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 The purpose of this study was to investigate the obstacles to the 
advancement of women's sports in East Azerbaijan Province. 
This study comprised of a descriptive-survey and field research. 
The statistical population of the study consists of all women in 
the age range of 25 to 64 years in East Azerbaijan Province using 
cluster sampling. The statistical population was divided into five 
geographical regions in East Azerbaijan Province: central, 
northwest, northeast, southwest and southeast regions. The total 
survey sample numbered 384 people which was determined 
through Cochran's formula. A standard Keshtgars questionnaire 
was used to measure factors preventing women's participation 
in sports. To analyze the data, descriptive and inferential 
statistics were used using ANOVA analysis of variance (P <0.001) 
with the help of SPSS software version 25. The findings showed 
that there is a significant difference between the rate of problems 
facing women's sports in large cities, small towns and villages of 
the province (F = 130.99). Women in Tabriz city faced structural 
barriers alone (F = 173.56) while individual barriers (F = 229.54) 
to some extent lead were the problems faced by women in small 
towns.  For rural women however, interpersonal problems (F = 
473.65) were the main reasons for non-participation in sports. 
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   مقاله پژوهشی      

 شرقیجانیورزش زنان در استان آذربا رویشیموانع پ

 3زاده نی، زهرا حس *2یمیابراه هی، صف1مهتا اسکندرنژاد

 .رانیا ز،یتبر ز،یو علوم ورزش، دانشگاه تبر یبدن تیدانشکده ترب ،یگروه رفتار حرکت ار،یدانش -1

 .رانای تهران، اي،حرفه و فنی شگاهدان ورزشی، علوم و بدنی ارشد، گروه تربیت یکارشناس -2

 .رانیا ز،یتبر ز،ی، دانشگاه تبریو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب ،یگروه یادگیري حرکت ،يدکتر يدانشجو -3
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 01/02/1400دریافت مقاله: 
 28/02/1400بازنگری مقاله: 
 09/03/1400پذیرش مقاله: 

 

 جانیاستان آذربا بانوان در ی ورزشرو شیپ موانع بررسی ،پژوهش حاضر از هدف
پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی  -این مطالعه از نوع توصیفی. باشدیم یشرق

سال استان  64تا  25 یزنان در دامنه سن هیپژوهش را کل یجامعه آماربوده است. 
 عیو با توز یاخوشه یریگاستفاده از نمونهکه با  دهندیم لیتشک یشرق جانیآذربا

 ،یمنطقه مرکزپنج به  یشرق جانیاستان آذربا یهایتعداد کل آزمودنیی ایجغراف
نفر با کمک فرمول  384تعداد  ،شرقغرب و جنوبشرق، جنوبغرب، شمالشمال

نامه عوامل بازدارنده از مشارکت پرسش ابزار گردآوری اطالعات،. دیگرد نییکوکران تع
 لیحلبه روش ت یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیتحل ی. برای کشتگر بودورزش

استفاده شد.  25نسخه   SPSS  افزارکمک نرم(، >001/0P)با  آنوا انسیوار
 یزنان در شهرها ی ورزشرو شیمشکالت پ زانیپژوهش نشان داد که م یهاافتهی

ی که صورتبه(؛ =F 99/130دارد ) تفاوت معنادار  ،استان یبزرگ، کوچک و روستاها
( و همراه با  =56/173Fموانع ساختاری به تنهایی در میان بانوان شهرستان تبریز )

( به یک میزان منجر به مشکالتی در میان بانوان  =54/229Fموانع فردی )
(  =65/473Fشود؛ این درحالی بود که مشکالت بین فردی )شهرستانی می

 اخته شد. ترین دلیل مشارکت نداشتن بانوان روستایی شناصلی
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 مقدمه
 به و پذیردمی یرتأث او حیات معنوی و اجتماعی زیستی، روانی، عوامل مجموعه از نعمتی است که انسان، سالمتی

 های توسعه بهداشت جامعهبرنامه در توفیقعدم یا توفیق سنجش برای شده های شناختهشاخص از یکی دلیل همین
-های عصر مدرن که باعث ایجاد مشکالت سالمتی بشر امروز می. از جمله مشخصه(2011 ،و همکاران یمحمد) است

عادات غذایی ناسالم و تغذیه نامناسب، کاهش فعالیت بدنی، مصرف سیگار و مواد مخدر، رفتارهای توان به شوند می
ایمن اشاره کرد که از میان آنها سه عامل خطر آمیز، رفتارهای منجر به سوانح و حوادث و رفتار جنسی غیرخشونت

های زودهنگام، درصد از موارد سکته 80عنوان مسئول رژیم غذایی غیرسالم، کشیدن سیگار و فعالیت بدنی ناکافی به
. تحرک و پویایی، بخش (2012 ،و همکاران یناصح) شوندها شناخته میدرصد سرطان 40درصد دیابت نوع دوم و  80

آوردن به سمت زندگی ماشینی ناپذیر زندگی بشر از دیرباز تاکنون بوده است ولی پیشرفت علم و فناوری و رویجدایی
روی تلویزیون، استفاده از رایانه برای نشستن روبه های زندگی روزانه؛ مانندهجانشینی در بیشتر جنبو جذابیت یک

، افراد را از فعالیت بدنی کافی به دور انداخته است. این حجم از های طوالنی و استفاده از آسانسور به جای پلهساعت
های مربوط به آن چون اریفقر حرکتی از یک سو باعث جایگزینی نشاط و شادابی به سمت چاقی و مشکالت و بیم

عروقی، دیابت، چاقی، پوکی استخوان، سرطان کولون، سرطان پستان،  -های قلبیمشکالت فشارخون، بیماری
شده و از سویی دیگر  ، پوکی استخوان و کمردردپروستات و ریه، افسردگی، ضعف عضالنی و باال رفتن کلسترول خون

پور،  یو عل یحجت) شودر به فوت بیش از دو میلیون نفر در سال میهای سازمان بهداشت جهانی، منجطبق گزارش
 .1(2006 ،و همکاران پور کین ;2017، و همکاران برزل آباد یمراد ;2019، و همکاران الکروکس  ;2014

 ه بر این مشکل و کمکیهای غلبحلراه از یکیرغم بیان دالیل ضرورت تشویق افراد به انجام فعالیت بدنی که علی
نتایج مطالعات شناخته شده است،  زندگی از ناشی اجتماعی و روحی، روانی جسمی، فشارهای بر فائق آمدن بر

 گلهولیب) طور مؤثر غیرفعال هستندسال( جامعه ایرانی به 64-15همچنان حاکی از این است که بیشتر افراد بزرگسال )
های نتایج مطالعه بر جامعه هدف در رابطه با بررسی خطر بیماری. 2(2006پور و همکاران،  کین ;2003 ،و همکاران

درصد زنان( تحرک  3/46درصد مردان و  3/24درصد افراد موردمطالعه ) 3/35غیرواگیر به این مهم دست یافت که 
باشد. از درصد زنان( می 9/25درصد مردان و  3/24) 08/25بدنی ناکافی داشتند و میانگین نمایه توده بدنی آنها 

درصد  8/51ردان و درصد م 4/40وزن داشتند یا چاق بودند )ساله در این مطالعه، اضافه 25-64درصد افراد  46طرفی، 
 .(2012و همکاران،  یناصح)زنان( 
 اجتماعی فعالیت زمینه آموزشی و نیز تغییر و رسانیگوناگون اطالع هایعرصه وجود زمان و وازات پیشرفتمبه

گردیده است که حیطه تربیت بدنی نیز مستثنی  مختلف جوامع در تحوالتی به منجر اخیر، هایدر سال ایران در زنان
برانگیز در این حیطه مطرح کی از موضوعات بحثعنوان یخصوص که مسئله ورزش بانوان بهاز این جرگه نیست، به

 زندگی در بانوان مشارکت به توجه دهند،می زنان تشکیل و دختران را ایران جمعیت از نیمی تقریباً که آنجایی از است.
 از مهمی بخش شدن محروم یعنی زنان تحرک جسمانیعدم دیگر،عبارتبه. باشد تردقیق و ترجامع اجتماعی باید

عرب )داشت  خواهد دنبال جامعه به کل برای ناپذیرجبران هایلطمه روانی که و جسمانی بهداشت سالمتی و از هجامع
های ترین بخشبدنی، یکی از اصلیهای ورزشی و انجام فعالیتبنابراین تشویق منظم به پیوستن به تیم ؛(2016 ،ینرم

 مشاهدات و تحقیقات .(2021 ،و همکاران یمحمدکاظم) برنامه تندرستی و سالمتی در کشورهای درحال توسعه است
 سطح از قامت وضعیت جسمانی، هایدر آمادگی بانوان که است این گربیان (2009 ،یو هاشم یجهرم انینادر) علمی

 حرکتی مضاعفی محدودیت فرهنگی، و مالحظات اسالمی هایارزش حفظ به توجه با و هستند، نامطلوبی برخوردار

                                                           
1 LaCroix 
2 Beaglehole 
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 که است داده های مختلف نشانهمه اینها درحالی است که یافته .(2015 ،و همکاران یفراهان)دارند  به آقایان نسبت
های شیردهی، کاهش احتمال ابتال به بیماری دوران بارداری، بر عمیقی تأثیر بانوان، در بدنی هایمشارکت در فعالیت

 همچنین و بینیافسردگی، افزایش خوش ی وپیر با روند مبارزه و روحیه نفس، کسبعروقی، افزایش اعتمادبه -قلبی
. با تمام آنچه 1(2021انزر، ت ;2019، و همکاران الر ;2016 ،یعرب نرم) گذاشت خواهد کهنسالی دوران در سالمتی

جامعه ایران از لحاظ استعداد  هنوز جامعه ایران به اهمیت و ضرورت ورزش در بین زنان پی نبرده است.گفته شد 
ریزی شایسته جستجو کرد که ان برنامهانسانی در میان زنان، بسیار غنی است ولی ظاهراً ریشه مشکل را باید در فقد

و  یمحمدکاظم)ه مشکالت واقعی و اصلی زنان دارد تری در ناآگاهی نسبت بخود این مسئله نیز احتماالً ریشه عمیق
هایی های ورزشی با محدودیتهای برابر برای شرکت در فعالیت. در بیشتر جوامع، زنان از فرصت(2020همکاران، 

ای با عنوان موانع مشارکت ورزشی توسط کراوفورد، جکسون و مواجهند که منجر به مطرح شدن چارچوب تئوری
گیری، آنها موانع با توجه به میزان اهمیت در فرایند تصمیمگادبی طی یک مدل هرمی شده است. در مدل پیشنهادی 

فردی، به صفات و شوند. مبحث موانع درونفردی و موانع ساختاری تقسیم میفردی، موانع بینبه سه دسته موانع درون
و اضطراب و ها و تصورات فرد از خود( اشاره دارد که از تجارب منفی فردی )استرس خصوصیات بازدارنده روانی )نگرش

فردی به نبود همراه و نبود روابط اجتماعی مناسب فرد در محیط اجتماعی گیرد. موانع بینتمایالت مذهبی( ریشه می
شود و در دسته سوم یعنی موانع ساختاری، فراهم نبودن امکانات در ارتباط با پول، خود و تعلق گروهی، مربوط می

 .2(1996، و همکاران مانفردو)ی فرد برای انجام ورزش مطرح است المتها، اشتغال و سها، مسئولیتوقت و فرصت
های ساختاری و تحقیقات بسیاری در زمینه موانع و مشکالت ورزش همگانی زنان انجام گرفته است. محدودیت

 ;2007 نکس،یاسپ بارنت و)های مالی و امکاناتی  محدودیت، 3(2011 ،و همکاران یمنظم ;2007 ،یکو)مدیریتی 
و  یمنظم)های انسانی و تخصصی محدودیت، 4(2004 ،یصدرات ;1993 ل،یه ;2008، و همکاران یگولچوسک
و  یگولچوسک ;2007 نکس،یارنت و اسپب)های فرهنگی و اجتماعی محدودیتو  (2004 ،یصدرات ;2011همکاران، 
 نگ،یوالست و فست ;2004 ،یصدرات ;9731و مک فرسون،  نونیک ;2005، و همکاران نیهارد ;2008همکاران، 

ویژه شرایط فرهنگی ها در کشور ایران به دالیل مختلف بهها هستند؛ این محرومیتاز جمله آن محرومیت 5(2003
. (2011و همکاران،  یمنظم ;2020و همکاران،  یمحمدکاظم) اکم بر کشور، برجستگی بیشتری دارنداجتماعی ح

 نسورث،یا هندرسون و)و  (2003و عزب دفتران،  یحسانا)، 6(1980رومسا و هافمن، )تر در مطالعات قصورت دقیبه
های عنوان موانعی برای حضور زنان در فعالیتوقت، نداشتن عالقه، کمبود امکانات و سرمایه به ، کمبود7(2001

ری و رغفویم)چی پور و عتیقه، مهدی8(1985و جکسون،  رلیس)تفریحی و بدنی معرفی شدند. در همین راستا 
های های ورزشی، نداشتن همراه برای مشارکت در فعالیتاز عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فعالیت (2009 ،همکاران

کردند.  ناتوانی جسمی را بیانورزشی، تعهدات خانوادگی، کمی اطالعات، خجالتی بودن، کمبود وسایل نقلیه و 
رسانی ناکافی به افراد را یکی از علل بازدارنده اطالع (2001 نسورث،یهندرسون و ا)و  (2003و عزب دفتران،  یاحسان)

های ورزشی برشمردند. نتایج دیگر تحقیقات در ایران نشان دادند که کمبود عالقه، نداشتن انگیزه الزم، نبود فعالیت
آموزان و دانشجویان دختر در ال دانشریزی صحیح در دانشگاه و مخالفت والدین، از عوامل مشارکت نداشتن فعبرنامه

                                                           
1 Laar 
2 Manfredo 
3 Cui 
4 Barnett & Spinks; Gollschewski; Hill; Sedarati 
5 Hardin; Kenyon & McPherson; Walseth & Fasting 
6 Romsa & Hoffman 
7 Henderson & Ainsworth 
8 Searle & Jackson 
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و  (2009، و همکاران یاحسان)درباره دیگر عوامل اثرگذار،  .(2003و عزب دفتران،  یاحسان)های ورزشی است فعالیت
گری، نابرابری جنسیتی در نبود فرصت برای پرداختن زنان به ، نابرابری فرصت مربی(2020و همکاران،  یمحمدکاظم)

های ورزشی و تبعیض در تخصیص اعتبارات به ورزش بانوان را از دیگر مشکالت ای از نظر تعداد رشتهورزش حرفه
در پژوهشی که بر دختران کالج و مادرانشان انجام دادند،  1(2019 ،و همکاران کو)مربوط به بخش بانوان مطرح کردند. 

تصویر ذهنی و باور آنها در مورد ظاهرشان و ارتباط آن با عوامل نداشتن مشارکت ورزشی را بررسی کردند و دریافتند 
لیت ورزشی است. از دیگر سو، که تصویر ذهنی آنان از خود و ظاهر بدنی خویش، عامل مهم بازدارنده آنها از فعا

به این نتیجه رسید که « های بدنیها و فعالیتمشارکت دختران در بازی»در پژوهش خود با عنوان  2(2012 ،ینیسا)
کند. با توجه به پیشینه موردمطالعه در اجتماعی، نقش مهمی در مشارکت بانوان در ورزش ایفا می -موانع فرهنگی

است و  جامعه بانوان آن سالمت گرو در سالم ایجامعه به هدف که رسیدنبحث ورزش بانوان و با درنظر گرفتن این 
 در کارشناسانه و علمی هایپژوهش انجام کشور، جانبههمه توسعه در آنان نقش و جامعه در زنان جایگاه بنابر اهمیت

سعه ریزی کالن توآن در راستای کمک به برنامه ایجادکننده عوامل و موانع و مشکالت جانبههمه شناسایی راستای
هادر روی بانوان که منجر به شرکت نکردن آنپژوهش حاضر با هدف بررسی مشکالت پیش کشور و بخش ورزش،

 شوند، انجام شد.فعالیت ورزشی در استان آذربایجان شرقی می

 شناسیروش
شامل  باشد. جامعه آماری آنپیمایشی می -پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی

سال ( در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاهای استان آذربایجان شرقی در نیمه  64تا  24کلیه بانوان )در دامنه سنی 
های استان ای و از تعداد کل آزمودنیگیری خوشهبود. نمونه آماری آن با استفاده از روش نمونه 1399دوم سال 

شرق غرب و جنوبشرق، جنوبغرب، شمالنج منطقه مرکزی، شمالآذربایجان شرقی با توجه به توزیع جعرافیایی به پ
های موردنظر برای مناطق انتخابی با نامهنفر با کمک فرمول کوکران تعیین گردید. سپس پرسش 384تقسیم و تعداد 

ه مانددرصد باقی 55درصد جمعیت استان را شهر تبریز و روستاهایش و  45توجه به جمعیت مناطق پخش گردید که 
درصد  28درصد جمعیت را مناطق شهری و  72شد و در این میان های تبریز و روستاهایش شامل میبرای شهرستان

ها به مناطق موردنظر رفته و آوری دادهدادند. پس از انتخاب مناطق برای جمعجمعیت را مناطق روستایی تشکیل می
سوادها نیز توضیحات کنندگان تحقیق داده شد و برای بیها پخش گردید و توضیحات الزم به تمامی شرکتنامهپرسش

 ها پر گردید.نامه موردنظر طبق گفته آنداده شد و پرسش
 (2007 ،یکشکر و احسان)روی ورزش زنان ساخته مشکالت پیشنامه محققها از پرسشمنظور گردآوری دادهبه 

ها و تصویرات فرد(، نامه، سه عامل عوامل بازدارنده فردی )مربوط به حاالت روانی و نگرشاستفاده شد. این پرسش
مل بازدارنده ساختاری )مربوط به پول عوامل بازدارنده بین فردی )مربوط به نبود همراه و نبود روابط اجتماعی فرد(، عوا

گیری و بررسی کرد. برای بررسی روایی محتوایی ها، اشتغال و سالمتی( را اندازهها، مسئولیتو امکانات، وقت و فرصت
ریزی در تربیت بدنی در دانشگاه تربیت مدرس نفر از استادان متخصص رشته مدیریت و برنامه 10سؤاالت ابزار، از 

است تا براساس مدل گرافورد، سؤاالت را بررسی کنند. با توجه به نظر متخصصان، تعدادی از عوامل  خواسته شده
ای که با نامهپرسش شناخته شده به دلیل شباهت با عوامل قبلی، حذف یا در طبقات مربوط قرار گرفتند و در نهایت،

ده بود، تهیه گردید. برای تعیین اعتبار و پایایی برای پاسخ هر سؤال امتیازبندی ش 5تا 1روش لیکرت و با ارزش عددی 
آباد مغان تهیه گردید و نتایج پایایی نامه تهیه شده که از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارسپرسش

                                                           
1 Ku 
2 Saini 



 251-269(، 1400) 18افن، کار فصلنامه علمی                                                                             ...ورزش زنان در استان یروشیموانع پ

256 
 

 ،81/0اعالم شد، نتایج آلفای کرونباخ عامل بازدارنده فردی  93/0نامه تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ پرسش
. برای (2017 ،و همکاران یپور دهکرد یشمس)باشد می 89/0و بازدارنده ساختاری  81/0فردی بازدارنده بین

 استفاده شد. 05/0در سطح معناداری  25نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیه

 های تحقیقیافته
بندی استان )شهرهای بزرگ، کوچک و راف استاندارد بین تقسیمابتدا توسط آمار توصیفی، تفاوت میانگین و انح

درصد جمعیت را به خود  45کنیم. با توجه به اینکه شهر تبریز روی زنان بررسی میروستاها( را از نظر مشکالت پیش 
 د. ها و روستاهای استان مقایسه گردیعنوان شهر بزرگ در نظر گرفته شد و با شهرستاناختصاص داده است به

 
 . میانگین و انحراف استاندارد متغیر وابسته1جدول 

 
 

 
 

 
شود و بین روی زنان دیده میپیش ها در مشکالت توان گفت تفاوت در میان گروهمی 1با توجه به مقادیر جدول 

شود. ها یا شهرهای کوچک و روستاها تفاوت مشاهده میشهر تبریز که شهر بزرگ در نظر گرفته شده بود با شهرستان
روی زنان در شهرهای بزرگ، کوچک و روستاهای آذربایجان شرقی از برای بررسی میزان مشکالت پیش در ادامه

باشد نشان ها در هر گروه میفرض اول که نرمال بودن توزیع دادهپیشنتایج تحقیق با  ه شد.تحلیل واریانس آنوا استفاد
و مقدار کشیدگی آن  -08/0مقدار چولگی ) روی زنان، طبیعی و توزیع آن، متقارن استمشکالت پیشداد که توزیع 

ها از تجانس واریانس گروهشد که ها از طریق آزمون لون مشخص همچنین در بررسی واریانس درون گروهاست(.  67/0
های ولچ و برون ها از طریق آزمون مذکور، از آمارهدلیل مشاهده نشدن تجانس واریانس(. بهp>05/0برخوردار نیستند )

 ها استفاده شد.برای بررسی تفاوت بین گروه

 هاگروه ها و آزمون ولچ و برون برای مقایسه. نتایج آزمون لون برای تجانس واریانس2جدول 
 معناداری Df1 Df2 آماره لون متغیر

 001/0 381 2 33/42 روی زنان مشکالت پیش

 معناداری Df1 Df2 آماره متغیر براساس

 001/0 70/221 2 54/106 ولچ

 001/0 41/229 2 18/151 برون

 
روی، با هم کالت پیش ها و روستاها از لحاظ مشها یعنی شهر تبریز، شهرستان، گروه2با توجه به نتایج جدول 

توان همگن نبودن تفاوت دارند؛ لذا با توجه به معناداری آزمون باال و همچنین داشتن نمونه آماری حداکثری می
 (.3ها را نادیده گرفت و فرضیه مذکور را با تحلیل واریانس آنوا ادامه داد )جدول واریانس
 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد بندی استانتقسیم
 96/1 09/127 124 شهر تبریز
 42/2 16/168 152 هاشهرستان
 82/0 42/132 108 روستاها
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 ها. تحلیل واریانس آنوا در گروه3جدول  

 
سه گروه یعنی شهر  روی زنان درتوان بیان کرد مشکالت پیشمی 3براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس جدول 

های دیگر، متفاوت است. براساس نتایج ها و روستاها متفاوت بوده است. حداقل یک میانگین با گروهبزرگ، شهرستان
های استان( توان بیان کرد که بین شهر بزرگ )تبریز(، شهرهای کوچک )شهرستان( می4آزمون توکی )جدول 

ها و روستاها تفاوت معناداری مشاهده شد ولی و همچنین بین شهرستانروی زنان، تفاوت معنادار است مشکالت پیش 
روی بندی نشان داد که مشکالت پیشدر بین شهر تبریز و روستاها تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج رتبه

باشد با توجه به ا میهاند بیشتر از زنان شهر تبریز و زنان روستاییزنان شهرستان که در رتبه شماره یک قرار گرفته
 باشد. دهنده موانع سر راه زیاد برای ورزش کردن میروی نمره بیشتر نشاندهی میزان مشکالت پیش اینکه در نمره

 
 روی. نتایج آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در متغیر مشکالت پیش4جدول 

 ریمعنادا خطای استاندارد تفاوت میانگین بندی استانتقسیم متغیر

 روی زنانمشکالت پیش 
 شهر تبریز

 001/0 78/2 -07/41 هاشهرستان
 18/0 02/3 -32/5 روستاها

 001/0 89/2 74/35 روستاها هاشهرستان

روی زنان از لحاظ فردی، بین فردی و ، در زمینه مشخص کردن میزان تفاوت در مشکالت پیشدر ادامه بررسی
استفاده شد. نتایج نشان داد  روستاهای آذربایجان شرقی، از تحلیل واریانس آنواساختاری در شهرهای بزرگ، کوچک و 

های موانع فردی، موانع بین فردی و موانع روی زنان در جنبهها در ارتباط با میزان مشکالت پیشکه در میان گروه
ها یا شهرهای ا شهرستانشود و بین شهر تبریز که شهر بزرگ در نظر گرفته شده بود بساختاری، تفاوت دیده می

ها در هر گروه فرض اول که نرمال بودن توزیع دادهپیششود. نتایج تحقیق با کوچک و روستاها تفاوت مشاهده می
های فردی، بین فردی و ساختاری از روی ورزش زنان در جنبهمیزان مشکالت پیشباشد تأیید شد؛ بنابراین می

و  -32/1، -37/1و مقدار کشیدگی -26/0 -55/0، 074/0چولگی به ترتیب برابر کشیدگی نرمال برخوردار است )مقدار 
نشان داده  5ها در جدول واریانس درون گروه (. نتایج آزمون لون و ویلچ و بورون در ارتباط با ثابت و برابر بودن-26/1

ها ل اینکه فرض برابر بودن واریانسدلیها از تجانس برخوردار نیستند. بهبراساس نتایج آزمون واریانس گروه شده است.
 ها را بررسی کنیم.کنیم تا تفاوت بین گروههای ویلچ و بورون استفاده میبا آزمون لون رد شد از آماره

 
 هاها و آزمون ولچ و برون برای مقایسه گروه. نتایج آزمون لون برای تجانس واریانس5جدول 

 معناداری Df1 Df2 آماره لون  متغیر

 رویت پیش مشکال
 001/0 381 2 12/30 موانع فردی

 001/0 381 2 13/41 موانع بین فردی

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

مشکالت 
 روی زنانپیش 

 001/0 99/130 38/69217 2 77/138434 بین گروهی

   41/528 381 16/201327 درون گروهی

    383 93/339761 کل



 251-269(، 1400) 18افن، کار فصلنامه علمی                                                                             ...ورزش زنان در استان یروشیموانع پ

258 
 

 001/0 381 2 87/35 موانع ساختاری

 معناداری Df1 Df2 آماره متغیر بر اساس متغیر

 

میزان 

مشکالت 

 روی پیش

 موانع فردی
 001/0 67/225 2 40/334 ویلچ

 001/0 87/316 2 63/248 بورون

ین موانع ب

 فردی

 001/0 23/195 2 39/1131 ویلچ

 001/0 38/266 2 07/563 بورون

موانع 

 ساختاری

 001/0 41/200 2 43/382 ویلچ

 001/0 83/285 2 67/200 بورون

(016/0≥P) 
 

(، 2010، بنا به جلوگیری از خطای نوع اول )پلنت، 016/0با توجه به نتایج آزمون ولچ و بورون در سطح معناداری 
های موانع فردی، روی زنان در جنبهها و روستاها از لحاظ میزان مشکالت پیشها یعنی شهر تبریز، شهرستانگروه

موانع بین فردی و موانع ساختاری با هم تفاوت دارند. با توجه به معناداری آزمون باال و همچنین داشتن نمونه آماری 
 ده گرفت و فرضیه را با آزمون آماری تحلیل واریانس آنوا آزمون کرد. ها را نادیتوان همگن نبودن واریانسحداکثری می

 ها. تحلیل واریانس آنوا در گروه6جدول 

 مجموع مجذورات متغیر
درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

 موانع فردی

 001/0 54/229 24/12755 2 48/25510 بین گروهی

   56/55 381 47/21171 درون گروهی

    383 95/46681 کل

موانع  بین 
 فردی

 001/0 65/473 18103 2 36206 بین گروهی

   22/38 381 74/14561 درون گروهی

    383 74/50767 کل

موانع 
 ساختاری

 001/0 56/173 51/59508 2 02/119017 بین گروهی

   85/342 381 93/130626 درون گروهی
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 مجموع مجذورات متغیر
درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

    383 95/249643 کل

(016/0≥P) 
 
های موانع روی زنان براساس جنبهتوان بیان کرد میزان مشکالت پیشاساس نتایج آزمون تحلیل واریانس میبر

ها و روستاها متفاوت بوده است. در سه گروه یعنی شهر بزرگ، شهرستان فردی، موانع بین فردی و موانع ساختاری
آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی متغیر میزان  های دیگر متفاوت است. با استفاده ازحداقل یک میانگین با گروه

 ، ارائه شده است.7فعالیت بدنی در جدول 

 . نتایج آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در متغیر7جدول 

 تفاوت میانگین بندی استانتقسیم متغیر
خطای 

 استاندارد
 معناداری

 
مشکالت 

 رویپیش 

 موانع فردی
 شهر تبریز

 001/0 9/0 -01/19 هاشهرستان
 001/0 98/0 -74/13 روستاها

 001/0 93/0 27/5 روستاها هاشهرستان

 موانع بین فردی
 شهر تبریز

 001/0 74/0 -11/17 هاشهرستان
 001/0 81/0 -87/23 روستاها

 001/0 77/0 -76/6 روستاها هاشهرستان

 موانع ساختاری
 شهر تبریز

 001/0 24/2 -28/10 هاشهرستان
 001/0 43/2 28/32 روستاها

 001/0 33/2 57/42 روستاها هاشهرستان

 
توان بیان کرد که بین شهر بزرگ )تبریز(، شهرهای کوچک می 7براساس نتایج آزمون توکی در جدول 

فردی و  های موانع فردی، موانع بینروی در جنبههای استان( و روستاها در متغیر میزان مشکالت پیش )شهرستان
روی زنان براساس جنبه بندی نشان داد که میزان مشکالت پیشموانع ساختاری، تفاوت معنادار است. نتایج رتبه

بازدارنده فردی، زنان شهرستانی )شهرهای کوچک( از مشکالت بازدارنده فردی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر 
ز، میزان مشکالت بازدارنده فردی بیشتری دارند. در مورد برخوردار هستند و زنان روستایی نیز نسبت به زنان تبری

روی بین فردی بیشتری توان گفت زنان روستایی از مشکالت پیشمشکالت پیش رو براساس بازدارنده بین فردی می
روی بین فردی بیشتری دارند. در مورد برخوردار هستند و زنان شهرستانی نسبت به زنان شهر تبریز، مشکالت پیش

توان بیان کرد زنان شهرستانی، مشکالت بازدارنده ساختاری بیشتری رو براساس بازدارنده ساختاری میالت پیشمشک
 نسبت به دو گروه دیگر دارند و زنان شهر تبریز نسبت به زنان روستایی، مشکالت بازدارنده ساختاری بیشتری دارند.

های بازدارنده فردی، بازدارنده بین فردی و ن از لحاظ جنبهروی زنان استادر ادامه، با توجه به اینکه مشکالت پیش
کنیم که بازدارنده فردی ها را بررسی میبازدارنده ساختاری در سه گروه متفاوت است. در ادامه ما تک به تک بازدارنده

همراه و نبود روابط  باشد و بازدارنده بین فردی مربوط به نبودمربوط به روانی فرد و مربوط به نگرش و تصورات فرد می
ها، مربوط به باشد. همچنین بازدارنده ساختاری مربوط به پول و امکانات، مربوط به وقت و فرصتاجتماعی فرد می

روی در جنبه بازدارنده فردی باشد. ابتدا به مشکالت پیشها، مربوط به اشتغال و مربوط به سالمتی میمسئولیت
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نگرش و تصورات فرد( را در سه گروه شهرهای بزرگ استان )شهر تبریز(، شهرهای )مربوط به روانی فرد و مربوط به 
 کنیم.ها( و روستاهای استان را بررسی میکوچک )شهرستان

 ها. تحلیل واریانس آنوا در گروه8جدول 

 مجموع مجذورات متغیر موانع فردی
درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

 روانی
 001/0 3/73 74/727 2 49/1455 بین گروهی
   92/9 381 31/3782 درون گروهی

    383 81/5237 کل

نگرش و 

 تصورات

 001/0 9/287 89/10200 2 79/20401 بین گروهی
   43/35 381 19/13499 درون گروهی

    383 99/33900 کل

 
 موانع فردی وی زنان براساس جنبهرتوان بیان کرد میزان مشکالت پیش براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس می

ها و روستاها متفاوت بوده است. مربوط به روانی و مربوط به نگرش و تصورات در سه گروه یعنی شهر بزرگ، شهرستان
های دیگر متفاوت است؛ از این رو با استفاده از آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در حداقل یک میانگین با گروه

 ده است.ارائه ش 9جدول 

 . نتایج آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در متغیر9جدول 

 تفاوت میانگین بندی استانتقسیم متغیر
خطای 

 استاندارد
 معناداری

 
مشکالت 

 رویپیش 

 موانع فردی
 روانی

 شهر تبریز
 001/0 38/0 -27/3 هاشهرستان
 008/0 41/0 24/1 روستاها

 001/0 39/0 52/4 روستاها هاشهرستان

موانع فردی 
 نگرش و تصورات

 شهر تبریز
 001/0 72/0 -69/15 هاشهرستان
 001/0 78/0 -43/15 روستاها

 93/0 74/0 25/0 روستاها هاشهرستان

 
توان بیان کرد که بین شهر بزرگ )تبریز(، شهرهای کوچک می 9براساس نتایج آزمون توکی در جدول 

های موانع فردی، مربوط به روانی و روی در جنبهتاها در متغیر میزان مشکالت پیش های استان( و روس)شهرستان
ها و زنان مربوط به نگرش و تصورات، تفاوت معنادار است. فقط در جنبه مربوط به نگرش و تصورات بین زنان شهرستان

اساس آزمون توکی نشان داد که  بندی بازدارنده فردی استان برروستاها تفاوت معنادار نیست. همچنین نتایج رتبه
سهم هر کدام از فاکتورهای بازدارنده برای شرکت نکردن در فعالیت ورزشی در شهرهای بزرگ )تبریز( استان، 

دهنده تر نشانهای استان نشان داده شده است. همچنین در جدول، عدد بزرگهای استان و روستاییشهرستان
ها بیشتر مانع ورزش فت بازدارنده فردی مربوط به جنبه روانی در شهرستانتوان گمشکالت بیشتر است. همچنین می

اند و بازدارنده فردی مربوط به نگرش و ها شهر تبریز در رتبه بعدی قرار گرفتهزنان شده است و بعد از زنان شهرستان
 ها بیشتر مانع ورزش نکردن زنان شده است.   تصورات در روستاها و شهرستان

رو در جنبه بازدارنده بین فردی )مربوط به بوط به تحلیل واریانس آنوا نشان داد که بین مشکالت پیشنتایج مر
نبود همراه و نبود روابط اجتماعی فرد( را در سه گروه شهرهای بزرگ استان )شهر تبریز(، شهرهای کوچک 
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های دیگر متفاوت است )جدول گروهها( و روستاهای استان، تفاوت وجود دارد و حداقل یک میانگین با )شهرستان
 آورده شده است، پرداخته شد. 10(؛ از این رو با استفاده از آزمون توکی به مقایسه بین گروهی که در جدول 10

 ها. تحلیل واریانس آنوا در گروه10جدول 

  متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

 نبود همراه
 001/0 41/272 82/3996 2 64/7993 بین گروهی
   67/14 381 98/5589 درون گروهی

    383 62/1358 کل

نبود روابط اجتماعی 
 فرد

 001/0 18/297 37/4227 2 74/8454 بین گروهی

   22/14 381 54/5419 درون گروهی

    383 28/1387 کل

 بازدارنده بین فردی. نتایج آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در جنبه 11جدول 

 بندی استانتقسیم  متغیر
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

 معناداری

 
مشکالت 

 رویپیش 
 موانع بین فردی

 نبود همراه
 شهر تبریز

 001/0 46/0 -46/7 هاشهرستان
 001/0 5/0 -45/11 روستاها

 001/0 48/0 -99/3 روستاها هاشهرستان

نبود روابط 
 اجتماعی فرد

 شهر تبریز
 001/0 45/0 -42/9 هاشهرستان
 001/0 49/0 -73/10 روستاها

 001/0 47/0 -31/1 روستاها هاشهرستان

 
، هارو در جنبه بازدارنده ساختاری )مربوط به پول و امکانات، مربوط به وقت و فرصتو در ادامه، مشکالت پیش

ه سالمتی( در سه گروه شهرهای بزرگ استان )شهر تبریز(، ها، مربوط به اشتغال و مربوط بمربوط به مسئولیت
 ها( و روستاهای استان بررسی شد. شهرهای کوچک )شهرستان

 ها. تحلیل واریانس آنوا در گروه12جدول 
روی جنبه متغیر مشکالت پیش 

 ساختاری
جمع 

 مجذورات
 درجات آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
معنادار

 ی

 
 پول و امکانات

 001/0 9/76 07/2477 2 15/4954 بین گروهی
   2/32 381 8/12271 گروهیدرون

 کل
95/
17225 

383    

 
 هاوقت و فرصت

 024/0 78/3 19/58 2 38/116 بین گروهی
   36/15 381 54/5854 گروهیدرون

    383 93/5970 کل

 
 هامسئولیت

 001/0 6/8 36/328 2 72/656 بین گروهی
   18/38 381 1/14547 گروهیدرون

    83/383 کل
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روی جنبه متغیر مشکالت پیش 
 ساختاری

جمع 
 مجذورات

 درجات آزادی
میانگین 
 مجذورات

F 
معنادار

 ی
15203 

 
 اشتغال

 56/73 2 13/147 بین گروهی
17/

14 
001/0 

   19/5 381 82/1977 گروهیدرون
    383 95/2124 کل

 
 سالمتی

 66/1058 2 32/2117 بین گروهی
79/

79 
001/0 

   26/13 381 91/5054 گروهیدرون
    383 24/7172 کل

 
 روی زنان براساس جنبه توان بیان کرد میزان مشکالت پیش( می12حلیل واریانس )جدول براساس نتایج آزمون ت

ها، اشتغال و سالمتی در سه گروه ها، مسئولیتدر پنج عامل مربوط به پول و امکانات، وقت و فرصت موانع ساختاری
های دیگر متفاوت است. با گروه ها و روستاها متفاوت بوده است. حداقل یک میانگین بایعنی شهر بزرگ، شهرستان

 ارائه شده است. 13استفاده از آزمون توکی مقایسه بین گروهی متغیرها در جدول 

 . نتایج آزمون توکی برای مقایسه بین گروهی در بازدارنده ساختاری13جدول 

 بندی استانتقسیم  متغیر
تفاوت 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

 معناداری

 
 
مشکالت 

 رویپیش 
نع موا

 ساختاری

 پول و امکانات
 شهر تبریز

 99/0 68/0 045/0 هاشهرستان
 001/0 74/0 01/8 روستاها

 001/0 71/0 96/7 روستاها هاشهرستان

 وقت و فرصت
 شهر تبریز

 94/0 47/0 -15/0 هاشهرستان
 07/0 51/0 13/1 روستاها

 02/0 49/0 28/1 روستاها هاشهرستان

 مسئولیت
 تبریزشهر 

 001/0 74/0 -99/2 هاشهرستان
 51/0 81/0 -89/0 روستاها

 02/0 77/0 10/2 روستاها هاشهرستان

 اشتغال
 شهر تبریز

 001/0 27/0 45/1 هاشهرستان
 004/0 3/0 96/0 روستاها

 2/0 28/0 -49/0 روستاها هاشهرستان

 سالمتی
 شهر تبریز

 62/0 44/0 4/0 هاشهرستان
 001/0 47/0 43/5 روستاها

 001/0 45/0 02/5 روستاها هاشهرستان

 گیریبحث و نتیجه
از پژوهش حاضر، پایش میزان فعالیت بدنی و مشکالت پیش روی ورزش زنان در سطح استان هدف 

از آنجایی که کشور ما در حال توسعه است، نحوه مشارکت بانوان در  بود. 1399آذربایجان شرقی در سال 
وتحلیل نتایج برآمده از تجزیه ای است که عوامل زیادی در آن دخالت دارد.های ورزشی، مسئله پیچیدهفعالیت
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، ثابت و قطعی نیست و این امر 1(1991 ،و همکاران کرافورد)گانه مدل ها بیانگر آن بود که ترتیب عوامل سهداده
تا حدودی  4(2000جکسون، )و  3(2001 هابارد و مانل،)، 2(1997کارول،  و سیالکساندر)های با نتایج پژوهش

ترتیب، عوامل مغایرت دارد. در این مدل مطرح شده است که اولین عامل بازدارنده، عوامل فردی است و سپس به
صورت فردی و ساختاری قرار دارند، اما پژوهش حاضر نشان داد که در استان آذربایجان شرقی این ترتیب بهبین

ه یک میزان درک شدند و عوامل بین فردی در اولویت بعدی قرار گرفتند؛ عوامل فردی و ساختاری در اولویت ب
کنند، ها و شرایط مختلفی که آنها در آن زندگی میرسد تعمیم مدل کرافورد به تمام انساننظر میبنابراین به

برند و سر میگانه، وابسته به شرایطی خاص است که افراد در آن به پذیر نیست. ترتیب و توالی عوامل سهامکان
مراتب نیازهای انسانی در جوامع مختلف، تابعی است از شرایط کند سلسلهطور که نظریه مازلو اشاره میهمان

موجود در آن جامعه. با توجه به کمبودهایی که در هر جامعه وجود دارد، اهمیت یک طبقه از نیازهای انسانی، 
عی که از نظر اقتصادی با مشکالتی جدی مواجه هستند، نیازهای گیرد و اساساً در جوامبیشتر مورد توجه قرار می

آید نظر می. به(2015و همکاران،  یفراهان)شود ها میکند و مانع از بروز آناولیه انسانی بر سایر نیازها غلبه می
های ورزشی تابعی از نیاز ترین مشکل مردم است، شرکت در فعالیتدر جامعه ما که مشکل اقتصادی، مهم

اقتصادی، امنیت، سالمت جسمانی و در همان اولویت نوع نگرش فرهنگی و اعتقادات مردم است. بر پایه این 
معنای بروز مانع و مشکل در راستای رفع نیازهای دسترسی افراد به مل بازدارنده بهبرداشت، از آنجا که بروز عوا

زمان عوامل های ورزشی، رفع همهای ورزشی است؛ لذا اولین نیاز زنان جامعه ما برای حضور در فعالیتمحیط
نوع نگرش خود زنان، زمان با تغییر ساختاری نظیر درآمد کافی، وجود وسیله نقلیه، احراز سالمت جسمانی و هم

های باشد و در نهایت، عوامل بین فردی که بیانگر لزوم همراه و دوست در فعالیتجامعه و وابستگان آنها می
(، در پژوهش خود (2007 ،یاحسان)نقل از )به 5(0122 ک،یدونگ و چ)شود. اوقات فراغت است، مهم تلقی می

زند. البته، چیک و دانگ علت ها، مهر تأیید میروی جامعه منتخبی از چین با کسب نتایج مشابه با این یافته
دانند که گانه مدل کرافورد را در چین، اختالف فرهنگی بین جامعه شرق و غرب میتطابق ترکیب عوامل سهعدم

 مصداق داشته باشد.شاید این امر در ایران نیز 
های بیان شده، نتایج، نشان از در ادامه تحلیل نتایج در زمینه میزان مشکالت پیش روی در میان گروهاز طرفی، 

بندی این مشکالت در سه طبقه )مشکالت وجود موانع بیشتر در میان بانوان شهرستانی این استان داشت. در دسته
های مربوط به پول و ی )در زیرعامل روانی( و موانع ساختاری )در زیر عاملفردی، بین فردی و ساختاری(، موانع فرد

ترین موانع در میان بانوان شهرستانی گزارش شدند؛ این در حالی بود امکانات، وقت و فرصت، اشتغال و سالمتی( اصلی
د گرفت. در ادامه، در عنوان رتبه نخست بیشترین اهمیت را به خوکه زیرعامل مسئولیت میان بانوان شهرستانی به

های مربوط به پول و های مربوط به بانوان شهر تبریز، موانع ساختاری )در زیرعاملهای مربوط به بازدارندهبررسی
عنوان اولویت برای آنها درنظر گرفته شدند و در رتبه اول این موانع قرار امکانات، وقت و فرصت، اشتغال و سالمتی( به

عنوان یکی دیگر از آمده از این اثر نشان از آن داشت که باال بودن هزینه اماکن ورزشی بههای برگرفتند. یافته
 و هانیهول)؛ (2007 ،یکشکر و احسان)؛ (2007 ،یاحسان)های موانع ساختاری، با نتیجه برخی تحقیقات مثل زیرعامل

و  یجهرم انینادر)، (2009و همکاران،  یرغفوریم)؛ (2004 ،یصدرات)؛ (2009و همکاران،  یاحسان)؛ 6(2007 ن،یگر
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؛ (2014 ،و همکاران یوزبهانر)؛ (2013 ،و همکاران زاده یهاشم)؛ (2011و همکاران،  یمنظم)؛ (2009 ،یهاشم
ه خوانی داشته است. گزینهم (2015و همکاران،  یفراهان)و  (2016 ،و همکاران پورنجبر)؛ (2014 ،و همکاران یموتمن)

ترین زیرعامل از گروه موانع ساختاری در این گروه در اولویت قرار دارد و مانع مشارکت بانوان عنوان اصلیاشتغال به
توان ادعا کرد موانع های مربوط به هر کدام از این موانع میهای بدنی شد. در بررسی زیرساختشهر تبریز در فعالیت

و وجود قوانین دست و پاگیر یا وجود نیروی متخصص، اولویت دادن کار  ساختاری در حالت کل که مربوط به تجهیزات
های عوامل بازدارنده در این حیطه قرار دارد که با نتایج به ورزش و اهمیت ندادن مسئوالن به ورزش بانوان در اولویت

خوانی هم (2015و همکاران،  یفراهان)؛ (2009 ،یو هاشم یجهرم انینادر)؛ (2020و همکاران،  یمحمدکاظم)تحقیق 
 دارد. 

ها نشان دادند که بانوان روستایی در این استان از مشکالت وتحلیل دادهها، نتایج حاصل از تجزیهدر ادامه بررسی
مل نگرش و تصورات( بین فردی )در زیرعامل نبود همراه و بعد اجتماعی( و در مشکالت فردی در رتبه بعدی )در زیرعا

های روستایی و شهرستانی بردند. همچنین در حیطه عوامل بازدارنده فردی مربوط به نگرش در میان خانوادهرنج می
های ورزشی اشاره کرد که به زعم درست بودن این مطلب، پژوهش توان به نگرش خانواده آنها در شرکت در فعالیتمی

و همکاران،  یفراهان)؛ (2009، و همکاران انینادر)؛ (1998 نگ،یکسون و هندر)؛ 1(2009برامهام، )حاضر با تحقیق 
رسد افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به مشارکت ورزشی خوانی دارد. در این زمینه به نظر میهم (2015

 کرد.ها به ورزش بانوان تغییر ایجاد خواهد بانوان و تأثیرات مفید آن در نگرش خانواده
آیند رسد؛ زیرا در نگاه اول این عوامل، عادی به نظر میکننده به نظر میموانع مربوط به عامل اجتماعی، بسیار گیج

گذارند؛ بنابراین نگرش منفی یا خنثی جامعه در نداشتن ولی تأثیرات بسیار مهم و زیادی بر مشارکت ورزشی می
ی تفکرات تبعیض جنسیتی، نبود یک الگوی ورزشی موفق و مشوق های داراتواند به دلیل وجود فرهنگمشارکت می

های جمعی از ورزش با ایجاد احساس نگرانی و خجالت در فرد، ایجاد مزاحمت، ایجاد در جامعه و حمایت نکردن رسانه
 یروزبهان ;2020و همکاران،  یمحمدکاظم)نظر کند های ورزشی صرفدلسردی، باعث شود تا فرد از شرکت در فعالیت

قویت یا مندی از حمایت اجتماعی از طرف دیگران باعث تطبق نظریه یادگیری اجتماعی، بهره .(2014و همکاران، 
نداشتن  ترین دلیلبر سالمندان عوامل اجتماعی، مهم (2008 ،ینصارا)شود. در پژوهش از انجام رفتار میممانعت 

توان نبود همراه اند. در رابطه با موانع اجتماعی میان بانوان روستایی، میمشارکت در میان جامعه موردنظر شناخته شده
ها های بدنی اشاره کرد. این یافتهعنوان دالیل نداشتن مشارکت آنها در فعالیتو پایین بودن عامل اجتماعی میان آنها به

 ،یاحسان) ؛(2009و همکاران،  یرغفوریم) (1985و جکسون،  یسرل)؛ (1996و همکاران،  یاحسان)با نتایج تحقیقات 
همخوانی دارد. در راستای رفع این موارد، ایجاد مسابقات ورزشی  (2014و همکاران،  یروزبهان) و همچنین (2007

های جمعی در تر رسانهها، تبلیغات گستردهر تمامی سطوح، معرفی و تجلیل از ورزشکاران موفق این دورهویژه بانوان د
 زمینه ورزش بانوان با توجه به ویژگی خاص جامعه ایران، مؤثر خواهد بود.

ه اما های اجتماعی به سرعت تغییریافتبا توجه به پیشینه مطالعات در بیست سال اخیر، موقعیت زنان در نقش 
هنوز حضور آنها در ورزش کمرنگ است. از آنجایی که این قشر، نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه جوامع را تشکیل 

ها و استعدادهای آنان های استفاده بهتر از تواناییاجتماعی و فرهنگی، راه -های توسعه اقتصادیدهند؛ باید در برنامهمی
های مختلف اجتماعی میسر شود و زمینه ثر آنها در فرایند توسعه پایدار در زمینهرا هموار ساخت تا امکان حضور مؤ

شود مسئولین مشارکت مؤثر آنان در توسعه فرهنگی فراهم آید. در این زمینه با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می
ار دهند و ساعتی برای ورزش همگانی در ها، رفع موانع ساختاری را در رأس امور خود قرریزان ادارات و سازمانو برنامه

ها زیرنظر مربی مجرب در نظر بگیرند. عالوه بر آن، با توجه به اینکه زنان در استان ریزی ساعات اداری یا در پارکبرنامه

                                                           
1 Bramham 
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اهمیت و داشتن مسئولیت در خانه و خانواده را نسبت به گرایش به آذربایجان شرقی، نگرش و تصورات به ورزش را کم
ای و گروهی گسترده در مورد شود تحقیق مشابهی پس از ایجاد تبلیغات رسانهدانند، پیشنهاد میزش ارجح میور

 مزایای فعالیت بدنی صورت بگیرد.  

 تشکر و قدردانی
که توسط دانشگاه تبریز تأمین  22/02/99/ص مورخ 746/200/99این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با شماره 

بنابراین، بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تبریز و تمامی بانوان موردآزمون، کمال تشکر و اعتبار گردید؛ 
 آوریم.عمل میقدردانی به
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