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  )مقالة پژوهشي(

دختر به  انيمشاركت دانشجو طيها و شرا نهيزم يفيك نييتب
  يورزش همگان

  ) نور كرمان اميدانشگاه پة موردي مطالع(
  2خواه و عليرضا صنعت *1كمال جوانمرد

 چكيده
و  يفقـر حركتـ   ژهيـ و بـه  ي،كيولـوژ يزيهاي ف بياز آس يريشگيموضوع پ دليلبه  يهمگانهاي ورزش  نهيزم ةمطالع

اي بـا   مطالعـه دليـل،  ن يبه هم .است يدختر ضرور انيدانشجو ةجامع نيب ي،هاي اجتماع بيو آس يمشكالت روان
 ياجتمـاع  طيو شـرا هـا   نهيزم يفيك نييتبهدف مطالعه . انجام شد اديبن از روش داده يريگ و با بهره يفيك كرديرو
كنندگان  بوده و مشاركت 1399در سال  ينور كرمان در ورزش همگان اميدختر دانشگاه پ انيثر مشاركت دانشجوؤم

هدفمنـد   يريگ دانشگاه بودند كه با روش نمونه نيدر ا ليدختر مشغول به تحص انينفر از دانشجو 31در پژوهش 
ها استفاده شده  داده يابزار گردآور منزلة به افتهيساختار مهين ةحباز مصا ،مطالعه نيدر ا. ددر دسترس انتخاب شدن

و  يلـ يهـاي تحل  سـه يتوسط اعضا، مقا يابياعتبار اياعتماد، از سه روش كنترل  تيقابل اريبه مع دنيرس يبرا. است
 ةدر سـه مرحلـ   يا نـه يزم يـة بـر نظر  يمبتنـ  يـة ها طبق رو داده. بهره گرفته شده است يزيمم كياستفاده از تكن

هـاي   هاي پـژوهش، مقولـه   افتهي ليپس از تحل. اند شده ليوتحل هي، تجز)يمحور(ي نشيو گز يباز، انتخاب يكدگذار
شخص بر  تيريمد ،يعلّ طيشاخص و شرا نيتر عنوان مهم و سرماية اجتماعي به يماعاجت تيحما ،يبحران اقتصاد

 منزلة سالم به يگر، سبك زندگ مداخله يها لفهؤو م طيعنوان شرا به يهاي ورزش رساختيز ،يبدن، انتظارات فرهنگ
هـا در ورزش   تعامـل ـ  عمل منزلة به نمسئوال ةزيانگ ،يطيمح تيها، امن رساختيز جاديا ،يا نهيزم طيشرا نيتر مهم

و  يهـاي ورزشـ   تيـ بود كه مشاركت دختـران در فعال  نيپژوهش ناظر بر ا نيا ةجينت. مشخص شده است يهمگان
و  يو فرهنگ ياجتماع زشيانگ جاديا با و رديگ يموجود شكل م يو اجتماع يتأثير بستر فرهنگ تحت يورزش همگان

  .ابدي مي شيمشاركت افزا زانيورزش، م نيا ديجامعه از فوا يسطح آگاه يارتقا
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 مقدمه و بيان مسئله
 ياي در زنـدگ  داده و بـه گونـه   لبشر را شك ياز زندگ يمهم بخشهاي دور تا كنون، ورزش  ز گذشتها

كشـورها   اريـ اخت در يورزش ابزار مهم ،حال حاضر در). 5: 1397ي، انور الخول( بشر وجود داشته است
 تيـ ترب لةيوسـ  نيتـر  كه عمـده  يطور شده است؛ به نييتع شياهداف از پ يمردم به سو تيهدا يبرا

و  دار يكشـت ( ورزش اسـت  ،يصـنعت  شـرفتة يپ يدر كشورها يموجود در جامعة معاصر كنون يهمگان
از اهـداف مهـم    يكـ ي منزلـة  آن بـه  ةاست توسع دهشسبب  يورزش همگان تياهم .)1397 همكاران،

هـاي   تيـ ورزش و فعال اديـ ز اريبسـ  ديـ فوا رغم به) 2018 ،1و همكاران دوپيو(د شوها مشخص  تدول
موضـوع   نيندارند كه ا يورزش تيفعال دادن به انجام يشياز افراد گرا يبرخ ،انسان و جامعه يبرا يبدن
هـاي متنـوع    بيمعضـالت و آسـ   نيو همچنـ  يو روان يهاي جسمان يماريو ب يتواند به فقر حركت مي

، رواج يدر جوامـع امـروز   يگـذار  استيو س يزير چالش در برنامه گر،يد ياز سو. منجر شود ياجتماع
 مقـدم  ييوفـا ( ستها بيآس گرياز د ينينش آپارتمان يدر سبك زندگ يطلب و راحت يتحرك يفرهنگ ب

را از انسـان گرفتـه و او را    عيرامروز ابتكار عمل س يايدر دن ياي كه زندگ به گونه ؛)1397و همكاران، 
ـ  ،يد جسـم مشكالت متعـد  يفقر حركت نيكرده كه ا يدچار فقر حركت او  يرا بـرا  يو اجتمـاع  يروان

و  ياز فقر حركتـ  يريشگيپ ايبردن  نياز ب ياز راهكارها يكي ).76: 2011، نورگس(آورده است  ديپد
، بروتـون (دادنـد   مـي  تيبه بدن اهم وراند ةدر هم يانآدم رايسالم ورزش است، ز ياز بدن يبرخوردار

ـ  تيـ مز حـق،  ينـوع ن تـوا  را مي حيپس اوقات فراغت و تفر .)12: 1392 در نظـر   يتندرسـت  ةو تجرب
 يرا بـرا  ييمانند دولـت فضـاها   ييها سازمان اي ،نداشته باشند يباز يبرا ييها گاهياگر مردم جا. گرفت

؛ بـه نقـل از   2010 ،ليـ چگا(شـود   مي ليتبداي  كننده به مكان افسرده ايدن نكنند، ايمه يعموم حيتفر
نكتـه اشـاره كـرد     نيـ توان به ا مي يورزش همگان فيدر تعر ن،يبنابرا .)1397 و همكاران، مقدم ييوفا
 ،يرسـم ريغ نـه، يهز كـم  ساده، يهاي ورزش تياي از فعال مجموعه دادن نوع ورزش درواقع انجام نيكه ا
  ).172: 2014، لياسك(افراد وجود دارد  ةهم يها برا آن درند كه امكان شركت ا بخش و بانشاط فرح

 يهـاي جسـمان   تيحضور منظم در فعال اي يهاي جسمان تياز فعال يشكل زين يورزش همگان
را  يشود، روابط اجتماع مي ي، گذران اوقات فراغتو روان يو سالمت بدن ياست كه موجب تندرست

 شـرفت يپ تةيكم. )7: 1385س، دوفران(شود  مثبت منجر مي جينتا دآمدنيدهد و به پد شكل مي
افـراد  يبرا ييها عبارت و فراهم كردن فرصت كي منزلة را به ياروپـا ورزش همگان يورزش شـورا

 ،يهـاي ورزشـ   تليـ مند بـه ورزش كردن در زمـان اوقـات فراغـت جهـت مشاركت در فعا عالقه
شـعار   وكـرده   فيتعر ـتيو معلول ينژاد ،ياجتماع تياز وضع يناش تيگونه محـدود چيبدون ه

شـود   استنباط مـي  فيتعر نيآنچه از ا). 86: 1397 ي،انور الخول( دكرهمه را مطرح  يورزش برا
منـد شوند و ورزش حـق همــة افـراد اسـت     كردن بهره از ورزش دياسـت كـه همة افراد با ـنيا

                                                        
1. Widdop, King, Parnell, Cutts & Millward 



  367   ...انيمشاركت دانشجو طيها و شرا نهيزم يفيك نييتب/ خواه كمال جوانمرد و عليرضا صنعت

ـ  ينشمار جسـما  يب ديفوا .)1397 و همكاران، دار يكشت: ؛ به نقل از2012زوربا، ( ورزش  يو روان
 ي و همكـاران، دارسـ (د شـو انجام  يع مختلفآن در جوام ةتالش جهت توسع دهشسبب  يهمگان
هـاي   جنبـه  ريافراد، سا يبهبود مشاركت ورزش ةواسط به يورزش همگان ،گريو از طرف د) 2017

هـا نشـان    ج پـژوهش ينتا). 1399 ي و همكاران،نوذر(دهد  تأثير قرار مي تحت زيرا ن يمهم ورزش
 هاي درازمدت خود قرار دهند؛ در هرا سرلوحة برنام يگسترش ورزش همگان ديها با دهد دولت مي
هـاي   يمـار ياثر ب رباز كار  بتيها، غ يماريكنندة ب نگران يدر انتظار آمارها ديبا صورت، نيا ريغ

 ،يو افشار يرضو(باشند  يو كاهش سطح بهداشت عموم ريوم مرگ شيافزا ،يتحرك از كم يناش
اي  ها و منابع گسترده نهيهز ،ها امر منجر شده كه چالش نيبه ا يمشاركت ورزش تياهم .)1398

در جهت  گر،يد ياز سو). 2018و همكاران،  دوپيو(شود  جاديآن ا ةدر سطح جهان جهت توسع
هاي  تيفعال ،ورزش تيماه ط،يالزم درخصوص مح ياست افراد آگاه ازين ي،مشاركت ورزش ةتوسع
بـه  . موجـود در ورزش را داشـته باشـند    يهاي اجتمـاع  گروه نيشده و همچن يزير برنامه يِورزش
آنان  ،يسطح مشارك همگان يمناسب جهت بهبود و ارتقا يبستر جاديرود با ا انتظار مي ي،عبارت

 ).1399 ،ي و همكاراننوذر(د كربه ورزش وارد  قيرا به صورت عم
 تيـ اي از جمع گسـترده  فيـ كـه ط نيدختران با توجـه بـه ا   يورزش همگان يو بررس مطالعه

براسـاس  . (رسـد  بـه نظـر مـي    يضرور يگسترده در كشور است، امر فيط نيجامعه مربوط به ا
 تجمعيـ  1399ــ 1398ي ليوزارت علـوم در سـال تحصـ    يزير پژوهش و برنامه ةسسؤگزارش م
 تيــدرصــد جمع6/47معــادل  رنفــ 457هــزار و  604يــك ميليــون و زنــان كشــور  ييدانشــجو
درصد زنـان   64براساس گزارش سايت فدراسيون ورزش همگاني، . 1)كشور بوده است ييدانشجو

سال از فقـر حركتـي    40تا  18ميليون دختر  10كه  طوري اند؛ به توجه تحرك و كم به ورزش كم
با ورود دختران بـه بـازار كـار و     نيو همچن ديبا ورود به دوران جد رانيا درهرحال، .برند رنج مي

شـده و بـه    ديـ اي از دوران جد تـازه  ةجامعه وارد مرحل يو مدن يهاي اجتماع اشتغال و مشاركت
  ).28: 1395 ،نيمهرآئ(تحوالت است  يمرور در حال ط

 يرا بـا سـرعت سـپر    ديـ بـه جد  يسنت ةاست كه گذار از جامع يياز شهرها زين مانشهر كر
كـه   ي،مهم مرتبط با مشاركت دختران در ورزش همگان از موضوعات يكي ،انيم نيدر ا. كند مي

 چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت،    نيشيهاي پ است و در پژوهش يمستلزم مطالعه و بررس
مشـاركت در ورزش   ةديـ ها بـه پد  آن يمعنابخش يو چگونگ شانيا ريتفسو  ييكشف درك معنا

، زمينـه  نيدر همـ . اسـت  ريدرك و تفسـ  نيـ از ا قيو عم قيدق يفيتوص ةبه منظور ارائ يهمگان
 ةعنـوان جامعـ   نـور كرمـان بـه    اميدختر دانشگاه پ انيدنظر قرار دادن دانشجوپژوهش حاضر با م

افـراد از   نيـ ا يينظـام معنـا   يبا واكاو دينما تالش مي گر،يد يمتمركز شده و از سو شده مطالعه
مؤثر بر مشـاركت در   يو اقتصاد يفرهنگ ،يها عوامل اجتماع آن يدرون ةكنكاش در تجرب قيطر

                                                        
  .1400، 101 ، ش27، سريزي در آموزش عالي پژوهش و برنامهنامة  بيشتر مراجعه شود به فصل ةبراي مطالع. 1
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و  ليـ تحل ق،يـ طر نيـ و از ا دكنـ  ييدانشـگاه شناسـا   نيدختر ا انيرا در دانشجو يورزش همگان
 نيـ نـور كرمـان ا   اميـ انتخاب دانشگاه پ ليدل. ارائه دهد شده لعهاز آن در بستر مطا يجامع ريتفس

هـاي   را از رشـته   گسـترده  يفـ يجـامع، ط  يواحـد دانشـگاه   كيـ عنوان  دانشگاه به نياست كه ا
در خـود   يليتكم التيهاي مختلف تحص شيو از جمله گرا يلياز مقاطع مختلف تحص يدانشگاه

جـوار بـه منظـور     هـاي هـم   از سراسـر اسـتان و اسـتان    انيداده است و باعث شده دانشجو يجا
موضـوع   ةرا جهـت مطالعـ   يموضـوع بسـتر مناسـب    نيـ دانشگاه را انتخاب كنند و ا نيا ليتحص

  .داده استگر قرار  پژوهش اريپژوهش در اخت

 اهداف
نـور كرمـان در    هدف اصلي اين مطالعة كيفي، كشف نظام معنايي دانشجويان دختر دانشگاه پيام

بـه منظـور    1خصوص پديدة مشاركت در ورزش همگاني با اتخاذ رويكرد تفسيري و نگاه از درون
ـ      هاي اجتماعي بنياد زمينه ارائة الگوي پارادايمي داده ر مشـاركت  ــ اقتصـادي و فرهنگـي مـؤثر ب

مربوط به ايـن   2تر، نظرية قائم به ذات به عبارت دقيق. دانشجويان دختر در ورزش همگاني است
  .شده است پديده در بستر مطالعه

  :گونه برشمرد توان اين همسو با هدف ذكرشده، سؤاالت اصلي پژوهش را مي
درك و برداشت دانشجويان دختـر از پديـدة مشـاركت در ورزش همگـاني چيسـت و       .1

 ها پيرامون چه مفاهيمي شكل گرفته است؟ نظام معنايي آن
ـ تعامل دانشجويان درخصوص پديدة مشـاركت در ورزش همگـاني    ها يا عمل راهبرد  .2

 شده چگونه است؟ در بستر مطالعه
دهنده به نظـام معنـايي دانشـجويان     گر شكل اي و مداخله شرايط يا عوامل علّي، زمينه .3

 دختر در اين خصوص كدام است؟
ـ تعامل دانشجويان درخصوص پديدة مشـاركت در ورزش   هاي راهبردها يا عمل پيامد  .4

 همگاني كدام است؟
تـوان نظـام معنـايي دانشـجويان دختـر درخصـوص        برمبناي چه مفهوم مركزي مـي   .5

شـده   مشاركت در ورزش همگاني و همچنين عوامل مرتبط با آن را در بسـتر مطالعـه  
 تفسير و تحليل كرد؟

                                                        
1. Emic 
2. Substantitve 
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  قيقادبيات تح
كتــاب ماننــد  ؛انجــام شــده يمتعــدد قــاتيو تحق فــاتيلأت ،شناســي ورزش جامعــه ةدر حــوز
 ايـ  يانـور الخـول   نياثـر امـ  جامعـه و ورزش  ژاك دو فرانس، كتـاب   ةنوشتشناسي ورزش  جامعه
از جملـه  . انـد  داشـته  يحـوزه نقـش مـؤثر    نيـ ا ةبروتون كه در توسع ةنوشتشناسي بدن  جامعه

  :اشاره كرد ليبه موارد ذ انوت هم مي يمطالعات داخل
 اديـ بن داده يةبراساس نظر يورزش همگان ةعوامل توسع يدر بررس) 1397( و همكاران مقدم ييوفا

انجام شده اسـت،   يورزش همگان ةدر حوز رياخ انيكه در كشور در سال يهاي كالن و با توجه به برنامه
نـداده   يمشاركت شهروندان مختلف كشـور رو  شيدر افزا يريچشمگ رييتغبه اين نتيجه رسيدند كه 

 ةتوسـع  يراهكارهـا  يساز و مدل ييدر شناسا) 1397(ي و كالش يرضو صاحبكاران، دار، يكشت. است
ـ  يتوسعة ورزش همگـان  يبه راهكارها رجنديدختر دانشگاه ب انيدانشجو نيب يهاي همگان ورزش  نيب
 يطراحـ  ،يفرهنـگ ورزش همگـان   يساز نهيكه با نهاد كردنداشاره  رجنديدختر دانشگاه ب انيدانشجو

درجهـت توسـعة ورزش    ان،يدانشـجو  ياز ورزش همگـان  يمال تيو حما يو ورزش يحيهاي تفر هبرنام
ـ  ،ينوذر. توان گام برداشت مي انيدانشجو انيم يهمگان ـ ) 1399( و علـم  يعرب مـدل عوامـل    ةدر ارائ

ند كـه  يدرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  ،يأكيد بـر ورزش همگـان  زنان با ت يمؤثر بر بهبود رفتار مطلوب اجتماع
 ،ياحساسـ  ،يزشـ يعوامـل انگ  ،يزنان با تأكيـد بـر ورزش همگـان    يرفتار مطلوب اجتماع هبودجهت ب
ـ  نيـ در ا. نـد گذارتأثير يبه صـورت معنـادار   يو فرهنگ يدانش ،يفرد ،ياجتماع  يعوامـل دانشـ   ،نيب

 زشور ةسـ يو مقا يراهبـرد  ليـ در تحل) 1388(ي پـور و قصـاب   حسـن  ،يينـدا . دتأثير را دار نيشتريب
 شـده  زنـان مطالعـه   دگاهيـ ند كـه از د يدرسـ  جـه ينت نيشهر قم به ا رشاغليبانوان شاغل و غ يهمگان
قـوت و توجـه كمتـر بـه ورزش      نيتـر  مهـم  ينسبت به ورزش قهرمـان  يبودن ورزش همگان نهيهز كم

ـ ) 1399(و همكـاران   طـاهرزاده . ضـعف بـوده اسـت     نيتر مهم انيبانوان نسبت به آقا يهمگان  ةدر ارائ
ند كه بهبـود نگـرش و   يدسر جهينت نيبه ا يدانشگاه آزاد اسالم يورزش همگان ةتوسع يميمدل پارادا

كاركنـان و   ان،يتواند باعث جلب مشاركت دانشجو مي ينشاط و شاداب شيو افزا زهيانگ شيافزا ،يآگاه
) 1400(ي زاد و هنـر  يقلـ  ،يانفراهـ . دانشگاه شود يهاي ورزش همگان تيدر فعال يعلم ئتيه ياعضا

انـد كـه    افتـه يدست  جهينت نيبه ا يبر ورزش همگان يكرديبا رو يمطبوعات ورزش يمحتوا ليدر تحل
نـدارد و   يتـوجه  درخـور  گـاه يجا يمشـاركت در ورزش همگـان   يمطبوعات ورزشـ  انيسفانه در مأمت
و همكـاران  ي وارسـ يالج .مطبوعات به ورزش فوتبـال اختصـاص دارد   نيدر ا يموضوعات ورزش شتريب
ند كـه اگـر مشـاركت در    يدرسـ  جـه ينت نيو عوامل مؤثر بر آن به ا يورزش همگان يدر بررس) 2021(

برچسـب   كيـ  ايـ برنـد   كيـ به شكل  ،افراد بدل شود يمهم در زندگ يعنصر منزلة به يورزش همگان
. كننـد  يآوردن آن بـاهم رقابـت مـ    سـت د هب يدهد كه افراد برا يافراد خود را نشان م يمثبت در زندگ

از  يكـ يد كـه  يرسـ  جـه ينت نيبه ا يمشاركت در ورزش همگان يرور در پژوهش خود ب) 2021( 1ويال
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نشـان   اوپـژوهش   جينتـا . اسـت  ينبـود امكانـات ورزشـ    ،يعوامل مؤثر بر مشاركت در ورزش همگـان 
تـوان   مـي  ،سـنجند  افـراد را مـي   يركـال  زانيـ كه سرعت و م نينالآ يافزارها نرم قيدهد كه از طر مي
. ندومنـد شـ   هـره بافـراد   يكرد كه از مشـاركت ورزشـ   جاديا يورزش يهاي تجار شركتراي باي  زهيانگ

شـهروندان بـه ورزش اشـاره     شيدر گرا يمجاز يهاي اجتماع به نقش شبكه زين) 2021( 1ييسونگكو
در  يمناسـب  ةزيـ تـوان انگ  مـي  شهاي ورز شنيكيدر اپل يگذار هيسرما قيكند و معتقد است از طر مي

در پژوهش خـود بـا عنـوان نگـرش بـه      ) 2018( 2همكاران ي واودان. كرد جاديورزش ا يشهروندان برا
متحـده بـه    االتيـ بزرگسـاالن ا  انيدر م يعموم يبدون دود در تمام اماكن ورزش اتياستفاده از دخان

 يگارهايبا اسـتفاده از سـ   ات،يمحصوالت دخان يكنندگان فعل فرپنجم مص رسند كه سه مي جهينت نيا
هـاي كامـل بـدون     اسـت يس. نـد ا مخـالف  يعمـوم  يهـاي ورزشـ   مكان ةبدون دود در هم يكيالكترون
بـه كـاهش    توانـد  يكه منع اسـتفاده از انـواع توتـون و تنبـاكو را دارد، مـ      ي،در اماكن ورزش اتيدخان
 تيـ حما ،)2014( لـور يتو  كونـگ بـه نظـر   . كمـك كنـد   ليسـا و نيـ استفاده از ا ياجتماع تيمقبول

. ددار ييبـاال  تيـ به ورزش اهم شيدولت در گرا اي ديگران يخانواده، دوستان و حت ياز سو ياجتماع
و از اهـداف آنـان    هيـ فرزندان را ته ايفرزند  يهاي الزم برا نهيكه خانواده هز يتوان ادعا كرد هنگام مي
نـد  ا ميهاي اوقات فراغت با فرد سه تيكه در فعال يدسترس داشتن دوستان در ،به عمل آورد يبانيپشت

سـطح مشـاركت افـراد در ورزش     يدر ارتقـا  ينقـش مهمـ   يدولت به ورزش همگـان  قيدر كنار تشو
ــةطبــق نظر. دارد يهمگــان ــرد حما ،1976 كــوب، ي ــهرچــه ف ــدرك نما شــتريرا ب ديگــران تي  د،ي

احسـاس در   نيـ موجـب ا  ياجتمـاع  تيـ كمتـر و حما  يطيهاي مح در برابر استرس يو يريپذ بيآس
  ).1399 و همكاران، ي؛ به نقل از غالمپور گالشكالم1976 كوب،(د شو افراد مي
نگر آن است كـه مشـاركت دختـران در    بياشده در داخل و خارج از كشور  مطالعات انجام ن،يبنابرا

دار و  يكـه كشـت   يطـور  بـه  ؛داشـت  واهـد جامعـه بـه همـراه خ    يبرا يمتعدد يايمزا يورزش همگان
را  يدختــر در ورزش همگــان انيعوامــل مــؤثر در مشــاركت دانشــجو نيتــر مهــم) 1397( همكــاران

و  ينـوذر . داننـد  ورزش مـي  نيـ از ا نمسـئوال  يمـال  تيـ و حما يفرهنگ ورزش همگان يساز نهينهاد
بـودن را   نـه يهز كـم ) 1388( يپـور و قصـاب   عامل و حسن نيتر را مهم يعوامل دانش) 1399(همكاران 

طـاهرزاده و  . انـد  بـانوان دانسـته   يرا از قـوت مشـاركت در ورزش همگـان    نمسئوال يتوجه بيقوت و 
، زهيـ انگ شيافـزا  نيهمچنـ  يمثـل بهبـود نگـرش و آگـاه     يعوامل انيم نيهم در ا) 1399( همكاران

 يتـوجه  بـي ) 1400( و همكـاران  يهـان فرا. انـد  كرده يمعرف گذارتأثير يرهايرا از متغ ينشاط و شاداب
در . داننـد  ورزش مـي  نيـ مهـم عـدم مشـاركت بـانوان در ا     را از عوامـل  يبه ورزش همگـان  نمسئوال

عنصـر   منزلـة  بـه  ديـ با يد ورزش همگاننمعتقد) 2021( 3و همكاران يوارسيهم الج يمطالعات خارج
فاده از امكانـات  سـت اهم معتقـد اسـت   ) 2021( ويال. رديها قرار گ مورد توجه خانواده يدر زندگ يمهم
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 يهـاي اجتمـاع   شـبكه ) 2021(يي وكسـونگ . بخشد مشاركت را ارتقا زانيتواند م مي نيآنال يافزار نرم
  .داند مي زمينه نيرا از عوامل مؤثر در ا يهاي ورزش شنيكيو اپل يمجاز

 ،يزشـ يانگ ،ياعتمادساز: مثل ياز عوامل قيو اهداف تحقيادشده درهرحال، با توجه به موارد 
 ةورزش، توسـع  ديـ بـانوان از فوا  يآگاه شي، افزايو مجاز يهاي اجتماع ، شبكهيهاي جمع رسانه

 گـذار عنوان عوامل تأثير به يگريد يرهايها و متغ در پارك ژهيو به يها و امكانات ورزش رساختيز
 .استاستفاده شده  يمشاركت دختران دانشجو در ورزش همگان يدر ارتقا

  چارچوب مفهومي تحقيق
و سـبك زنـدگي    به آن توجه شـود  ديبا يكه در خصوص مشاركت در ورزش همگان ياجتماع تيواقع

سـؤال پاسـخ داد كـه چـه      نيـ به ا ديبا ،مفهوم نيبا توجه به ا. )48: 1385دوفرانس، ( استواره  عادت
داشـته باشـد و مـردم     يگـاه يشـهروندان جا  يو ورزش در زنـدگ  ييغـذا  ميرژ شوند يباعث م يعوامل
نكـردن   تيـ از جملـه رعا (اسـت   شانيا يكه مضر سالمت يواملع يريكارگ هب يدهند كه به جا حيترج
 ةرا سـرلوح  يبـدن  يهـا  تي، ورزش و فعال...)مصرف مواد مخدر و ان،يو قل گاريس دنيكش ،ييغذا ميرژ

 شيخـو  يافراد سـبك زنـدگ   شود يباعث م يچه عوامل نكهيتر از همه ا مهم .قرار دهند شيخو يزندگ
كـه   يفـ يمحـور، در تعر  ورزش يمفهوم سبك زنـدگ  قرار دهند؟ حورم ورزش يرا براساس سبك زندگ

اشـاره دارد كـه شـهروندان     ييهـا  وهيو بـه شـ   رديـ گ يفاصله مـ  يا مورد توجه ماست، از ورزش حرفه
، طبـق  زمينـه  نيـ در ا. شـوند  يمـ  ليمتما يدرخصوص حفظ سالمت خود، به ورزش و ورزش همگان

بـه  (فاصـله وجـود دارد    »يخـود واقعـ  «با  »ياجتماع تيهو« اي »يخود اجتماع« ني، بگافمن دگاهيد
 شياز خـود را نمـا   يا جنبه كوشند يافراد در هنگام كنش متقابل م .)1387 ،يو اخالص ينقل از فاتح

شـخص بـر    تيريدرخصوص تناسب اندام و مد توانند يم گرانيد. باشد گرانيد رشيدهند كه مورد پذ
و تناسـب   ييغـذا  ميرژ ،يسالمت تياهم زانيدرخصوص م توانند يم اه آن. قضاوت كنند زيبدن خود ن

 تيرياز فـرد درخصـوص مـد    يبـا انتظـارات   توانـد  يها مـ  قضاوت نيا. قضاوت كنند زيفرد ن ياندام برا
 ،شـناس معاصـر   جامعه دگاهيبا توجه به د ،گرياز طرف د. مطرح شود گرانيد يبر بدنش، از سو حيصح
جوامـع   وسـتن يتكامل جوامع و با پ ريها و انتظارات در مس قضاوت نياظهار داشت كه ا توان يم ،دنزيگ

 نئيمهـرآ ( شـوند  يبر شهروندان در جوامع گوناگون اعمال مـ  يمؤثرتر ةشدن، به گون يجهان نديبه فرا
در  تناسـب انـدام و ورزش   يها در راسـتا  آن غاتيو تبل شرفتهيپ يتوجه مردم كشورها .)139: 1395
 زيـ در حـال توسـعه ن   يبه كشـورها  يهمگان يها رسانه قياز طر يطوركل ها و به اليرو س ها لميقالب ف

 ختـه يهـا برانگ  در آن يتيخصوص آگاه و حساس نيجامعه را در ا ييرخنه خواهد كرد و ابتدا اقشار باال
گيـري   شـكل  ايـن،  وجـود با  .ديخواهد رس زين نييبه اقشار پا شدهذكر نديخواهد كرد و پس از آن فرا

تـأثير اوضـاع و احـواالت اجتمـاعي و اقتصـادي، فشـارهاي گـروه،         محـور تحـت   زنـدگي ورزش  بكس
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از ديـدگاه اصـحاب علـوم اجتمـاعي، يكـي از      . )2007 ،1كاكرهام(هاي رفتاري فرد نيز قرار دارند  مدل
و از آنجا كه زنـان  ويژه ورزش همگاني، است  هاي توسعه و پيشرفت جوامع توجه به ورزش، به شاخص

هـا فراينـد    دهند، بدون توجه بـه بـانوان و ورزش همگـاني آن    نيمي از جمعيت كشورها را تشكيل مي
هـايي ماننـد    ؛ هرچنـد زنـان بـا مشـكالت و نـابرابري     )2006، 2ژاجـاكوف (توسعه ميسر نخواهد بـود  

ش در ايفـاي  هـاي تخصصـي، تـن    هاي ورزشي، نبـود آمـوزش   نداشتن به امكانات و مجموعه دسترسي
شناسـان،   به اعتقاد برخـي ديگـر از جامعـه   . )2006، 3هيلدينگ(اند  هاي متعدد خانوادگي مواجه نقش

، 4پـالم (انـد   هاي ورزشي و تفريحـي محـروم   هاي برابر با مردان جهت شركت در فعاليت زنان از فرصت
  ).2007، 5گوئي(هايي همچون ساختاري و مديريتي، مالي، اجتماعي و فرهنگي  محدوديت). 2000

 روش پژوهش
ايـن  . است 6اي شده در اين پژوهش نظرية زمينه بنا به موضوع و پيشينة مطالعاتي، روش استفاده

شـده   اي استفاده رويكرد نظرية زمينه. هاي اصلي پژوهش كيفي است منزلة يكي از روش روش به
مند به  گر به صورت نظام در اين رويكرد، پژوهش. است 7مند در اين پژوهش سيستماتيك يا نظام

شـدة خـود    اي است كه به تبيين فرايند، كنش و تعامل در موضوع مطالعه به دنبال توسعة نظريه
گـر از طريـق عمـل     بـه عبـارت ديگـر، در ايـن رويكـرد، پـژوهش      ). 148: 1391ايمان، (بپردازد 

شـده را   ها را كشف و طي مراحل كدگذاري معاني كشـف  مند پژوهش معاني موجود در داده نظام
ريـزد و مـدل پـارادايمي و در سـطوح بـاالتر       اي تا حدي از قبل مشخص مي هاي مقوله در ظرف

  ).12: 1398حيدري و همكاران، (دهد  نظرية محدود به واقعيت خاص را ارائه مي
گيـري، در ابتـدا بـا توجـه بـه       درخصـوص روش نمونـه   :گيـري  جامعة آماري و روش نمونه

گيـري هدفمنـد    هـا از روش نمونـه   اري دسترسـي بـه نمونـه   حساسيت موضوع پـژوهش و دشـو  
اي  گيري نظري در جهت كمك بـه پيـدايش نظريـة زمينـه     سپس نمونه. دردسترس استفاده شد

جريان پژوهش به نحوي پيش رفت كه در مصاحبه نفـر  . راهنماي ادامة روند پژوهش بوده است
مينان هرچه بيشتر از پديـد نيامـدن   بيست و نهم به اشباع نظري دسترسي پيدا شد، اما براي اط

كننـدگان در پـژوهش    مشـاركت . ها تا مصاحبة نفر سي و يكم پيش رفـت  مقولة جديد، مصاحبه
  .هستند 1399نور كرمان در سال  نفر از دانشجويان دختر دانشگاه پيام 31شامل 

ها بـا در   همصاحب. شده در پژوهش مصاحبه است ابزار استفاده :ها ابزار و شيوة گردآوري داده
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كنندگان در تحقيق به صـورت   اي و اخالقي و همچنين رضايت مشاركت نظر گرفتن اصول حرفه
زمـان بـا    هـم . سـاعت صـورت گرفتـه اسـت     2تـا   1ساختارمند در زماني بين  هاي نيمه مصاحبه

دادن مصاحبه مجـدداً   برداري و يادداشت شدند و پس از انجام شده فيش هاي ارائه مصاحبه، پاسخ
  .رد بازنويسي دقيق با شرح جزئيات قرار گرفتندمو

هــاي الزم بــا اســتفاده از تكنيــك مصــاحبة آزاد و عميــق  اطالعــات و داده :روش پــردازش داده
، 3كدگـذاري بـاز  ( 2و كدگـذاري نظـري   1هاي ثابت آوري شدند كه درنهايت با استفاده از مقايسه جمع

پژوهش كيفـي، اتفـاق نظـري     7و پايايي 6اعتباردرخصوص . وتحليل شدند تجزيه) 5، گزينشي4محوري
هـاي كمـي    گران وجود ندارد و برخـي انديشـمندان از مفـاهيمي شـبيه پـژوهش      نظري بين پژوهش

هـاي كيفـي،    تـوان گفـت كـه در پـژوهش     از طرف ديگر، مـي ). 152: 1391ايمان، (اند  استفاده كرده
نيـز بايـد مهـارت، دقـت و      گـران هسـتند؛ پـس در اعتبـار آنـان      گيـري خـود پـژوهش    وسيلة انـدازه 

در پـژوهش پـيش رو، بـراي رسـيدن بـه معيـار       ). 94: 2002پاتن، (صالحيتشان در نظر گرفته شود 
  :شود كه بدين قرارند هاي كيفي بهره گرفته مي پايايي، از سه تكنيك در پژوهش

ته خواسـ ) دانشجويان(كنندگان  در اين روش از مشاركت: كنترل يا اعتباريابي توسط اعضا. 1
درواقع، اعتبارسنجي توسـط  . هاي كلي را ارزيابي كنند و در مورد صحت آن نظر دهند شد يافته

گر نتايج ميداني را به اعضا، جهت دستيابي به قضـاوت آنـان    دهد كه پژوهش اعضا زماني رخ مي
ـ   بـه (كننـدگان   پژوهشي از اعتبار اعضا برخوردار است كه اعضا يا مشاركت. برگرداند ة وسـيلة ارائ

هـا و بعضـاً    ها از سوي آن كنندگان و تأييد كلي يافته ها به مشاركت ها و روابط آن مفاهيم، مقوله
). 2007: كراسـول (كمـك كننـد   ) كننـدگان  اصالحات جزئي برمبناي نظـرات نهـايي مشـاركت   

گيري  آمده بعد از انجام تحليل و ارائة يك نتيجه دست گر براي صحت و سقم اطالعات به پژوهش
شـده در ميـان    آمده را با افراد مطالعـه  دست بار ديگر به ميدان پژوهش رفت تا اطالعات به كلي،

  .گيري پژوهش، بيشتر افراد با نتايج پژوهش موافق بودند بعد از ارائة نتيجه. بگذارد
بنـدي نظريـه بـا     هاي خام رجوع شد تا ساخت در اين روش، به داده: هاي تحليلي مقايسه. 2
  . هاي خام مقايسه و ارزيابي شود داده

بودن موضوع  بعدي در اين زمينه، چند متخصص به جهت چند: استفاده از تكنيك مميزي. 3
بـر مراحـل مختلـف كدگـذاري،     ) شناسـي  شناسي و يك نفر دكتري روان دو نفر دكتري جامعه(

در پـژوهش پـيش رو، بـه منظـور     همچنـين،  . سازي و استخراج مقوالت نظـارت داشـتند   مفهوم

                                                        
1. fixed comparison 
2. theoretical coding 
3. open coding 
4. axial coding 
5. selective coding 
6. validity 
7. reliability 



  1401پاييز  ،3، شمارة 20، دورة توسعه و سياستزن در   374

از طـرف ديگـر، در ايـن    . هاي تحليلي بهره گرفتـه شـده اسـت    سنجش روايي از تكنيك مقايسه
ها و شرايط پژوهش و ارائة جزئيات كامـل   فرض پژوهش تالش شده با توصيف كامل زمينه، پيش

خواهنـد   يدر مورد نكات اساسي آن، موجب افزايش قابليت انتقال شود تا بـراي كسـاني كـه مـ    
گـران   هاي پژوهش را به زمينة متفاوتي انتقال دهند، اين امكان بـه وجـود آيـد و پـژوهش     يافته

البتـه در مطالعـات كيفـي، بـه جـاي      . بودن اين انتقال قضاوت كنند ديگر بتوانند درمورد معقول
بخواهـد  گر به جاي اينكه  شود؛ به اين معنا كه پژوهش پايايي، مفهوم قابليت اطمينان مطرح مي

افراد درشرايط مشابه به همان نتايج برسند، در پي آن است كه خواننده متقاعد شود با توجه بـه  
  .ها از قابليت اطمينان برخوردارند شده در پژوهش، يافته فرايند طي

همچنين، در پژوهش حاضر، براي قابل رديابي بودن فراينـد پـژوهش و بـراي اينكـه امكـان      
اطمينان پژوهش براي افراد خارج از پژوهش نيز فراهم شـود، جزئيـات   بازرسي و كنترل قابليت 

شـده در   هاي طي ها و تحليل ها، تفسير گيري ها و نحوة تصميم مربوط به چگونگي گردآوري داده
داري شـده و توسـط متخصصـاني     عنوان جاي پايي براي حسابرسي تهيه و نگه فرايند پژوهش به

  .ه استخارج از پژوهش مرور و بازرسي شد

  هاي پژوهش يافته
مشاركت  مؤثر بر يهاي اجتماع نهيزمها و  مؤلفه شناختي جامعه ةمطالعهدف اين پژوهشِ كيفي 

بنياد  داده يةنظر يبا استفاده از استراتژنور  دختر دانشگاه پيام انيدانشجو نيبي در ورزش همگان
هـا در نظريـة    تحليـل داده  و جزيهترين روش و ابزار ت با توجه به اين نكته كه كدگذاري مهم. است
ايـن  . شود اي است، فرايند كدگذاري با استفاده از روش كدگذاري باز در وهلة اول آغاز مي زمينه

هاي آنـان اسـت    وتحليل نظري به سمت اكتشاف مقوالت و ويژگي مرحله كه اولين قدم از تجزيه
انجام رسيده است كـه طـي آن بـه    جمله به  به با استفاده از در نظر گرفتن واحد كدگذاري جمله

خط  به شدن مفاهيم حاصل از كدگذاري خط با ظاهر. ها دسترسي پيدا شده است توصيفي از داده
آمـده   دسـت  رسد كه با استفاده از آن مفاهيم به هاي پژوهش، نوبت به كدگذاري محوري مي داده

داده شـدند و در ادامـه   هـا پيونـد    هـاي مربـوط بـه داده    در جريان كدگـذاري بـاز بـه زيرمقولـه    
در ادامة فراينـد كدگـذاري محـوري، مقـوالت كلـيِ      . مقوالت به مقوالت عمده مرتبط شدند زير
 نيـ اآمده در جريان كدگذاري باز در قالب چارچوب مدل پـارادايمي تنظـيم شـدند كـه      دست به

ش همگـاني  مشـاركت دانشـجويان در ورز   يمدهاپياو ها  ژيها، استرات هنيزم ،ها موقعيت به مدل
نهايت، در مرحلة كدگذاري انتخـابي، مقولـة هسـته انتخـاب شـد و بـا اسـتفاده از         در. پردازد مي

شـرح خـط داسـتان در    (هـا پيونـد داده شـد     طور منظم با ساير مقولـه  پردازي به تكنيك داستان
پارچـه   در اين قسمت، همة مقوالت پيرامون يك مقولـة هسـته يـك   ). گيري بندي و نتيجه جمع
د و مقوالتي كه به تشريح بيشتري نياز داشتند با در نظر گـرفتن نقـش آن مقولـه در خـط     شدن

آوري  كدگـذاري بـاز در حـين جمـع     دادن با انجـام . داستان با جزئيات بيشتري شرح داده شدند
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هـا بـه يكـديگر و     مقوله كدگذاري محوري زير دادن با انجام. مقولة اصلي به دست آمد 32ها  داده
هـا از حيـث علّـي، فراينـدي و      هاي عمده ربط يافتند و همچنين نـوع مقولـه   مقولههمچنين به 

 .ذكر شده است 1كنندگان پژوهش در جدول مشخصات مشاركت. پيامدي مشخص شدند
  

 كنندگان در پژوهش مشخصات مشاركت .1جدول
  وضعيت اشتغال مقطع تحصيلي وضعيت تأهل سن رديف

  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 25 1
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 28 2
  بيكار كارشناسي مجرد 19 3
  شاغل دكتري مجرد 38 4
  بيكار كارشناسي متأهل 39 5
  بيكار مهندسي مجرد 22 6
  بيكار مهندسي مجرد 28 7
  ـ كارشناسي متأهل 39 8
  شاغل كارشناسي مجرد 40 9
  شاغل پزشكي مجرد 27 10
  شاغل ارشدكارشناسي مجرد 35 11
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 32 12
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 36 13
  بيكار كارشناسي مجرد 19 14
  بيكار كارشناسي مجرد 21 15
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 25 16
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 32 17
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 35 18
  بيكار كارشناسي مجرد 19 19
  بيكار كارشناسي مجرد 21 20
  شاغل كارشناسي مجرد 31 21
  بيكار كارشناسي مجرد 29 22
  شاغل دكتري متأهل 38 23
  بيكار مهندسي مجرد 25 24
  بيكار كارشناسي متأهل 19 25
  بيكار كارشناسي مجرد 24 26
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 45 27
  شاغل كارشناسي مجرد 29 28
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 31 29
  شاغل ارشدكارشناسي مجرد 37 30
  شاغل ارشدكارشناسي متأهل 32 31
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  :آمده از روند پژوهش به شرح ذيل است دست مقوالت و زيرمقوالت عمدة به

 شرايط علّي
گذارنـد   هـا اثـر مـي    انـد كـه بـر پديـده     دسته از رويـدادها و وقـايع   ساز معموالً آن شرايط علّي يا سبب

در پـژوهش حاضـر، شـرايط علّـي     ) 1397؛ به نقـل از اكبـري و صـفري،    2014كوربين، استراوس و (
بنـا بـه تفسـير افـراد     . شـود  عواملي هستند كه به مشاركت دانشجويان در ورزش همگاني منجـر مـي  

، محـور  ورزش سـرماية اجتمـاعيِ  ي، هـاي زنـدگ   و مشغله يبحران اقتصادرفع : توان به شده مي مطالعه
تـرين عـواملي كـه بـر مشـاركت       منزلة مهم به به ورزش يتيجنس نگاهو  محور زشفرهنگي ور ةسرماي

  ). مشخص شده است 2ديگر عوامل اكتشافي در جدول(اجتماعي دختران دانشجو مؤثرند اشاره كرد 
  

 هاي فرعي و اصلي ـ مفاهيم، مقوله شرايط علّي. 2جدول
  مقولة اصلي  مقولة فرعي مفاهيم

/حوصلگيانگيزگي، خستگي و بيتحركي، بينشيني، بي آپارتمان
 انگيزگيبي/حوصلگياحساس تنهايي و بي

فرهنگ 
  تحركي فرهنگ بي  نشيني آپارتمان

هاي روزمره، نداشتنمشكالت زندگي، مسائل اقتصادي، گرفتاري
 اوقات فراغت، چندين شيفت كاري

مشكالت و 
  هاي زندگي مشغله

بحران اقتصادي و 
  هاي زندگي مشغله

آرتـروز، پـادرد، كمـردرد و/معلوليـت:مشكالت عديدة جسماني
  معلوليت جسماني  مشكالت جسمي ديگر مشكالت جسمي

هاكالسيتشويق هم/تشويق خانواده و دوستان:حمايت اجتماعي
 يمعنو تيحما دوستان، يمال تيحما/ تشويق همسر/ و همكاران
 ،يرزشـ هـاي و  در باشـگا  تيعضو يدوستان برا قيتشو دوستان،

 حفظ تناسب انداميدوستان برا قيتشو

تشويق و حمايت 
  اطرافيان

تشويق و حمايت 
  اجتماعي

/هـاي مجـازيشبكه/هاي همگانيرسانه/نقش راديو و تلويزيون
  اي حمايت رسانه هاها و سريالنمايش حركات ورزشي در فيلم/هاي تبليغاتي فيلم

سرماية اجتماعي 
  محور ورزش

هـاينـوردي، گـروهروي، كوههاي ورزشي، پيادهگروهعضويت در 
 سواريها و گروه دوچرخهورزشي در پارك

عضويت در 
  هاي ورزشي گروه

هاي ورزشي، اعتمـاداعتماد به دوستان ورزشكار، اعتماد به گروه
 به فضاهاي ورزشي

هاي  اعتماد به گروه
  ورزشي

/هاي ورزشـيسايت/مجالت ورزشي/هاي ورزشي مطالعة روزنامه
مشـاهدة  / هـاي مجـازي بـا موضـوعيت ورزش     عضويت در شبكه

كسب / تماشاي مسابقات ورزشي/ ها هاي ورزشي در رسانه آموزش
 آگاهي در ورزش

فرهنگي  ةسرماي  فرهنگ ورزشي
  محور ورزش

خصوص تأثير ورزش بر كاهش فشار خون، كاهش آگاهي فرد در
استرس، تـأثير ورزش بـر   چربي خون، كاهش قند خون، كاهش 

 هاي قلبي و عروقي، اضطراب و افسردگيجلوگيري از بيماري
  آگاهي ورزشي

آگاهي فرد از 
سودمندي فعاليت 

  ورزشي
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  مقولة اصلي  مقولة فرعي مفاهيم

دادنضـعف دانشـي از انجـام/هـاي ورزشـيغيرفعال بودن گروه
دادن فعاليـت   نبودن وسـايل و امكانـات جهـت انجـام    / ها فعاليت
 هوايي در منطقهوشرايط جوي و آب/ ورزشي

  موانع ورزش همگاني  موانع ورزش

/محدوديت مسابقات ورزشي همگاني بـا ايجـاد انگيـزه در زنـان
هـاي   محـدوديت سـازمان  / هـاي ورزشـي انگيزشـي    نبودن گروه

 حمايتي از ورزش با هدف ايجاد انگيزة ورزشي
  انگيزه ورزش همگاني  هاي ورزشي انگيزه

/نياز نكردن به فعاليت ورزشـياحساس/ناآگاهي از فوايد ورزش
احسـاس نيـاز   / شناخت ناكافي از اهميت ورزش در سالمت بدن

بودن ورزش براي كاهش كلسترول، قند  خصوص واجب نكردن در
 هاي ديگرخون، فشار خون و بيماري

نياز به ورزش در 
  احساس نياز به ورزش  زنان

/يالوصول بودن ورزش همگانسهل/جذابيت ورزش براي سالمتي
/ هـا در ورزش همگـاني   تنوع فعاليت/ بودن ورزش همگاني مجاني

 شادابي بدن و روحيه و روان/كمك به سالمتي
توصيف ورزش 

  همگاني
ويزگي ورزش 

  همگاني
نگاه/ها را مردان ببينندنگاه جنسيتي به زنان كه نبايد ورزش آن

/ فرهنگ جامعه به فعاليت جداگانه براي زنان و مـردان در ورزش 
فرسا شدن ورزش  طاقت/ هاي پوششي در ورزش بانوان محدوديت

 با محدوديت براي زنان
نگاه جنسيتي به   جنسيت در ورزش

  ورزش

  
نشـيني، كـه بـا     دارد كـه متأسـفانه فرهنـگ آپارتمـان     اظهـار مـي   2شوندة شـمارة   مصاحبه

اندام را از  هاي كوچك خانواده تناسب حوصلگي و تنبلي همراه است، باعث شده كه حتي بچه بي
به اين نكته اشاره دارد كه متأسفانه نگـاه جنسـيتي بـه     10شوندة شمارة  مصاحبه. دست بدهند

شـوندة   مصـاحبه . ورزش باعث شده برخي از مردم تاب تحمل ورزش دختران را نداشـته باشـند  
ــه محــدوديت 14شــمارة  ــن  ب ــان اي ــراي زن ــاي ورزش ب ــثالً ورزش   ه ــه م ــاره دارد ك ــه اش گون
هايي براي دختران همـراه شـده    اري كه براي سالمتي خيلي مهم است با محدوديتسو دوچرخه

محور  يكي ديگر از عوامل مهم و مؤثر بر مشاركت ورزشي دختران سرماية اجتماعي ورزش. است
بـه   اعتمـاد ي و هـاي ورزشـ   در گـروه  تيعضـو ي، ا رسانه تيحما: هايي از جمله است كه با مؤلفه

هـاي   چه جامعه بتواند شرايط عضـويت زنـان را در گـروه    هر. شود ي مشخص ميورزشهاي  گروه
ها بيشـتر باشـد، مشـاركت     هاي ورزشي نزد خانواده ورزشي تسهيل كند و هرچه اعتماد به گروه

  . يابد دختران در ورزش همگاني افرايش مي

  اي شرايط زمينه
آيند  اص جمع مياند كه در يك زمان و مكان خ اي مجموعة خاصي از شرايطي شرايط زمينه

هاي خود  تعامل/ تا مجموعة اوضاع و احوال يا مسائلي را به وجود آورند كه اشخاص با عمل
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). 1397؛ به نقـل از اكبـري و صـفري،    2014استراوس و كوربين، (دهند  ها پاسخ مي به آن
 اي بر نظام معنايي دانشجويان در بستر مطالعـه  اي از عوامل در قالب شرايط زمينه مجموعه

  :تأثير دارند
  

 هاي فرعي و اصلي ـ مفاهيم، مقوله اي شرايط زمينه .3جدول
  مقولة اصلي  مقولة عمده مفاهيم

دهنـدة  افـراد انگيـزه/هـاي ورزشـيگـروه/ميزان ارتباط با افراد ورزشكار
دوسـتان  / محـور  هـاي ورزش  خـانواده / افراد بـا فرهنـگ ورزشـي   / ورزشي
  محور ورزش

محوريت ورزش 
در زندگي 
  دوستان

ارتباطات سالم 
  محور ورزش

ــهروندان ــدگي ش ــذايي و ورزش در زن ــم غ ــاه رژي ــذايي،  /جايگ ــم غ رژي
، ورزش و ...جستن از مصرف سيگار و قليان، مصـرف مـواد مخـدر و    دوري

 مـنظم،  يرو ادهيـ پ /هاي بدني را سرلوحة زندگي خويش قرار دادن فعاليت
 هادر پاركيورزشلياز وسا استفاده

منزلة  ورزش به
  سرلوحة زندگي

سبك زندگي 
  محور ورزش

كردن از يدور،چربياز غذاهايدور/تناسبتياهم/ييغذا ميرژ تياهم
از  يدور از مصرف نوشابه، يدوري، رخوركردن از پ يدور فود، مصرف فست

 يمصرف مواد قند

اهميت به 
سالمتي در 

  زندگي

سبك زندگي 
  محور سالمت

تأثير ورزش بر كاهش فشار خون، كاهش چربي خـون،  ةفرد دربار يآگاه
هاي  يمارياز ب يريخون، كاهش استرس، تأثير ورزش بر جلوگ كاهش قند

 يو افسسردگاضطراب ،يو عروق يقلب

سودمندي 
  ورزش

از  يآگاه
 يسودمند
  ورزش

  
 يآگـاه و  محور سالمت يزندگ سبك، محور ورزش يسبك زندگ، محور ارتباطات سالم ورزش

اي مهـم تأثيرگـذار بـر مشـاركت زنـان در ورزش همگـاني        از شرايط زمينه ورزش ياز سودمند
چه فرد و خانواده اهميت بيشـتري بـه محوريـت سـالمت و ورزش در زنـدگي خـود        هر. هستند

. شـود  تري براي مشاركت زنان در ورزش همگاني ايجاد مـي  دهند، به همان اندازه زمينة مناسب
دهند و مرتب بـه   دارد خانوادة ما خيلي به ورزش اهميت مي اظهار مي 17 شوندة شمارة مصاحبه

كـنم هميشـه دوسـتان     دارد تـالش مـي   اظهار مـي  18شوندة شمارة  مصاحبه. روند روي مي پياده
فـرد   يآگـاه از طرف ديگر، هرچه . ورزشي براي خود انتخاب كنم كه همراه و پايه ورزش باشند

ار خون، كاهش چربي خون، كاهش قند خون، كاهش اسـترس،  تأثير ورزش بر كاهش فشة دربار
ي بيشتر باشد، تمايل و افسردگ اضطراب ،يو عروق يهاي قلب يمارياز ب يريتأثير ورزش بر جلوگ

دارد پزشك به مادرم براي كـاهش قنـد    اظهار مي 9شوندة  مصاحبه. يابد بيشتري براي ورزش مي
 10شـوندة شـمارة    به نظر مصاحبه. توصيه كرده استروي،  اش ورزش را، مخصوصاً پياده و چربي

 .كند نيز دويدن دواي هر دردي است و تمام مشكالت بدني را حل مي



  379   ...انيمشاركت دانشجو طيها و شرا نهيزم يفيك نييتب/ خواه كمال جوانمرد و عليرضا صنعت

  گر شرايط مداخله
اين شـرايط باعـث   . كنند ها را تسهيل يا محدود مي ـ تعامل شرايطي كه عوامل تأثيرگذار بر عمل

گـر در   شـرايط مداخلـه  ). 26: 1398ن حيدري و همكـارا (شوند  تخفيف يا تغيير شرايط علّي مي
 :پژوهش حاضر به شرح ذيل مشخص شده است

  
 هاي فرعي و اصلي ـ مفاهيم، مقوله گر شرايط مداخله. 4جدول

  مقولة اصلي  مقولة فرعي مفاهيم
كاهش/كاهش سايز بدن/تناسب اندام/كاهش وزن/شدن تمايل به الغر
مديريت شخص   تناسب اندام كاهش سايز شكم و پهلو/اندام ورزيده داشتن/سوزي چربي و چربي

  بر بدن خود

بودن انـدام   زيبا/ تناسب اندام/ خصوص كاهش وزن انتظارات فرهنگي در
  شدن تناسب اندام در جامعه ارزش/ ورزشي و تناسب اندام

انتظارات 
اجتماعي مبتني 

انتظارات فرهنگي   بر سالمت
براي سالمتي، رژيم غذايي و تناسـب انـدامشپنداشت فرد از اينكه اگر  محور ورزش

اهميت قائل شود، جلوة بهتري در چشم ديگـران دارد و ديگـران ارزش   
 .شوندبيشتري براي او قائل مي

انتظارات فردي 
  از سالمت

از شـكل وايترضـ/مختلف بدنينواحصورت،از اندام، تيرضا زانيم
شـده   انباشـته  يچرب زانيم /يهاي تحتان اندام ن ووزو  قد ،حالت صورت

 بدنيهاي فوقاناندام/رنگ پوست/شكم يدر نواح
تصور شخص بر   رضايت از اندام

  بدن

هـايبرنامـه/هاي شهرداري براي ورزشبرنامه/نگاه مسئوالن به ورزش
اختصاص ساعاتي / هاي ورزشي هاي سازمان برنامه/ دانشگاه براي ورزش

 ها و نهادهابه ورزش در همة سازمان
نگاه مسئوالن به 

  ورزش
هاي  سياست

  ورزشي

عضويت زنان/اهميت ورزش براي زنان:خصوصها درآموزش به خانواده
پـذيرش اجتمـاعي و فرهنگـي ورزش بـراي     / هاي ورزشي زنانه در گروه

هـاي فرهنگـي    ارزش/ هاي ورزشـي بـراي زنـان در جامعـه     ارزش/ زنان
 مذهبي براي ورزش زنان

هاي  تزيرساخ  مسائل فرهنگي
  فرهنگي

هـايدوچرخه(وسايل ورزشي زنانه/هاي مناسب ورزش زنان زيرساخت
ايجاد / وسايل ورزشي با پوشش مطلوب فرهنگي براي زنان/ مناسب زنان

 هاي مناسب ورزش زنانمحيط/هاي باز زنانه محيط

مسائل 
  زيرساختي

هاي  زيرساخت
  ورزشي 

آوريجمـع/كوهنـوردي/هـاتفريگـاه/هـامبارزه با اراذل و اوبـاش در پـارك
 /كنندگان به زنانفحاشان و توهين/گويانمتلك/معتادان و نواميس مردمي

مسائل مديريتي 
  امنيتي

هاي  زيرساخت
  امنيتي

  
دادن افراد به سـوي مشـاركت فعاالنـه در ورزش همگـاني      هاي اجتماعي در سوق زيرساخت

هاي امنيتي براي زنـان اشـاره دارد و    به زيرساخت 15شوندة شمارة  مصاحبه. بسيار اهميت دارند
شـوندة   مصـاحبه . بـريم  گويد متأسفانه در هنگام ورزش هميشه از مزاحمان خياباني رنج مـي  مي

گويد اگر در پـارك پلـيس نباشـد، اراذل و اوبـاش مجـالي بـراي ورزش بـه زنـان          مي 10شمارة 
. هـاي ورزشـي هـم فـراهم باشـد      تهـاي امنيتـي، بايـد زيرسـاخ     در كنار زيرسـاخت . دهند نمي
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شـد،   روي در كنار پارك احداث مـي  رو براي پياده گويد اگر يك پياده مي 8شوندة شمارة  مصاحبه
گويد اگر امكانـات حـداقلي    نيز مي 14شوندة شمارة  مصاحبه. توانستيم ورزش كنيم راحتي مي به

نگاه مسئوالن بـه  . شود زشي ميها براي ورزش وجود داشته باشد، باعث ايجاد انگيزة ور در پارك
هــاي  برنامــه/ هــاي دانشــگاه بــراي ورزش برنامــه/ هــاي شــهرداري بــراي ورزش برنامــه/ ورزش
ها نيـز نقـش بسـزايي     ها و نهاد اختصاص ساعاتي به ورزش در همة سازمان/ هاي ورزشي سازمان

دادن  انجـام  اختصاص سالن بـراي  3شوندة شمارة  مصاحبه. در مشاركت ورزشي دانشجويان دارد
هـا بـراي ورزش    جداسازي برخـي پـارك   11شوندة شمارة  حركات ورزشي براي زنان و مصاحبه

  .دانند زنان را در مشاركت ورزشي زنان مؤثر مي

  )ها ـ تعامل عمل(راهبردها 
اند كـه بـراي حـل يـك مسـئله صـورت        هاي با منظور عمدي ها، كنش ـ تعامل راهبردها يا عمل

هـا بـه آنچـه     شايان ذكر است كه راهبرد. گيرد ها پديده شكل مي گرفتن آن گيرند و با صورت مي
). 31: 1398حيـدري و همكـاران،   (شـود   كند نيـز اطـالق مـي    گويد و مي فرد در درون خود مي

  :هاي مهم بدين قرارند ـ تعأمل راهبردها يا عمل
  

 يهاي فرعي و اصل ـ مفاهيم، مقوله )ها ـ تعامل عمل(ها  راهبرد. 5جدول
  مقولة اصلي  مقولة فرعي مفاهيم

ايجـاد/اختصاص يكسان امكانات ورزشي به مناطق شمال و جنوب شـهر
/ ايجــاد امكانــات ورزشــي بــراي زنــان/ فضــاي بــاز مناســب ورزش زنــان

ازدحـام در كنـار   / نبودن امكانات مناسب براي ورزش/ هاي ورزشي محيط
 ورزشيكيفيت پايين اماكن/هاوسايل ورزشي در پارك

ضعف در 
مديريت 
فضاهاي 
  شهري

ايجاد 
هاي  زيرساخت

  مناسب ورزش

هـاينشـناختن مهـارت/نداشتن شهروندان از تمرينـات ورزشـي شناخت
 هاي ورزش همگانيمهارت/تمرينات ورزشي/حركات ورزشي/ ورزشي

آگاهي زنان از 
  ورزش

رساني  آگاهي
  ورزشي

سرقت/سرقت وسايل/گوييمتلك/هاي خياباني براي زنان وجود مزاحمت
 هاي ورزشيكيف دستي در مكان

مبارزه با 
  مزاحمت

ايجاد امنيت 
  محيطي

ــي ــه ورزش  ب ــوجهي مســئوالن ب ــرمايه/ ت ــت و   س ــامطلوب دول ــذاري ن گ
  حمايت مالي ضعيف/ هاي خصوصي بر ورزش همگاني سازمان

انگيزة 
  مسئوالن

ايجاد انگيزة 
ورزشي در 
  مسئوالن

تعامل بين پزشك و راهنمايي/پزشكي و ورزشنبودن تعامل بين درمان
ايجـاد انگيـزه بـه    / كردن امنيت تمرينات ورزشي بـه بيمـار   گوشزد/ بيمار
 ايجاد عالقه در بيمار/ بيمار

ايجاد انگيزه 
  به بيماران

تعامل بين پزشكان 
  و جامعة ورزشي
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در شـهر   هـاي مناسـب ورزش   متأسفانه ضعف مديريت فضاهاي شهري خود را در زيرساخت
گويـد در   ها اشاره دارد و مي ساخت به ضعف زير 18شوندة شمارة  مصاحبه. دهد كرمان نشان مي

شـوندة   مصاحبه. هاي مناسبي براي ورزش وجود ندارد و چه برسد به ورزش براي زنان شهر مكان
 ها و مراكز تفريحي ورزشـي در شـهر كرمـان بـه انـدازة انگشـتان       گويد تعداد پارك مي 9شمارة 

گويد كيفيت مراكزي كه براي ورزش وجـود   نيز مي 9شوندة شمارة  مصاحبه. رسد دست هم نمي
دارد براي بانوان مناسب نيست و متأسفانه براي ما بيشـتر مزاحمـت بـه همـراه دارد تـا مكـاني       

دارد كه  ي توجه دارد و اظهار ميورزش يرسان يآگاهبه  21شوندة شمارة  مصاحبه. مناسب ورزش
هاي عضالني و به دنبال  اشتن صحيح شهروندان از تمرينات ورزشي باعث ايجاد آسيبند شناخت
هـاي   گويـد اكثـر زنـان مهـارت     مـي  20شوندة شـمارة   مصاحبه. شود عالقگي به ورزش مي آن بي

تعامـل  . زننـد  مناسب كششي و نرمشي را در ورزش همگاني نداشته و بيشتر به خود آسيب مـي 
نيز يكي ديگر از مسائلي است كه در زمينـة ورزش همگـاني بايـد     بين پزشكان و جامعة ورزشي

گويـد پزشـكان بـا ايجـاد انگيـزه در بيمـاران        مـي  10شـوندة شـمارة    مصاحبه. به آن توجه شود
ــي ــد آن م ــه انجــام  توانن ــا را ب ــد   ه ــارج از آن تشــويق كنن ــزل و خ ــدني در من ــت ب . دادن فعالي

ان خـود بايـد حركـات صـحيح ورزشـي را بـه       گويد به نظرم پزشـك  مي 3شوندة شمارة  مصاحبه
 .بيماران آموزش بدهند

كردن  گويد ورزش مي 15شوندة شمارة  مصاحبه. هستند يورزش ةزيانگ مسئوالن هم نيازمند
كردن مردم  سازي نياز دارد كه اگر مسئوالن خودشان اهل ورزش نباشند، براي ورزش به فرهنگ

معتقـد اسـت مـديراني كـه خودشـان در       22شمارة  شوندة مصاحبه. شوند نمي  هم اهميتي قائل
شـوندة   از نظـر مصـاحبه  . كننـد  دوست هستند ديگران را هم به ورزش تشويق مـي  زندگي ورزش

 . شوند مسئوالن ورزشي با ايجاد امكانات براي مردم مشوق ورزش و سالمتيِ مردم مي 14شمارة 

  پيامدها
اي يا بـه منظـور اداره يـا     ر پاسخ به امر يا مسئلهـ تعامل معيني د دادن يا ندادن عمل هرجا انجام

حيـدري و  (آيـد   حفظ موقعيتي از سوي فرد يـا افـرادي انتخـاب شـود، پيامـدهاي پديـده مـي       
ـ تعامل دانشجويان در شرايط موجود به پيامدهاي ذيـل   راهبردها يا عمل). 33: 1398همكاران، 
  :شود منجر مي
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 آمده در روند پژوهش ستد مقوالت و زيرمقوالت به. 6جدول
  مقولة اصلي  مقولة فرعي مفاهيم

سـطحبـهارتقـا/سالمت و دوري از بيمـاري/تندرستي و سالمت
  ارتقاي توانايي بدني  توانايي بدني بدنيفعاليتبامرتبطمنفيتجربةحداقل/ بدني توانايي

ــدريجي در ورزش ــاركت ت ــادگيري/مش ــارتي ــايمه ــده /جدي
ايجاد سالمت و   سالمت و تندرستي مثبتمشاركت بردن از لذت

  تندرستي
شـدنحمايتهمساالن،گروهدرپذيرشدوستانه، روابط برقراري

ارتباطات سالم با   ارتباط ورزشي مهماز سوي ديگران
  ديگران

هـايمحيط/پرخاشگري در جامعه/كنترل خشونت در شهروندان
كنترل خشونت در   خشونتكنترل  كاري، دانشگاهي، آموزشي و اقتصادي

  جامعه
 

كننـدگان در پـژوهش،    ترين پيامد مشاركت دختران در ورزش همگاني از نظر مشاركت مهم
و  گـران يبـا د  منطقـي  ارتباطـات ي، سـالمت و تندرسـت   جـاد ياي، بدن ييتوانا يارتقادر مقوالت 

. شـود  آشـكار مـي   در جامعـه  شدن هنجارهـاي مـدارا و ارتقـاي سـطح تحمـل اجتمـاعي       دروني
در . طور كه شاهد هستيم، متأسفانه نرخ خشونت در جامعة ما بسيار رو بـه افـزايش اسـت    همان

آور  انـد، امـا نتـايج حيـرت     هاي علمي، عوامل مختلفي را در ايجاد خشونت معرفي كـرده  پژوهش
ظـر  از ن. پژوهش بيانگر تأثير ورزش و باالخص ورزش همگاني بر كاهش خشونت در جامعه است

مـدت كنتـرل خشـونت، كنتـرل      هاي ورزشـي در طـوالني   دادن فعاليت كنندگان، انجام مشاركت
تواند ميـزان خشـونت را    همچنين ورزش مي. آورد استرس و اضطراب را براي مردم به ارمغان مي

 .در محيط كار و زندگي كاهش دهد
در پژوهش . في كردمنزلة مضمون اصلي در پژوهش معر توان به مقولة هسته يا مركزي را مي

هاي حاصـله و همچنـين مقـوالت اكتشـافي در مرحلـة       پيش رو، برمبناي فرايند پژوهش و داده
منزلـة مقولـة    محـور بـه   ـ فرهنگـي ورزش  موسوم به كدگذاري گزينشي، ايجاد انگيزش اجتماعي

هسته، كه توان تحليل فرايند درك و تفسير عوامـل مـؤثر بـر مشـاركت دانشـجويان در ورزش      
شده بـر ايـن    برمبناي اين مقوله، تفسير افراد مطالعه. گاني را دارند، در نظر گرفته شده استهم

عنوان يك سبك زندگي بـين شـهروندان پـذيرش و بـه صـورت عنصـري        است كه اگر ورزش به
گر شود، يعني داراي بار ارزش اجتماعي شود، و اگـر اهميـت بـه تناسـب انـدام و       فرهنگي جلوه

  .يابد كردن در پير و جوان افزايش مي هاي فرهنگي عجين شود، انگيزة ورزش تندرستي با ارزش
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بنياد عوامل اجتماعي مؤثر بر عوامل مؤثر بر مشاركت دانشجويان در  الگوي پارادايمي داده. 1تصوير
 ورزش همگاني

  گيري بحث و نتيجه
هـاي گونـاگون    يافتن دختران دانشجو به عرصه راه امروزه، از يك طرف با ورود به دنياي مدرن و

نشـيني و فقـر حركتـي     گيري فرهنگ آپارتمان اجتماعي و حتي سياسي و از طرف ديگر با شكل
ها  منزلة يكي از اهداف مهم دولت ها، اهميت ورزش همگاني سبب شده توسعة آن به بين خانواده

هـاي   ن موضوع، پژوهش پيش رو زمينهبا توجه به اي .)2018ويدوپ و همكاران، (مشخص شود 
نور كرمـان   اجتماعي مؤثر بر مشاركت در ورزش همگاني بين دختران دانشجو را در دانشگاه پيام

  :ترين اهداف پژوهش بدين قرار بود مهم. بنياد بررسي كرد با استفاده از استراتژي نظرية داده
اني دارنـد و نظـام معنـايي    دانشجويان دختر چه تفسيري از پديدة مشاركت در ورزش همگ

ـ تعامل، شرايط يا عوامل علّـي،   ها يا عمل ها پيرامون چه مفاهيمي شكل گرفته است؟ راهبرد آن
هـاي مشـاركت دانشـجويان دختـر در ورزش همگـاني در بسـتر        گـر و پيامـد   اي و مداخله زمينه
دانشـجويان دختـر    توان نظام معنايي مبناي چه مفهوم مركزي مي شده چگونه است؟ و بر مطالعه

  يشرايط علّ
 بحران /يتحرك يفرهنگ ب
هاي  و مشغله ياقتصاد
 تيمعلول /يزندگ
و  قيتشو/ يجسمان

 ةيسرما/ ياجتماع تيحما
 /محور ورزش ياجتماع
 يفرهنگ ةيسرما

فرد از  يآگاه /محور ورزش
 /يت ورزشيفعال يسودمند
 /يورزش همگان موانع

/ يورزش همگان ةزيانگ
 به ورزش ازين احساس

 ايشرايط زمينه
ارتباطات سالم 

 محور ورزش
 ورزش محور يسبك زندگ

 محورسالمتيزندگسبك

  گرشرايط مداخله
 /شخص بر بدن تيريمد

ورزش  يفرهنگ انتظارات
شخص بر  تصور /محور

 /يورزشهاي  استيس /بدن
/ يفرهنگهاي  رساختيز
 /يورزشهاي  رساختيز
 يتيامنهاي  رساختيز

 پديده
مشاركت در ورزش 

 همگاني

 تعاملـعمل
هاي  رساختيزايجاد 

 مناسب ورزش
 يورزش يرسان يآگاه

 يطيمح تيامن جاديا
در  يورزش ةزيانگ جاديا

 نمسئوال
پزشكان و  نيب تعامل

 يورزش ةجامع

  پيامدها
 /يبدن ييتوانا يارتقا
سالمت و  جاديا

 ارتباطات /يتندرست
سالم با 

 كنترل/گرانيد
 خشونت در جامعه
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شده  خصوص مشاركت در ورزش همگاني و همچنين عوامل مرتبط با آن را در بستر مطالعه را در
 تفسير و تحليل كرد؟

رفتن مشـكالت   نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بحران اقتصادي در جامعه باعث باال
زنـدگي بـا   هـاي   هاي زندگي دختران شـده و ايـن موضـوع باعـث شـده گرفتـاري       و مشغله

هـاي ورزش همگـاني را    انگيزگي همـراه باشـد كـه مشـاركت در فعاليـت      حوصلگي و بي بي
مقدم، فـروزان، رضـوي و    وفايي: هاي اين نتايج با نتايج پژوهش. الشعاع خود قرار دهد تحت

از طـرف   .هماهنـگ اسـت  ) 1399(پور و قصـابي   ندايي، حسن و همچنين) 1397(افشاري 
شود كه خـود مـانعي    انگيزگي را موجب مي نشيني فقر حركتي و بي ديگر، فرهنگ آپارتمان

هاي جسماني  اگر فرد دچار انواع معلوليت. براي استقبال زنان در ورزش همگاني شده است
هـاي   بـا وجـود ايـن، تشـويق و حمايـت     . شـود  نيز باشد، اين موضوع نيز مزيد بر علت مـي 

ها  هاي اجتماعي و همچنين از سوي خانوادهها و نهاد تواند از سوي سازمان اجتماعي كه مي
و دوستان و بستگان فرد صورت گيرد و انگيزة مناسبي را جهت ورزش در افراد ايجاد كند، 

دار،  ، كشـتي )2014(اين نتايج با نتـايج پـژوهش كونـگ و تيلـور     . در سطح محدودي است
  .نگ استهماه) 1399(نوذري، عربي و علم و ) 1397(صاحبكاران، رضوي و كالشي 

هـاي همگـاني    اي از طريق رسانه ديگر نتايج پژوهش حاكي از آن است كه اگر حمايت رسانه
هـاي اجتمـاعي بـه صـورت مجـازي يـا آناليـن و همچنـين          از جمله راديو و تلويزيون و شـبكه 

مجازي همراه شود، اعتماد اجتماعي به ورزش برانگيخته خواهد شد و اين اعتمـاد   هاي غير شبكه
ي همـراه خواهـد بـود و بـه     ورزشـ  يفضـاها ي و ورزشـ  يها گروه دوستان ورزشكار،اد به با اعتم

مجموعة اين عوامل، يعني مشاركت و حمايـت  . شود هاي ورزشي منجر مي عضويت افراد در گروه
هاي اجتماعي، حمايتي مفهومي بـا عنـوان سـرماية     اجتماعي، اعتماد اجتماعي به ورزش و شبكه

) 2021(ايـن نتـايج بـا نتـايج پـژوهش سـونگكويي       . دهنـد  شـكل مـي   محور را اجتماعي ورزش
مند باشـند و بـه    ورزشي عالقههاي  تيسا مجالت، ها، روزنامهاگر افراد به مطالعة . هماهنگ است

در  يكسـب آگـاه  ي و مسـابقات ورزشـ   يتماشا، ها  در رسانه يهاي ورزش موزشآ ةمشاهددنبال 
شوند كه تأثير زيادي بر مشاركت دختـران   محور مي باشند، داراي سرماية فرهنگي ورزش ورزش

، )1399(نظري و همتـي  هاي  اين نتايج با پژوهش. هاي ورزش همگاني خواهد داشت در فعاليت
  .هماهنگ است) 2021(الجيوارسي و همكاران و ) 1400(زاده، فراهاني و هنري  فراهاني، قلي

ي كه بـراي دختـران در ورزش همگـاني مطـرح اسـت نگـاه جنسـيتي بـه         البته مسئلة مهم
در شهر كرمان، اين انگارة فرهنگي و سنتي بين مردم و دانشـجويان دختـر وجـود    . ورزش است

نگـاه  واقـع،   در. ننـد يمـردان بب نبايـد  را  )حتي با وجـود حجـاب كامـل   (دختران  ورزشدارد كه 
ايـن نگـاه در   . دارد تأكيـد  زنـان و مـردان   يبـرا هاي ورزشـي   تيفعالجدايي به  جامعه يفرهنگ

هـاي   ــ سـنتي وجـود دارد و علـتش هـم مزاحمـت       ها با نگاه و اعتقادات ارزشي اكثريت خانواده
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كننـدگان در پـژوهش رخ داده    خياباني است كه هنگام ورزش براي تعـداد كثيـري از مشـاركت   
ي ويژه براي ورزش بـانوان ايجـاد   ها ها و مكان ساخت است؛ كه بايد مطابق هنجارهاي جامعه زير

كننـدگان   باعـث شـده مشـاركت    در ورزش بـانوان  يهاي پوششـ  تيمحدوداز طرف ديگر، . شود
هـاي اجتمـاعي و    سـت و ايـن محـدوديت   فرسا طاقـت ها فعاليتي  اظهار دارند كه ورزش براي آن

كــه حــاكي از آن اسـت    اي امــا شـرايط زمينـه   .سـنتي مـانعي در مقابــل ورزش دختـران اسـت    
هـر  . اي معرفـي كـرد   عنوان يكي از مقوالت مهم زمينـه  توان به محور را مي ارتباطات سالم ورزش

هاي ورزشي و افـراد بـا فرهنـگ ورزشـي بيشـتر       اندازه ميزان ارتباط فرد با افراد ورزشكار، گروه
هـاي ورزش همگـاني در زنـان ايجـاد خواهـد       دادن فعاليـت  تري براي انجام باشد، زمينة مناسب

محـور روي آورنـد، رژيـم غـذايي خـود را رعايـت كننـد،         اگر زنان به سـبك زنـدگي ورزش  . دش
هـاي مـنظم    روي ورزش كنند، از مصرف سيگار، قليان و مواد مخدر دوري گزينند و بـراي پيـاده  

ايـن  . آيـد  تـري بـراي ورزش همگـاني فـراهم مـي      در طول روز ارزش قائل شوند، زمينة مناسـب 
  .هماهنگ است) 2018( اوداني و همكاراننتايج با پژوهش 

مصـرف  ، چـرب  ياز غـذاها  محور نيز، كه بـا مقـوالتي همچـون دوري    سبك زندگي سالمت
هرچه آگاهي فـرد از  . تواند بستري مناسب را به وجود آورد و پرخوري همراه است، مي فود فست

اي ورزش همگـاني  تري بر سودمندي ورزش و تأثير ورزش بر سالمت بيشتر باشد، زمينة مناسب
) 2018( ؛ اودانـي و همكـاران  )2014(كونـگ و تيلـور   : هـاي  اين نتايج با پژوهش. شود ايجاد مي

هـاي   نتـايج داده . انـد  رو بسـيار حـائز اهميـت    گر در پژوهش پيش شرايط مداخله. هماهنگ است
 شـدن، كـاهش وزن،   پژوهش حاكي از آن است كه مديريت شخص بر بدن، كه با تمايل به الغـر 

واقـع   محور كه در تناسب اندام و كاهش سايز بدن همراه است، به همراه انتظارات فرهنگي ورزش
منزلة يكـي   تواند به خصوص كاهش وزن، تناسب اندام و زيبايي هستند، مي انتظارات فرهنگي در

فراهـاني و همكـاران   : هـاي  اين نتايج با پژوهش .گر در پژوهش نقش بازي كند از شرايط مداخله
نـوذري  ، )1397(، صاحبكاران و همكاران )2021( ؛ اليو)2021( الجيوارسي و همكاران؛ )1400(

 تيرضـا  زانيـ متصور شخص بر بدن، كه با مسائلي از جمله  .هماهنگ است) 1399(و همكاران 
امـا  . شود گر ديگري محسوب مي همراه است، عامل مداخله مختلف بدن ينواحو  صورت از اندام،

هـاي ورزشـي    كننـدگان در پـژوهش، سياسـت    گر، بنا به تفسير مشاركت مداخله ترين عامل مهم
هاي شـهرداري بـراي ورزش همـراه     است كه با مواردي همچون نگاه مسئوالن به ورزش و برنامه

اگـر  . ي نقش مهمي داشته باشدتيامنو  يورزشي، هاي فرهنگ رساختيزتواند در كنار  است و مي
هـاي   دوچرخـه (زشي مناسب ويژة دختران، وسايل ورزشي زنانـه  هاي ور ها و مجموعه زيرساخت

هـاي امنيتـي بـراي     و مسائلي از اين قبيل مهيا باشد و از طرف ديگر به زيرساخت) مناسب زنان
ها به هنگام كوهنوردي  گاه ها و تفريح ـ از جمله مبارزه با اراذل و اوباش در پارك زنان توجه شود

آوري معتـادان، اراذل   نيروهايي محترم انتظامي در زمينة جمـع  ـ و همچنين هاي هوازي و ورزش
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گيري مطلوب مشاركت دختـران در   تواند به شكل گيري بيشتري نشان دهند، مي و اوباش سخت
  .شودهاي ورزش همگاني منجر  فعاليت
توان گفـت كـه    شده، مي خصوص پيشنهادهاي راهبردي و اجرايي، با توجه به موارد مطرح در

 تيـ امن جـاد ياي، ورزشـ  يرسـان  يآگـاه ، هـاي مناسـب ورزش   رساختيز جادياقوالت مجموعه م
ـ  تعاملو  ندر مسئوال يورزش ةزيانگ جادياي، طيمح توانـد   مـي  پزشـكان و جامعـة ورزشـي    نيب
پيامدهاي مشاركت دختران در ورزش همگاني بـا   .ها مطرح شود ـ تعامل عنوان راهبرد يا عمل به

و  گـران يسـالم بـا د   ارتباطـات ي، سالمت و تندرست جادياي، بدن ييتوانا يارتقامقوالتي همچون 
ــ   نهايت ايجـاد انگيـزش اجتمـاعي    در. معرفي شده است در جامعهكردن هنجارهاي مدارا  دروني

منزلة مقولة هسته يا مركزي و راهبرد مديريتي در پژوهش معرفي شـده   محور به فرهنگي ورزش
عنوان يك سبك زندگي بين شهروندان پـذيرش و بـه صـورت     هاست؛ بدين معنا كه اگر ورزش ب

گر شود، يعني داراي بار ارزش اجتماعي شود، و اگـر اهميـت بـه تناسـب      عنصري فرهنگي جلوه
كردن در پير و جـوان افـزايش    هاي فرهنگي عجين شود، انگيزة ورزش اندام و تندرستي با ارزش

، صـاحبكاران و همكـاران   )1397(و همكـاران  مقـدم   هـاي وفـايي   اين نتايج با پـژوهش . يابد مي
  .منطبق است) 1399(نوذري و همكاران  و) 1396(

 منابع
، اي زمينـه  يـة مباني پژوهش كيفي، فنون و مراحل توليد نظر). 1391( كربين، جوليت ؛انسلم استراوس،

  .ني :تهران ،ابراهيم افشار ةترجم
با استفاده از  دزيا /يو يآ ابتال به اچ ياجتماع يبسترها ةمطالع«). 1397(اكبري، حسين؛ صفري، سعيد 

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي  ،»اي نهيزم يةنظر ياستراتژ
 .132ـ105مشهد، پاييز و زمستان، ص 

بررسي عوامل فرهنگي، اجتمـاعي و اقتصـادي مـؤثر بـر گـرايش بـانوان       «). 1387(مقدم، مرجان  اميري
گـري دانشـگاه آزاد    ارشـد پـژوهش   نامـة كارشناسـي   ، پايـان »سالة شهر كرمان به ورزش 40ـ18

 .اسالمي واحد رودهن
 .سمت: رضا شيخي، تهران ، ترجمة حميدورزش و جامعه). 1397(انوار الخولي، امين 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم ،شناسي تحقيقات كيفي روش). 1391(محمدتقي مان،يا
 .ثالث: ، ترجمة ناصر فكوهي، تهرانشناسي بدن جامعه) 1392(ويد لو برتون، دا

شـهر   ياتيـ مال انيـ نزد مؤد ياتيفرهنگ مال يميپارادا يالگو ةارائ«). 1398(حيدري، محمد و همكاران 
 هــاي پـژوهش نامـة   دوفصـل  ،»)شناسـي اقتصـادي   جامعـه  ةپژوهشـي كيفـي در حـوز   ( اصـفهان 
 .35ـ1ص، 15، ش8، سشناسي معاصر جامعه

شناختي كـاركرد ورزش بـر انسـجام اجتمـاعي در ايـران دهـة        بررسي جامعه«). 1387(جوانمرد، كمال 
شناسي، دانشـگاه آزاد اسـالمي    نامة دكتري تخصصي جامعه پايان ،»)مورد مطالعه كرمان( 1380

 .واحد علوم تحقيقات تهران
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 .علمي: ، ترجمة افسانه توسلي، تهرانورزششناسي انتقادي  هاي جامعه نظريه) 1391(جيوليونوتي، ريچارد 
 .توتيا: گهر، تهران ، ترجمة عبدالحسين نيكشناسي ورزش جامعه) 1385(دوفرانس، ژاك 
دانشـگاه آزاد   يورزش همگـان  ةتوسـع  يميارائة مـدل پـارادا  «). 1399(ي و همكاران آباد طاهرزاده نوش
   .108ـ85 ، ص61، ش12، س»يورزش تيريمطالعات مد. ياسالم

جوانـان بـه ورزش    ليـ مؤثر بر تما يو فرهنگ يعوامل اجتماع«). 1399( ي و همكارانغالمپور گالشكالم
ــان ــان ( يهمگ ــر زن ــد ب ــا تأكي ــ فصــل ،»)ب ــ ةنام ــه يپژوهشــي علم ، 41، ش11، سزن و جامع

  .176ـ151ص
بدن، مطالعة مديريت بدن و رابطة آن با پذيرش اجتماعي «). 1387(فاتحي، ابوالقاسم؛ اخالصي، ابراهيم 

 .18ـ1، ص11، ش )كتاب زنان( مطالعات راهبردي زنان ،»موردي زنان شهر شيراز
 نامـة علـوم   پـژوهش  ،»شـناختي مشـاركت ورزشـي دانشـجويان     تبيين جامعه«). 1388(فتحي، سروش 
  .173ـ145، ص4، ش3، ساجتماعي

بـر ورزش   يكـرد يبـا رو  يمطبوعـات ورزشـ   يمحتـوا  ليـ تحل«). 1400(و همكـاران   ، ابوالفضليفراهان
  .14ـ1 ، ش اول، ص13س ،يورزش تيريمد يةنشر ،»يهمگان

مسـائل  ، »محـور  اي سبك زندگي سالمت هاي ساختاري و سرمايه كننده تعيين«). 1387(قاسمي، وحيد 
  .213ـ181، ص 63، ش16، ساجتماعي ايران

 يهـاي همگـان   ورزش ةسـع تو يراهكارها يساز و مدل ييشناسا«). 1397(و همكاران  محمد ،دار يكشت
، 14، ش)يدانشــگاه( يتــيپــژوهش در ورزش ترب ،»رجنــديدختــر دانشــگاه ب انيدانشــجو نيبــ

 .254ـ235ص
  . شناسان جامعه: ، تهرانشناسي ورزش جامعه) 1395(رضا  مهرآئين، محمد

 رشـاغل يبانوان شاغل و غ يورزش همگانة سيو مقا يراهبرد ليتحل«). 1399(و همكاران  ، طاهرهييندا
  . 220ـ209 ، ش اول، ص13س ،شناسي آموزش و پرورش انجمن جامعه ،»شهر قم

 ،»بنيـاد  داده ةورزش همگـاني براسـاس نظريـ    ةتحليل عوامـل توسـع  «). 1397(و همكاران  مقدم وفايي
  .72ـ43، ص10، ش52، سمطالعات مديريت ورزشي
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