع هايبر و مستلزم تالش تمام نهادهاي حکومتی و سازمانها زمانکردن این چالشزندگی هستند و برطرف
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توان انتظار داشت در نوجوان تبدیل کرد میبدنی را به یک عادت و ارزش براي دخترانکردن و فعالیتجوانی را کاهش داد و ورزشنومرحله
چشمگیري داشته جوانی، میانسالی و سالمندي نیز تغییر کند و تاثیرگذاري آنها نیز کاهشبدنی در مراحلهاي فعالیتآینده ماهیت چالش

جامعه را افزایش دهد که این نیز منجربه سالمت کل زنانتواند سالمتیجامعه میبدنی زنانزدایی و توسعه فعالیتنعشک ماباشد. بدون
 درمانی کشور شود. هايفرهنگی و همچنین کاهش هزینه-اجتماعیجامعه و کاهش سایر معضالت

 تقدیر و تشکر

 .شودیم يسپاسگزار  یو علم يساختار ياز  داوران محترم به خاطر ارائه نظرها
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