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  چکیده

 روش شناسـی: بـود. هـاي ورزشـی   واري در فعالیـت سـبز  نزنـا بررسی و شناخت موانـع شـرکت    هدف تحقیق هدف :  

پرسشنامه توسط اساتید و مربیان بررسی شد و پایایی پرسشنامه توسط آزمون ـ آزمون  اي محقق ساخته طراحی شد . رواییامهپرسشن

ختلـف شـهر و در هـر    نفـر از منـاطق م   420گـان   دهندهحاصل گردید. تعداد پاسخ 81/0مجدد بررسی شد که آلفاي کرانباخ معادل 

. هاي در دسترس استفاده گردید. بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد    منطقه از آزمودنی

گان در منزل  دهندهدرصد از پاسخ 5/23کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از  دهندهدرصد از پاسخ 3/11فقط  :یافته ها

دادن بـه مسـائل    هاي ورزشی به ترتیـب عبـارت بودنـد از : اولویـت    ترین موانع شرکت بانوان در فعالیتپرداختند. مهمبه ورزش می

درصــد)،  6/29درصــد)، کمبـود وقــت (  31درصـد)، نداشــتن همـراه یــا دوسـت بــراي ورزش کـردن (     7/43دیگـر در وقــت آزاد ( 

درصـد)، عـدم    4/26درصد)، عـادت نداشـتن بـه ورزش (    4/26ها (باشگاهنام باال بودن حق ثبت درصد)، 4/29حوصلگی و تنبلی بی

 8/24ص و تحصـیل کـرده (  عـدم اسـتفاده از مربیـان متخصـ     درصـد) و  9/25ناسب و مخصوص بانوان (هاي ورزشی موجود باشگاه

ر در وقـت آزاد،  توان نتیجه گرفت که اولویـت دادن بـه مسـائل دیگـ    در مجموع از این تحقیق میبحث و نتیجه گیري: درصد).

   .شوندترین موانع ورزش محسوب می حوصلگی و تنبلی مهمنداشتن همراه یا دوست براي ورزش کردن، کمبود وقت و بی

  هاي ورزشی.زنان، فعالیت انع ورزش،مو کلمات کلیدي:
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Determining the Barriers to Physical Activity among 20-50-year-old Female Subjects in  
Sabzevar City 

 
Abstract 
Purpose: The purpose of this research was to study and determine barriers to physical activity 
among female subjects from Sabzevar. Methodology: a researcher-made questionnaire was 
designed. The validity of the questionnaire was checked and verified by other professors and 
coaches. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach Alpha, r = 0.81. The 
samples of this research were 420 available female subjects reachable in different areas in 
Sabzevar City. Results: The descriptive data indicated that only 11.3 % of the subjects 
exercised over 3 hours per week. 23.5 % of the subjects exercised at home. The most 
important barriers to orderly physical activity included giving priority to other activities at 
free time (43.7 %), lack of an exercise partner (31 %), lack of time (29.6 %), boredom and 
laziness (29.4 %), high gym registration fees (26.4 %), lack of training habits (26.4 %), lack 
of suitable and special gyms for females (25.9 %), and lack of qualified coaches (24.8 %). 
Discussion: Based on the results obtained, the researchers conclude that giving priority to 
other activities at free time, lacking an exercise partner, lacking time, boredom and laziness 
are the most important barriers to female physical activity. 
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 ۴

  مقدمه

داشته است از جملـه امـور زنـان بـه طـور عـام و       ها رواج  يضات و نابرابریتبع ين پاره ایشیپ يوه هایدر جوامع مختلف بر حسب ش

 یهـان ج يموضـوع هـا   از یکـ یزنـان بـا مـردان     یگو فرهن ياقتصاد ، یت اجتماعیو وضع ينابرابر .ور خاص استورزش زنان به ط

ک یـ به عنوان تا شدن سبب شده است که به زنان عمد یند جهانو رو هکپارچیه و ستردات گباطارت يهان به سوافتن جیسوق  ،است

نـان بـه   را زیـ م بر نسل هـا دارد ز یر مستقیان تاثنت زیهمه جانبه وضع يتقارکه ا شود یمتاسفانه کمتر توجه م .سته شودیرمنبع کار نگ

 يمناسـب بـرا   ينـه هـا  یزم جـاد یا .باشـند  یمناسب مـ  یاه اجتماعگیجاش و موزبه آ ازمندیان نسل ها نگت کنندیدران و تربعنوان ما

را زنـان  یز ،بدای یم يشتریت بین موضوع اهمیا یاسالم ير کشورهاد .ختلف استر جوامع مد یک موضوع مهم ملیش بانوان ورز

ت یحما رو الزم است از نیاز ا .اند یرمانو قه یتیم و تربیتعل ، یانهمگ انجام ورزش اعم از يط و امکانات مناسب برایبه مح مندازین

تـا   منـد شـوند  ه هـر جه ببود صیر تخصشتر سرانه دیسهم ب ن الزم است ازینهمچ .ه مردان برخوردار شوندنسبت ب يشتریب یقانون يها

    .)3(دینان فراهم آز يبرا شکسان به ورزی یترسسو د یشالت ورزیاز امکانات و تسه يریامکان بهره گ

ها از امروزه نقش ورزش در پیشگیري بسیاري از بیماري .قش بسیار مهمی در سالمت و تندرستی انسان داردورزش ن از طرف دیگر

بـه علـت نقـش مهـم زنـان در تربیـت        .)16(هاي قلبی ـ عروقی، دیابت، مفصلی، گوارش، روانی و ... ثابت شده اسـت  جمله بیماري

ماننـد پـوکی اسـتخوان، سـرطان پسـتان، اخـتالالت        یهـای بیمـاري  باشندمیتر از مردان  زنان از نظر جسمی ضعیف فرزندان و اینکه

کند. اختالالت قاعدگی و عوارض زایمان نیز از عوامل تهدید کننده ایـن جـنس   تهدید می بیشتر از مردان زنان را نیز اي و ...تغذیه

بنابراین تندرستی و سالمتی در ایـن جـنس    .سازدمیزنان را بیشتر از مردان مبتال   ،ت روانیمشکال همچنین به نظر می رسدباشد.می

بـه طـوري کـه بنـا بـر       ،زنان کمـی بـه ورزش مـی پردازنـد     ، علی رغم فواید روانی و جسمانی ورزش .باشدبسیار حائض اهمیت می

ورزش و  بـا توجـه بـه ارتبـاط تنگاتنـگ      ). 4درصد از زنـان ایرانـی بـه ورزش مـی پردازنـد(      10گزارشات سازمان هاي رسمی تنها 

 باشـد و بایسـتی مسـیر ورزش   ها یـک ضـرورت   که ورزش براي خانمرسد هاي ورزش بر سالمتی، به نظر میتندرستی و اثر فعالیت

با نگاهی  طراحی شود تا زنان بیشتري به فعالیت هاي ورزشی بپردازند.  کردن زنان هرچه بیشتر هموار شود و استراتژي هاي مختلفی

بینیم کـه مسـیر ورزش زنـان همـوار نیسـت و مشـکالت و موانـع        د و تحقیقات انجام شده در این زمینه میاجمالی به وضعیت موجو

براي تشویق و ترغیب زنـان   و کنندبه مقدار کافی ورزش می ما هکمی از زنان جامع هطوري که عد زیادي در این راه وجود دارد. به

ریـزي و کـار کـرد. البتـه در ایـن زمینـه تحقیقـات        هت رفع این موانـع برنامـه  هاي ورزشی بایستی موانع را شناخت و در جبه فعالیت

اسـتان کشـور    10زنـان در   بـه بررسـی موانـع ورزش    1381محدودي انجام شده است از جمله خـانم سـالمی و همکـارانش در سـال     

درصـد از نظـر عوامـل     18فصـلی بـا   درصـد، اخـتالالت م   19هاي تنفسی با درصد، بیماري 20. نتایج نشان داد که چاقی با پرداختند

هاي ورزشی مطرح می شوند. به لحاظ نگـرش خـانواده، اهمیـت دادن بـه     ترین موانع شرکت زنان در فعالیتجسمانی به عنوان عمده

درصـد و عـدم پـذیرش خـانواده بـه علـت فرهنـگ         23درصد، عدم آشنایی افراد خانواده با فرهنگ ورزش  5/24تکالیف درسی با 

هـاي متعـدد   هاي متعدد در جامعه، داشتن مسؤولیتترین موانع بودند. در بخش مسؤولیت درصد از مهم 19حل زندگی با حاکم بر م

هـاي ورزش زنـان شـناخته شـدند.     ترین عوامل منع کننده از فعالیتدرصد به عنوان شاخص 34درصد و شاغل بودن با  55در خانه با 

تـرین عوامـل در مقـاطع     درصد مهم 14درصد و زایمان با  32درصد، بارداري با  39ی با در بعد تغییرات فیزیولوژیکی دوران قاعدگ

بـه بررسـی موانـع ورزش دختـران در شهرسـتان تربیـت        1379پور و همکارانش در سال متقی ).2(رفتند مختلف زندگی به شمار می

: کمبـود فضـا و امکانـات    بدین قرار ذکر کردندویت به ترتیب اول در فعالیت هاي ورزشی را ها موانع شرکت آن ،حیدریه پرداختند

درصـد)، نداشـتن    58/81درصد)، نامناسب بودن وقت فعالیت در اماکن ورزشی ( 15/84درصد)، عدم توجه مسؤولین ( 69/87الزم (

صـیلی  درصـد)، تـرس از افـت تح    3/67هـاي ورزشـی فـوق برنامـه (    درصد)، زیاد بودن هزینه شرکت در فعالیت 06/69وقت آزاد (
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درصد)، عدم اطالعـات کـافی    92/59هاي خیابانی (درصد)، مزاحمت 02/64درصد)، عدم تخصص مربیان اماکن ورزشی ( 04/64(

درصـد)،   98/40درصـد)، تنبلـی (   82/43درصـد)، مخالفـت والـدین (    01/53درصد) عدم عالقه به ورزش ( 51/55در مورد ورزش (

 درصـد)   45/20ی (درصد) و عدم سالمت جسمان 71/32ها (درصد)، اشتغال به سایر فعالیت 45/34تفکر تأثیرات منفی بر ظاهر زنانه (

بررسی عوامل مختلف نشـان   استان کشور موانع ورزش را در دختران و پسران بررسی کردند 4. آقاي مجتهدي و همکارانش در )5(

ن، خجالـت کشـیدن و بلـد نبـودن یـک رشـته       اران و معلمـ ترین عوامل بازدارنده، کمبود امکانات، منع والدین و مدی داد که از مهم

حمایت فـامیلی ، موانـع محیطـی ، موانـع     عدم مشکالت عمده ورزش زنان را  1998نیس و همکارانش در سال .)6( می باشدورزشی 

 یطی (زمـان ، نیز در تحقیق خویش نتیجه گرفت که موانع مح 1999).کالرك در سال 14فردي و برنامه غیر قابل انعطاف برشمردند(

این موانع عبارت بودند از: ناراحتی هاي اجتمـاعی، درد  مکان فعالیت و آب و هوا) به اندازه موانع فیزیولوژیکی و روانی مهم نیستند 

هاي با عنایت به موارد فوق و همچنین تفاوت فرهنگی ، جغرافیایی، اقلیمی، نژادي و ... در میان جمعیت .)10(جسمی و ترس از درد

 سـتان ن این مشـکل را در شهر امتغیري دارد. محقق باشد و شدت وحدتمختلف متفاوت میف و اینکه موانع ورزش در مناطق مختل

و با ارائه یافته هاي این پژوهش ، مدیران را  رزش در زنان شهر سبزوار پرداختندو راین به بررسی موانع سبزوار احساس کردند و بناب

شرایط عملی براي شـرکت فعـال   و بلند مدت در جهت تشویق هر چه بیشتر بانوان و فراهم آوردن در برنامه ریزي هاي کوتاه مدت 

  آنان یاري رسانند.

  

  روش تحقیق

هاي ورزشی، بررسی این عوامـل  ساله شهرستان سبزوار در فعالیت 20ـ  50با عنایت به بررسی عوامل و موانع شرکت زنان   

جرا و تکمیل پرسشنامه در سطح شهر سبزوار توسط زنان ، روش تحقیق در این پـژوهش از  ها ، ا و موانع در زمان حال، توصیف آن

  نوع توصیفی بود.

  آماري هجامع

علـوم پزشـکی شهرسـتان     هساله شهر سبزوار بود که با اسـتعالم از دانشـکد   20ـ  50آماري در این تحقیق تمام زنان  هجامع  

  برآورد شد. نفر 84280 سبزوار تعداد آنها

  

  گیري نه و روش نمونهنمو

همبسـته بـا آمـاره کـاي      05/0و اشـتباه مجـاز    95/0ها با توجه به سـطح اطمینـان   ، تعداد نمونه پس از تعیین جامعه آماري  

نفر به عنوان نمونه انتخـاب   420البته براي اطمینان بیشتر  ).1(نفر تخمین زده شد 380کرجسی و مورگان و با کمک جدول به تعداد 

تحت پوشـش قـرار    کردند تا تمام مناطق شهر رامل میگیري شهر به هشت منطقه تقسیم شد و پرسشگران طوري عي نمونهشدند برا

 تر در منـازل بـه سـراغ پاسـخ     رفتند و در مناطق خلوتمی هاي در دسترسو آمد به سراغ نمونهدهند . پرسشگران در مناطق پر رفت 

  رفتند.گان می دهنده

  هاي تحقیقمتغیر

  هاي تحقیق عبارتند از :متغیر

حیـه محـل زنـدگی، میـزان درآمـد و غیـره       هاي دموگرافی مانند: سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، شـغل، نا ویژگی  

هـاي  موانع اقتصادي، جسمی ، اعتقادي و مـذهبی و ... شـرکت در فعالیـت   . هاي ورزشی یا عدم شرکت وضعیت شرکت در فعالیت
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هـاي  هـاي روانـی و ذاتـی ورزش، کمـک    کمـک  شـود ماننـد  هـاي ورزشـی مـی   فعالیـت  وجـب شـرکت در  ورزشی و عواملی که م

  خانوادگی، تسهیالت اماکن ورزشی، تبلیغات و ... 

  ابزار تحقیق

اي محقق ساخته استفاده شد براي در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف تبیین شده و گردآوري اطالعات از پرسشنامه  

ن خارجی و کانادایی و ا، مقاالت، محققها باها، مربیان و ورزشکاران زن سطح شهر، کتدانشگاه تادانات اسامه از نظرتنظیم پرسشن

 هاي دمـوگرافی و ورزشـی ماننـد   یژگیسؤال در مورد و 13پرسشنامه شامل هاي اینترنت استفاده شد.در سایتهاي موجود پرسشنامه

در  گزینه اي و یک سـوال بـاز   5بسته و  سؤال 37ار ورزش یا عدم ورزش و محل ورزش، ، وضعیت تأهل ، درآمد ماهیانه، مقد سن

  موانع ورزش بود. هبار

  روایی محتوایی پرسشامه

یـا ایـن   دانشگاه و مربیـان داده شـد از ایشـان سـؤال شـد کـه آ       تادانتن از اس 20ایی، پرسشنامه به براي تعیین روایی محتو  

پرسشـنامه نظـر    اعتبـار  هکنـد و خواسـته شـد کـه در بـار     هاي ورزشی بررسی میرا در فعالیت تانسموانع شرکت زنان شهر پرسشنامه

  آوري گردید و در پرسشنامه لحاظ شد.و مربیان جمع تاداننظرات و پیشنهادات اس .بدهند

  

  پایایی پرسشنامه

رسشنامه جهت تکمیل به ایشـان داده شـد   گان انتخاب شده و پ دهنده نفر از پاسخ 40براي محاسبه پایایی پرسشنامه تعداد   

هـاي قبلـی   ید سه ماه بعد نیز همان پرسشنامه در بـین همـان آزمـودنی   دذخیره گر آوري و اطالعات ها جمعپرسشنامهبعد از تکمیل، 

فاي کرانباخ ضریب آل SPSSافزار آوري شد و در رایانه ثبت و ذخیره گردید. سپس با استفاده از نرمتوزیع گردید . اطالعات جمع

  بود. 81/0ها . ضریب آلفاي کرانباخ سؤالمحاسبه گردید 

  

  شیوه اجراي تحقیق

هاي پرسشگر تشکیل شده و شهر ی، پرسشنامه نهایی تنظیم و به مقدار الزم تکثیر گردید. گروهیپس از تحقق روایی و پایا  

کردنـد بـه پرسشـگران    هاي در دسترس استفاده مـی دهندهبه مناطق مختلف تقسیم شد . هر گروه در یک منطقه وارد شده و از پاسخ

گیـري بـه   ها از تمام منطقه انتخاب شوند و فقط از مناطق شـلوغ نمونـه  دهندهآموزش داده شد تا تمام منطقه پوشش داده شده و پاسخ

ا صـبر و حوصـله ارائـه گـردد.     عمل نیاید و قبل از ارائه پرسشنامه توضیح کافی داده شده در حین پاسخ دادن نیز توضیحات کافی ب

ها با وجود تأکید بر کامل بودن، کامل تکمیـل نشـده بـود کـه ایـن پرسشـنامه       ها بدون ذکر نام بود. البته برخی از پرسشنامهپرسشنامه

  حذف گردید تا اطالعات مخدوش نباشد.

  

  هاي آماريروش

استفاده شد که این آمار عبارت بـود از جـداول    SPSS13افزاز توصیفی با کمک نرم هاي آماردر این پژوهش از روش  

  درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد.

  

  نتایج تحقیق
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درصــد از  70حـدود   ،دهنـدگان  سـال بـود ولـی بـا توجــه بـه توزیـع جمیعتـی سـن پاسـخ          20ـ    50دهنـدگان  سـن پاسـخ    

ها مجرد بودند. در رابطه بـا   درصد از آن 1/47گان متأهل و دهنددرصد از پاسخ 3/51سال داشتند.  30تا  20دهندگان سنی بین پاسخ

درصـد   6/2درصد دیپلم و فـوق دیـپلم و    8/6،  درصد کمتر از دیپلم 8/34درصد فاقد سواد،  8/23دهندگان میزان تحصیالت پاسخ

درصـد داراي   4/10فرزنـد نبودنـد.    درصـد داراي  1/59دهندگان  لیسانس و باالتر از لیسانس بودند . در رابطه با تعداد فرزندان پاسخ

درصـد داراي پـنج    7/5درصـد داراي چهـار فرزنـد و     9/4درصد داراي سـه فرزنـد،    8/6 ،درصد داراي دو فرزند 2/13یک فرزند، 

،  مـان هـزار تو  50از  ردرصـد ماهیانـه کمتـ    9/8دهندگان سخپا ههاي خانوادباشند. در رابطه با میزان درآمد ماهیانه فرزند و بیشتر می

تـا   300درصد  9/24هزار تومان،  300تا  200درصد  1/15هزار تومان،  200تا  100درصد  9/12هزار تومان،  100تا  50درصد  1/26

کننـد  دهندگان پاسخ دادند که ورزش میدرصد از پاسخ 1/51هزار تومان درآمد داشتند.  400درصد بیش از  5/8هزار تومان و  400

 5/19درصـد کمتـر از یـک سـاعت ،      4/26کردنـد،  درصدي که ورزش مـی  1/51کنند. از که ورزش نمی درصد پاسخ دادند 44و 

ــیش از  1/6ســاعت و  4تــا  3درصــد  2/5ســاعت،  3تــا  2درصــد  8ســاعت،  2تــا  1درصــد  ســاعت در هفتــه بــه ورزش  4درصــد ب

 4/5مـاه ،   6تـا   4درصـد   5/11ماه،  3تا  1درصد  8/19درصد کمتر از یک ماه،  4/22پرداختند. در رابطه با مدت ورزش در سال می

پرداختند عبـارت بودنـد   هایی که زنان بیشتر به آن میورزش کردند.ماه در سال ورزش می 9درصد بیشتر از  7/4ماه و  9تا  7درصد 

درصـد   4/18ارك، درصد در پـ  9/5درصد در منزل،  5/23با محل ورزش  هدر رابط ، نرمش، استپ و آمادگی جسمانی. از ایروبیک

  پرداختند.روي میدرصد در خیابان به پیاده 9/21در باشگاه و 

درصد چـاقی بـیش از حـد،     2/6درصد زیاد و خیلی زیاد معتقد بودند که الغري بیش از حد،  5/3در رابطه با موانع جسمانی ورزش 

لبـی ـ    هـاي ق درصـد بیمـاري   2سمانی، درصد معلولیت ج 2دیدگی، درصد ترس از آسیب 4/6درصد احساس ضعف و سستی،  15

هــاي زنــانگی و درصــد نــاراحتی 6/13 هــاي مفصــلی و آرتـروز، درصــد بیمــاري 1/4ابــت یــا قنـد،  درصــد بیمــاري دی 3/1تنفسـی،  

  دانستند.براي ورزش کردن می یهاي کلیوي را زیاد و خیلی زیاد مانعدرصد بیماري 2کمردردهاي دوران قاعدگی و 

ي ارکـه وضـعیت معیشـتی خـانواده مـانعی بـ      درصد زیاد و خیلی زیاد معتقـد بودنـد    8اقتصادي ورزش،  در رابطه با موانع  

ها را زیاد و خیلی زیـاد مـانعی   نام باشگاهدرصد باال بودن حق ثبت 4/26درصد گرانی لوازم و لباس ورزشی و  9/21باشد. ورزش می

  دانستند.براي ورزش کردن خود می

دانسـتند و  درصد حجاب را زیاد و خیلی زیاد مانعی براي ورزش کردن خود می 4/6تقادي و مذهبی، در رابطه با موانع اع  

ها را براي شرکت بانوان بـه لحـاظ مسـائل عقیـدتی و مـذهبی مـانعی بـراي ورزش        درصد زیاد و خیلی زیاد عدم ایمنی باشگاه 5/17

  دانستند.کردن خود می

و خیلی زیاد عدم اجازه والدین یا شوهر را مانعی براي ورزش کردن خـود   دد زیادرص 6/6در رابطه با عوامل خانوادگی،   

مندي افراد خانواده با فرهنگ ورزش را مانعی بـراي ورزش کـردن   درصد زیاد و خیلی زیاد عدم آشنایی و عالقه 3/15دانستند و می

  دانستند.خود می

هـاي  درصد زیـاد و خیلـی زیـاد نـاراحتی     9/5لی زیاد افسردگی، درصد زیاد و خی 5در رابطه با عوامل روانی و انگیزشی،   

حوصـلگی و تنبلـی را   درصد بـی  4/29درصد زیاد و خیلی زیاد نداشتن عالقه و  9/13درصد نداشتن انگیزه،  3/12عاطفی و روانی، 

  دانستند.مانعی براي ورزش کردن خود می

زیاد و خیلی زیاد کمبود وقت را  درصد 6/29و  زیاد شاغل بودندرصد زیاد و خیلی  3/20 ،محدودیت زمانی رابطه با  در  

هاي ورزشی را زیـاد و خیلـی زیـاد    دهندگان عدم آشنایی با مهارت درصد از پاسخ 5/15دانستند. مانعی براي ورزش کردن خود می

  دانستند.مانعی براي ورزش کردن خود می
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درصـد   8/21خجالت کشیدن از ورزش در حضور جمع،  خیلی زیاددرصد زیاد و  4/9ورزش، در رابطه با موانع فرهنگی   

درصـد   7/43درصـد زیـاد و خیلـی زیـاد عـادت نداشـتن بـه ورزش و         4/26هاي تلویزیـون،  زیاد و خیلی زیاد مشغول شدن به برنامه

  دانستند.اولویت دادن به مسائل دیگر در وقت آزاد را مانعی براي ورزش کردن خود می

 8/21هـاي احتمـالی در مسـیر رفـت و آمـد،      درصد زیاد و خیلی زیاد مزاحمت 9/10امل اجتماعی ورزش، در رابطه با عو  

نداشتن همراه یا دوست براي ورزش کـردن   درصد زیاد و خیلی زیاد  31آمد و درصد زیاد و خیلی زیاد مشکل وسیله براي رفت و 

  دانستند.را مانعی براي ورزش کردن خود می

درصد عـدم اسـتفاده از    8/24درصد زیاد و خیلی زیاد شلوغی اماکن ورزشی،  4/16الت اماکن ورزشی، در رابطه با مشک  

درصـد زیـاد و    9/26،  هاي ورزشـی مناسـب و مخصـوص بـانوان    درصد عدم وجود باشگاه 9/25مربیان متخصص و تحصیل کرده، 

اد عدم اطالع از امکانات و تأسیسات ورزشی را مـانعی  درصد زیاد و خیلی زی 18هاي ورزشی و خیلی زیاد و عدم دسترسی به مکان

  دانستند.براي ورزش کردن خود می

  

  

  

  سال در فعالیت هاي ورزشی 50- 20ترین موانع شرکت زنان  مهم - 1جدول شماره 

  %4/6ترس از آسیب دیدگی  -3.%6/13ناراحتی هاي زنانگی  -2.%15احساس ضعف و سستی  -1  موانع جسمانی

وضعیت معشیت  -3.%9/21گرانی لوازم و لباس ورزشی  -2.% 4/26زیاد بودن حق ثبت نام باشگاه ها  -1  يموانع اقتصاد

  .%8خانواده 

  .% 4/6حجاب -2.%5/17عدم ایمنی باشگاه ها  -1  موانع اعتقادي

ــل  عوامـــــــ

  خانوادگی

  .%6/6عدم اجازه والدین یا شوهر -2.%3/15عدم آشنایی افراد خانواده با فرهنگ ورزش -1

  %2/12 نداشتن انگیزه -3.% 9/13نداشتن عالقه -2.%4/29حوصلگی و تنبلیبی -1  عوامل روانی

ــدودیت  محـــ

  هاي زمانی

  %3/20شاغل بودن  -2.%6/29کمبود وقت  -1

  %8/21هاي تلویزیونبرنامه -3.%4/26 عادت نداشتن به ورزش -2.%7/43اولویت دادن به مسائل دیگر  -1  موانع فرهنگی

ــل  عوامـــــــ

  اجتماعی

 هاي احتمالی در مسیر رفت و آمدمزاحمت -3.%8/21مشکل رفت و آمد -2.%31ی رزش و نداشتن همراه  -1

9/10%  

مشکالت اماکن 

  ورزشی

 هاي ورزشی مناسب و مخصوص بانوانعدم وجود باشگاه -2.%9/26 هاي ورزشیعدم دسترسی به مکان -1

  %8/24 یل کردهعدم استفاده از مربیان متخصص و تحص -3.9/25%

  

  بحث و نتیجه گیري  

ولـی عمـال مشـاهده     ،سـال بیـاوریم   50-40سـال و   40-30سـال ،   30-20ما ابتدا تصمیم داشتیم که نتایج را در سه گروه   

ی همچنین تراکم یافته ها خیلی زیاد می شود و براي خواننده و ما گیج کننده مکردیم که نتایج بین سه گروه تفاوت زیادي ندارد و 

دهنـدگان فاقـد    درصـد پاسـخ   8/23هاي دموگرافی به لحاظ  ویژگیسال انجام شد.  50- 20بنابراین بررسی ها در گروه سنی  ،شود

شهري ماننـد   هدهد و براي یک جامعالشعاع قرار میباشد و حتماً بقیه شئون زندگی را تحتسواد بودند که این درصد بسیار زیاد می
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کنند در ظاهر قضیه و در نگاه اول دهندگان پاسخ دادند که ورزش میدرصد پاسخ 1/51شود. وب نمیسبزوار شاخص مناسبی محس

درصـد از   3/11ولی وقتی محققین از مقدار ورزش در هفته سـؤال کردنـد فقـط     ،رسداین شاخص، شاخص بسیار مناسبی به نظر می

باشـد کـه توسـط کـالج طـب ورزشـی آمریکـا        قل ورزشی مـی کردند و این حداساعت در هفته ورزش می 3دهندگان بیش از پاسخ

این مقدار ورزش در .دادندمناسب را در هفته انجام میدهندگان حداقل ورزش درصد از پاسخ 3/11بنابراین فقط  ،توصیه شده است

درصـد بـه    5/27دا و همکـارانش گـزارش کردنـد کـه در ژاپـن       مقایسه با کشورهاي توسعه یافته کم می باشد به طوري که نی شـی 

زن بـه کـل    گزارش هاي سازمان تربیت بدنی کشور نیز آمده است که نسـبت جمعیـت ورزشـکاران قهرمـان    در ورزش می پردازند.

نفـر بـه    1نفـر زن تنهـا    100درصد می باشد یعنی از هـر   1جمعیت زنان کشور با توجه به آمار تعداد مردان کشور ، نسبت فوق برابر 

در سند راهبردي نظـام جـامع توسـعه    ).3حضور کمرنگ زنان نسبت به مردان به روشنی هویداست( .ردازدورزش هاي قهرمانی می پ

درصد نسبت به وضع موجود در افـق ده سـاله کـه     20تربیت بدنی و ورزش کشور نیز افزایش جمعیت ورزش قهرمانی زنان به میزان 

شـده اسـت. در بعـد ورزش همگـانی نیـز      پیش بینـی  درصد  20به میزان  ساله دوم 5درصد و در پایان  5ساله اول به میزان  5در پایان 

 15سـاله اول   5درصد در افق ده ساله نسبت بـه جمعیـت زنـان کشـور کـه در پایـان        30افزایش میزان مشارکت زنان از ده درصد به 

شترین جـایی کـه زنـان بـه ورزش     در رابطه با محل ورزش بی ).4درصد پیش بینی شده است ( 30دوم ساله  5درصد و در پایان دوره 

به نظر ین نرمش بود . بنابر ا ،دادندهاي رایجی که زنان انجام میدرصد و به همین دلیل یکی از ورزش 5/23پرداختند منزل بود با می

  پرداختند.کردند به نرمش در منزل میکه اکثر زنانی که ورزش می می رسد

هاي زنانگی و کمردردهـاي دوران  درصد، ناراحتی 15س ضعف و سستی با به لحاظ موانع جسمی ورزشی به ترتیب احسا  

شـدند و  درصـد موانـع جسـمی ورزش محسـوب مـی      2/6درصد و چـاقی بـا    4/6دیدگی با  درصد، ترس از آسیب 6/13قاعدگی با 

ممکن اسـت بـه   شدند. عدم مشکالت جسمی به عنوان موانع ورزش مشکالت دیگر جسمی موانع بزرگی براي ورزش محسوب نمی

سال داشـتند و در ایـن سـن افـراد      30تا  20 ندهندگان سنی بی درصد از پاسخ 70زیرا حدود  ،دهندگان باشد دلیل جوان بودن پاسخ

هاي تنفسی درصد، بیماري 20خانم سالمی و همکارانش نیز چاقی را به میزان  باشند.ها میکمتر مبتال به مشکالت جسمانی و بیماري

درصد به عنوان موانع ورزش شناسایی کردند. ترگرسـون و کینـگ نیـز در     18درصد و اختالالت مفصلی را به میزان  19ان را به میز

هـاي ورزشـی، عـدم توانـایی جسـمانی و معلولیـت را بـه عنـوان موانـع ورزش شناسـایی           ، آسیب هـاي رایـج در فعالیـت    2002سال 

  .)15(هاي جسمانی را به عنوان موانع ورزش معرفی کردنددودیتمح 2003ا و همکارانش در سال دشی. نی)18(کردند

ها را موانـع  نام باشگاه دهندگان ، گرانی لوازم و لباس ورزشی و باال بودن حق ثبت به لحاظ موانع اقتصادي ورزش، پاسخ  

ار تومـان  هـز  300شان زیر  هخانواد هاندهندگان ، درآمد ماهیدرصد پاسخ 63دانستند . البته این مسأله طبیعی بود زیرا ورزش خود می

کنـد چـه رسـد کـه     نمـی هاي خانواده را تأمین کنونی زیر خط فقر محسوب شده و حتی ضرورت هو این مقدار درآمد در جامع بود

درصد از  3/67و همکارانش نیز ذکر شده که  پور آید. در تحقیق متقیما ضرورت به حساب نمی هکه در جامع مصرف ورزش شود

برنامه ورزشـی   هاي فوقبرنامه را مانعی براي شرکت در فعالیتهاي ورزشی فوقشرکت در فعالیت هدهندگان ، زیاد بودن هزیناسخپ

زیـاد را مـانعی بـراي     ه) نیز هزینـ 1995باشد. پژوهشگران مرکز سالمت و تندرستی کانادا (سال دانستند که همسو با تحقیق ما میمی

هـاي ورزشـی مـانعی بـراي ورزش کـردن      زیـاد شـرکت در فعالیـت    هدرصد معتقـد بودنـد هزینـ    37وري که طدانستند. بهورزش می

رسـد کـه درآمـد    بنابراین به نظر می .)13(باال را یکی از موانع ورزش برشمردند هنیز هزین ). کینگ و همکارانش8(شودمحسوب می

  شود.هاي ورزشی محسوب میپایین و مخارج باالي ورزش، مانع بزرگی براي شرکت در فعالیت

ها را به لحـاظ مسـائل عقیـدتی و    درصد عدم ایمنی باشگاه 5/17درصد حجاب و  4/6ادي و مذهبی در رابطه با موانع اعتق  

بنابراین طبیعـی   ،شهري سبزوار مذهبی بودن آن است  هاي جامعهدانستند. یکی از ویژگیمذهبی مانعی براي ورزش کردن خود می
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نفسـه مـانعی بـراي ورزش محسـوب     رابطه با حجـاب خـود حجـاب فـی     در اندازد و سأله روي موضوعات دیگر سایهاست که این م

بینـیم کـه بـا داشـتن حجـاب کامـل در       هاي تیراندازي، تکواندو، دو و میـدانی و ... مـی  قهرمانانی در رشته ه شود چرا که امروزنمی

شوند. بنابراین فقط برداشت فرد از حجاب و نگرش او نسـبت  صاحب مدال هم می پردازند و حتیالمللی به رقابت میهاي بینمیدان

) نیـز بیـان   1379پور و همکـارانش (سـال   تقیمبه این موضوع ممکن است باعث شود تا فرد آن را مانعی براي ورزش محسوب کند. 

و همکارانش نیز بیان  نگشود. چب میهاي ورزشی محسوالیتدرصد مانعی براي شرکت در فع 81/38کردند که اعتقادات مذهبی 

هـا از نظـر   . در رابطـه بـا عـدم ایمنـی باشـگاه     )9(شـود ورزش زنان محسوب مـی  هکردند که مذهب و فرهنگ دو عامل محدودکنند

  دانستند. ها میها در باشگاه هاي تند و غیراسالمی را مانعی براي حضور آندهندگان ، پخش موسیقیاعتقادي برخی از پاسخ

مندي افـراد خـانواده بـا    درصد و عدم آشنایی و عالقه 6/6ه لحاظ عوامل خانوادگی عدم اجازه والدین یا شوهر به میزان ب  

شد. عدم آگاهی افراد خانواده نسـبت بـه فوایـد ورزش    درصد مانعی براي ورزش کردن محسوب می 3/15فرهنگ ورزش به میزان 

چه بسا اگر افراد خانواده فواید و اثرات ورزش را بدانند خود مشـوق و   .باشدزنان میها براي ورزش  اندازي آناحتماالً دلیل سنگ

زش پور نیز منع والدین را یکـی از موانـع ور  تقیم) و 1381شوند تا زن خانواده به ورزش بپردازد. مجتهدي و همکارانش (یاوري می

ایالـت آمریکـا    6ل را یکی از موانـع ورزش بزرگسـاالن در   ) عدم حمایت فامی2004و همکارانش (سال  ادرزگبرشمردند . همچنین 

  .)12(معرفی کردند

درصد نداشتن انگیـزه و   3/12 ، درصد نداشتن عالقه 9/13حوصلگی و تنبلی، بی درصد 4/29به لحاظ عوامل روانی و انگیزشی       

در  ،شـود در هر کاري محرك آن کار محسـوب مـی  مسلماً انگیزه  .دانستنددرصد افسردگی را زیاد و خیلی زیاد موانع ورزش می 5

ورزش هـاي درونـی افـراد بـراي     رسد که در جامعه ما انگیـزه به نظر می .باشد بسیار مهم می هاي درونی و بیرونی ورزش هم انگیزه

رد بـراي ورزش  تجهیزات و افراد پیرامون فرد هم خیلی در انگیزه دادن فـ  ، خیلی قوي نیست و عوامل محیطی مانند امکانات کردن

بینیم در ورزش هم ایـن عامـل مـانع    شود که میحوصلگی و تنبلی هم در هر کاري آفت آن کار محسوب میکردن قوي نیستند. بی

نعی بـراي ورزش ذکـر کردنـد.    درصد ما 98/40تنبلی را به میزان  ) نیز1379و همکارانش ( پور متقی  شود.بزرگی محسوب می

نیز در تحقیقشان ذکر کردند که تنبلی از موانع اصلی عدم مشارکت زنان در تمرینات شدید و منظم  )2002و همکاران وي ( ساکسنا

. پژوهشگران مرکز سالمت و تندرستی کانادا نیز اظهـار داشـتند کـه عـدم انگیـزه یکـی از موانـع بـزرگ ورزش کـردن           )17(است

دانسـتند کـه نتـایج تحقیـق مـا نیـز همسـو بـا ایـن          ورزش می نیز عدم انگیزه را یکی از موانع کینگ و همکارانش .شودمحسوب می

  باشد.تحقیقات می

درصد زیاد و خیلی زیـاد شـاغل بـودن را     3/20درصد زیاد و خیلی زیاد کمبود وقت و  6/29،  محدودیت زمانیبه لحاظ   

 06/69اشتن وقت آزاد را بـه میـزان   ) ند1379پور و همکارانش (دانستند. همسو با این تحقیق متقیمانعی براي ورزش کردن خود می

تون و همکارانش نیز کمبود وقت و مشغله کاري را مـوانعی  ا مانعی براي ورزش ذکر کردند. بورها ردرصد و اشتغال به سایر فعالیت

زنـان  . پژوهشگران مرکز سالمتی و تندرستی کانادا نیز کمبود وقت را یک مانع بزرگ براي ورزش )7(براي ورزش زنان برشمردند

و  دا انع ورزش شناسـایی کردنـد . نـی شـی    ) عدم مـدیریت مـؤثر زمـان را بـه عنـوان مـ      1996ن در سال بعد (قاهمین محق .برشمردند

ن روي ارسـد کـه اکثـر محققـ    ردند به نظر مینیز کمبود وقت را یکی از موانع ورزش برشم )11()2003( ) و کوي2003همکارانش (

ولی در اصل عـدم مـدیریت    ،شودرسد که کمبود وقت مانعی براي ورزش محسوب میبه نظر می اگرچه .این عامل اتفاق نظر دارند

اي کـه حـذف   برنامـه  کمبود وقت شده و در این مواقع اولینشود که فرد دچار به مسائل دیگر باعث می دادن و اولویت» زمان«مؤثر 

البته در این میان وظایف خانه داري و مراقبت از بچه ها مل دارد.باشد که جاي تأبرنامه تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی می ،شودمی

  را نباید فراموش کرد که وقت زیادي از بانوان متاهل را اشغال می کند.
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درصـد   4/26وقـت آزاد،   در درصد زیاد و خیلی زیاد اولویت دادن به مسائل دیگـر  7/43 ،به لحاظ موانع فرهنگی ورزش  

درصد خجالت کشیدن از ورزش در حضـور جمـع    4/9هاي تلویزیون و درصد مشغول شدن به برنامه 8/21عادت نداشتن به ورزش، 

رزش ) نیـز خجالـت کشـیدن را یـک مـانع بـراي و      1381مجتهـدي و همکـاران وي (   دانسـتند. را مانعی براي ورزش کردن خود می

جاي دنیا دید نسـبت بـه زنـان محـدودتر اسـت و      ) بیان کردند که در همه 2003و همکاران وي ( نگدختران و پسران برشمردند. چ

ما از بچگی ورزش کردن به صورت یـک فرهنـگ    هرسد که در جامعباشند. به نظر میو فرهنگ دو عامل محدود کننده می مذهب

  .اندیاد ندادهپرداختند و بالطبع به فرزندان خود نیز ورزش کردن را درنیامده است. زیرا پدران و مادران ما خود به ورزش کردن نمی

شود و ورزش اگر فرصتی به مسائل دیگر اختصاص داده میها ر امور قرار ندارد و اولویتما درصد هبنابراین ورزش کردن در جامع

دهنـد بـه تماشـاي    ما بـه ورزش کـردن عـادت ندارنـد و تـرجیح مـی       هگیرد و به این ترتیب زنان جامعبه دست آید در آخر قرار می

باشد و به اثرات سـودمند آن بـر جسـم و روان اعتقـاد ندارنـد یـا       بپردازند که کار سختی می ش یزیون بنشیند تا به ورزهاي تلوبرنامه

  آگاهی ندارند.

درصـد   8/21درصد زیاد و خیلی زیاد نداشتن همراه یا دوست بـراي ورزش کـردن،    31به لحاظ عوامل اجتماعی ورزش   

هـاي احتمـالی در مسـیر رفـت و آمـد را مـانعی بـراي ورزش کـردن خـود          د مزاحمـت درص 9/10مشکل وسیله براي رفت و آمد و 

. نـد تـرین مـانع ورزش یافت  را در تحقیـق خـود مهـم    ی ) نیز عدم یک دوست یا همراه ورزشـ 2002دانستند. ترگرسون و کینگ (می

عی بـراي  هـاي خیابـانی را مـان   حمـت دهنـدگان مزا درصد از پاسـخ  92/59پور و همکارانش نیز در تحقیق خود ذکر کردند که متقی

هاي ورزشی را عامل مثبتـی بـراي ورزش کـردن افـراد     ) همراهی دوستان در فعالیت2002و همکارانش ( دانستند. ساکسناورزش می

همراهـی یـک دوسـت     حمـل و نقـل و عـدم    مشکالت مربوط به) نیز1995برشمردند. پژوهشگران مرکز سالمتی و تندرستی کانادا (

تـرین  ش کردن را موانعی براي ورزش برشمردند. در میان عوامل اجتماعی عدم همراهی یا دوست براي ورزش کردن مهمبراي ورز

کنند باشند ولی با توجه به درصد کم بانوانی که ورزش میشود. البته مسلماً افراد داراي دوستان بسیاري میمانع ورزش محسوب می

رسد که این مانع جدي باشد و زنان نیـز بایسـتی تـالش بیشـتري     تان و همراهان به نظر میدرصد) و عدم هماهنگی زمانی دوس 4/11(

به هر حال حمایت هاي اجتماعی یک عامل مهم در حفظ فعالیت بدنی و ورزش نمایند تا بتوانند یک همراه و دوست ورزشی بیابند.

  می باشد.

ی را زیاد و خیلی زیـاد مـانعی بـراي ورزش کـردن خـود      هاي ورزشدهندگان عدم آشنایی با مهارتدرصد از پاسخ 5/15  

هـاي ورزشـی معرفـی    ) نیز بلد نبودن یک رشته ورزشی را مانعی براي شـرکت در فعالیـت  1381دانستند. مجتهدي و همکارانش (می

هـا  کانـادایی  ) نیز کمبود مهارت را یک مانع متوسط براي ورزش کـردن 1995کردند پژوهشگران مرکز سالمتی و تندرستی کانادا (

هاي ورزشی نیـز افـرادي   در فعالیت ،باشدشناسی انسان تمایل به انجام کاري دارد که در آن کار موفق میمعرفی کردند. از نظر روان

ها را دارند بنابراین بـه خصـوص   برند و تمایل به تکرار این فعالیتهاي ورزشی لذت میها مهارت دارند از فعالیتکه در این فعالیت

ها را به دوران بزرگسالی نیز انتقال ها این فعالیتهاي ورزشی باشد تا بچهمدارس بایستی تأکید بر آموزش و تمرین مرتب فعالیت در

  دهند و ورزش را همیشه در برنامه زندگی خود قرار دهند.

درصد عدم وجـود   9/25ن ورزشی، زیاد عدم دسترسی به اماکد و خیلیدرصد زیا 9/26به لحاظ مشکالت اماکن ورزشی   

درصد شلوغی امـاکن   4/16درصد عدم اطالع از امکانات و تأسیسات ورزشی و  18هاي ورزشی مناسب و مخصوص بانوان، باشگاه

 96/87) نیـز کمبـود فضـا و امکانـات الزم (    1379پـور و همکـارانش (  دانسـتند. متقـی  ورزشی را مانعی براي ورزش کردن خود مـی 

آمـوز در  درصـد) را بـه عنـوان موانـع عمـده شـرکت دختـران دانـش         58/81فعالیت در اماکن ورزشی ( درصد) نامناسب بودن وقت

زش دختـران و پسـران   ) نیـز کمبـود امکانـات را بـه عنـوان مـانع ور      1381هاي ورزشی برشـمردند. مجتهـدي و همکـارانش (   فعالیت
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بـراي تمـرین کـردن را مـانعی بـراي       بود امـاکن ایمـن  ) نیز کم2000(در انجمن روانشناسی آمریکا انش کینگ و همکاربرشمردند. 

طـور اخـص موانـع    ما کمبود فضا و امکانات الزم به طور اعم و عدم اماکن مخصوص ورزش براي بانوان به هورزش یافتند. در جامع

وقـت اسـتفاده   طور تمـام  هاي ورزشی بهشود که اماکن و سالنشوند به همین دلیل مشاهده میجدي ورزش کردن زنان محسوب می

به لحاظ فرهنگـی و   .کنندپردازند کمتر مکان مناسبی براي ورزش پیدا میما به ورزش می هشود و همین تعداد کمی که در جامعمی

هاي مخصوص به خود به ورزش بپردازند به همین دلیل یکی هاي مخصوص و سالندهند در مکانما ترجیح می همذهبی بانوان جامع

  باشد که انشاءا... این امر تحقق یابد.هاي مخصوص بانوان میبدنی ساخت سالنهاي جدید سازمان تربیتاستاز رویکردها و سی

     

  

  گیرينتیجه

ترین موانع شـرکت بـانوان در   مهم .پردازندهاي ورزشی میدرصد از بانوان سبزواري به مقدار مناسب به فعالیت 3/11فقط   

 ، اولویت دادن به مسائل دیگر در وقت آزاد، نداشتن همراه یا دوسـت بـراي ورزش کـردن    از هاي ورزشی به ترتیب عبارتندفعالیت

نـام  هاي مخصـوص بـانوان و بـاال بـودن حـق ثبـت      هاي ورزشی و باشگاه، عدم دسترسی به مکان حوصلگی و تنبلیکمبود وقت، بی

کند تا شود و کمک میهاي ورزشی میبه شرکت در فعالیتالذکر مسلماً کمک به تشویق و ترغیب بانوان رفع موانع فوق ها.باشگاه

  تر داشته باشیم اي سالمزنان جامعه ما بیشتر به ورزش پرداخته جامعه
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