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ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهاي توسعه فراروي و فرصت هاي  چالش ها

  آن

  

  1ا صادقی پورحمید رض

     2محبوبه جهانیان

   3سیده راضیه موسوي

 ٧/١١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٠/٢/١٣٩۴:لھتاریخ پذیرش مقا                                                                                 

جامعه از سالمتی و بهداشت جسمانی و  ی ازمحروم شدن بخش مهم به معنايعدم تحرك جسمانی بانوان 

بوشهر و استان و فرصت هاي ورزش  بانوان  موانعبررسی  ،هدف از پژوهش حاضر. است روانی

فعال حاضر در تیم ن جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه ورشکاران و مربیا. راهکارهاي توسعه آن می باشد

نمونه آماري  به عنواننفر از آن ها  375بوشهر تشکیل می دادند که بصورت تصادفی تعداد هاي ثبت شده 

این  بود کههاي ورزش بانوان  فرصتپرسشنامه محقق ساخته موانع و  ،ابزار تحقیق حاضر .شدند انتخاب

مدیریتی، نیروي متخصص، محیطی، اجتماعی ورزش بانوان را در پنج عامل سازمانی و  مشکالتپرسشنامه 

پایایی پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از ضریب آلفاي . و روانشناختی مورد بررسی قرار داد

نتایج . تحلیل عاملی براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد آمار استنباطی از. آمد به دست 91/0کروتباخ 

مانع فراروي ورزش بانوان، عامل سازمانی و مدیریتی با  به عنوانعامل  تریننشان داد که مهم

در اولویت   84/3±23/1عدم وجود مشاور پزشکی در اماکن ورزشی با میانگین . بود  92/3±27/1میانگین

از نظر نمونه هاي تحقیق در عامل نیروي . ورزش بانوان از بعد سازمانی و مدیریتی معرفی شد اول موانع

انع اولین م به عنوان  61/3±21/1، عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان با تجربه با میانگین متخصص

و شرایط )  72/3±33/1با میانگین ( کیفیت پایین تجهیزات ورزشی  ،همچنین. بودورزش بانوان بوشهر 

طی گزارش عامل محی درمهم ترین اولویت ها  به عنوان) 54/3±07/1با میانگین ( نامناسب آب و هوایی 
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به  86/3±15/1عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزشی با میانگین  ،در عامل روانشناختی. شد

مهم  به عنوان 27/3±44/1عدم حمایت و تشویق خانواده با میانگین . شد معرفیمهم ترین اولویت  عنوان

ابتدا  بانوانورزش  موانعراي رفع اساس نتایج این تحقیق، ب بر. ولویت عامل اجتماعی گزارش شدترین ا

  .بخش سازمانی و مدیریتی اداره ورزش و جوانان تاکید کرد بر باید

  فرصت هاي ورزشی ی وورزشموانع ، ورزش بانوان  :گان کلیديواژ
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  مقدمه

مردم از پدیده اي جهانی شناخته می شود که با افزایش سطح آگاهی  به عنوانامروزه ورزش  ،بدون تردید

اثرات آن بر جنبه هاي مختلف روحی، جسمی  و اجتماعی، شاهد گسترش روزافزون شرکت در برنامه 

برنامه ریزي و سرمایه  به دنبالاز پیش  ر همین اساس امروزه دولت ها بیشب. هاي ورزشی می باشیم

توسعه و  )1381انورالخولی، ( .گذاري در امر ورزش در سطوح مختلف تفریحی تا حرفه اي می باشند

اعتالي ورزش در جامعه نیازمند برنامه ریزي گسترده مبتنی بر تحقیقات علمی و انطباق برنامه ها با نیازهاي 

بر همگان کامال واضح و مبرهن است که بدون در نظر  ،در این میان )1381علم، ( .اساسی جامعه می باشد

ی دهند دستیابی به این امر میسر نمی باشد گرفتن زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل م

ضرورت ایجاد جاذبه و  ،توسعه و گسترش سازمان هاي ورزشی بین المللی )1390منظمی و همکاران، (

امروزه اثرات ورزش و فعالیت بدنی در زنان . فرصت پرداختن بانوان به ورزش را ضروري ساخته است

یافته هاي تحقیقی نشان می دهد که ورزش . شده استسنین مختلف از هر دو بعد جسمی و روحی ثابت 

ه خصوص در سنین سالمندي می شود و فعالیت بدنی در زنان باعث کاهش معناداري افسردگی ب

، در طول دهه هاي اخیر ورزش بانوان بطور فزاینده اي پژوهش هابر اساس نتایج   ). 1393 آرمان،(

 Emeka( .ننده در مسابقات ورزشی در حال رشد می باشدمحبوبیت یافته و تعداد زنان ورزشکار شرکت ک

et al, 2009(  

اي پیچیده است که عوامل زیادي در آن  مسئله ،نحوه مشارکت زنان در فعالیت هاي ورزشی  

تحقیقات حاکی از وجود موانع بیشتر براي زنان در جهت مشارکت در فعالیت هاي  دارند؛ چنان کهدخالت 

 Raedeke and( .باشدمرتبط با اوقات فراغت در مقایسه با مردان می  ورزشی بخصوص فعالیت هاي

Burton, 1999( تالش در جهت شناخت و سپس رفع موانع و مشکالت حضور بانوان در ورزش، 

ضمن آنکه می تواند زمینه را براي گسترش  است،تضمین کننده دستیابی به سالمت جسمی و روحی بانوان 

موانع حضور درباره . فراهم آورد عی، سیاسی و اقصادي ناشی از آناید اجتماورزش حرفه اي بانوان و فو

این  ،ه دادندئدر مدلی که کراوفورد و همکاران ارا. مدل هاي مختلفی ارائه شده است ،بانوان در ورزش

آن ها . شده استموانع بر اساس درجه اهمیت آن ها به سه دسته درون فردي، بین فردي و ساختاري تقسیم 

وانع درون فردي را به خصوصیات بازدارنده روانی که ریشه در تجارب منفی فردي دارد، موانع بین فردي م

 Crawford et( .کمبود امکانات مرتبط دانستند بهرا به عدم تعامل مثبت بین افراد و موانع ساختاري را 
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al, 1999(  در مدل توالی . ش نام برده شدعاملی مهم در مشارکت بانوان در ورز به عنوانبعدها از انگیزه

و می گذارند عوامل اجتماعی بر واسطه هاي روانی تاثیر  انگیزه که از سوي والراند و ولویسر ارائه شد،

تعیین کننده رفتار فرد از جمله  ،میزان و نوع انگیزه. واسطه هاي روانی بر سطح انگیزه اثر گذار می باشند

این امر  پیراموندر تحقیقاتی که  )Vallerand and Losier, 1994( .سطح مشارکت در فعالیت می باشد

موانع مشارکت بانوان در ورزش بیان شده  به عنواندالیل مختلفی  ،در کشورهاي مختلف انجام شده است

  .است

وجود برخی از محدودیت ها مانند محدودیت هاي فرهنگی و اجتماعی،  ،در بسیاري از کشورها  

محدودیت هاي مالی و امکاناتی به طور ناخودآگاه باعث کم شدن سطح محدودیت هاي مدیریتی و 

آنچه که از سوي همگان پذیرفته شده است، برجسته .  مشارکت بانوان در ورزش و فعالیت بدنی می شود

کاشف، ( .به اقتضاي شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم بر کشور می باشد ر بودن این محدودیت ها در ایران ت

برابر زنان به ورزش و  8/6مردان ایرانی بیش از  ،در سال هاي قبلنشان می دهد که  تمطالعا )1374

فعالیت  با تحقیق بر روي وضعیت)  1389 (جلیلیان و همکاران  )1374کاشف،( .پرداختندفعالیت بدنی می 

د از آن درص 7/8و تنها  درصد از زنان شاغل تحرك کافی ندارند 65گزارش دادند که  بدنی در زنان شاغل

، آمارها با این حال )  1389جلیلیان و همکاران، (  .ها به طور منظم به ورزش و فعالیت بدنی می پردازند

  -میزان مشارکت و موفقیت ورزشی بانوان ایرانی رو به رشد بوده است اخیردهد که در سال هاي نشان می 

ارم، هگزارش عملکرد برنامه توسعه چ طبق ؛ چنان کهفاصله زیادي داردهمچنان وضعیت مطلوب  باهرچند 

 .درصد رشد داشته است 21میزان جمعیت ورزش قهرمانی بانوان ایرانی نسبت به هدف پیش بینی شده 

  جهت گیري اصلی برنامه هاي توسعه کشور تنها پیشبرد ورزش رقابتی نیست، البته، )1390شاهرخ شاهی، (

 Frankish( .به شمار می آیدمهم ترین اهداف مشارکت روابط اجتماعی از  وتندرستی، نشاط بلکه کسب 

et al, 1990( تاثیر مثبتی بر  هر دو بعد جسمی و  ،ثابت شده است که شرکت در ورزش و فعالیت بدنی

پیشگیري از . استضروري  در جامعه بزرگ بانوان ایرانی توجه به این امراز این رو، . ارددانسان روحی 

سرطان کولون و پستان   عروقی، پوکی استخوان، - بیماري هاي قلبی ، ي خونشارکاهش ابتال به پرف  چاقی،

یک جامعه آماري بزرگ در ایران  به عنوانکه می تواند به سالمت بانوان  استش زاي از اثرات ورهاینمونه

ه ضمن آنکه با گسترش ورزش بانوان و سوق دادن آن ب )Schoenbom et al, 2002( .کمک شایانی کند

بنابراین . ورزش قهرمانی، می توان شاهد موفقیت وزشکاران زن در سطح بین المللی نیز بودسمت 
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در جهت شناسایی و رفع مشکالت و همچنین شناسایی  بایدتحقیقات و سیاست هاي راهبردي دولت 

تا از این طریق مشارکت ورزشی بانوان گسترش  باشد فرصت هاي ورزشی هریک از مناطق مختلف کشور 

ح داخلی و بین المللی وسالمتی بانوان و حضور در میادین رقابتی ورزشی بانوان در سط میزان ،نهایت و در

  .  گسترش یابد

 یشاخص به عنوانمشارکت و یا عدم مشارکت  بانوان در فعالیت هاي ورزشی  میزان حضور،  

یت این موضوع در ایران اهم ،به طور قطع. وضعیت اجتماعی زنان در هر جامعه اي می باشد نشانگرجهانی 

منظمی، (به علت نیازمندي هاي محیطی و امکاناتی مستقل و اختصاصی براي زنان کامال روشن می باشد 

ت جداي یاما این مدیر  ،است ت هاي علمی و عملی دقیقیاتخاذ مدیر ،الزمه دستیابی به این هدفو  )1387

که بر سطح  باشدتواند متاثر از عوامل مختلفی خود می   مدیر، فردي مورد نیاز و از ویژگی هاي تخصصی

متفاوت بودن میزان و تعداد نیروهاي تخصصی مورد نیاز در . استمشارکت بانوان در ورزش تاثیرگذار 

مناطق و استان هاي مختلف، متفاوت بودن بودجه تخصیص یافته از سوي دولت براي نقاط مختلف کشور 

تواند در سطح مشارکت و رشد  ان هاي کشور همگی میمناطق و است و ویژگی هاي خاص هریک از

وضعیت  :آنچه که مسلم است در برخی از نقاط ایران بنا به دالیلی از جمله .ورزش بانوان تاثیرگذار باشد

براي . عروقی مشاهده شده است -افزایش سطح بیماري هاي قلبی... محیطی، کاهش سطوح فعالیت بدنی و 

اثر  بردرصد فوتی ها  35مربوطه در برخی از سال ها بیش از  مسئوالنارات در بوشهر بنابر اظه ،مثال

عروقی و بیشترین میزان بیماران دیابتی در این شهرستان بوده است که این خود  -بیماري هاي قلبی

 ،در این زمینه پیشیندر تحقیقات  .ا نمایان می سازدضرورت ارزیابی و رفع موانع حضور در فعالیت بدنی ر

مطالعه اي هیچ و در استان بوشهر گرفته مورد ارزیابی قرار  کشور کمتر مربیان زن و ورزشکاران نظر

و فرصت هاي ورزش  بانوان  موانعهدف از پژوهش حاضر بررسی  ،بر همین اساس .صورت نگرفته است

  .بوشهر و راهکارهاي توسعه آن می باشداستان 

  پژوهش روش شناسی

از مجموع . دادندهمه ورزشکاران و مربیان زن  شهر بوشهر تشکیل می جامعه آماري پژوهش حاضر را

مربی و ورزشکار زن سازمان یافته بر اساس آمار اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر، هزار  15 حدود

نفر با استفاده از  روش نمونه گیري تصادفی ساده و  بر اساس جدول تعیین حجم نمونه  375تعداد 
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   .نمونه آماري انتخاب شدند نوانبه ع، ١مورگان

 ورزش بانوان را مورد سنجش قرار موانعکه  بود محقق ساخته اي گیري این پژوهش پرسشنامهابزار اندازه

از کامالً ( ارزشی لیکرتی  5سؤال بود که در قالب پرسشنامه  45سؤاالت استخراج شده این تحقیق . داد می

 عنوان با، در پنج عامل سوال پرسشنامه موانع 45در مجموع . راحی شدط) 5= تا کامالً موافقم  1= مخالفم 

بندي و عدم حمایت اجتماعی طبقه روانشناختیموانع سازمانی و مدیریتی، نیروي متخصص، محیطی، 

روایی ابزار تحقیق توسط چند نفر از اساتید  . استفاده از پیشینه تحقیق بود ،مبناي انتخاب مولفه ها .شدند

و ثبات درونی  91/0کلی پرسشنامه ) پایایی(میزان ثبات درونی  .ورزشی مورد تایید قرار گرفتیریت مد

، 83/0، محیطی 84/0، نیروي متخصص 76/0عامل سازمانی و مدیریتی ( 93/0تا  76/0هریک از عوامل بین 

  .با استفاده از آلفاي کرونباخ به دست آمد) 87/0، و اجتماعی 93/0روانشناختی 

جامعه مورد نظر استفاده  از دیدگاهاستنباطی تحلیل عاملی جهت تعیین مهمترین موانع ورزش بانوان  از آمار

و آزمون کرویت  )KMO(هاي کفایت حجم نمونه هاي مورد نیاز از آزمونبراي تأیید پیش فرض. شد

صورت  19نسخه  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهاي آماري . بارتلت استفاده شد

  .گرفت

  پژوهشافته هاي ی

 8/57در مجموع، . بود 7/24 ± 3/4میانگین سنی آزمودنی هاي تحقیق حاضر ،هاي تحقیقبر اساس یافته

درصد شرکت کنندگان  8/24 .درصد نمونه هاي تحقیق متأهل بودند 1/42درصد شرکت کنندگان مجرد و 

درصد نیز فوق  6/6درصد لیسانس و  1/46دیپلم،  درصد فوق 4/22داراي مدرك دیپلم یا زیر دیپلم، 

داراي سابقه قهرمانی ) درصد 2/8(نفر  31 ،نمونه تحقیق 375از مجموع  ،همچنین. لیسانس و باالتر بودند

استفاده شد که  KMOبراي بررسی مناسب بودن داده ها از آزمون  ) 1جدول (  .در سطوح مختلف بودند

ضمن آنکه در آزمون اندازه گیري کرویت با رتلت،  .مدآ به دست 86/0ضریب رضایت بخش 

  . معنادار بود =P 001/0آمد که در سطح به دست  =x2 43/23512مقدار

  

  

  

                                                           
1 . Morgan sampling table 
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  توزیع شرکت کنندگان بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت تحصیلی :1جدول 

  درصد  تعداد  وضعیت  ویژگی جمعیت شناختی

  وضعیت تأهل

  8/57  217  مجرد

  1/42  158  متأهل

  100  370  مجموع

  وضعیت تحصیلی

  8/24  93  دیپلم و زیردیپلم

  4/22  84  فوق دیپلم

  1/46  173  لیسانس

  6/6  25  فوق لیسانس وباالتر

  100  375  مجموع

  

گویه تشکیل می داد که از نظر نمونه هاي تحقیق، عدم وجود مشاور  14عامل سازمانی و مدیریتی را 

در اولویت اول و عدم حضور مسوالن در فعالیت هاي   84/3±23/1با میانگین  پزشکی در اماکن ورزشی

بعد سازمانی و مدیریتی  ورزش بانوان از موانعآخرین اولویت از  به عنوان 07/3±96/0ورزشی با میانگین 

  )2جدول ( .معرفی شد

  هاي عامل سازمانی و مدیریتیتوصیف اولویت گویه :2جدول 

  میانگین ±ستاندارد انحراف ا  گویه  اولویت

  94/3±04/1  عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه فعالیت بدنی در اماکن ورزشی   1

  71/3±18/1  عدم اختصاص بودجه ورزشی کافی از سوي سازمان ورزش و جوانان   2

  67/3±64/0  عملکرد ضعیف اداره  ورزش و جوانان  3

  55/3±24/1  نات ورزشیسازي ضعیف در زمینه ورزش و استفاده از امکافرهنگ  4

  52/3±23/1  هاي مختلف ورزشی هاي آموزشی تخصصی رشتهعدم برگزاري دوره  5

  43/3±21/1  یورزش هاي  ضعف بخش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان و هیئت  6

  40/3±32/1  در اماکن ورزشی  مراجعانهاي مورد عالقه عدم توجه به رشته  7

  35/3±42/1  اران اماکن ورزشی و فضاهاي ورزشی اندرکبرخورد نامناسب دست  8

  35/3±22/0  ورزشی  هاي رسانی و تبلیغات مناسب درباره  فعالیتاطالععدم   9

  31/3±36/1  هاي ورزشی متنوع در اماکن ورزشیعدم وجود رشته  10

  31/3±46/0  د فعالیت بدنی و ورزشیها درباره فوارسانی رسانهضعف اطالع  11

  20/3±09/1  بدنی ویژه بانوان هاي هاي فرهنگی مرتبط با فعالیتمحدودیت  12

  19/3±22/1  از فعالیت هاي ورزشی بانوان یپوشش نامناسب خبرگزاري هاي استان  13

  07/3±96/0  هاي ورزشی عدم حضور و شرکت مسئوالن در فعالیت  14
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 به عنوان  61/3±21/1میانگین در عامل نیروي تخصص، عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان با تجربه با 

  )3جدول ( .بانوان بوشهر معرفی شد از سوياولین اولویت 

  

  هاي عامل نیروي تخصصتوصیف اولویت گویه: 3جدول 

  میانگین ±انحراف استاندارد   گویه  اولویت 

  61/3±21/1  عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان آگاه و با تجربه   1

  65/3±18/1  توزیع نامناسب مربی زنان   2

  63/3±92/0  آشنا نبودن مربیان زن با علم روز ورزش  3

  44/3±29/1  میزان هماهنگی و همدلی بین مربیان استان   4

  31/3±32/1  توجه ناکافی به ورزشکاران نخبه زن استان  5

  18/2±27/0  ورزشی ارائه شده با نیاز ورزشی بانوانهاي عدم تناسب بین فعالیت   6

  26/2±31/1  ضعیف داوران ورزشی استان عملکرد و دانش  7

  

با میانگین (طی، کیفیت پایین تجهیزات ورزشی گویه عامل محی 13نشان داد که در نتایج  ،همچنین

مهم ترین اولویت ها و  به عنوان) 54/3±07/1با میانگین ( و شرایط نامناسب آب و هوایی ) 33/1±72/3

با (نبود تشکیالت ورزشی در سازمان ها . شده استچالش هاي فراروي ورزش بانوان بوشهر گزارش 

  ) 4جدول (  .آخرین اولولیت این عامل گزارش شد به عنوان) 04/2±25/1میانگین 

  توصیف داده هاي مربوط به عامل محیطی :4جدول 

 ±انحراف استاندارد   گویه  اولویت 

  72/3±33/1  ل و تجهیزات ورزشی ئکیفیت وسابودن ین یپا  1

  54/3±07/1  شرایط آب و هوایی منطقهبودن نامناسب   2

  23/3±29/1  نامناسب بودن وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهاي ورزشی   3

  21/3±32/1  عدم ایمنی فضاها و اماکن ورزشی  4

  15/3±29/1  وضعیت ظاهري اماکن و فضاهاي ورزشیبودن نامطلوب   5

  07/3±44/0  به بانوان اماکن ورزشی استانساعات اختصاص نامناسب بودن   6

  69/2±44/1  هاي گرمایشی و سرمایشی در اماکن ورزشی نامناسب بودن سیستم  7

  54/2±44/2  کمبود فضا و امکانات ورزشیو پراکندگی اماکن ورزشی   8

  42/2±44/0  عدم وجود اماکن و فضاهاي ورزشی اختصاصی براي بانوان  9

  17/2±76/1  سختی دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی  10

  08/2±65/1  عدم واگذاري اماکن ورزشی به بخش خصوصی  11

  04/2±25/1  تشکیالت ورزشی در سازمان ها براي زنان شاغل نبود  12



٩ 

 

  

گویه بود که نتایج آن در  7عامل چهارم بررسی شده در پرسشنامه این تحقیق مربوط به عامل روانشناختی با 

ان داد که عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزشی با نتایج نش. نشان داده شده است 5جدول 

به    92/1±74/1خجالتی بودن با میانگین . مهم ترین اولویت گزاش شد به عنوان 86/3±15/1میانگین 

  ) 5جدول (  .آخرین اولویت گزارش شد عنوان

  

  توصیف داده هاي مربوط به عامل روانشناختی :5جدول 

 ±ف استاندارد انحرا  گویه  اولویت 

  میانگین

  86/3±15/1  عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزش  1

  76/3±49/0  )برداشت منفی از خود(خودپنداره منفی   2

  04/3±25/1  ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی   3

  86/2±31/1  ترس از قضاوت دیگران درباره خود  4

  72/2±31/1  جتماع ترس از قرار گرفتن در جمع و بودن در ا  5

  51/2±27/1  قدرت و توان بدنیبودن کم   6

  92/1±74/1  خجالتی بودن   7

  

. گویه بود 4عامل پنجم بررسی شده در تحلیل عاملی این تحقیق، عامل عدم حمایت اجتماعی بود که شامل 

اولویت در این مهم ترین  به عنوان 27/3±44/1بر اساس نتایج، عدم حمایت و تشویق خانواده با میانگین 

  ).6جدول ( .عامل گزارش شد

  

  هاي عامل عدم حمایت اجتماعیتوصیف اولویت گویه :6جدول 

 ±انحراف استاندارد   گویه  اولویت 

  27/3±44/1  عدم حمایت و تشویق خانواده   1

  17/3±25/1  عدم آگاهی اعضاي خانواده از فواید ورزش و فعالیت بدنی  2

  14/3±20/1  عدم فعالیت بدنی سایر اعضاي خانوادهتحرك بودن و بی  3

  09/3±07/1  عدم تشویق دوستان و همکاران   4

  

نشان داده  1هاي موانع ورزش بانوان از دیدگاه نمونه هاي تحقیق در شکل میزان اهمیت هریک از عامل

نوان، عامل سازمانی و مانع و چالش فراروي ورزش با به عنوانترین عامل نتایج نشان داد که مهم. شده است

  ) 1شکل (  .است  92/3±27/1مدیریتی با میانگین
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  اولویت هریک از عامل هاي تحقیق: 1شکل 

  
  

  بحث و نتیجه گیري

ورزش بانوان بوشهر در پنج عامل سازمانی و مدیریتی، نیروي  فرصت هايدر این پژوهش موانع و 

قرار گرفت که اولویت این عوامل از بررسی مورد عدم حمایت اجتماعی  فردي ومتخصص، محیطی، درون

سازمانی و مدیریتی، نیروي متخصص، عدم حمایت  :عبارت بود ازدیدگاه شرکت کنندگان به ترتیب 

نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که از نظر ورزشکاران و مربیان، موانع  . اجتماعی، محیطی و درون فردي

در  .فراروي ورزش بانوان بوشهر بوده است ن مانعمهم تری نوانبه عمربوط به عامل سازمانی و مدیریتی 

نیز عامل سازمانی و ) 1392(و خانی ) 1386(احسانی و همکاران  ،)1386(تحقیق کشکر و احسانی 

ین تراهمیت نیز موانع مدیریتی را جزو کم) 2005( ١آسیهل. مهم ترین عامل گزارش شد به عنوان مدیریتی

  . عرفی کردموانع فعالیت بدنی م

عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه ورزش و فعالیت  ،کنندگان در این پژوهشاز دیدگاه شرکت ،چنینهم

کنندگان در این پژوهش احتماالً شرکت. ترین موانع مدیریتی و سازمانی بودبدنی در اماکن  ورزشی مهم

هاي پزشکی در ها و مشاورهوجود پزشک در اماکن و فضاهاي ورزشی جهت تأیید سالمتی، دادن کمک

هاي بدنی مختلف، شدت تمرین و تغذیه ها یا ناهنجاريزمینه تأثیر مثبت یا منفی فعالیت بدنی بر بیماري

نیز در مطالعه خود بر لزوم وجود کلینیک ) 1387(اتقیا . دانندرا یکی از ضروریات این اماکن می مناسب

شکی . حرکات اصالحی، طب ورزشی و مشاوره تغذیه در اماکن و فضاهاي ورزشی تأکید کرده است

العاده مهم فوق  ،نیست که ارائه اطالعات پزشکی براي ورزشکاران و مربیان در هر سطحی که فعالیت دارند

اجراي  خود به دلیلممکن است با ترس از به خطر افتادن سالمتی  اي ورزشکاران غیر حرفه. می باشد

                                                           
1 . Asihel 
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برخی حرکات ورزشی و ورزشکاران سطوح نیمه حرفه اي و حرفه اي با ترس از دور ماندن از ورزش و 

. وي ورزش خود بدانندرسیدن به اهداف بلند مدت خود، نبود مشاور پزشکی را از چالش هاي مهم فرار

از سوي بسیاري از تیم هاي  گاهیکه  است  مشاوره هاي تغذیه اي از الزامات تیم هاي ورزشی ،امروزه

درصد از بانوان بر حضور مشاور تغذیه  97نیز ) 1387( در تحقیق اتقیا. ه قرار نمی گیردورزشی مورد توج

با قرار دادن مشاوره هاي پزشکی، تغذیه ترتیب،  بدین. اي در کنار فعالیت هاي ورزشی خود تاکید داشتند

اي و روانشناسی حداقل براي یک نوبت در هفته براي تیم هاي ورزشی می توان این مانع ورزش بانوان را 

  . به حداقل میزان خود رساند

مهم  موانعاز دیگر موانعی بود که شرکت کنندگان از  ،عدم تخصص مربیان و کمبود مربیان باتجربه   

و ) 1379(، گودرزي و اسدي )1390(این یافته با یافته هاي عزیزي و همکاران. اندرزش بانوان برشمردهو

نیز در تحقیق خود مشکالت مربوط ) 2006(و همکاران  ١اردسیر .خوانی داردهم) 1387(اتقیا و  همکاران 

نیز در تحقیق خود تاثیر ) 1393(آذرپیکیان و ترتیبی . هم ترین موانع ورزشی بیان کردندبه مربیان را از م

و گزارش دادند که  ندتجربه مربیان را بر کیفیت بازخورد در هنگام آموزش یک مهارت حرکتی ارزیابی کرد

تیابی به موفقیت الزمه دس ،رحاله به. ري توانستند به ورزشکاران بدهندبازخورد افزوده بیشت ،مربیان باتجربه

از مربیان با تجربه و به روز می باشد بر اساس یافته هاي  گیريهره ب ،و با هر هدفی ورزشی در هر سطحی

به  ، ترس از  بروز آسیب هاي ورزشییکی از مهم ترین عوامل دوري از ورزش و فعالیت بدنی ،تحقیقی

یافته هاي عامل  با توجه به )1384آفرینش خاکی و همکاران، ( .دلیلی کمبود مربیان با تجربه می باشد

می توان مهم ترین مانع ورزشی یاد شده،  به عنواندیریت که در آن نبود مشاوره پزشکی سازمانی و م

گونه اي که ورزشکاران ه باست؛ نبود مربی باتجربه بوده  ،که شاید یکی از علل اصلی این دغدغه دریافت

  .در نبود مربی باتجربه به مشاور پزشکی احساس نیازي بیشتري کرده اند

. کیفیت پایین وسایل و تجهیزات ورزشی بود ،هم از دیدگاه شرکت کنندگان این تحقیقاولین مانع محیطی م

با بررسی کیفیت و کمیت ) 1388(دستیاري . همخوانی داشت) 1392(هاي خانی  این نتایج با یافته

 تجهیزات ورزشی مدارس استان لرستان از فضاها و اماکن،تجهیزات ورزشی استان لرستان گزارش کرد که 

کوزه  .درصد متوسط گزارش شده است1/26حدود درصد خوب و8/34مرغوبیت ابزار  نوع و کیفیت، جهت

و گزارش دادند که  ندنیز کیفیت تجهیزات ورزشی استان مرکزي را ارزیابی کرد) 1380(چیان و عابدي 

 ،یلورزشکاران نخبه به وسا بازیکنان و ،به هرحال. زات در وضعیت مطلوبی قرار نداشتکیفیت تجهی

هرچه سطح ورزشکاران باالتر  ،بنابراین .کیفیت نیاز دارندیی از سطح باالورزشی داراي اماکن  تجهیزات و

  .گرددمحسوس تر می تر، به تجهیزات با کیفیت آنان نیاز  ،باشد

                                                           
1 . Sirard 
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عدم سرمایه  سترسی به فضاها و سالن هاي ورزشی وکمبود وسایل حمل و نقل، عدم د :عواملی همچون

تندنویس  .سعه اماکن ورزشی زنان همگی می تواند از موانع اصلی فراروي ورزش بانوان باشدتو ردگذاري 

هاي مثبتی براي ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی در هاي اخیر قدممعتقد است اگرچه در سال) 1381(

تخصیص مشارکت و  .با مردان ندارند يات ورزشی برابرکشور برداشته شده است، اما هنوز زنان امکان

اعتبارات ورزشی از سوي ارگان هاي دولتی و خصوصی جهت تجهیز وسایل ورزشی سالن هاي موجود در 

سطح شهر و در مقابل ارائه سانس هاي ورزشی به کارکنان و ورزشکاران شاغل در این ارگان ها در قبال 

یکی از پیشنهادات . شداین مانع ورزشی با رفع واین مشارکت، می تواند یکی از راه هاي افزایش کیفیت 

توسعه  ،افزایش مشارکت شرکت نفت و مدیریت فازهاي پارس جنوبی در تیم داري و در نتیجه ،محقق

  .استامکانات ورزشی در سطح استان بوشهر 

. شرایط نامناسب آب و هوایی منطقه بود ،کنندگان در این پژوهشدومین مانع محیطی مهم از دیدگاه شرکت

هاي فضاهاي روباز ورزشی تواند بر مشارکت افراد در فعالیتمله شرایطی است که میبدي آب و هوا از ج

نیز این عامل را یکی از عوامل مؤثر بر عدم ) 2011( ٢و الگیالنی) 2002( ١ترگرسون و کینگ. اثرگذار باشد

هر می تواند بوش وجود گرما و رطوبت باال در هواي. اندهاي ورزشی معرفی کردهمشارکت افراد در فعالیت

در این استان در کیفیت ساخت فضاهاي ورزشی  بایدورزش بانوان بوشهر باشد که  موانعیکی از  به عنوان

هاي فرهنگی موجود در کشور، وجود اماکن و به دلیل محدودیت ،از طرف دیگر. مورد بررسی قرار گیرد

توسعه  .شهر امري ضروري استفضاهاي اختصاصی براي بانوان بخصوص در شرایط آب و هوایی مانند بو

در ساحل بوشهر جهت گذراندن اوقات فراغت و تفریحات آبی و تجهیز پالژهاي بانوان که در حال حاضر 

  .می تواند تا حدودي در رفع این مانع ورزشی به خصوص در فصول گرم سال موثر واقع شود ،قرار دارد

مهم ترین مانع فعالیت بدنی  به عنواننواده را در عامل اجتماعی، نمونه هاي تحقیق حاضر عدم حمایت خا

 )2011(الگیالنی و همکاران و ) 2004( ٣ج با یافته هاي توموسیمهاین نتای. ورزش بانوان گزارش کردند

عدم آگاهی سایر اعضاي خانواده از فواید ورزش و فعالیت بدنی ) 1392(در تحقیق خانی . خوانی داردهم

عامل و مانع ورزش  دومین به عنوان ،خته شد و عدم حمایت و تشویق خانوادهمهم ترین عامل شنا به عنوان

؛ حمایت خانواده می تواند نقش مهمی در روند پیشرفت ورزش بانوان داشته باشد ،بدون شک. گردید بیان

 افزایش. اولین عامل موفقیت خود یاد می کنند به عنوانبسیاري از قهرمانان ورزشی امروزه از آن چنان که 

د و مزایاي ورزش در تمامی سطوح براي خود فرد و کشور می تواند برطرف ئگاهی خانواده ها از فواآ

افزایش برنامه هاي مرتبط با این امر در رسانه هاي عمومی به . کننده این عامل فراروي ورزش بانوان باشد

                                                           
1 . Tergerson, and King 
2 . El-Gilany 
3 . Tumusiime 
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ارگاه هاي آموزشی در ارگان و برگزاري ک اساتید تربیت بدنیخصوص صدا و سیما با استفاده از کارشناسان 

هاي دولتی و خصوصی از سوي اساتید و کارشناسان تربیت بدنی و ورزش می تواند در افزایش آگاهی 

  .مشارکت بیشتر ورزشی بانوان نقش داشته باشد ،والدین و در نتیجه

مهم ترین  به عنواناز نظر نمونه هاي این تحقیق، عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط ورزش 

هاي بدنی و ورزشی افراد به ویژه نوع و میزان فعالیت. اولولیت مربوط به عامل روانشناختی گزارش شد

نظر می رسد عوامل فرهنگی مرتبط ه ب. شودزنان با نگرانی آنها در مورد امنیت فیزیکی و روانی محدود می

عوامل و نگرش هاي فرهنگی ) 1388(اشمی نادریان جهرمی و ه. ار باشدبا جامعه ما بر این نگرش تاثیر گذ

جداي از عوامل فرهنگی  ،ترس و نگرانی از امنیت ورزش. کردند بیانموانع ورزشی بانوان را از مهم ترین 

مناسب  معتقد است کمبود وسایل حمل و نقل) 2005(آسیهل . نیز باشد يمی تواند موثر از عوامل دیگر

دهد که زنان نسبت به مردان ترس مطالعات نشان می. را افزایش دهد نیتهاي مربوط به امتواند نگرانیمی

ساس امنیت ندارند، دوري هایی که در آن احها یا موقعیتهاي ناامن دارند و از فعالیتبیشتري از محیط

 بیانهاي بدنی عدم امنیت فضاهاي ورزشی را یکی از دالیل مهم عدم مشارکت خود در فعالیت کنند ومی

موانع، براي آنان  بودند که این عامل نسبت به سایر ورزشکاران و مربیان زن بوشهري معتقد. ددارنمی

این ) 2009(در مطالعه تاتار  کند؛ اماه فعالیت هاي ورزشی ایجاد میمحدودیت کمتري جهت پرداختن ب

   .ده بودترین مانع معرفی شعامل به عنوان مهم

ترین مهمبه عنوان عامل سازمانی و مدیریتی  مونه هاي این تحقیق، از دیدگاه ن می توان گفت که در مجموع

م لآنچه مس. ندمعرفی شد مانع ورزش بانوانترین اهمیتکمبه عنوان عامل عدم حمایت اجتماعی و مانع 

در بخش  بایدورزش بانوان ابتدا  موانعکه براي رفع  نمایداست این نتایج می تواند بر این نکته تاکید 

گونه اي که با رفع موانعی که از ه ب اقداماتی صورت پذیرد؛ و مدیریتی اداره ورزش و جوانان  سازمانی

اولویت هاي موانع ورزشی یاد شده، در این زمینه قدم هاي موثري  به عنوانسوي ورزشکاران و مربیان 

 به حلبعد اجتماعی با افزایش فعالیت در زمینه فرهنگ سازي ورزش بانوان از  ي،در قدم بعد. ه شودبرداشت

زنجیروار بانوان در جامعه،  ورزشیبه طور کلی، موانع فعالیت . کرد کمکرزش بانوان وفراروي  مشکالت

به ماهیت و میزان اهمیت آنها از ریزي براي رفع این موانع، برنامه درضروري است که و  اندبه هم مرتبط 

هاي ل و هر چه بیشتر این قشر از جامعه در فعالیتتوجه نمود تا زمینه مشارکت فعا گاندیدگاه شرکت کنند

را در شکوفایی همه بخش هاي جامعه  این اقدامات،موفقیت در  نیل بهکه  بدیه است. ورزشی فراهم گردد

  .پی خواهد داشت
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The purpose of this study was to examine the barrier and opportunities of 

women's sport in Bushehr and presenting their removal solutions. The research 

population was all of the athletes and coaches Bushehr, which 375 of whom 

were randomly selected as sample. The research instrument was was a five-

point likert-type scale that consist of 45 items and its face and content validity 

verified by the experts and its reliability was calculated using Cronbach's alpha 

(α=0.91). Exploratory factor analysis was used to analysis of data. Results 

showed that the most important factor as an obstacle of women's sports was 

organizational and managerial factors by an average of 3.94±1.08. No medical 

adviser at sporting venues, with average of 3.84 ± 1.23 was the first priority of 

the managerial and organizational barriers. Lack of expertise experienced 

coaches with an average of 3.61 ± 1.21  was an first priority in expert team 

factors. Also the low quality sports equipment (mean 3.72 ± 1.33) and climatic 

conditions (mean 3.54 ± 1.07) as the most important in environment factor. In 

psychological factor, uncertainty about the safety sports halls with an average 

3.94 ± 1.08 was reported as the most important priority. Lack of family support 

and encouragement ( 3/27 ± 1/44 ) was reported as the most important priority 

for social support factor. These results emphasize the need to meet the 

challenges of women's sports, it should be emphasize in organizational and 

managerial of sports and youth department. 
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