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Abstract 
Identifying and intelligently influencing the drivers of women's physical-activity is one of 

the requirements of Iran’s sports-cultural directors. Therefore, the purpose of the present 

study was to identify, categorize and survey the trend of changes in the most important 

drivers of Iranian-women for physical-activity at different stages of their lives. The 

research method was Grounded Theory with systematic approach. Sampling was 

theoretical. Data analysis was done through continuous "questioning" and "comparison". 

In order to achieve saturation while reviewing specialized texts, semi-structured 

interviews were conducted with 136 Iranian-women aged 7-78 who regularly participated 

in physical-activity in addition to 17 mothers and 6 fathers. The findings indicated that 

there are four general categories of driving physical-activity for Iranian women at different 

stages of life, which are: promoters, personal motivations, individual characteristics, and 

health challenges. Of course, each of these categories has many important subcategories 

and concepts. Importantly, the findings showed that although the drivers of Iranian 

women's physical activity are nominally similar at different stages of their lives, they are 

very different in terms of priority and intensity of impact. According to the findings, the 

effectiveness of women's physical activity promoters in adolescence, youth and middle-

age is far from the desired situation and the country's sports cultural managers should seek 

to increase the impact of various promoters on the physical activity of Iranian women in 

these stages. Further, stimulating the identified personal motivations in different stages of 

life in those women of the society who do not have serious and continuous physical 

 

1. Email: dr.asadolahi@yahoo.com 

2. Email: rahimkhosromanesh@yahoo.com 

3. Email: seifpanahi.j@znu.ac.ir  



Asadolahi: Identifying and Investigating the Drivers…                                         256 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

activity is another necessary measure to develop the physical activity of Iranian women in 

different stages of their lives. 
 

Keywords: Physical Activity Promoters, Personal Motivations, Personal Characteristics, 

Health Challenges, Body Beauty. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose  
Women at every stage of their life cycle act as a great invisible protector for the 

family against cultural and environmental disorders. Reproduction and human 

survival also depend on women's health. Women's health also depends to a large 

extent on their physical and social activities, but today, with the modernization of 

living conditions, on the one hand, while their leisure time has increased, their 

physical activity has decreased, and on the other hand, the inactive methods of 

filling their leisure time have become very attractive and diverse. Thus, choosing 

and performing continuous physical activity by women requires very strong 

personal motivations and drivers (Ball et al., 2014).  As a result, identifying and 

intelligently influencing the drivers of women's physical activity is one of the 

requirements of the country's sports cultural directors. Therefore, the purpose of 

the present study was to identify, categorize and survey the trend of changes in 

the most important drivers of Iranian women for physical activity at different 

stages of their lives.  
 

Materials and Methods  
This study used a qualitative design. The research method was Grounded Theory 

with a systematic approach. The systematic approach in grounded theory involves 

three stages of open coding, axial coding and selective coding. The sampling 

method in grounded theory research method is theoretical sampling. In theoretical 

sampling, the research process is not pre-determined and the researcher continues 

to interview and review the literature until theoretical saturation is obtained. Data 

analysis method in grounded theory research method is continuous "questioning" 

and "comparison".  In grounded theory, data collection and data analysis are 

performed simultaneously (Corbin & Strauss, 2011). In the present study, after 

conducting semi-structured interviews with 159 people during one year  (136 of 

whom were girls and women aged 7-78 who regularly participated in physical 

activity in addition to 17 mothers and 6 fathers) and reviewing the literature, 

theoretical saturation was obtained. In fact, Iranian girls and women, who were 

physically active at different stages of life, were the target population of the study. 

The number of interviewees aged 7-12 (secondary childhood stage)  were 17,  aged 
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12-20 (adolescence stage)  were 22, aged 20-40 (youth stage)  were 27, aged 40-65 

(middle age stage)  were 35, and aged 65-78 (elderly stage)  were 35. Because 

interviewing girls aged 7-12 was not enough, their parents were also interviewed. 
Besides, because mothers had a greater role in this stage of children's lives, the 

number of mothers interviewed was 17, but the number of fathers interviewed was 

6. 
 

Findings  
The findings indicated that there are four general categories of driving physical 

activity for Iranian women at different stages of life, which are: (1) personal 

motivations, (2) promoters, (3) individual characteristics, and (4) health 

challenges. The most important concepts in the category of personal motivations 

are: interest in excitement, playing, entertainment, interest in group, body beauty 

fitness, dreaming (becoming a celebrity and getting rich), health, valuing myself, 

self-confidence, socializing, interest in sports, sport addiction, finding friend, 

awareness of the benefits, experiencing the benefits, equality, superiority, 

discharge of excess energy, stress relief, getting out of the house, fear of aging, 

fear of obesity, fear of osteoporosis, fear of aging diseases, movement therapy, 

treatment of diseases, etc. The most important concepts in the category of 

promoters are: mother, father, sister, brother, family, acquaintances, my sons and 

daughters, spouse, friends, peers, physicians, media, sports heroes, Ministry of 

Education, sports trustees, etc. The most important concepts in the category of 

individual characteristics are: being energetic, hyperactivity, personality, talent 

and physical characteristics, lifestyle, etc. The most important concepts in the 

category of health challenges are: musculoskeletal disorders, obesity, sarcopenia, 

menopause, osteoporosis, leg pain, knee pain, low back pain, stress, depression, 

varicose veins, hyperglycemia, hyperlipidemia, hypertension, diabetes, side 

effects of drugs, Parkinson’s disease, muscle weakness, thyroid, body ache, bone 

pain, weak nerves, stomach upset, fatty liver, stroke, aphasia, urinary 

incontinence, osteoarthritis, surgery, loneliness,  death of husband, medical 

expenses, etc. Importantly, the findings showed that although the drivers of 

Iranian women's physical activity are nominally similar at different stages of their 

lives, they are very different in terms of priority and intensity of impact (See 

Figure 1). 
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Figure 1- The Effect of Different Types of Drivers on the Physical Activity of 

Iranian Women in Different Stages of Life 

 

The findings also indicated that "individual characteristics", "promoters", "health 

challenges" and " personal-motivations" are the primary drivers for Iranian 

women's physical activity at different stages of life. After performing physical 

activity, the person will personally experience the consequences and benefits of 

physical activity, and experiencing the benefits of physical activity will moderate 

the effectiveness of the primary drivers. In other words, experiencing the benefits 

of physical activity affects personal motivations, so a loop is created. 

 

Conclusion 
As Kaim (2015) stated, the findings of this study also showed that women's living 

conditions are different at different stages of life. According to the findings of this 

study, the effectiveness of promoters of women's physical activity in adolescence, 

youth and middle-age stages is far from the desired situation and the country's 

sports cultural managers should seek to increase the impact of various promoters 

on the physical activity of Iranian women in these stages. Moreover, stimulating 

the identified personal motivations in different stages of life in those women of 

the society who do not have serious and continuous physical activity is another 
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essential factor to develop the physical activity of Iranian women in different 

stages of their lives.  As a general conclusion, physical activity drivers of different 

age groups have very important differences with each other. These drivers may be 

nominally similar, but their intensity of impact and preference vary for different 

age groups of Iranian girls and women.   
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 مقالة پژوهشی

 1ایرانی زنانبدنی  فعالیت   هایدهندهسوق  بررسی شناسایی و
 

 3پناهی شعبانی، جبار سیف2، رحیم خسرومنش1آمنه اسدالهی

 

 ران یتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسالم ، یواحد تهران مرکز ،یورزش تی ر یگروه مد دکتری مدیریت ورزشی، . 1

 ایران  تهران، تهران،  دانشگاه فارابی، دانشکدگان حسابداری،  و مدیریت  دانشکدهدکتری مدیریت ورزشی، . 2

 مسئول(  ۀ)نویسند رانی دانشگاه زنجان، زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان  ،یگروه علوم ورزشاستادیار مدیریت ورزشی، . 3
 

 09/12/1400تاریخ پذیرش:                         22/06/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده 
  ؛ زنان از الزامات مدیران ورزشی و فرهنگی کشور استبدنی  فعالیت  های  دهندهشناسایی و اثرگذاری هوشمندانه بر سوق

  برای   ایرانی  زنان  هایدهندهسوق  ترین مهم  تغییرات  روند   بررسی  و  بندیدسته  شناسایی،  ،حاضر  پژوهش   رو هدفینااز

  نوع   از  گیرینمونه. بود  مند نظام رویکردبا   بنیاد داده  نظریه  ، پژوهش  روش.  بود آنان  زندگی مختلف  مراحل   دربدنی  فعالیت  

  ، نظری  اشباع   به  رسیدن  منظوربه.  شد  انجام   مستمر  «مقایسه»  و  «پرسش»  روش  به  هادادهتحلیل.  بود  نظری   گیرینمونه

  ، پرداختندمیبدنی  فعالیت    به  مرتب  طوربه  که  ایرانی  ساله  هفت تا هفتادوهشت  خانم  136  با  تخصصی،  متون  بررسی  ضمن

  دهنده سوق  کلی  دسته  چهار   د،دا  نشان  هایافته  .شد  انجام  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه  پدر،  شش  و  مادر  17  ۀعالو  هب 

  های ویژگی  شخصی،  های انگیزه  مروجان، :  از  ند ا عبارت  که  دارد  وجود  زندگی  مختلف  مراحل  در  ایرانی   زنان  برایبدنی  فعالیت  

ها  یافته  اینکه  ترمهم  .دارند  فراوان  مهم  مفاهیم  و  زیرمقوالت،  مقوالت  این  از  هرکدام  البته  ؛سالمتی  هایچالش  و  فردی

،  هستند  هم   به  شبیه  اسمی  طوربه  آنان  زندگی   مختلف  مراحل   در   ایرانی  زنان  بدنیفعالیت    های دهندهسوق  اگرچه  ،نشان داد

فعالیت    مروجان تأثیرگذاری    وضعیت،  پژوهش  های یافته  به  توجه  با   .هستند  متفاوت  بسیار   اثرگذاری  شدت  و  اولویت  لحاظ  از

  کشور ورزشی و  فرهنگی مدیران  و دارد  زیادی  فاصله   مطلوب وضعیت  با   میانسالی و جوانی  نوجوانی،  مراحل در زنان بدنی 

  تحریک   همچنین   ؛ باشند  مراحل   این   در   ایرانی  زنانبدنی  فعالیت    بر   مروجان   انواع   تأثیرگذاری   افزایش   دنبالبه  باید 

  مستمر   و  جدی  بدنیفعالیت    که  جامعه  زنان  از  دسته   آن  در   زندگی  مختلف  مراحل  در   شدهشناسایی  شخصی  هایانگیزه

 . است آنان زندگی  مختلف مراحل در ایرانی زنان  بدنیفعالیت  توسعه  برای ضروری   اقدامات از دیگر یکی  ،ندارند

 

 .اندام سالمتی، زیبایی هایفردی، چالش های شخصی، ویژگی های، انگیزهبدنیفعالیت مروجان  :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
چرخه از  مرحله  هر  در  برابر خانواده    یبرا  شانیزندگ  زنان  در  بزرگ  نامحسوس  محافظ  همچون 

وابسته   آنان  یسالمتبه    نیز  بشر  نسل  و بقای   یفرزندآور و  کنند یعمل م  یطیو مح  یاختالالت فرهنگ

امروزه  اما    ،ها بستگی داردهای جسمانی و اجتماعی آنسالمتی زنان نیز تاحدود زیادی به فعالیت.  است

  ها آن  فراغتاوقاتو  یافته  ها کاهش  جسمانی آن  فعالیت  طرف  از یک  ،شدن شرایط زندگیبا مدرن

جذاب و بسیار    نیز  فراغتاوقاتکردن  غیرفعال پر  هایروش،  یگرد  و از طرف   است  افزایش پیدا کرده

زنان و همچنین بدنی  فعالیت  های بسیار زیاد برای  به وجود چالش  وجهت  بنابراین با  ؛اندمتنوع شده

مستمر توسط  بدنی  فعالیت  فراغت، انتخاب و انجام  های غیرفعال جذاب برای پرکردن اوقاتوجود روش

(. 131،  2014  ،1، بیس و پری های بسیار قوی است )بلدهندهشخصی و سوق   هایزنان نیازمند انگیزه

نوجوان   دختران  یفراغت  لیتفعا،  ( بیان کردند 75،  2020احمدی، کریمی و محمدی )  باره،  در همین

  ،فراغتی   های گیری فعالیتفراغتی باید به شرایط شکل  های ریزان فعالیتایرانی مطلوب نیست و برنامه

گذران دختران اوقات  چگونگی  فعالیت  فراغت  پیامدهای  و  باشند.    هاینوجوان  داشته  توجه  فراغتی 

ای در گذران کنندهنیز جنسیت را عامل تعیین(  14،  2021مرادی )  و   و صفاری  (271،  2015شفیعی )

نگر و متمرکز بر  و انجام مطالعات کل  ندشناسایی کرد   ورزشی ماجراجویانه  هایو فعالیتفراغت  اوقات

ضروری    ایرانی  زنانجامعه   جعفری دانستندرا  )هفت  .  صفاری  و  رضانیا  بیان  146،  2020خوانی،   )

فراغت زنان دچار کژفهمی است و  گذاران ایرانی از موضوع زن و اوقاتتدرک مدیران و سیاس  ، کردند

  ایرانی   زنان  بدنی  فعالیت  های  دهندهضرورت دارد سوق   بنابراین  ؛نیازمند بازسازی و بازتعریف است

بین  بدنی  فعالیت    هاآنتقویت    با و  شود  شناسایی   است،  دادتوسعه    آنانرا    2بدنی فعالیت  . گفتنی 

شناخته   «ورزشی  فعالیت»و    «کردنورزش »  های وان علمی است و در بین عموم مردم با عن  یاصطالح

   .شودمی

از   دسته  ورزش  ،دارندبدنی  فعالیت  که    زنانآن  مدیریت  کردناز  هستند،   و  خشنود  خود  بدن 

میاعتمادبه پیدا  که  نفس  است  »خود«  این  و  و  در  کنند  سالمتی  دارد.  قرار  اهمیت  اول  درجه 

مهماعتمادبه از  ورزشنفس  روانی  و  کارکردهای جسمی  زنان مشارکتترین  نظر  از  کننده در  کردن 

گری که در بررسی شرایط البته نکته مهم دی  ؛(88،  2015ورزشی است )صدیقی و ذکایی،  هایفعالیت

شدت از رویکردهای  به  ایرانی  زنانکه امروزه    است   این  ،امروز جامعه زنان ایران باید مدنظر قرار داد
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  ایرانی  زنانجنسیتی در بین  هایروز از اعتبار و ارزش کلیشهگیرند و روزبهثیر میأ نوگرایانه و مدرن ت 

می نشان  هایپژوهششود.  کاسته  زنان    بیش  کهدرحالی  ،است  داده  معتبر  از  نیمی  از از    بیشتر 

  35  کمتر اززنان  درصد از    75  بیش از  ،جنسیتی نگرش مثبت دارند  هایایرانی به کلیشه  ۀسالپنجاه

کلیشه  ایرانی  ۀسال مثبت  هایبه  نگرش  سنین    ؛دارند ن  یجنسیتی  در  افراد  از    بیش  کمترهمچنین 

بیش زنان  بیش  بزرگساالن،  مردان، مجردان  مت  از  بیشأ از  روستا  هالن، شهرنشینان  افراد یاز  و  یان 

بیش عالی  بی  دارای تحصیالت  به کلیشه از  نگرش    هایسوادان   البته ؛  اندپیدا کرده  منفیجنسیتی 

گیرد )فروتن،  جنسیتی شدت می  هاینگرش مثبت به کلیشه  ،شودهرچه بر میزان دینداری افزوده می

بامروزه    (.116،  2020 است.  هبدن  ابراز خود  برای  مؤثر  بسیار  زنان در حکم جوالنگاهی  برای  ویژه 

  باز  غیره  یی از قبیل علم، اشتغال و هازنان در عرصه  زیبایی و جذابیت ظاهری با وجود رشد فعالیت

های مهم  حتی با موقعیت  کهای گونهبه  ؛کندقوی در زندگی زنان حکمرانی می  ایصورت مهرههم به

 (.  56 ،2017عزآبادی و قاسمی،  خورده است )قانع ازجمله ازدواج نیز گره زندگی زن

  هایپژوهش  بیشترزندگی زنان یکی از نواقص    مختلف  بودن شرایط در مراحلمتفاوت  توجهی بهبی

و همان است  بیان96،  2015)  1کائیم  که  گونهپیشین  مراحل  ، کرد  (  و    مختلف  در  عوامل  زندگی، 

  همین  به  گذارد؛تأثیر می  دنی )ورزشی(ب  هایزنان در فعالیتمشارکت  بر  دهد که  رخ می  هاییاتفاق 

  ،ثانویه  در دوران کودکی.  آنان در مراحل مختلف زندگی در نوسان استبدنی  فعالیت  میزان    ،دلیل

ابتدادختربچه   بیشتر دوران  ایرانی  سپری  یهای  مدارس  در  را  تعریف  کنندمیی  اهداف  بنابر  شده  و 

نوجوان   و دختران   ها دختربچه ی  ها دهندهسوق ترین  مدارس باید یکی از مهم  ،در ایران  رورشپ   و   آموزش 

در    ،بیان کردند   (67،  2018)  دهاز زینیو    قهفرخی، رجبی، علیدوستحمیدیکه    گونههمان  ؛باشند

به  به   آموزدانشایران دختران   والدین آنهعالق  بدنیفعالیت  شدت  ازهمند هستند و  نیز    مشارکت  ا 

نشان   نیز  (159،  2020)  سمعیلیو ا   بهرامی،  نادری  پژوهشنتایج .  کنند میفرزندشان حمایت    رزشیو

و حیاتی    ،داده است علّی  تربیتد»معلمان« نقش  اثربخشی  ایران دارندیابتدا  بدنی در مدارسر    .ی 

  3همکارانو ، بوردئودئیچ، مارتالر، سگرز آکرون  و (597 ،2012) 2، کاردینال، لوپرینزی و لیلوپرینزی

کید  أآموز تدختران دانش  بدنی فعالیت  ی در توسعه  ی ابتدا  محوری مدارسبر نقش  نیز    ( 317،  2011)

بررسی  را در ارتباط با مدارس  ها و نهادهای اجتماعی  ازجمله خانواده و سازماندارند و سایر عوامل  

  ها نظر  ، ها داردبین دختربچه   بدنی فعالیت  پذیری  ثیر بیشتری بر جامعهأ در اینکه کدام عامل ت .  کردند
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و جمعه  ،نمونه  عنوانبه  ؛متفاوت است )قربانی  بیان113،  2018نیا  ترکیب    ،کردند   (  و  اگرچه وزن 

جامعه مدرنعوامل  سنتی،  دوره  سه  در  همساالن(  مدرسه،  )خانواده،  مدرن  پذیری  و  خر  أ مت  اولیه 

آصفی    ،زمینه  در همین  بدیل مانده است. بیفرد و  ه همچنان نقش خانواده منحصرب،  است  دگرگون شده 

در کودکان  بدنی  فعالیت  کردن  ( چهار نقش را برای خانواده در نهادینه 29  ،2018و قنبرپور نصرتی )

،  2020)  1، لدوکس و جانستونکرامبلی  کنش.همی و  حام  ند از: الگو، مشوق، اکردند که عبارت  شناسایی

اجتماعی و حرکتی کودکان خود   هایمهارت  ،کردنوالدین باید با الگوبودن و تشویق   ،کردند  ( بیان32

نتایج    توسعه دهد.نیز  شناختی کودکان را  هایرا توسعه دهند و مدرسه ضمن ادامه این روند، مهارت

مادر نقش اساسی و حیاتی در تربیت، رشد جسمانی، پرورش   ،نشان داد(  25،  2018ملکوتی )  پژوهش

د.  ری و سازگاری اجتماعی کودکان دارپذیو شکوفایی احساسات و عواطف انسانی و همچنین جامعه

بررسی  بدنی  فعالیت  بر امور فرهنگی مثل    هانثیر آأ که همیشه ت  هستندازجمله عواملی    ها نیزرسانه

های  آموزان در مراکز ایالتروی دانش  پژوهش( با  385،  2019)  2و اشرف  ی چ  و،یژانگ،  ،  الر.  شده است

بیان »فرهنگ  های »رسانه  ،کردند  پاکستان  و  مهم  و  انبوه«  عوامل  تمذهب«    کننده بینیپیشرین 

  ، کردند( بیان290،  2018خسروشاهی و برقی )  بهادریآموز هستند.  دانش  ورزشی دختران  های فعالیت

پیشرسانه سواد   والدین  رسانهبینیای  مصرف  دانشکننده  استای  با  رسانه  ، عبارتیبه   ؛آموزان  ها 

،  بخشی  پژوهشکنند. نتایج  بر کودکان نیز باز میتأثیرگذاری  بر والدین راهشان را برای  تأثیرگذاری  

جتماعی با موضوع رشد و تربیت  ا  هایشبکه  ، نشان داد(  37،  2013ان )یهرطاو    نصیری، بختیاری

نژاد،  ، همتینژادد. منوچهری نثیر دارأ نحوه تربیت و آموزش کودکان توسط مادران ت برشدت کودک به

  هایسازمان  اقدامات های همساالن«، »خانواده و گروه  »اقدامات  (163،  2018)  نیفیارشو    رحمتی

« »  نهادهای  اقداماتغیردولتی«،  »  اقداماتدولتی«،  غیردولتی«،  و  دولتی  بخش    اقدامات مشترک 

 سازی فرهنگ بر نهادینه  ثرؤعوامل م  عنوانبه را    کننده«تسهیلاقدامات  نهادهای دینی و مذهبی« و »

نوجوانان   و  کودکان  در  کردندورزش  )شناسایی  ناظمیان  دیدگاه    ،کردبیاننیز  (  32،  2019.  از 

کان  دکو  بر  «رسانه»و    «همساالن»،  «مدرسه»عامل اجتماعی    سه  ، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

 ثیر را دارد. أ کمترین ت   «رسانه»ثیر و  أ بیشترین ت  «همساالن»  ، ثیرگذار هستند و در این بینأدبستانی ت

 
1. Crumbley, Ledoux & Johnston 
2. Laar, Zhang, Yu, Qi & Ashraf 



 1401، مرداد و شهریور 73شماره ،  14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                   264

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

شود که با تحوالت دوران بلوغ همراه خواهد شد شروع مینوجوانی    مرحله  ،کودکی  مرحله  شدنتمامبا  

مورگان،  ، اُکلی،  1لوبانز  پژوهش. نتایج  شودبرای دختران بسیار متفاوت از گذشته می  ویژهبهو شرایط  

  های کننده فعالیتبینیها و متغیرهای پیشانگیزه  ، داد  ( نشان124،  2012)  لریو م  ی سیکاتن، پوگل

  در»  ،«بردنلذت»  ، همچنین نشان داد  ؛نوجوان بسیار متفاوت است  نوجوان با پسران  ورزشی دختران 

نوجوان استرالیایی است. دختران   هایانگیزه  از  «مناسب  وزن  و  هیکل  داشتن»  و  «بودن  دوستان  کنار

زیبا«    اندام  نوجوان بریتانیایی »حفظ  برای دختران  ،( بیان کردند 826  ،2006)  2، کوبرن و فوسترآلندر

بریتانیایی به اهمیت   جوان    زنانشود، اگرچه  میمحسوب   بدنیفعالیت  مهم برای مشارکت در    ایانگیزه

تورزش  آینده  در  آن  مثبت  اثرات  و  زندگی  طول  در  »مدیریتأ کردن  داشتند.  »تعامل  کید    وزن«، 

»لذت و  دختران اجتماعی«  مشترک  دالیل  ازجمله  و    بردن«  برای   جوان    زناننوجوان  بریتانیایی 

  خانواده«، »امکانات»نگرشکردن«،  »آگاهی از فواید ورزش(  27،  2013عبداللهی )  کردن بود.ورزش 

مدرسه« انگیزه  و  ورزشی  و  را    های »انتظارات  دختران«  مشارکت  مهم  عنوانبهفردی  عوامل  ترین 

(  307،  2019نیا )بای و اصفهانیورزشی شناسایی کردند.    هایفعالیت  در  دبیرستانی  نوجوان دختران

والدین  حمایت» مدرسه»و    «شدهادراک  شایستگی»،  «اجتماعی  به   «جو  عوامل  را  بر  مؤثر  عنوان 

(  976،  2008)  3و همکاران  استکلر، کوهن،  یانگ .  شناسایی کردند   نوجوان  ورزشی دختران  مشارکت

درصورتیبیان فعالیت  اقدامات »که  کردند  مدارسترویجی  در    هایحمایت»با    «متوسطه  ورزشی 

حسینی و فرزان   شود.نوجوان می  ورزشی دختران  به استمرار فعالیت  توامان باشد منجر  «اجتماعی

»حمایت137،  2018) »حمایت  (  ازجمله  »حمایت   اجتماعی«  و  دوستان«  »حمایت  خانواده«، 

 اسدزاده و آزادی   ، یوسفی  پژوهش نتایج  د.  ندانکردن زنان ایرانی مؤثر میسایرین« را در استمرار ورزش 

 آموزان دانش  ورزشی  فعالیت  دوستان« و »احساس خودکارآمدی« بر  »حمایت  ،داد  نشان  (47،  2017)

 ثیر معنادار ندارد.  أ والدین« ت اما »حمایت ، یر معنادار داردأثمتوسطه شهر ارومیه ت مقطع دختر

ایط جدیدی  شود و زنان ایرانی در این دوران با شرسالگی را شامل میبیست تا چهلجوانی    ۀمرحل

اشتغال،   ازدواج،  دانشگاه،  غیرهخانه  فرزندپروری،   و   فرزندآوریازجمله  و  هستند  داری  .  مواجه 

، نوروزیزنان انجام شده است.    بدنیفعالیت  ثیر آن بر  أ پیشین نیز حول این شرایط و ت  هایپژوهش

پارسامهر  »تصویر   ،»تحصیالت«  »درآمد«،جنسیتی«،    »هنجارهای  ، (99،  2018)  سمی اقو    ملکی، 

.  شناسایی کردندورزشی زنان جوان    در مشارکت  دهنده سوق   عوامل  عنوان بهرا    بدن«  »مدیریت  و  بدن«
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و    «حاکم  فرهنگ»،  «خانواده»،  «شناختیعوامل روان »(  739،  2019)  نیاو حسینی   انفرز  ،حسینی

بر    عنوانبهرا    «تبلیغات» مؤثر  کردند.  ایرانی  جوان    زنانکردن  ورزشعوامل  و  قلیشناسایی  زاده 

ت  دارخانه  زنان  ورزشی  فرهنگ   یارتقا  دررا    ورزش  ( شبکه23،  2015سیدصالحی ) ثیرگذار أ ایرانی 

، بدن« افتادگی  از ترس» طلبی«،»لذت اندام«، »تناسب ، (309 ،2015قادرزاده و حسینی ) .دانستند

ورزش   فراگیری  و  شدنای»رسانه   و  طلبی«برابری » برای  زنان  دالیل  ازجمله  را  کردن ورزش« 

ترین مهم  عنوانبه کار را    و  فرار از فشار روانی تحصیل(  384،  2012)  1یان و کاردینالکردند.  شناسایی

،  2019پور )خطیبی و قلیشناسایی کردند.    کردنبرای ورزش   دختران دانشجوی چینی  هایانگیزاننده

برای انجام  ایرانی  بانوان  عنوان یکی از دالیل  به  شخصی«های»انگیزه  خود به  پژوهشدر نتایج    (153

  »حمایت(  917  ،2016)  2اسنایدرو    یسابو، اوگلسب  چ، یبگوو  ،کوکیاشاره کردند.  ورزشی    های فعالیت

شناسایی کردند.  نگرویی  زنان مونته   ورزشی  مشارکت  مهمعامل  دو    عنوانبهرا  «  خانواده« و »عالقه

نشان(  64،  2017)  3کوماری  پژوهش نتایج   انگیزانندهمهم  «مربی» و    «خانواده»  ، داد  نیز  های  ترین 

 قرار دارند.  در مرتبه بعدی »دوستان« و »آشنایان« و   هستندورزشکار هندی   دختران

وجود   هشود و شرایط جدیدی را برای زنان بسالگی میپنج  وچهل تا شصتمرحله میانسالی شامل  

حاجیانکنی  ، سلیمانیان  آورد.می شجاعیمی،  طاووسی زاده،  و  الگوی 316  ،2014)  زاده  ارائه  با   ) 

از فوایدی که فعالیت    ،دارندی که فعالیت بدنی مستمر  زنان میانسال  ،کردند   باورسالمت بیان  یافتهتوسعه 

درنتیجه   ؛اندهای مختلف را درک کردهناشی از ابتال به بیماری  هایبدنی دارد آگاه هستند و تهدید 

  ماندو ا  ، ناظمی مرتضاییاست.  بدنی  فعالیت  ترین انگیزه آنان برای  سالمتی در ابعاد مختلف آن مهم

»کسب(  63،  2015) بیماری  و   لذت  نیز  درمان  و  »پیشگیری  و  را  آرامش«  ترین  مهم   عنوانبهها« 

   آبی شناسایی کردند.  تفریحی هایمیانسال برای مشارکت در ورزش  های زنانانگیزه

ذکر شده    سالمندی   مرحله   عنوانبه  و بیشتر  سالگی پنج  وشصت  شصت تا  از  مختلف  های پژوهش  در

تجاریخلوصی  .ستا  فردی  هر  زندگی  مرحله  آخرین  کهاست   ا  ،  (  27،  2018)  دینزاشلییسمعو 

  »یادگرفتن   خانه«،  از  رفتن»بیرون   کمردرد«،  از  »پیشگیری  آرامش«،  »ایجاد  سالمتی«،  »حفظ

 سالمند برای مشارکت   های زنانترین انگیزهعنوان مهماندام« را به   تناسب  »حفظ  و  جدید«  هایمهارت

  ،کردند  ( بیان 49،  2010)  ی انهافر و    ، فرخی، خاکپورنوربخششناسایی کردند.    بدنی    های فعالیت  در

 

1. Yan & Cardibal 
2. Cooky, Begovic, Sabo, Oglesby & Snyder 
3. Kumari 



 1401، مرداد و شهریور 73شماره ،  14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                   266

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

بدنی  فعالیت  ایرانی برای پرداختن به    انهای سالمندترین انگیزهمهم  «جسمانی  آمادگی »و    «سالمتی»

در  عوامل  اگرچه  ؛هستند )سالمتی(  کندال  ند.هست  ثیرگذارترأ ت   سالمند  زنان  بارۀ پزشکی  و   1گوته 

سال از مشارکت در  پنج  وشصت یشتر از  سیاهپوست آمریکایی ب  انگیزه زنان،  کردند   ( بیان 6،  2016)

فعالیت  ، ورزشی  های فعالیت مزایای  از  »حمایت  های »آگاهی  سالمتی«،  برای    و   اجتماعی«  بدنی 

وپنج تا هفتادونُه  پنجاه( با بررسی زنان  73  ،2019)  2نار و لیختی، وست،  ، سون. وونگاستبردن«  »لذت

ه  شبکه روابطی که بین این زنان سالخورده ب،  رسیدند  نتیجه  این  به  ،کردندمی  ساله که راگبی بازی

ثیر مثبت  أ ثیر منفی و هم ت أ های رقابتی هم تها در ورزشدر استمرار مشارکت آن  است،  وجود آمده 

 دارد. 

زنان  بدنی  فعالیت  ثیرگذار بر  أ عوامل ت  مختلف گذشته به  هایپژوهشدر    ،که بررسی شدگونههمان

  ؛بوده است  زنان  مربوط به یک یا حداکثر دو مرحله از زندگی   پژوهشالبته هر    ؛ شده است  پرداخته

مراحل مختلف زندگی  در  بدنی  فعالیت  های زنان برای  دهندهروی سوق   پژوهشی تاکنون هیچ    ، عبارتیبه

های زنان برای  دهندهترین سوق این بود که مهم حاضر پژوهش له ئرو مس ازهمین ؛ه استمتمرکز نبود

در مراحل مختلف زندگی چه هستند؟ و در طی زندگی چه تغییراتی در این زمینه رخ    بدنی  فعالیت  

با استفاده   ،که در بسیاری موارد آقایان هستند ورزشی در سراسر کشورهای مدیران سازمان  دهد؟می

های سنی مختلف زنان برای های گروهدهندهتوانند درک بهتری از سوق می  حاضر  پژوهشهای  یافتهاز  

افزایش    بدنیفعالیت   با  و  باشند  اینکه  دهندهاین سوق تأثیرگذاری  داشته  میزان  توانند  میها ضمن 

ترغیب    بدنیفعالیت  را نیز به انجام  افراد غیرفعال    توانندمی  را افزایش دهند،  زنان فعال  بدنیفعالیت  

بسیار   تواند در ایران میورزشی زنان  حاضر برای افزایش مشارکت پژوهش های  یافته  ،عبارتی به ؛ کنند

 .  باشدکاربردی 

 

 روش پژوهش
  4مند نظامرویکرد    ،3بنیاد داده  یهنظرپژوهش    بود و در آن از روش   یفیک  هایپژوهشاز نوع    مطالعه  ینا

ها و  ازجمله مصاحبه   ؛شودیداده محسوب م  یزچهمه  ،بنیادداده  یهنظرپژوهش    استفاده شد. در روش

مقاالت، مصاحبهمتن )کتب،  و    یها ها  نمونهغیرهمنتشرشده  ا  یریگ(.  نوع    ،پژوهش   روش  یندر  از 
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 کند یم  یداادامه پ   ییو تا جا   شودیزمان انجام م هم  هادادهیلو تحل  یآور است و جمع  نظری  یریگنمونه 

»پرسش«   هادادهیلروش تحل  ،بنیادداده  یهنظر  پژوهش  روش  دربرسد.    ینظر  به اشباع  پژوهشگرکه  

  بنیاد داده  یهنظر  پژوهش  که با روش  هایییهنظر  در ارائه   ،ذکر است  شایان.  استمستمر    «یسهو »مقا

 هستند خاص  ی  در زمان  خاصای  یدهپد   ره دربا  هایه نظر  ینچون ا  یست؛مدنظر ن  یاییپا  ، شوندیانجام م

  یهاها و مکانها را به زمانآن توانیو لزوماً نماند پژوهشنظر در زمان مد یده پد کننده یینو فقط تب

ی، روایی مربوط  کمّ  هایپژوهشدر  باشند.   را داشته  ظرفیت  یناگرچه ممکن است ا  ؛داد  یمتعم  یگرد

  کلی   ی هاالؤس  ،مند مبنیاد رویکرد نظاداده  نظریه  پژوهش   اما در روش  ،شده است  طراحی  های ال ؤبه س

 « مدل یا نظریه»  شده و »مقوالت« شناسایی  مشخص و استاندارد هستند و معیار روایی را برای  تحقیق

  ها شوندهمصاحبه ییدأ ت یقطر از یا یزنمدل یا نظریه ، مقوالت ییروادهند.  شده مدنظر قرار میطراحی 

بعد از    یز نحاضر  پژوهش  . در  گیردصورت میها  به داده  پژوهشگر  استناداز طریق    یانخبگان    یید أ ت  یا

ها دختران و زنان  آناز  نفر    153که    طی یک سال   نفر  159با    یافتهساختاریمهن  ی هاانجام مصاحبه

شد.    لحاص  ینظر  تبط، اشباعمرمتون تخصصی    یبررسهمچنین  ساله بودند و    هفت تا هفتادوهشت

جامعه   ،زندگی قرار داشتند  مختلف  مستمر داشتند و در مراحل  بدنیفعالیت  که    ایرانی  زنان  ،واقعدر

 یطبه شرا  ،مند نظامرویکرد    بنیادداده  یهنظر  پژوهش  در روش  یاصل  های ال ؤسبودند.    پژوهشهدف  

واکنش  گر،مداخله   یط شرا  ای،زمینه  یطشرا  علّی،  پ کنش/  ب  یو چگونگ   یامدها ها،  مقوالت    ینروابط 

  شده ییمقوالت شناسا  محوری،  یدر مرحله کدگذار   کهیطورهب  اند؛مربوطنظر  مد  یدهشده در پدکشف

  یم و معموالً با ترس  شوندیم  یبنددسته  ینعناو  ینبا هم  مستطیلدر شش    باز  یکدگذار  هدر مرحل

رویکرد در    ها الؤس  تیابودن کلمشخص  کهنیا  یشترب  یح. توضشوندیگزارش م  پارادایمی  یشکل الگو

رویکرد  فرد  ه از مشخصات منحصرب  هاالؤس  ینبود و ا  1و استراوس   یزرموضوع مورد اختالف گل  ، مندنظام

  مختلف  در مراحل  بدنیفعالیت  برای    ایرانی   زنان  هایدهندهسوق     ،رضحاپژوهش  در  .  هستندمند  نظام

شرایط زیرمجموعه  نظریه  ندبود  علّی   زندگی  در  طراحیو  و  عوامل  پردازی  بر   عنوان بهعلّی    مدل 

تدهندهسوق  شد.  أها  مصاحبهکید  انتخاب  روشروش  از  ترکیبی  ای،  مرحله   ایهای خوشهشوندگان 

بدنی  فعالیت    هایدهندهسوق بندی  منظور شناسایی و دستهبه  ،عبارتیبه  ؛دردسترس بود  و  هدفمند

شوندگان در  نظری انجام شد. انتخاب مصاحبه  گیریجداگانه نمونه  ، در هر مرحله از زندگی  ایرانی  زنان

ازآنجاکه مصاحبه   .شدحاصل    ینظر  اشباع  کهییتاجاصورت هدفمند و دردسترس بود  هر مرحله نیز به

 

1. Glaser and Strauss 
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انجام  ها نیز مصاحبه  با والدین آن  شت، دان   زیاد تنهایی اعتبار  ساله به  هفت تا دوازدههای  با دختربچه 

اما   شد،   مادران مصاحبهنفر از    17با    ،تری در این مرحله داشتندشد و ازآنجاکه مادران نقش پررنگ

  شمارۀ یک   شوندگان در جدولیفی مصاحبه توص  های . ویژگیبودشش نفر  شونده  تعداد پدران مصاحبه

  بنیاد رویکرد دادهنظریه  پژوهش  که از روشاست، پژوهشگرانی    شایان ذکرارائه شده است. همچنین  

  پژوهش   گانه این روشتوانند برخی از مراحل سه می  پژوهش   به هدف   بسته  ، کنندند استفاده میمنظام

نیز می استفاده کنند و  تنها مقوالتی  را  و دسته را  توانند  یا    ، اندبندی کردهکه شناسایی  ارائه دهند 

یافته  پردازی کنند  نظریه  به شکل یک مدل جمعیا  را  خود  و گزارش  های  و    )کوربین  کنندبندی 

که به کل شرایط حاکم  ارائه نشده است  پارادایمی    رو در این مقاله، الگویینااز  ؛( 306،  2012،  استراس

 دهنده بود. تمرکز بر سوق  ،رضحا پژوهشزیرا هدف   باشد؛ مربوط ایرانی  زنان بدنیفعالیت بر 
 

 ها شوندههای توصیفی مصاحبهویژگی -1جدول 
Table 1- Descriptive Characteristics of the Interviewees 

 
 

 نتایج 
  زنانهای  دهندهترین سوق بندی و بررسی تغییرات مهمدسته  ، شناسایی  پژوهشاین  ازآنجاکه هدف  

در قالب جداول و شکل    پژوهشهای  یافته  ،در مراحل مختلف زندگی بود  بدنیفعالیت  برای    ایرانی

  بدنیفعالیت  برای    ایرانی  زنانهای  دهندهسوق   شمارۀ دو تا شمارۀ شش، . در جداول  شده استارائه  
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  ی هادهندهروند تغییرات سوق   ۀدربار  شمارۀ یک،. در شکل  در پنج مرحله از زندگی ارائه شده است

  شمارۀ دوپردازی شده است. در شکل در مراحل مختلف زندگی نظریه بدنی فعالیت برای  ایرانی زنان

 و پیامدها، مدل طراحی شده است.   بدنی  فعالیت  ،بر یکدیگر ها دهندهثیر سوق أت بارۀدر
 

 مرحله کودکی ثانویه  بدنیفعالیت های دهندهسوق -2جدول  
Table 2- Drivers of Physical Activity in Secondary Childhood 

 مقوالت 

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts  

 مروجان 

Promoters 

 مادر 

Mother 

هدایت  زیاداهمیت   مادر،  برای  الگوبودن،  دختربچه  کردن، 

مشاور    ، کردنبودن، تشویقکنشکردن، همکردن، حمایتترغیب

 بودن 

 خانواده 

Family 

اعضای  و  دانش  تجربه   آگاهی  اعضای  خانواده،  خانواده،    ورزشی 

اهمیت    وضع خانواده،  خانواده،    زیاد مالی  برای  کودک 

همترغیب الگوبودن،  حمایتکنشکردن،  کردن،  بودن، 

 دادن مشورت ،کردنتشویق

 همساالن 

Peers  
 های فامیلدختربچه ،ه دورهمکالسی، دختر همسایه، خواهر هم

 ها رسانه

Media 

)شبکه  هایرسانه اپلیکیشن  هاینوین  و  موبایل  ها،  اجتماعی 

 ، (غیره ها وها، خبرگزاریسایتوب

رادیو، سینما، مجله  های رسانه  )تلویزیون،  ها،  ها، روزنامهسنتی 

 (  غیره  بیلبوردها و

وزارت  

 وپرورش آموزش

Ministry of 

Education 

  مدارس، بودجه  ورزشی  مدارس، تجهیزات و لوازم  ورزشی  اماکن

اهمیت  ورزشی به    دادن مدارس،  ورزشی،    هایفعالیتمدارس 

مسابقات در    برگزاری  مدارس  مشارکت  مدرسه،  در  ورزشی 

اهمیت  مسابقات مدارس،  بین  زنگ  ورزشی  به  مدارس  دادن 

آموزان در زنگ  دانش  بدنیفعالیت  دادن مدارس به  ورزش، اهمیت

ورزش، داشتن    فنی معلم   ورزش، تخصص  تفریح، کاریزمای معلم

 ورزش   ورزشی، انگیزاننده بودن معلم  علومورزش متخصص    معلم
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 بدنی مرحله کودکی ثانویه  های فعالیت دهندهسوق -2جدول ادامة 
Table 2- Drivers of Physical Activity in Secondary Childhood 

 مقوالت

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts 

 های فردی ویژگی

Individual 
Characteristics 

 استعداد 

Talent 

شناختی،    هایذهنی، توانایی هایجسمانی، توانایی هایتوانایی
 روانی -روحی هایتوانایی

 شخصیت 

Character 
 قهرمانی  یای ؤگرا، داشتن رگرا، رقابتهیجان

 بودن پرانرژی

Being Energetic 
 فعالی بودن، بیشپرانرژی

 های شخصیانگیزه

Personal 
Motivations 

 گرایی تجربه

Interested in 
Experience 

مند به  هکردن، سرگرمی، عالق هیجان، انگیزه بازی  انگیزه تجربه
 گروهی  تعامالت

 داشتن آگاهی

Aware  
 کردن  ورزشاهمیت بارۀ داشتن در آگاهی

 های سالمتی چالش

Health 
Challenges 

 اسکلتی  ناهنجاری

Musculoskeletal 
Abnormalities 

اسکلتی، توصیه پزشک یا  - های عضالنیداشتن ناهنجاری
 متخصص حرکات اصالحی 

 
 دختران نوجوان  بدنیفعالیت های دهندهسوق -3جدول 

Table 3- Drivers of Physical Activity in Teenage Girl 
 مقوالت 

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts  

 های شخصیانگیزه
Personal 

Motivations 

 زیبایی اندام 
Body Beauty 

 تیپیجذاب، خوش اندام، هیکل تناسب

 یاپردازی ؤر

Dreaming  
 ورزشی  سیس باشگاهأشدن، تثروت، مربی و کسب شهرت 

 سالمتی 

Health  

ذهنی،  روانی، سالمتی جسمانی، سالمتی روحی، سالمتی سالمتی
گرفتن،  روانی، انرژی  اضافه، تخلیه فشارهای  انرژیشادشدن، تخلیه  

 بازشدن ذهن 
 خود ارزشی  

Valuing 
Myself 

قائل اعتمادبهارزش  باالبردن  خود،  برای  غنیشدن  سازی  نفس، 
 بودن  فراغت، اجتماعیاوقات

 عالقه 

Interest in 
Sports 

عالقه به یک رشته ورزشی، عالقه به جو باشگاه ورزشی، عالقه به  
 بازی مربی، رفیق

 اعتیاد به ورزش 

Sport 
Addiction 

 گرفتن با ورزش اعتیاد به ورزش، آرامش
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 بدنی دختران نوجوان های فعالیت دهندهسوق -3جدول ادامة 
Table 3- Drivers of Physical Activity in Teenage Girl 

 مقوالت

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts 

 مروجان 
Promoters 

 پدر  

Father  
 کنشی پدر پدر، همپدر، حمایت پدر، تشویق  اجازه 

  خانواده

Family  

  خانواده، وضع   ورزشی اعضای  خانواده، تجربه   آگاهی اعضای  و  دانش 
کردن،  کردن، تشویقکردن، الگوبودن، حمایتترغیبمالی خانواده، 

 دادن مشورت
 پرورش  و آموزش

Ministry of 
Education 

  ورزشی آموزش  پرورش، مسابقات   و  استعدادیابی آموزش   هایبرنامه
 ورزش  پرورش، ترغیب و تشویق معلم و

 ورزش  متولیان

Sports 
Trustees 

مسابقات مدارس، مسابقات شهرستان، مسابقات استانی، مسابقات  
 کشوری، مسابقات باشگاهی  

 رسانه 

Media  

مسابقات فیلمدیدن  دیدن  بازیگران  ورزشی،  دیدن  اکشن،  های 
 اندام خوش

 قهرمانان ورزشی 

Sports Heroes 
 قهرمانان ورزشی خانم 

 پزشکان 

Physicians  
 مقاالت علمی مرتبطتوصیه پزشک، انتشار 

 مربی 

Trainer 

مربی   کاربلد،  مربی  بااخالق،  مربی  باسابقه،  مربی  دانش،  با  مربی 
 کاریزماتیک 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 
 های جسمانی شخصیت، استعداد، ویژگی

 های سالمتی چالش
Health 

Challenges 

 های سالمتی چالش

Health 
Challenges 

اسکلتی، توصیه پزشک یا متخصص  -های عضالنیداشتن ناهنجاری
 حرکات اصالحی 
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 زنان جوان  بدنی فعالیت های دهندهسوق  -4جدول 
Table 4- Drivers of Physical Activity in Young Women 

 مقوالت 

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts  

 های شخصیانگیزه
Personal 

Motivations 

 زیبایی اندام 

Body Beauty 

هیکل، تناسب اندام با لباس ها، تصویر بدنی مناسب،    زیبایی

 تناسب اندام، کاهش وزن 

بودن و  اجتماعی

 یابی دوست

Socializing & 

Finding Friend 

 گروهی، کار تیمی بودن، تعامالتیابی، اجتماعیدوست

 اعتیاد به ورزش 

Sport Addiction 

با   پیداکردن  آرامش  ورزش،  پرستش  ورزش،  به  اعتیاد 

 کردن ورزش

 آگاهی و دانش 

Awareness and 

Knowledge 
 کردن آگاهی از فواید ورزش، تجریه فواید ورزش

طلبی و  برابری

 جویی برتری

Equality & 

Superiority 

 جویی مرد و زن جویی، رقابت زنانه، برابریبرتری

تخلیه انرژی و فشار  

 روانی 

Discharge of 

Excess Energy & 

Stress Relief 

انرژی اضافه، تخلیه فشار روانی، هیجان   ، فرار از  زیادتخلیه 

 رفتن از خانه درگیری ذهنی، فرار از فشار از زندگی، بیرون

 عالقه و استعداد 

Interest and 

Talent 

 استعدادداشتن، عالقه به یک رشته ورزشی
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 بدنی  زنان جوان های فعالیت دهندهسوق  -4جدول ادامة 
Table 4- Drivers of Physical Activity in Young Women 

 مقوالت

Categories 

 زیرمقوالت

Subcategories 

 مفاهیم

Concepts 

 مروجان 
Promoters 

 خانواده و آشنایان 

Family and 

Acquaintances 

تشویق پدر، تشویق مادر، تشویق برادر، تشویق خواهر، تشویق  

 آموزی همسر، تشویق دوستان، عبرت

 ها رسانه

Media  

اپلیکیشن  رسانه و  موبایل  اجتماعی،  های  )شبکه  نوین  های 

های سنتی (، رسانهغیره   ها وخبرگزاریها،  سایتهای آن، وب

مجله رادیو،  روزنامه)تلویزیون،  بیلبوردها  ها،  غیرهها،  (،  و 

 غیرهها، اخبار ورزشی و های سینمایی، سریالفیلم

 ورزش  متولیان

Sports Trustees 

مسابقات  مسابقات  دانشگاهی،  مسابقات    ورزشی  کارمندی، 

  ای، مسابقات استانی، مسابقات منطقه  شهری، مسابقاتدرون

 کشوری 

 ورزشی قهرمانان 

Sports Heroes 
 قهرمانان ورزشی زن، هیکل جذاب زنان ورزشکار 

 پزشکان 
Physicians 

 توصیه پزشکان، انتشار نتایج مقاالت علمی مرتبط

 های فردی ویژگی

Individual 

Characteristics 

 های فردی ویژگی

Individual 

Characteristics 

 زندگی  سبک های جسمانی، شخصیت، ویژگی

 های سالمتی چالش
Health 

Challenges 

 های سالمتی چالش
Health Challenges 

ناهنجاری عضالت،  حجم  کاهش  چربی،  وزن  های  افزایش 

 اسکلتی-عضالنی
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 زنان میانسال  بدنی فعالیت های دهندهسوق -5جدول 
Table 5- Drivers of Physical Activity in Middle-Aged Women 

 مقوالت 

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts  

 های شخصیانگیزه
Personal 

Motivations 

 دانش و آگاهی 
Awareness 

and 
Knowledge 

آگاهی  تحصیالت تجربه  آگاهیفردی،    عالی،  ورزشی    نزدیکان، 
تجربه تجربه   شخصی،  نزدیکان،  تجربه  ورزشی  دوستان،    ورزشی 
 ورزشی آشنایان 

 خود ارزشی 
Valuing 
Myself 

همساالن،    دادن اهمیت با  تعامل  ورزش،  به  اعتیاد  خود،  به 
 صحبتی، درد دل کردن هم

 ترس و پیشگیری
Fear and 

Prevention 

پیری،    ترس ترس  ترساز  چاقی،  پوکی  از  ترساز  از    استخوان، 
از افزایش وزن،   های دوران میانسالی و سالمندی، پیشگیریبیماری

از   خیرانداختن یائسگی، پیشگیریأتاستخوان، به از پوکی پیشگیری
پیشگیری پیشگیری  دیابت،  باال،  قندخون  چربی  از  باال،    از  خون 

واریس،    پیشگیری بیماری  پیشگیریاز  پیشگیریاز  قلبی،  از    های 
 آرتروز زانو 

 درمانی حرکت
Movement 

Therapy 

باال، درمان چربی باال،    درمان قندخون  باال، درمان فشارخون  خون 
بیماری قلبیدرمان  عوارض  -های  درمان  دیابت،  درمان  عروقی، 

گردن درمان  کمردرد،  درمان  پادرد،  درمان  درمان  درد،  جراحی، 
واریس، درمان آرتروز، بهبود گوارش، بهبود آسم، درمان چاقی، فرار  
تنظیم  افسردگی،  درمان  عصبی،  فشارهای  کاهش  درماندگی،  از 

 خواب 

 مروجان 
Promoters 

 ان پزشک
Physicians 

  ها، توصیه خانه پزشکی در رسانه  هایشخصی، توصیه توصیه پزشک
 محله  بهداشت

 فامیل خانواده و 
Family & 

Acquaintances 

 فامیل فرزندان، تشویق همسر، تشویق تشویق

 همساالن 

Peers  
 همسایه، دوستان، آشنایان 

 رسانه  

Media  
 رسانه ملی، اینستاگرام 

 های فردی ویژگی
Individual 

Characteristics 

 های فردی ویژگی

Individual 
Characteristics 

 زندگی  سبک های جسمانی، ویژگیشخصیت، 

 های سالمتی چالش
Health 

Challenges 

 های سالمتی چالش

Health 
Challenges 

 یائسگی، پوکی استخوان، انواع بیماری 
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 سالمند زنان بدنی فعالیت های دهندهسوق -6جدول 
Table 6- Drivers of Physical Activity in Older Women 

 مقوالت  

Categories 
 زیرمقوالت

Subcategories 
 مفاهیم

Concepts  

 های سالمتی چالش 
Health 

Challenges 

 هابیماری
Diseases  

پوکی واریس،  افسردگی،  استرس،  کمردرد،  زانودرد،  استخوان،    پادرد، 
چربی باال،  رگ   قندخون  گرفتن  باال،  فشارخون  باال،  دست،  خون  های 

عوارض   بدندیابت،  تیروئید،  عضالنی،  ضعف  پارکینسون،  درد،  داروها، 
درد، اعصاب ضعیف، ناراحتی معده، کبد چرب، سکته مغزی،  استخوان

 اختیاری ادرار، آرتروز گردنبندآمدن زبان، بی
 جراحی

Surgery  
 جراحی پا، جراحی  عمل 

 تنهایی 

Loneliness 
هم  به  نیاز  همسر،  فوت  داشتن،  تنهایی،  منزل،  صحبت  در  بیکاری 

 سررفتن حوصله 
 ترس 

Fear  
 های درمانیاز هزینه از مرگ، ترس از بیماری، ترس  ترس

 مروجان
Promoters 

 انپزشک

Physicians  
پزشکانی   توصیه  محله،  بهداشت  خانه  توصیه  پزشک شخصی،  توصیه 

 های جمعی  حاضر در رسانه

 خانواده 

Family  
تشویق فرزندان، تشویق همسر، تشویق پسر، خانواده ورزشکار، همسر  

 ورزشکار، تشویق خواهر شوهر 

 همساالن

Peers  
های  ورزشی خانم -تفریحیتشویق دوستان، تشویق خانم همسایه، برنامه  

 هاهای سالمندان در پارکمحله، تشویق دوستان شوهر، فعالیت گروه
 ها رسانه

Media  
 رسانه ملی، اینستاگرام 

 های شخصی انگیزه
Personal 

Motivations 

 دانش و آگاهی

Awareness and 
Knowledge 

ورزشی شخصی،   نزدیکان، تجربه  فردی، آگاهی  عالی، آگاهی  تحصیالت
 ورزشی آشنایان ورزشی دوستان، تجربه ورزشی نزدیکان، تجربه تجربه

 خود ارزشی 

Valuing Myself 
صحبتی،  به خود، اعتیاد به ورزش، تعامل با همساالن، هم  دادن اهمیت

 درد دل کردن 

 درمانیحرکت

Movement 
Therapy 

درمان فشارخون باال، درمان  خون باال،    درمان قندخون باال، درمان چربی 
عروقی، درمان دیابت، درمان عوارض جراحی، درمان  -های قلبیبیماری

پادرد، درمان کمردرد، درمان گردن درد، درمان واریس، درمان آرتروز، 
کاهش  درماندگی،  از  فرار  چاقی،  درمان  آسم،  بهبود  گوارش،  بهبود 

 فشارهای عصبی،  درمان افسردگی، تنظیم خواب 
 های فردی یویژگ

Individual 
Characteristics 

 های فردی ویژگی

Individual 
Characteristics 

 زندگی سبک  های جسمانی،شخصیت، ویژگی
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 زندگی مختلف ایرانی در مراحل   بدنی زنانها بر فعالیت  دهندهتأثیر انواع سوق -1شکل 

Figure 1- The Effect of Different Types of Drivers on the Physical Activity of 

Iranian Women in Different Stages of Life 
 

 
 زندگی مختلف بدنی در مراحل ایرانی برای فعالیت  های زناندهندهمدل چگونگی تأثیر سوق -2شکل 

Figure 2 - Model of the Effect of Iranian Women Drivers for Physical Activity in 

Different Stages of Life 
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فردی«، »مروجان«،    هایمقوالت »ویژگی  ،نشان داده شده است  شمارۀ دوکه در شکل    گونههمان

در    ایرانی  زنان  بدنیفعالیت  اولیه برای    هایدهندهسوق شخصی«    هایسالمتی« و »انگیزه  های»چالش

فعالیت  فرد پیامدها و فواید   ،بدنی فعالیت  انجام  البته بعد از    ؛شوندمراحل مختلف زندگی محسوب می

  تأثیرگذاری باعث تعدیل    بدنیفعالیت  تجربه خواهد کرد و تجربه پیامدهای    طور شخصیبهرا    بدنی

انعکاسی است و نه    هایمدل  شده از نوعمدل طراحی  ،مل اینکهأ تدرخور  نکته  خواهد شد.    اولیهعوامل  

نه اینکه با یکدیگر ترکیب شوند و مقوله جدید را    ،پذیرند ثیر میأ ترکیبی؛ یعنی مقوالت از یکدیگر ت

مقوله  ه  ب سه  همچنین  آورند.  با    «یسالمت  یها»چالش  و  »مروجان«  «،یفرد  یهایژگی»ووجود 

  یدر مراحل مختلف زندگ  ایرانی  زنانبدنی  فعالیت  روی    «یشخص  ی هازهی»انگبر مقوله  تأثیرگذاری  

با اثرگذاری بر    «یسالمت  یها»چالش  و  »مروجان«  «،یفرد  یهایژگ ی»وسه عامل  گذارند.  ثیر میأ ت

که در شکل    گونههمان ، اماگذارندثیر میأ ت   ایرانی  زنان  بدنیفعالیت  روی    «یشخصیها  زهی»انگعامل  

زندگی متفاوت    مختلف  هرکدام از این عوامل در مراحلتأثیرگذاری    ،نشان داده شده است  شمارۀ یک

سنین    ،مثالعنوان به  ؛است باعث    بیشتردر  گاهی  بیماری  یک  حتی  وجود  موارد  از  بسیاری  در 

شود. در این  می  توسط وی  مستمربدنی  فعالیت  درمانی در فرد و پیگیری  وجودآمدن انگیزه حرکتهب

سایر   است ممکنبا استمرار آن و   کرده است را شروع  بدنی فعالیت درمانی  فرد با انگیزه حرکت ، مثال

  ،که بیان شد   گونهاما همان  ،دنخصی وی را تعدیل ک ش  هایانگیزه  ، بدنیفعالیت  فواید و پیامدهای  

بدنی  فعالیت    دهنده وی برایق ترین سومهم  -سالمتی است  که زیرمجموعه مقوله چالش-  بیماری

در حال حاضر    در  ،گیری توضیح داده خواهد شدنتیجه   و  که در بحث  طورهمچنین همان بوده است.  

جوانی و  نوجوانی  ایرانی  شخصی  هایانگیزه  مقوله   مراحل  زنان  و    ترینقوی  تنهاییبه  ،دختران 

رو مدل  ین ااز  ؛ثیر کمتری دارندأ ها تدهندهسوق و سایر    استبدنی  فعالیت  ها برای انجام  آن  دهندهسوق 

زندگی    همه مراحل  ،ایرانی  زنان  بدنی فعالیت  های  دهندهسوق ای طراحی شده است که همه  گونه به

 د. نداشته باش بر را در ایرانی زنان

 

 گیریبحث و نتیجه 
  زنان  هایدهندهسوق   ترینمهم  تغییراتروند    بررسی  و  بندیدسته   شناسایی،   ،حاضرپژوهش    هدف 

آنان  مختلف  مراحل  دربدنی  فعالیت    برای  ایرانی یافته   زندگی  نشانبود.  کلی   ،داد  ها  دسته  چهار 

عبارت  ایرانی  زنانبرای    بدنی فعالیت  دهنده  سوق  که  دارند  وجود  زندگی  مختلف  مراحل  از:  ادر  ند 

انگیزه از این دسته   ؛سالمتی  هایدی و چالشفر  هایشخصی، ویژگی  هایمروجان،  ها  البته هرکدام 
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فراوان مهم  مفاهیم  و  زیرمقوالت  اعضایدارند  )مقوالت(  رسانه  .  دوستان،  همساالن،  ها،  خانواده، 

از   ورزشی و متولیان  ورزشی، مربیان  مدارس، قهرمانان  و  پرورش  و  آموزش  پزشکان، وزارت ورزش 

ترین  زندگی از مهم  جسمانی و سبک  هایشخصیت، استعداد و ویژگی  هستند.  مروجانترین  جمله مهم

ویژگی وزن،  اضافه  و   اسکلتی، چاقی-عضالنی  هایناهنجاری  اند. فردی  هایمفاهیم موجود در دسته 

 اند؛ همچنین سالمتی  های ترین چالشجراحی از مهم  ها و عمل استخوان، انواع بیماری   یائسگی، پوکی 

جویی، طلبی، برترییابی، اعتیاد به ورزش، آگاهی و دانش، برابری بودن و دوستاندام، اجتماعی  زیبایی

پیشگیری از بیماری و    و  خود، ترس   برای  شدن  قائل   فشار روانی، عالقه، ارزش  انرژی، تخلیه  تخلیه 

مهمحرکت  از  انگیزهدرمانی  زن  هایترین  زندگی  مختلف  مراحل  در  محسوب  شخصی  ایران  در  ان 

د که  دا  نیز نشان  حاضرپژوهش  های  یافته  ،کید کرده بود أ ت (  96،  2015کائیم )  که  گونهشوند. همانمی

سوق   حال  در این  از  هرکدام  اثرگذاری  ودهندهحاضر  است  متفاوت  زندگی  مختلف  مراحل  در    ها 

خألی  توجهبی از  موضوع  این  و  به  مهم  بسیار  در  درخور  های  و    هایپژوهشتوجه  گذشته 

مروج   عنوانبهخانواده در همه مراحل زندگی    ،مثالعنوان به  ؛ربط استذی  های مدیرانگیری تصمیم

اعضای خانواده در طی  تأثیرگذاری  اما حتی    ،ثیرگذار استأ ت  ایرانی  زنانبر دختران و    بدنی فعالیت  

به شکلی که مادر در کودکی، پدر در نوجوانی، همسر   ؛ زنان نیز متفاوت استمراحل مختلف زندگی  

ترین نقش را در بین اعضای  در جوانی، همه اعضای خانواده در میانسالی و فرزندان در سالمندی مهم

اری  تأثیرگذتر اینکه میزان  کنند. مهمبازی میبدنی  فعالیت  به    ایرانی  زناندادن  خانواده در رابطه با سوق 

شده، در مراحل مختلف زندگی در نوسان و بسیار  شناسایی یهادهندهسوق  هریک از این چهار دسته

ثانویه،  کودکی  در مرحله   ، داده شده است  یک نشانشمارۀ که در شکل    گونهتوجه است. هماندرخور  

های ایرانی به  چه دادن دختربر سوق بثیر را  أسالمتی کمترین ت  هایثیر و چالشأ مروجان بیشترین ت

ثیر بسیار زیادی در این مرحله أ فردی نیز ت هایشخصی و ویژگی هایالبته انگیزه ؛دارند  بدنیفعالیت 

، مادران  بدنیفعالیت  های  دهندهثانویه از بین همه سوق   کودکی  در مرحله  ،داد   ها نشاندارند. یافته

توانند وارد  را دارند. این مادران هستند که میترین نقش  گیرند( مهم)که در دسته مروجان جای می

گیری بررسی کنند  محیط مدرسه دخترانه و همچنین باشگاه دخترانه شوند و شرایط را برای تصمیم

به    توجه  با  ،عبارتی به  ؛ ها هستندبرای ورود به این محیط  هاترین مشاور و هدایتگر دختربچه و مهم

حاضر سایر مروجان    حال  در  ،اجتماعی ایران-اقتصادی و همچنین شرایط فرهنگی-مدیریتیشرایط  

ترویج  درخور  ثیر  أ ت بر  دختربچه   بدنی  فعالیت  توجهی  ندارند بین  ایرانی  همان  ؛های  که ه  گونالبته 

و    عالقهکه  کید شد  أ نیز ت  حاضرپژوهش  های  در یافته  ند، بیان کرد  (67،  2018حمیدی و همکاران )
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دختربچه  فعالیتانرژی  انجام  برای  به  هایها  و  است  زیاد  بسیار  گروهی  و  هیجانی  به  بدنی  شدت 

و همین موضوع باعث شده است که با وجود    ند مندهورزشی هیجانی و پرشور و نشاط عالق  هایمحیط

میزان   ،اقتصادی در این مرحله از زندگی آنان وجود دارد-های فراوانی که در حوزه مدیریتیچالش

از سایر مراحل زندگیآنبدنی  فعالیت   نادری و    هایپژوهششان باشد. در  ها در این مرحله بیشتر 

بر   (317،  2011آکر و همکاران )( و ون597،  2012لوپرینزی و همکاران )(،  159،  2020همکاران )

پژوهش  های  اما یافتهاست،  کید شده  أ اهمیت نقش معلمان و مدارس در این مرحله از زندگی زنان ت

کم  حال  در  د، دا  نشان   حاضر   نقش  ایران  در  عوامل  این  ترویج  حاضر  در  بین  بدنی  فعالیت  رنگی 

یافتهدختربچه  دارند.  ایرانی  نتایج    حاضر  پژوهش  های  های  با  این مرحله  و    هایپژوهشدر  قربانی 

که    (32،  2020کرامبلی و همکاران )( و  29،  2018، آصفی و قنبرپور نصرتی )(113،  2018نیا )جمعه 

ترویج   در  خانواده  نقش  دختربچه بدنی  فعالیت  بر  تبین  همسوأها  داشت  نتایج    ،تسکید  با  اما 

که از بین اعضای خانواده بر نقش   (37،  2013بخشی و همکاران )و    (25،  2018ملکوتی )  هایپژوهش

 بیشتر همسوست.  ،کید بیشتری داشتأ مادر ت 

ها  ثیر بسیار زیادی بر شرایط زندگی آنأ کنند که ت یند بلوغ را طی میانوجوانی فر  دختران در مرحله

بهمی بلوغ  که  تحوالتی  دخترانگذارد.  بر  طبیعی  می  طور  فرهنگی   برعالوه  ،دگذارنوجوان  -شرایط 

  بدنیفعالیت  های  دهندهسوق   تأثیرگذاری  تا  شود  ایران و محیط زندگی آنان باعث می  کنونیاجتماعی  

 توجه   ثانویه آنان نیز تغییرات مهمی پیدا کند. با  کودکی  مرحله  در مقایسه بانوجوان ایرانی    در دختران

اجتماعی  -های متعدد فرهنگی با چالشبدنی فعالیت ایرانی برای   یک دختر نوجوان کنونی،  به شرایط

کند و  شدت کاهش پیدا میمروجان در این مرحله به   تأثیرگذاریاقتصادی مواجه است و  -و مدیریتی 

دختران  انگیزه  تنها  که  دارند   هاینوجوانی  قوی  بسیار  ت میبدنی  فعالیت  به    ،شخصی  ثیر  أ پردازند. 

  های ثیر چالشأ و ت یابد  میکودکی کاهش    مرحله  در مقایسه بانوجوانی    فردی در مرحله  هایژگیوی

هایی که  به شرایط و چالش  توجه  حاضر با  حال  در  ،داد   ها نشانکند. یافتهسالمتی افزایش پیدا می

  بدنی فعالیت را در  ترین نقشایرانی است که مهم  نوجوان این پدر دختر ،وجود دارد، از میان مروجان

شود و اگر  نیاز محسوب مینوجوان ایرانی پیش  دختران بدنی  فعالیت  کند. اجازه پدر برای  می  وی بازی

آنان دارد.    بدنیفعالیت  بر شدت و استمرار    زیادیثیر بسیار  أ ت   ،این اجازه با تشویق نیز همراه باشد

نوجوان    دختران  بدنیفعالیت  اگرچه پدران نقش اساسی در بین مروجان    ،داد  ها همچنین نشان یافته

فعالیت  نوجوانی است که    دهنده دخترانترین سوق شخصی مهم  هایحاضر انگیزه  حال  در  ،ایرانی دارند

پدر در زیرمجموعه   ،داده شده است  نشان  شمارۀ دوکه در شکل    گونههمان  ، عبارتیبه  ؛دارند بدنی  
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انگیزه  مروجان، مقدم یافته  ،شخصی است  هایبر  ترین مهم  عنوانبهاندام«    »زیبایی  ،دادها نشاناما 

قوی  انگیزه برای    دهنده دخترانترین سوق شخصی،  ایرانی  با  ؛است  بدنی فعالیت  نوجوان    همچنین 

 برای  ازیدیاپرؤر ،وجود آمده استه هایی که بآگاهی جامعه و فرصت و  دانش باالرفتن سطحبه   توجه

ثیر زیادی بر انگیزش آن دسته از أ شدن، سالمتی، خودارزشی، عالقه و اعتیاد به ورزش نیز تقهرمان

  پژوهش ها با نتایج  پردازند. این یافتهمیبدنی  فعالیت  حاضر به    حال  نوجوان ایرانی دارد که در  دختران 

همخوانی کید دارد أ ت ایرانی زنانجنسیتی توسط هایکنارگذاشتن کلیشه ( که بر 116، 2020تن )فرو

خصوص متولیان فرهنگی و  های جنسیتی هنوز برای مروجان و بهکلیشه که  اما مشخص است    ،دارد

لوبانز و    هایپژوهشنوجوانی با نتایج    در مرحله  حاضر  پژوهش  های  ورزشی کشور اهمیت دارد. یافته

  اندام برای دختران   که بر اهمیت زیبایی  ( 826،  2006آلندر و همکاران )( و  124،  2012همکاران )

داشتن   ،توان نتیجه گرفتبنابراین می ؛کامالً همسوست  ت،کید داشأدارند تبدنی فعالیت نوجوانی که 

انگیزه مهم و قوی برای همه    اندام توان ضمن بسترسازی دختران نوجوان است و درنتیجه میزیبا 

  بدنی فعالیت  ها را به مشارکت در  ایرانی غیرفعال آن  نوجوان  با تحریک این انگیزه در بین دختران   ،الزم

نتایج   کرد.  )  هایپژوهشتشویق  )27،  2013عبداللهی  فرزان  و  حسینی  و    و  (137،  2018(،  بای 

)اصفهانی حمایت(  307،  2019نیا  خانواده،  نقش  اهمیت  در    بر  مدارس  و    بدنیفعالیت  اجتماعی 

 حال   در  ،داد  نوجوانی نشان  در مرحلهحاضر  پژوهش  های  اما یافته  ،کید داشتأ ایرانی ت  نوجوان  دختران

  دهنده آن دسته از دختران ترین سوق شخصی اصلی  هایثیر مطلوب ندارند و انگیزهأ حاضر این عوامل ت

 مستمر و منظم دارند.  بدنیفعالیت ایرانی است که  نوجوان

انواع تأثیرگذاری  ها و  بنابراین چالش  ؛ کنندجوانی شرایط جدیدی را تجربه می  در مرحله  ایرانی  زنان

های دانشجویی،  مشغله. یابد می نوجوانی تغییر مرحله در مقایسه باآنان  بدنی فعالیت های دهندهسوق 

  زنان  بیشترترین شرایطی هستند که  فرزندپروی ازجمله مهم و  فرزندآوری  ،داریاشتغال، ازدواج، خانه

اجتماعی  -های فرهنگی بسیار زیاد چالش  تأثیرگذاری  به    توجه  کنند. باها را تجربه میایرانی آن جوان  

انگیزه  در مرحله  ایرانی  زنانبر   برای  دهنده آنترین سوق خصی مهمش  هایجوانی،    بدنی فعالیت  ها 

منظور  ایرانی بهجوان    زناندادن  حاضر کمترین نقش را برای سوق   حال  شود و مروجان درمحسوب می

به   آنان  گاه بدنی  فعالیت  پرداختن  و  مرحله  یدارند  در  هستند.  نیز  امر  این  مخالف  جوانی   حتی 

کم  د و کمنشونوجوانی بیشتر می  مرحله  در مقایسه با  واع بیماریسالمتی مثل چاقی و ان  هایچالش

  ، بازی خواهند کرد بدنیفعالیت منظور توجه و پرداختن به به  جوان زنان نقش مهمی را برای انگیزش 

های  دهندهترین سوق مهم  ،شخصی هستند  هایاندام و سالمتی که قسمتی از انگیزه  هنوز زیبایی  ولی
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به   پرداختن  برای  از زندگی محسوب میبدنی  فعالیت  آنان  این مرحله  یافتهدر  پژوهش  های  شوند. 

بودن  مهم( که بر  56،  2017عزآبادی و قاسمی )  قانع  پژوهشدر مراحل نوجوانی و جوانی با نتایج  حاضر  

دارای   زنان  برای  بدن«  زیبایی  و  »جذابیت  داشأ ت   بدنی  فعالیت  انگیزه  بسیار    ت،کید  حد    زیاد در 

،  2015قادرزاده و حسینی )  هایپژوهشجوانی با نتایج    در مرحلهحاضر  پژوهش  های  همسوست. یافته

طلبی و ترس ذتاندام، ل  شخصی، تناسب  های( که بر انگیزه153،  2019پور )و خطیبی و قلی  (309

چالش ت  هایاز  داشتأسالمتی  نتایج    ،کید  همچنین  همسوست.  و  قلی  هایپژوهشکامالً  زاده 

( )(،  23،  2015سیدصالحی  همکاران  و  )  ،(935،  2016کوکی  و  و    (64،  2017کوماری  حسینی 

  ، تاکید داردبدنی فعالیت  به  جوان    زناندادن  بر اهمیت نقش مروجان بر سوق (  739،  2019همکاران )

  زنان جوانی    مروجان در مرحله  تأثیرگذاری    ،داد  جوانی نشان  در مرحله حاضر  پژوهش  های  اما یافته

    !مخالف هستند جوان  زنانبدنی فعالیت با  ی در سطح مطلوب قرار ندارد و حتی گاه ایرانی

از مشکالت مرحله  در مرحله  ایرانی  زنان بسیاری  از  فارغ می  میانسالی  اینکه  جوانی  و ضمن  شوند 

نیازمند   اکثر موارد بچه کوچک  ندارندبه  مشغله کاری کمتری دارند و در  نیز    این، باوجود  ؛مراقبت 

  هایو درنتیجه همین چالش  جوانی هستند  میانسالی بیش از مرحله  سالمتی در مرحله  های چالش

مهمسالمتی   سوق به  زناندهندهترین  برای    میانسال  های  شوند.  می  منجربدنی  فعالیت  ایرانی 

می  سالمتی مرحله  هایچالش باعث  و جامعهمیانسالی  برخی مروجان مثل خانواده  پزشکی،    شوند 

درنتیجه مروجان بار دیگر در این    ؛ درمانی باشندبا قصد حرکت  بدنی فعالیت  میانسال برای    مشوق زنان

  ایرانی   زنانکنند. برای  می  بازی  بدنیفعالیت  به    ایرانی  زناندادن  مرحله از زندگی، نقش مهمی در سوق 

مراحل قبلی  در مقایسه با    اندام  شخصی مثل زیبایی   هایثیر بسیاری از انگیزهأ میانسالی ت   در مرحله

صدیقی    پژوهش بنابراین نتایج    ؛شودها میکند و سالمتی اولویت اول آنشدت افت پیدا میبه  ، زندگی

زنان    بدنی  فعالیت  علت اصلی    عنوانبه( که »ارزش قائل شدن برای خود« را  88،  2015و ذکایی )

بودند یافته  ،شناسایی کرده  با   ست؛ در مراحل جوانی و میانسالی همسو  حاضر  پژوهش  های  بیشتر 

یافته مرحله  حاضرپژوهش  های  همچنین  نتایج    در  با  و همکاران   هایپژوهشمیانسالی  سلیمانیان 

  ( که بر انگیزه پیشگیری و ترس از بیماری زنان63،  2015مرتضایی و همکاران )  ( و316،  2014)

 . ستکامالً همسو ، کید داشتندأ ایرانی ت فعال

می محسوب  زندگی  مرحله  آخرین  که  شود  سالمندی  است  مسلم  جوانی و  و  نوجوانی  دوران  با 

ترین  سالمتی مهم  هایمیانسالی، چالش  سالمندی همانند مرحله  های اساسی دارد. در مرحله تفاوت

ود  شسالمتی باعث میهایو وجود همین چالش  است  بدنیفعالیت  انجام  برای    ایرانی  زناندهنده  سوق 
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فعالیت  انجام  دادن آنان به  ثیر زیادی بر سوق ، تأخانواده و پزشکان که در دسته مروجان قرار دارند

 مرحله   به  سالمندی شبیه  در مرحله   ایرانی  زنانهای  دهندهداشته باشند. اگرچه ترتیب سوق   بدنی  

است آنان  آن  ،میانسالی  مرحلهشدت  در  است.  متفاوت  چالش  ها  ب  هایسالمندی   یشترین سالمتی 

سالمند    دادن زنان ها برای سوق آن  تأثیرگذاری  درنتیجه شدت    ؛را بر کل زندگی آنان داردتأثیرگذاری  

بابدنفعالیت  سمت  به افزایش می  مرحله  ی در مقایسه  نیز    یابد. سبکمیانسالی  زندگی و شخصیت 

زناندرخور  های  دهندهازجمله سوق  به    توجه  انگیزه  اند، بدنیفعالیت  سالمند  مثل    هایاما  شخصی 

خود در طول زندگی قرار دارند.  تأثیرگذاری  ترین حد  کمطلبی در  جویی و برابری اندام، برتری  زیبایی

نتایج    در مرحلهحاضر  پژوهش  های  یافته از  با آن قسمت  وونگ و همکاران   هایپژوهشسالمندی 

گوته و کندال   و  (49،  2010(، نوربخش و همکاران )27،  2018خلوصی و همکاران )  (،73،  2019)

فعالیت  کننده در  سالمند مشارکت  اجتماعی برای زنان   که بر اهمیت سالمتی و تعامالت   ( 6،  2016)

دهنده  ترین سوق عنوان مهمسالمتی به  هایبیشتر بر چالش  بسیاراما    ،کید داشتند همسوستأ ت   بدنی  

 کید دارد.  أ سالمند ایرانی ت  زنان بدنی فعالیت 

مهم توجه داشته باشند    موضوع  ورزشی باید به این  پژوهشگرانمدیران و    ، پژوهش  های به یافته  توجه  با

طور اسمی شبیه در مراحل مختلف زندگی آنان به  ایرانی  زنان  بدنی فعالیت  های  دهندهکه اگرچه سوق 

از یک طرف    پژوهش. نتایج این  انداز لحاظ اولویت و شدت اثرگذاری بسیار متفاوت  ،هم هستندبه  

و از طرف دیگر    کردرا نمایان    ایرانی  زنان  بدنی فعالیت  نقایص موجود در بخش نیروهای موافق توسعه  

متفاوت اولویت سوق تأثیرگذاری  بودن  بر  مختل  ایرانی  زنان  بدنیفعالیت  های  دهندهو  مراحل  ف در 

باتأ آنان  کنونی  زندگی   دارد.  یافته  توجه  کید  گرفتمی  پژوهش های  به  نتیجه    های »انگیزه   ،توان 

هایی هستند که تا حدود زیادی  دهندهسالمتی« سوق   هایفردی« و »چالش  هایشخصی«، »ویژگی

مربوط آنان  زندگی  مختلف  مراحل  و  زنان  سازمان  اند،به  و  افراد  »مروجان«  هستولی  که  هایی  ند 

زنان در ایران باشند و امری   بدنی  فعالیت  دنبال ترویج  منظور افزایش سالمتی زنان جامعه باید بهبه

می جامعه محسوب  برای سالمت  باضروری  یافته  توجه  شود.  تأثیرگذاری  وضعیت    ،پژوهش   هایبه 

طلوب فاصله زیادی  زنان در مراحل نوجوانی، جوانی و میانسالی با وضعیت م  بدنی  فعالیت  مروجان  

  بدنی  فعالیت  انواع مروجان بر  تأثیرگذاری  دنبال افزایش  دارد و مدیران فرهنگی و ورزشی کشور باید به

شده در مراحل مختلف شخصی شناسایی  هایدر این مراحل باشند. همچنین تحریک انگیزه   ایرانی  زنان

زنان جامعه که   از  ندارند  جدی و بدنی  فعالیت  زندگی در آن دسته  اقدامات    ، مستمر  از  یکی دیگر 

 در مراحل مختلف زندگی آنان است. ایرانی زنان  بدنیفعالیت ضروری برای توسعه 
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 و قدردانی  تشکر
 ها و اطالعات به پژوهشگران کمککردن دادهشونده در فراهممصاحبه عنوانبهافرادی که  از همه 

 کنیم.  کردند، صمیمانه تشکر می
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