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  دهیچک

  است. یورزش یدادهایرو انیزنان به عنوان تماشاچ یعوامل محدود کننده مشارکت ورزش ییهدف از مقاله حاضر شناسازمینه و هدف:  

 

جامعه  ی. انتخاب نمونه با توجه به مطالعات براباش  دیم یبر مدل معادالت س  ااتار یمبتن یش  یمایپ -یفیپژوهش توص   نیاروش کار: 

سال   یاز زناننفر   384نامحدود  شا  1396که در  شک      یاوقات فراغت اود را جهت تما صرف کردند، ت سال  سابقات فوت برای می دهند.  لیم

. گردیدبرآورد  %82آن با آلفا کرونباخ  ییایو پا یعامل لیتحل  قیآن از طر ییشد که روا  یطراح یپرسشنامه محقق سااته ا    ،ابزار پژوهش

 ،یدییتا یعامل لیتحل ،یاکتش  اف یعامل لیبارتلت، آزمون تحل تیآزمون کرو یو اس  تنباط یفیآمار توص   یهاها با اس  تفاده از رو داده

 .قرار گرفتند لیو تحل هیمورد تجز AMOS22و  SPSS22 یهانرم افزار قیاز طر یو معادالت سااتار دمنیفر
 

شان داد عوامل فرهنگ  جینتایافته ها:  س یس  ،ی، اجتماعینیو د ین  نیمهمتر یو شخص   یاانوادگ ،یتیریمد ،یکالبد، کیروکراتب یقانون/یا

 هستند. یورزش یدادهایمحدود کننده حضور زنان در رو لعوام

 

ست که موانع  ها  افتهیبا توجه به نتیجه گیری:  شاهد حضور    شتر یشده جهت مشارکت هرچه ب   ادیالزم ا بانوان روز به روز کمتر گردد تا 

 .میباش یورزش یهاتر زنان در عرصهگسترده
 

 .یورزش دادیعوامل محدود کننده، رو ،یورزش انیتماشاچ ،یمشارکت ورزشکلید واژه ها: 
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 مقدمه:  .1
کار دارند. باشد که بخش اعظم جمعیت هر کشوری به اشکال گوناگون با آن سرو ورز  یکی از مهمترین نهادهای جوامع مدرن صنعتی می

های مختلفی را به عنوان ورزشکار و تماشاگر زیر پوشش پذیرد و گروهای اجتماعی از مسائل مختلف جامعه تاثیر میهمچنین به عنوان پدیده

 مبنی کردندمی تأکید ورز  بر جامعه به تأثیر بیشتر گذشته در شناسان جامعه .دارد وجود متقابلی رابطه جامعه و ورز  دهد. بینقرارمی

و  جامعه بر ورز  تأثیر که آنند پی در محققان اایر هایسال در ولی .است جامعه و فرهنگ اجتماعی روابط دهنده بازتاب ورز  اینکه بر

 معرض در حاضر عصر در جمعی زندگی و اجتماعی فرهنگی عنصر از آنجا که نمایند. بررسی است، ارتباط این از دیگری بعد که را اجتماع

ورز   به پردااتن که باشندمی عناصر این تقویت بر تأثیرگذار عوامل شناسایی پی در محققان ،است گرفته قرار شدن کمرنگ و اطر

 (.1) باشد فوق مدنظر عوامل از یکی تواندمی

 مردان با مقایسه در زنان امروزه است. است ورز  زنان اهمیت دارای ایران جامعه در ویژه به آنان بین در ورز  به توجه که اقشاری از یکی

 کنند.می پیدا شان سالمت با ارتباط در را زیادی مشکالت دلیل همین به و هستند را دارا ورزشی ی هافعالیت در مشارکت از کمتری آمار

 کاهش و افزایش داروهای و بهداشتی، آرایشی مواد مصرف غذایی، رژیم مانند بدن، مدیریت هایرو  سایر به باالیی گرایش آنکه زنان با

تواند می جسمی فعالیت و ورز  امروزه ها،رو  این جانبی عوارض و بودن گران گیر بودن، وقت به توجه با دارند، زیبایی هایجراحی و وزن

 یافته، توسعه جوامع حتی جوامع از بسیاری در وجود این با .کاست هارو  این هایهزینه و عوارض از تا باشد آنان برای مناسبی فرصت

 کشور در پایین است. ورزشی هایفعالیت در نیز ایرانی زنان مشارکت نرخ باشد.می مردان از کمتر مشارکت ورزشی برای زنان هایفرصت

 (.2) مواجهند تحرک عدم جدی مشکل با ورزشی از امکانات استفاده در مختلف محدود کننده عوامل وجود دلیل به جوان داتران ما

 افراد، سالمت در گذارد. امروزه ورز می جا به ایگسترده تاثیرات مختلف هایحوزه در بعدی چند ابزاری عنوان به ورز  حاضر، عصر در

 پیشگیری جامعه، در سالم اجتماعی ایجاد روابط نوجوان، نسل در ویژه به پرور  و آموز  لذتبخش، و بانشاط و سالم فراغت اوقات گذراندن

 است.  سااته متجلی را اود ااالقی نقش انحرافات و اجتماعی مفاسد از بسیاری از پیشگیری بیماریها، به ابتال از

 با مرتبط هایفعالیت است. ازجمله بسیاری اهمیت دارای جامعه بر سالمت آن تأثیرات دلیل به ورز  در زنان اهمیت گذران اوقات فراغت

 گوناگون جامعه اقشارحضور . گردهم می آیند مشتاق از افراد نفر هزاران که جایی ورزشی اشاره کرد، مسابقات تماشای به توان می ورز 

مصرف  از توجهی قابل درصد ورزشی مدعا است. امروزه تماشاگران این مختلف، گواه هایقومیت و نژادها و جوان و مرد، پیر و زن از اعم

 (. 3) دهندمی تشکیل را ورزشی کنندگان

افراد  سالمت که ،تماشاگران ورزشیبعنوان زنان حضور  ضرورت و اهمیت به ایران هنوز جامعه ی زنان، سالمت در ورز  مهم نقش وجود با

 بخش یعنی محروم شدن بانوان و داتران جسمانی عدم تحرک دیگر، عبارت است. به نبرده پی است، آنان درگرو سالمتی آینده جامعة
 دنبال به جامعه کل برای های جبران ناپذیریلطمه شکبی که، الزم کارایی و شادابی روانی، و جسمانی بهداشت و از سالمتی جامعه مهم
تواند در پرکردن اوقات فراغت آنان در حوزه ورز  که یکی از همچنین حضور زنان تماشاگر در رویدادهای ورزشی می .داشت اواهد

 حضور را برای الزم هایزمینه و شرایط امر مسئوالن تا دارد ضرورت گردد، مؤثر واقع گردد. بنابراینهای اجتماعی سالم محسوب میحوزه
  سازند. فراهم ورز  یعرصه در زنان فعالیت و بیشتر
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 . روش کار: 2
 باشد. نی بر مدل معادالت سااتاری میپیمایشی مبت -و از نظرگردآوری اطالعات، توصیفی تتحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی اس

در زمان فراغت در  1397-1396 سال در زنان حاضر در رویدادهای ورزشی لیگ برتر فوتسال کشور که تمامی را تحقیق این آماری جامعه

 اند، سالن های ورزشی واقع در شهرهای مشهد، تهران، کرمان، سیرجان، آبادان، رفسنجان و زنجان به عنوان تماشاچی حضور پیدا کرده

 پرسشنامه 400بدین منظور تعداد  .گردیده است برآورد نفر  384برای جامعه نامحدود  مطالعات توجه به با نهنمو انتخاب دهند. می تشکیل

پرسشنامه قابل استفاده بود و مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه ها  384توزیع شد که از این تعداد  الزم مجوزهای کسب از پس

 در بین تماشاچیان توزیع و جمع آوری شدند. ،فنی  برگزار کننده مسابقات پس از هماهنگی و کسب اجازه از مسئول

 مورد استفاده قرار گرفت( 6و  5، 4)( 2012) شانگ و (1395) طالب پور (،1389برگرفته از پژوهش های مقیمی ) محقق سااته پرسشنامه

( 1 –و کامال مخالفم  2 -، مخالفم3 –، بی نظر4-، موافقم 5-موافقماز کامال موافقم تا کامال مخالفم ) کامال  و با توجه به مقیاس لیکرت،

روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و روایی محتوا و سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و  تنظیم گردید.

پایایی پرسشنامه  عوامل محدود کننده  از آزمودنی ها نفر 30پس از انجام مطالعه موردی روی  مورد بررسی قرار گرفت. 7/0تاییدی با ضریب 

ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، آمار توصیفی شامل به منظور تجزیه و تحلیل داده برآورد شد. 82/0 کرونباخ آلفای طریق از

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، فریدمن و معادالت میانگین درصد فراوانی در قالب جداول و نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون بارتلت، 

 .مورد بررسی قرار گرفت AMOSو   SPSSهای نرم افزاربا استفاده از  که سااتاری

 . یافته ها: 3
سطح . درصد آنان متاهل بودند 79و تقریبا  سال قرار داشتند 30تا  20درصد آنها در دامنه سنی بین  84آزمودنی حدود  384از تعداد کل 

درصد این افراد سابقه ورزشی بین یک تا سه سال داشتند  44کمتر از دیپلم و دیپلم گزار  شد. همچنین  ،درصد آنها 67تحصیالت حدود 

یک  ،راتعداد بازی های مشاهده شده درصد از آزمودنی ها  65 درصد در فعالیت های مختلف ورزشی شرکت داشتند. حدود 89و در مجموع 

گویه به شرح زیر  42مطالعات صورت گرفته تعداد ارائه شده در پرسشنامه و  پس از جمع بندی نظراتسال گزار  کردند. تا سه بازی در 

 انتخاب شد. زنانبه عنوان عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی 
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 عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی بانوان -1جدول 

 

 

 

 

 کد عامل ردیف کد عامل ردیف

 A22 اجالتی بودن A1 22 به زنان در مورد ورز عدم اطالع رسانی  1
عدم حمایت دوستان و همراهی آنان جهت  2

 های ورزشیتماشاچی فعالیت
A2 23 عدم اود اعتمادی و اود باوری زنان A23 

عدم حمایت مراکز آموزشی همانند دانشگاه از  3
 مسائل ورزشی زنان

A3 24 تعهدات اانوادگی A24 

های جمعی از ورز  زنان و رسانهعدم حمایت  4
 تبلیغات الزم در این زمینه

A4 25  مخالفت والدین و همسر با تماشای ورز A25 

 A26 عدم حضور اعضای اانواده  جهت تماشای مسابقات A5 26 عدم توجه مسئوالن به ورز  زنان 5
 A27 وضعیت اقتصادی اانواده A6 27 نبود الگوهای موفق ورز  زنان در جامعه 6
 A28 مراقبت از فرزند و وظایف اانه داری A7 28 و حفظ حجابرعایت شئونات اسالمی 7
 29 ترس والدین از افت تحصیلی داتران A8 29 وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه ورز  8
 A30 کمبود وسایل نقلیه و حمل و نقل مخصوص زنان A9 30 مزاحمت از جانب دیگران در مسیر رفت و برگشت 9
 A31 نامناسب بودن وقت مسابقات ورزشی برای بانوان A10 31 نگرانی از نگر  منفی دیگران 10
عدم سرمایه گذاری الزم در توسعه اماکن ورزشی جهت  A11 32 ترس از آسیب رسیدن به اعتقادات مذهبی 11

 تماشای مسابقات
A32 

 A33 طراحی نامناسب ورزشگاه ایرانی جهت حضور بانوان A12 33 وجود تفکر تأثیرات منفی ورز  بر ظاهر زنانه 12
 A34 عدم وجود امنیت برای بانوان در فضاهای ورزشی A13 34 ها و عرف حاکم بر جامعهسنت 13
عدم آگاهی زنان از فواید ورز  به دلیل عدم وجود  14

 فرهنگ سازی در جامعه
A14 35 عدم وجود ثبات سااتاری در ورز  زنان A35 

عدم توجه به آموز  از سنین پایه در مدارس و  15
 هاآموزشگاه

A15 36 های مدیریتی در ورز  وجود رابطه در تصدی گری پست
 زنان

A36 

تکنیکی ورز   -تعارض مبانی اعقادی و مبانی فنی 16
 زنان

A16 37 مستقل نبودن تشکیالت بخش بانوان A37 

 A38 هافقدان قدرت کافی زنان در فدراسیون A17 38 کمبود وقت زنان به علت مشغله زیاد کاری 17
 A39 وجود بیش از حد سلسه مراتب قدرت در ورز  زنان A18 39 کمبود عالقه جهت تماشای مسابقات 18
استفاده نکردن از مدیران متخصص اانم در امور مدیریتی  A19 40 نداشتن انگیزه الزم  جهت تماشای مسابقات 19

 بانوانمربوطه به ورز  
A40 

 A41 های بلند مدتبی توجهی به برنامه A20 41 های الزمعدم مهارت 20
 A42 هانبود قانون مشخصی در زمینه ورود زنان به استادیوم A21 42 تنبلی و بی حوصلگی جهت تماشای مسابقات 21
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 واریانس تبیین شده عوامل محدودکننده مشارکت ورزشی بانوان -2جدول 

 

 

 واریانس  کد عامل واریانس  کد عامل

 A22 353/0 اجالتی بودن A1 566/0 ورز عدم اطالع رسانی به زنان در مورد 
عدم حمایت دوستان و همراهی آنان جهت 

 های ورزشیتماشاچی فعالیت
A2 591/0 عدم اود اعتمادی و اود باوری زنان A23 612/0 

عدم حمایت مراکز آموزشی همانند دانشگاه از 
 مسائل ورزشی زنان

A3 506/0 تعهدات اانوادگی A24 771/0 

های جمعی از ورز  زنان و رسانهعدم حمایت 
 تبلیغات الزم در این زمینه

A4 564/0  مخالفت والدین و همسر با تماشای ورز A25 652/0 

عدم حضور اعضای اانواده  جهت تماشای  A5 667/0 عدم توجه مسئوالن به ورز  زنان
 مسابقات

A26 592/0 

 A27 522/0 اقتصادی اانواده وضعیت A6 541/0 نبود الگوهای موفق ورز  زنان در جامعه
 A28 594/0 مراقبت از فرزند و وظایف اانه داری A7 524/0 و حفظ حجابرعایت شئونات اسالمی

 A29 354/0 ترس والدین از افت تحصیلی داتران A8 645/0 وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه ورز 
مزاحمت از جانب دیگران در مسیر رفت و 

 برگشت
A9 733/0 وسایل نقلیه و حمل و نقل مخصوص  کمبود

 زنان
A30 514/0 

نامناسب بودن وقت مسابقات ورزشی برای  A10 750/0 نگرانی از نگر  منفی دیگران
 بانوان

A31 627/0 

عدم سرمایه گذاری الزم در توسعه اماکن  A11 521/0 ترس از آسیب رسیدن به اعتقادات مذهبی
 ورزشی جهت تماشای مسابقات

A32 572/0 

طراحی نامناسب ورزشگاه ایرانی جهت  A12 728/0 وجود تفکر تأثیرات منفی ورز  بر ظاهر زنانه
 حضور بانوان

A33 339/0 

عدم وجود امنیت برای بانوان در فضاهای  A13 518/0 ها و عرف حاکم بر جامعهسنت
 ورزشی

A34 639/0 

عدم آگاهی زنان از فواید ورز  به دلیل عدم 
 در جامعه وجود فرهنگ سازی

A14 543/0 عدم وجود ثبات سااتاری در ورز  زنان A35 572/0 

عدم توجه به آموز  از سنین پایه در مدارس و 
 هاآموزشگاه

A15 607/0 های وجود رابطه در تصدی گری پست
 مدیریتی در ورز  زنان

A36 639/0 

تکنیکی  -تعارض مبانی اعقادی و مبانی فنی
 ورز  زنان

A16 371/0 مستقل نبودن تشکیالت بخش بانوان A37 589/0 

 A38 561/0 هافقدان قدرت کافی زنان در فدراسیون A17 585/0 کمبود وقت زنان به علت مشغله زیاد کاری
وجود بیش از حد سلسه مراتب قدرت در  A18 536/0 کمبود عالقه جهت تماشای مسابقات

 ورز  زنان
A39 342/0 

استفاده نکردن از مدیران متخصص اانم در  A19 524/0 تماشای مسابقات نداشتن انگیزه الزم  جهت
 امور مدیریتی مربوطه به ورز  بانوان

A40 571/0 

 A41 516/0 های بلند مدتبی توجهی به برنامه A20 566/0 های الزمعدم مهارت
ورود زنان به نبود قانون مشخصی در زمینه  A21 503/0 تنبلی و بی حوصلگی جهت تماشای مسابقات

 هااستادیوم
A42 594/0 
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های زیر دارای واریانس تبیین شده مناسبی نبوده )کمتر از عامل بررسی شده در این پژوهش عامل 42دهد که از نشان می 2 نتایج جدول

 گردند: ( و بنابراین حذف می5/0

A16: یکی ورز  زنانتکن -تعارض مبانی اعقادی و مبانی فنی 

A22اجالتی بودن : 

A29ترس والدین از افت تحصیلی داتران : 

A33طراحی نامناسب ورزشگاه ایرانی جهت حضور بانوان : 

A39وجود بیش از حد سلسه مراتب قدرت در ورز  زنان : 

تا  12هست که  1های نهایی مقدار گیریم. حداقل مقدار ویژه برای انتخاب عاملیها از مقدار ویژه کمک مدر ادامه برای تعیین تعداد عامل

مد  2ها در این تحقیق مقدار ویژه باالتر از هستند. بنابراین برای تلخیص بیشتر مولفه 1های جدول فوق داری مقدار ویژه بیشتر از از مولفه

 نظر قرار گرفته است.

 عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی بانوانمجموع واریانس تبیین شده  -3جدول 

 های استخراج شدهعناصر یا عامل مقدار ویژه درصد واریانس تبین شده درصد واریانس تجمعی

13.121 13.121 5.511 1  

21.483 8.362 3.512 2  

28.762 7.279 3.057 3  

35.273 6.511 2.734 4  

40.727 5.454 2.291 5  

45.998 5.271 2.214 6  

51.004 5.006 2.103 7  

 
 متغیرهای پژوهش را تبیین کنند. درصد واریانس تمامی 004/51تواند عامل به تنهایی می 7نتایج جدول فوق نشان میدهد که 

 گزار  کرد: 4عامل را بعنوان عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی بانوان طبق جدول شماره  7نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حضور 

 محدود کننده مشارکت ورزشی بانوانعوامل  -4جدول 

 شماره گویه نام مولفه ردیف

 6-1 موانع اجتماعی  1

 15-7 دینی -موانع فرهنگی  2

 23، 21-17 موانع شخصی  3

 28-24 موانع اانوادگی  4

 34، 32-30 موانع کالبدی  5

 38-35 موانع سیاسی/ قانونی بروکراتیک  6

 42-40 موانع مدیریتی  7
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های استخراجی از تحلیل عاملی اکتشافی از رو  مدل معادالت سااتاری )تحلیل عاملی تائیدی( در ادامه جهت حصول اطمینان از داده 

 :گزار  می گردد 5جدول استفاده شد که نتایج به شرح 

 

 های برازندگی مدل عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی بانوانشااص -5جدول 

 نتیجه قبولقابل بازه مقدار نام شااص

 قبولقابل 3کمتر از  88/2 (x2/dfنسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی )
 08/0اوب: کمتر از  086/0 (RMSEAشااص ریشه میانگین مربعات اطا )

 1تا  08/0متوسط: 

 قبولقابل

 قبولقابل 90/0بیشتر از  91/0 (CFIشااص براز  تطبیقی )
 قبولقابل 90/0بیشتر از  92/0 (GFIشااص نیکویی براز  )

 قبولقابل 80/0بیشتر از  84/0 (AGFIشده )شااص نیکویی براز  اصالح
 توان نتیجه گرفت که مدل نهایی پژوهش از براز  مناسبی براوردار است.شده در جدول فوق می ارائه های کمیبا توجه به شااص

 
 Tورزشی بانوان در حالت مدل تحلیل عاملی عوامل محدود کننده مشارکت  -1شکل
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 . بحث و نتیجه گیری: 4
موانع ، یموانع اجتماع، ینید -یموانع فرهنگ به ترتیب عامل بدست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که 7تحلیل های انجام شده روی 

بعنوان عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی  یموانع شخص، موانع اانوادگی، یریتیموانع مد، یموانع کالبد، یکبروکرات ی/قانون یاسی/س

 ی( در پژوهش1396) یمحمد اان .دارندهمخوانی ( 1390) اباذری و (1396) یاان محمد قاتیتحق جیبا نتا جینتا نی. ابانوان شنااته شدند

 یزگیانگیکه عالوه بر نبود امکانات، ب دیرس جهینتاین به  یورزش یهاتیبه موانع مشارکت زنان در فعال یجامعه شناات یبا عنوان نگرش

 اندلیمورد دا نیدر ا زین یاجتماع-یاز عوامل فرهنگ یامجموعه ،بانوان یبرا یورزش ینبود همراه و مکانها ای ،یورزش یهاتیبانوان در فعال

اانه برسند  یبه کارها دیو زنان با باشدیزن مناسب ورز  نم یولوژیزیو ناتوان است، ف فیضع یکه زن موجود یتیجنس یهاشهی. کل(7)

جوامع،  درکار نابرابر  میتقس وجود سااتار قدرت و ،یتیجنس ینقشها یریادگیوی معتقد بود  گرید ییاست. در سو یاز جمله موانع اجتماع

 یز جمله عوامل جامعه شنااتبه قدرت و منزلت ا یابیمردان در دست یبرتر رانه،ساال زن و مرد در جامعه براساس سااتار مرد ینقشها فیتعر

 ی( موانع دانش آموزان داتر شهر مشهد برا1390و همکارانش ) اباذریهمچنین  .است یورزش یهاتیموثر بر عدم مشارکت زنان در فعال

 ،یو موانع شخص آمدندیمشکالت به شمار م نیاز مهمتر یالتیو تسه یکردند که موانع اقتصاد ییرا شناسا یورزش یهاتیشرکت در فعال

  .(8) قرار داشتند یدر درجات بعد یو اانوادگ یفرهنگ
 کنندیم یوجود عوامل محدود کننده سع رغمیبلکه افراد عل ستین یورزش یهاتیعدم شرکت در فعال یعوامل محدود کننده به معن وجود

 یهاتفعالی در کننده، محدود عوامل وجود با( ٪89از زنان جامعه نمونه ) یادیمورد عالقه اود شرکت کنند. درصد ز یهاتیتا در فعال

. پس کنندنمی شرکت ورز  در کننده محدود عوامل وجود علت به( ٪11زنان جامعه ) ازی. تنها تعداد درصد کمکردندمشارکت  یورزش

 .(9) کندیم دییحاضر را تأ قیتحق جینتا ست،یارکت نعدم مش یهمواره عوامل محدود کننده به معن نکهی( در مورد ا1991جکسون ) هینظر

 یهاپاسخ دهنده ای. افراد دهندیجکسون معتقد است که افراد در زمان مواجهه با عوامل محدود کننده به سه صورت عکس العمل نشان م

که عبارت  باشندیم دهنده های فعال پاسخبه  ایو  کنندیهستند که اصالً ورز  نم یحاضر افراد قیتحق جیفعال هستند که طبق نتا ریغ

کنندگان،  یو باالاره سع کنندیشرکت م یورزش یهاتیدر فعال ادیرغم وجود عوامل محدود کننده با دفعات تکرار زیهستند که عل یاز افراد

 یپژوهش حاضر موانع اجتماع جینتا. با توجه به ابندییحضور م هاتیکه با دفعات کم در فعال شودیرا شامل م قیتحق نیآن دسته از افراد ا

به زنان در مورد  یهمچون عدم اطالع رسان یعوامل . بنابر ایندینمایرا کمرنگ م یورزش یدادهایدر رو زناناست که حضور  یاز موانع یکی

همانند دانشگاه از مسائل  یمراکز آموزش تیعدم حما ،یورزش یهاتیفعال یتماشاچ بعنوانآنان  یدوستان و همراه تیورز ، عدم حما

 یدر مورد تماشاگران ورزش یاجتماع تیو عدم حما نهیزم نیالزم در ا غاتیاز ورز  زنان و تبل یجمع یهارسانه تیزنان، عدم حما یورزش

 . برشمرد دنگردیم یورزش یهاافراد در عرصه نیکه مانع حضور ابعنوان عواملی  توانیزن را م

با توجه به مذهب کشور ما و عوامل  گزار  شد که البته یو فرهنگ ینی، موانع دمهمترین مانع در مشارکت ورزشی زنان در تحقیق حاضر

 -یفن یو مبان یقادتاع یدر جامعه ورز ، تعارض مبان یمحور مردحفظ حجاب، وجود فرهنگ  و یشئونات اسالم تیرعا لیاز قب یفرهنگ

ها و عرف حاکم بر ورز  بر ظاهر زنانه، سنت یمنف راتیوجود تفکر تأث ،یبه اعتقادات مذهب دنیرس بیورز  زنان، ترس از آس یکیتکن

دومین مانع مهم در مشارکت این مانع بعنوان مهمترین عامل محدود کننده بر سر راه مشارکت ورزشی زنان را تایید می کند.  وجود ،جامعه

آنان  یدوستان و همراه تیحما عدم، به زنان در مورد ورز  یعدم اطالع رسانل ورزشی زنان عامل اجتماعی معرفی شد. مواردی از قبی

از  یجمع یهارسانه تیحما عدم، زنان یهمانند دانشگاه از مسائل ورزش یمراکز آموزش تیحما عدم، یورزش یهاتیفعال یجهت تماشاچ

است که می تواند  موفق ورز  زنان در جامعه یالگوها نبودو  توجه مسئوالن به ورز  زنان عدم، نهیزم نیالزم در ا غاتیورز  زنان و تبل

  سبب محدود شدن حضور زنان در ورزشگاهها شود.

 رانیبه عوامل استفاده نکردن از مد توانیکه از آن جمله م دیگرد ییشناسا زین یتیریو مد یقانون یاسیموانع س لیاز قب یگریموانع د

از حد سلسه  شیوجود ب ها،ومیورود زنان به استاد نهیدر زم یمربوطه به ورز  بانوان، نبود قانون مشخص یتیریدمتخصص اانم در امور م

در ورز  زنان، مستقل نبودن  یعدم وجود ثبات سااتار ،یورزش یبانوان در فضاها یبرا تیمراتب قدرت در ورز  زنان، عدم وجود امن
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 یالزم در توسعه اماکن ورزش یگذار هیدر ورز  زنان، عدم سرما یتیریمد یهاپست یگر یبخش بانوان، وجود رابطه در تصد التیتشک

 نیمخالفت والد لیاز قب زین یو اانوادگ یصموانع شخ اشاره نمود. توانیم هاونیزنان در فدراس یمسابقات و  فقدان قدرت کاف یجهت تماشا

 یاانواده، اجالت یاقتصاد تیداتران، وضع یلیاز افت تحص نیترس والد ،یاانه دار فیورز ، مراقبت از فرزند و وظا یو همسر با تماشا

مسابقات،  یجهت تماشا زمال زهیمسابقات، نداشتن انگ یجهت تماشا یحوصلگ یو ب یزنان، تنبل یو اود باور یبودن، عدم اود اعتماد

 گردد.  یورزش یهازنان در عرصه فیسبب حضور ضع تواندیم یکار ادیکمبود وقت زنان به علت مشغله ز

 

شود که شرایطی فراهم گردد تا با غلبه بر عوامل محدود کننده در چهارچوب فرهنگی و ملی حضور با توجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می

ن به تماشای رویدادهای ورزشی زنان تماشاگر در این رویدادها به عنوان حرکتی مثبت و مفید قلمداد شود و انگیزه الزم را در جهت تمایل زنا

بانوان در  یحضور حداکثر نهیو زم هموانع را به حداقل رساند نیتا ا ندیاتخاذ نما یریتداب دیکشور با رانیو مد نیمسئول ایجاد نمایند.

 را فراهم سازند. یورزش یدادهایرو

 

 . منابع: 5
 چگونگی مورد در مدیران و ورزشکاران مربیان، علمی، هیئت اعضای هایدیدگاهمقایسه  آفرینش ااکی ا، تندنویس ف، مظفری س ا. .1

 .22-1(،5)1 ؛1384، و ورز  حرکتی علوم نشریه همگانی، ورز  توسعه
 

 ی،ورزش تیریمطالعات مد ی،ورزش یهاتیبانوان در انجام فعال یرو شیموانع پ یبند تیو اولو ییشناسا ه.ی مراد، ا یهمت ،ع یموتمن .2

 .130-111 ،(24)6 ؛1393

 

اولین . رانیا یورزش یها ومیعوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استاد یبررس م، قادری ن. برومندرمضانی نژاد ر،  ف، احمدی .3

، 1395اردیبهشت  )ره(، ینیامام ام یالملل نیدانشگاه ب ی، قزوین،و قهرمان یریشگیپ ،همایش تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت

120-133. 

 

 مدیریت علوم، نفت و نساجی صنعت دو در پژوهشی تهران: استان اانوادگی های شرکت توسعه و رشد بر موثر عوامل س م. مقیمی .4

 .77-104(، 18)5؛ 1389 ،ایران
 

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورز  در بین دانشجویان)مطالعه طالب پور م، صاحبکاران م، مصلی نژاد م، رجبی م.  .5

  .70-55(، 11)4؛ 1395 ،مجله پژوهش در ورز  تربیتی ،موردی دانشگاه فردوسی مشهد(
 

6. Shang Ya T., Liao Chu M., Gill Diane L.   Sport gender ideology, past contact experiences and attitudes 
toward sexual minority athletes in Taiwan. Asian Women. 2012; 28(3): 31-51. 

 
تهران، شرکت همایش ملی علوم انسانی، ی. های ورزشبه موانع مشارکت زنان در فعالیت یجامعه شناات ینگرش .س یاان محمد .7

 .213-205، 1396بهمن  13توسعه دانش فرزانگان، 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3041
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3041
http://sportpsyliao.ntsu.edu.tw/pdf/2012_Shang%20st%20al_Sport%20Gender%20Ideology,%20sexual%20minority,%20Taiwan.pdf
http://sportpsyliao.ntsu.edu.tw/pdf/2012_Shang%20st%20al_Sport%20Gender%20Ideology,%20sexual%20minority,%20Taiwan.pdf
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، تحقسقات فرهنگی تمدن -فرا روایت تمدن یا فرایند تمدن ها؟؛اوانشی از پروبلماتیک فرهنگ ، فرجی م.ساباذری ی، شریعتی  .8

  .19-1(، 2)4؛ 1390ایران،

 
9. Jackson E. L. Searle M. S. Recreation non-participation: variable related to the desire for new recreational 

activities. Recreation Research Review, 1991; 10(2): 5-12. 
 

 


