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 چکیده

های یکی از مفاهیم اجتماعی و با توجه به کارکردهای خاص خود در زمینه عنوانبهورزش  :هدف

ترین کارکردهای این پدیده بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مهم موردتوجهمختلف 

توان از طریق درک تجربه ین موضوع را میاجتماعی، نقش مهم آن در ایجاد سالمت جوامع است. ا

هدف از اجرای این تحقیق ارائه  رونیازامشارکت ورزشی و برساخت سالمت از آن مورد بررسی قرار داد. 

 درک تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در خصوص کارکردهای سالمتی ناشی از مشارکت ورزشی بود.

ی ریگنمونهپدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از  رویکردکیفی و با  صورتبهاین تحقیق  :شناسیروش

ها های عمیق و پدیدارشناسانه دادهکننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبهمشارکت 81هدفمند 

 وتحلیل شدند. ها تجزیهی کالیزی دادهامرحلهآوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت جمع

سالمت ناشی از مشارکت ورزشی برای زنان  داد که درک تجربۀکلی نتایج نشان  صورتبه: هایافته

  روانی، جسمانی، اجتماعی و اخالقی. -از سالمت روحی اندعبارتسرپرست خانوار 

این امر هستند که  گرنییتبیی بوده که هامقوله: این کارکردهای سالمتی دارای مفاهیم و گیرینتیجه

که در صورت  کندیمسالمت با اشکال مختلف را ایجاد  تجربۀ شی برای زنان سرپرست خانوارمشارکت ورز

  ی دیگر زندگی زنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.هاعرصهاستمرار مشارکت این کارکردها معانی و 
 مشارکت ورزشی، سالمتی، بانوان، روش کیفی، پدیدارشناسی های کلیدی:واژه
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 مقدمه
و  یاز مظاهر فرد یکیعنوان امروزه ورزش به

و  یضمن حفظ بقا و سالمت روح ،یاجتماع

 هاینقش حیصح یفایجامعه جهت ا یجسم

است  تیحائز اهم یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد

(Goshtasbi, 2012به .)ورزش  گر،یدعبارت

و با توجه به  یاجتماع میاز مفاه یکیعنوان به

مختلف  یها-نهیخاص خود در زم یکارکردها

از دانشمندان و پژوهشگران  یاریموردتوجه بس

 یکارکردها نتریاز مهم رونیقرار گرفته است. ازا

سالمت  جادینقش مهم آن در ا ده،یپد نیا

 قیاز طر توانیموضوع را م نیجوامع است. ا

 نهیزم نیکه در ا یافراد یورزش بر زندگ ریتأث

 ,Goralمشاهده کرد ) یروشنمشارکت دارند، به

 یمنافع ،یورزش هایتی(. مشارکت در فعال2010

و  یشناختروان ،یآشکار ازجمله منافع جسمان

جامعه به ارمغان  یاعضا یرا برا یاجتماع

 ,Sallis, Prochasca & Taylor) آوردیم

 هایوهیاز ش یکیورزش  گریدعبارت(. به2000

با استفاده از آن بر  توانندیاست که افراد م

فائق  یو اجتماع یروان ،یروح ،یجسم یفشارها

(. Vereceer, Richter & carine,2009) ندیآ

 پرداختن که اندروشن ساخته یمتعدد قاتیتحق

 ،یورزش هایتیفعال ژهویسالم، به حاتتفری به

انسان دارد.  یدر بهبود زندگ یآثار مثبت فراوان

 تیشرکت افراد در ورزش منجر به بهبود وضع

افراد  نهیبه یسرگرمو  یروح یسالمت ،یجسمان

که  یافراد نی(. همچنSun, 2012شود )-یم

 کمتر از پردازند،یطور منظم به ورزش مبه

شده،  یعروق یقلب هاییدچار ناراحت گرانید

و از  کنندیرا تحمل م یکمتر یعصب یفشارها

 نسبت هابرخوردارند، آن یشترینفس باعتمادبه

بوده و کمتر دچار  ترنبیخوش زندگی به

(. Vereceer. Et al, 2009) شوندیم یافسردگ

Codonhato et al (2018) نشان  قشانیدر تحق

 زانیم تواندیم یت ورزشدادند که مشارک

کاهش داده  یتوجهقابل زانیاسترس زنان را به م

ها را بهبود آن یروان یآورتاب طیشرا نیو همچن

 شتریدر زنان ب ریدو متغ نیبخشد. نسبت بهبود ا

 ,González, Castilloمردان بود.  زا

Balaguer(2019) به نقش مثبت  قشانیدر تحق

و  یمندتیضازنان جوان در ر یمشارکت ورزش

ها اشاره . آنکنندیاشاره م یاجتماع یآورتاب

 یحیتفر یهاکه مشارکت در ورزش کنندیم

 یتیتجربه لذت و توسعه مطلوب شخص تواندیم

 ,Ball راستا نیکند. در ا جادیرا در زنان جوان ا

Cleland, Timperio, et al(2010)   به نقل از

رد ( در مو4442) ایاسترال یورزش ونیسیکم

 هایتیفعال کنند،یم انینقش ورزش در جامعه ب

به  یاجتماع تیمانند ورزش، حس هو یاجتماع

 یناهنجار اجتماع یکه از رفتارها دهدیافراد م

ورزش موجب  نیکند. عالوه بر ا-یم یریجلوگ

 شود،یم تیهو نیا شیفزاافراد و ا قیتشو

در ورزش  گذاریهیسرما شود¬یم انیب نیهمچن

توسعه و  ،یغرور مل ،یمل تیهو شیاموجب افز

از جرم و  یریو جلوگ یاجتماع یکپارچگی

و منافع  التیسطح تحص شیو افزا تیجنا

 (. Ball, et al, 2010: 808)شودیم یاقتصاد

 یورزش برا تیبا توجه به اهم انیم نیا در

 یمیزنان ارتباط مستق نکهیبانوان و با توجه به ا

و  کنندیم دایه پاز افراد جامع یمین یبا زندگ

در توسعه جامعه  یکه سهم مهم یعنوان گروهبه

از سالمت کامل برخوردار شوند،  دیدارند، با

زنان  ژهیوجامعه به یاز اعضا کیسالمت هر

 ریسالمت خانواده تأث یکل ریماً بر تصویمستق

 & Zahiri Nia, Nik Khah) گذاردیم
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Shafie,2016سازوکار  کیورزش  نی(. بنابرا

پاسخ دهد  ازین نیبه ا تواندیاست که م یساسا

(Ahmadi& Kargar,2013 مشارکت زنان در .)

و  یروان یباال یرپذیبیورزش با توجه به آس

آنان از  یخانوادگمهم  گاهیو نقش و جا ،یجسمان

 ,Mortezayiبرخوردار است ) ییبسزا تیاهم

Nazemi & Andam, 2014کهیطور(، به 

 ورزش در بانوان ترستردهو گ شتریامروزه حضور ب

همچون  یمختلف لیبنا به دال یبدن هایتفعالی و

 رهیو غ یزندگ تیفیک یارتقا ،یشاداب ،یتندرست

 نی. ازجمله ارسدیبه نظر م یالزم و ضرور

در کشور است که  یبه زندگ دیام شیافزا ل،یدال

 ریتعداد افراد پ شیموجب افزا ندهیآ یهادر سال

ده خواهد شد که بنا بر سال و سالخورو کهن

و  هایماریب شیباعث افزا یکیولوژیزیف لیدال

هم  یدرمان یها-نهیهز شیتبع آن، باعث افزابه

ملت خواهد  یدولت و هم برا یبرا

 & Ebrahimipour, Ramezani Nezhad)شد

Amir Nezhad, 2017)با توجه به  رونی. ازا

 سازسبب تواندیخاص زنان، ورزش م طیشرا

 یدر افراد یسالمت یابیجسم و روح، باز سالمتی

 انددهید بیسخت آس هایتیکه در اثر فعال

(Amini, Yousefi, Saraie & Fatahi, 

کاهش  ،یاز مشکالت روان یری(، جلوگ2017

 یبه فساد اخالق شیو گرا ینروا های¬بیآس

(Kotschwar, 2014افزا ،)نفس، اعتمادبه شی

 نهین در زمآنا ییبهبود کارا ،یلیتحص شرفتیپ

 ,Amini et alفرزندانشان ) تیو ترب داری¬خانه

سالمت در  یتوسعه و ارتقا تی( و درنها2017

 نی( گردد. در اMcChesney, 2013جامعه )

پژوهش خود  در Salesi & Jokar(2011)راستا 

 هایکه شرکت در برنامه دندیرس جهینت نیبه ا

در  یابعاد شاد هیدر کل شرفتیباعث پ یورزش

 ینیو برنامه تمر ی. طراحشودیم ائسهین زنا

 نیباشد و ا دیزنان مسن مف یبرا تواندیمنظم م

 ینیتمر هایاز برنامه توانندیم رپذیبیگروه آس

 تفادهاس یائسگیجهت کاهش عوارض دوران 

در کشور فنالند نشان داد  ایکنند. مطالعه

بار در هفته ورزش  0 ای 4که حداقل  یافراد

کمتر افسرده و  یور معنادارطبه کنندیم

 یکمتر استرس دارند و بدگمان شوند،یم یعصبان

 یبا افراد سهیدر مقا یو حس عدم اعتماد کمتر

درک  نیکنند دارند، همچن-یکه اصالً ورزش نم

بهتر بوده  یبهداشت و تندرست ،یسالمت از هاآن

و تعلق  یاز احساس وابستگ ییسطح باال یو دارا

هستند.  یز ارتباط اجتماعا ترییو احساس قو

ورزش کردن منظم و  نیب یارتباط قو تاًینها

وجود دارد  یاحساس خوب بودن ازنظر روان

(Dunn, Trivedi, Kampert, et al, 2005 .)

Galante & Ward (2017) نشان  یقیدر تحق

نفس عزت زانیو م یرهبر یهایژگیدادند که و

ز ا شتریمراتب بدختران ورزشکار به نیدر ب

اشاره  نیها همچنورزشکار است. آن ریدختران غ

 توانندیم ندهیکردند که دختران ورزشکار در آ

 کنند.  فایا یخوبرا در جامعه به یرهبر یهانقش

Forsyth, Jones,  Duval, et al(2019)  در

 یخاطرنشان کردند که زنان برا قشانیتحق

 ،یشناختمشارکت در ورزش با موانع روان

و  یتیجنس یهاضیتبع ،یتیجنس یهاشهیکل

 انیها برو هستند. آنروبه یتیریمد یساختارها

 کنندیکه در ورزش مشارکت م یداشتند زنان

ندیموانع فائق آ نیبر ا توانندیم
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به  ینفس باالترنفس و عزتاعتمادبه زانیمو 

 یهاشهیکل یادیتا حد ز نیدست آورند و همچن

 قیقتح جیرا کاهش دهند. نتا یتیجنس

Salman(2014)  نشان داد سالمت روان بانوان

شرکت  یورزش هایتیشاغل که در فعال

 تیکه فعال ینسبت به بانوان شاغل کنند¬یم

  نیمچننداشتند، بهتر بوده است. ه یبدن

Zokayi & Sedighi(2015)  در پژوهش خود

 جهینت نیبه ا "و ورزش یزنانگ"تحت عنوان 

ه حضور در است ک ایکه ورزش عرصه دندیرس

آن، چه در حوزه حفظ سالمت و چه در حوزه 

 در باال بردن اعتماد یانیاثر شا یورزش قهرمان

از زنان عدم  یاریبس برای و دارد افراد نفسبه

از فقدان حضور در اجتماع  یارمغاننفس اعتمادبه

 خاص است. یدر برهه زمان

Kima , Taeyeon, Lee, et al(2019)  در

که در  یکه زنان دندیرس جهینت نیبه ا قشانیتحق

و از سابقه  رندیگیقرار م یدانشگاه انینقش مرب

انتظارات را  توانندیبرخوردارند م یمطلوب یورزش

 یمثبت یبرآورده کرده و بازده نگرش یخوببه

نسبت به خود و کارشان داشته باشند. 
Zarepour, Kamali, Alaghband, et 

al(2011)  که  دندیرس هجینت نیبه ا یپژوهشدر

ورزشکار ازلحاظ  ریزنان ورزشکار و زنان غ نیب

تفاوت وجود دارد و وجود برنامه  یافسردگ زانیم

بر کاهش  تواندیروزمره، م یدر زندگ یورزش

زنان مؤثر باشد.  یافسردگ زانیم

Arman(2014) سهیق خود به مقایدر تحق 

اضطراب و استرس زنان سالمند  ،یافسردگ زانیم

نشان داد  قیتحق جیپرداخت. نتا فعالریفعال و غ

به کاهش  تواندیم یبدن تیورزش و فعال

و اضطراب و استرس در زنان سالمند  یافسردگ

مؤثر و مکمل در  ایوهیعنوان شکمک کند و به

 ،یردگدر کاهش افس گرید جیرا هایکنار درمان

استرس و اضطراب به کار گرفته شود. بر اساس 

بدان توجه  یروزآنچه دانش ام قات،یتحق

بلکه  ست،ین یکردن زندگ یتنها طوالن کند¬یم

عمر انسان  یاضاف هایتوجه داشت که سال دیبا

 یو روان یآرامش و سالمت جسم تیدرنها

 یطیشرا نیچن کهیگردد و درصورت یسپر

 نیتأم یبرا یعلم هایشرفتینشود پ نیتأم

خواهد  زآمیو مخاطره جهنتییب تر،یطوالن یزندگ

 Rosendahi, Gustafson, Nordin, et)بود 

al, 2008یرانی(. لذا با توجه به نقش فعال زنان ا 

 & ,Monazami, Alamدر جامعه امروز )

Shetabebushehri, 2011است که  ی(، ضرور

 وردارقشر از جامعه از سالمت کامل برخ نیا

 یعامل ،یورزش هایتیباشند. مشارکت در فعال

 رودیبه شمار م سالمت زنان نیمهم در تأم

(Mousavi, Eslami Marzankalateh, & 

Khosh Far, 2014 )شیکه با افزا ایگونهبه 

 ،یو روح یبانوان، سالمت جسم یبدن تیفعال

 یبه زندگ دیام ،ینشاط، رفاه، احساس سرزندگ

عنوان امروزه به زنان،. ورزش افتیخواهد  شیافزا

ورزش مطرح  طهیدر ح یاز موضوعات اساس یکی

مسئله  نیا تی(. و اهمVassiliou, 2014است )

زنان است  یجسمان هاییژگیو لیبه دل

(Rouzbahani, Kamkari, & Mirzapor, 

 تیفعال یو روان یجسمان یای(. با وجود مزا2014

از  یاریهنوز در بس رسدیبه نظر م ،یبدن

سالمت و تجربه افراد از آن  مفهوم قاتیتحق

نشده است.  نییتب یواسطه مشارکت ورزشبه

از مشارکت  یناش یمفهوم سالمت گریدعبارتبه

و مبهم است که درک  یکل یمفهوم یورزش

به نظر  نیاز آن وجود ندارد. بنابرا یحیصح

و رودررو با  میمواجهه مستق قیاز طر رسدیم
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ن کنار نهادن یو همچن یکنندگان ورزشمشارکت

 نیها )که به بهترو قضاوت هایداورشیپ قیو تعل

قابل انجام است(  یدارشناسیپد قیشکل از طر

 تواندیزنان، م یبرا یدر مورد مفهوم سالمت

از مشارکت  یناش یسالمت یمفهوم و معنا

. لذا دینما حیو تشر نییزنان تب یرا برا یورزش

 ادنباهدف قرار د قیتحق نیضرورت، ابنا به

که  یعنوان گروهجامعه زنان سرپرست خانوار به

 تیکوشش مضاعف هم بار مسئولبا تالش و 

 تیخانواده و هم مسئول انیبن میو تحک یزندگ

را بر دوش دارند  یاز حرفه و شغل اجتماع یناش

و  دهیچیجهان پ ستیدهنده زنشان نی)که ا

به  یزنان در جامعه ماست(، و با نگاه یچندبعد

بر  یمبن نیشیپ هایپژوهش جینتا و قاتیتحق

بر کاهش مشکالت  یورزش هایتیفعال راتیتأث

 هایماریب شیو با توجه به افزا یو روان یجسمان

 یبدن تیکاهش فعال لیبه دل یدر جامعه کنون

از سالمت  دیدر بانوان جامعه که با ژهیوبه

 قیکامل برخوردار باشند، تحق یو روح یجسم

زنان از مفهوم  ستهیزحاضر جهت درک تجربه 

 منظوربه ،یاز مشارکت ورزش یناش یسالمت

وابسته به آن  میو ارتباطات مفاه یمعان ییشناسا

 رانیدر بانوان انجام گرفت. الزم به ذکر است در ا

 تیبا ماه یادر حوزه ورزش بانوان مطالعه

ها آن ستهیدر ارتباط با درک تجربه ز یاکتشاف

صورت نگرفته  ورزشمرتبط با  میدر مورد مفاه

 و موانع و هاموارد به چالش شتریاست؛ در ب

 زهیتوسعه ورزش بانوان و انگ هایتمحدودی

. است شده پرداخته ورزش در کنندگان¬شرکت

تجربه زنان  حیتشر قیماحصل تحق رونازای

از  یناش یسرپرست خانوار از مفهوم سالمت

به آن در  یمعنابخش یو چگونگ یمشارکت ورزش

است. با توجه به مطالب  شانیاجتماع یزندگ

نمود که مسئله  انیب ونهگنیا توانیشده ممطرح

پرده برداشتن از ابهامات و  قیتحق نیدر ا یاصل

 یشده از مفهوم سالمتمختلف برداشت اتیکل

زنان در مطالعات  یبرا یاز مشارکت ورزش یناش

 یناش یمفهوم سالمت یستیچ حیو تشر یورزش

 نیزنان است. بنابرا یبرا یشاز مشارکت ورز

 یکه سالمتآن است  قیتحق نیدر ا یسؤال اصل

 اییزنان چه معن یبرا یاز مشارکت ورزش یناش

 دارد؟

 پژوهش شناسیروش

 رویکرد قیو از طر یفیبا روش ک قیتحق نیا

 ینوع یدارشناسیانجام شد. پد یدارشناسیپد

 ایندهیاست که به نحو فزا یفیک قیتحق رویکرد

به کار گرفته  یعلوم اجتماع قاتیدر تحق

از  هادهیمطالعه پد شامل یدارشناسی. پدشودیم

ها با در نظر گرفتن نحوه آن فیهر نوع و توص

 ،یگذار-ها، قبل از هرگونه ارزشآن یبروز تجل

 یدارشناسیاست. پد یقضاوت ارزش ایو  لیتأو

است  یجهان زندگ ای ستهیز ۀاساساً مطالعه تجرب

(Amiri & Norouzi, 2015پد .)یدارشناسی 

 ستهیفرد ز کی لهیوسکه بهچنانبه جهان، آن

 یجدا یزیکه چ یتیشود، نه جهان و واقع-یم

پرسش را  نیدارد، لذا ا توجهاز انسان باشد، 

چه نوع  ستهیتجربه ز"که  سازدیمطرح م

-یم یدارشناسیپد رونیازا "است؟ ایتجربه

روزمره  یکه در زندگچنانرا آن یکوشد معان

 Emamiآشکار کند ) شوند،یم ستهیز

Sigarudi, Dehghan Nayeri, Rahnavard, 

et al, 2012 .)Polkinghorne.(1983)  توجه

 ایفهم  یمنزله تالش برارا به "ستهیز ۀتجرب"به 

 ستهیکه زچنانتجربه انسان، آن یدرک معان

 . کندیم یتلق شود،یم
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آن  یمحققان ورزش یبرا یدارشناسیارزش پد

از  ینظر یها چارچوبآن یاست که برا

. کندمی ارائه کنندگانمشارکت ستهیز هایتجربه

 قیتحق نیمحققان در ا کرد،یرو نیبر اساس هم

ورزش در  یبه دنبال فهم مفهوم کارکرد سالمت

 یبرا کردیرو نیبانوان بودند. بر اساس ا

امکان فراهم  نیا قتحقی در کنندگانمشارکت

 یها تجاربشان را بدون آنکه از سوآمد که آن

ده شود، ردوبدل دا رییو تغ یکاردستمحقق 

و  هاهیکنند. در پژوهش حاضر ابتدا مرور نظر

 یشناخت ابعاد و مرزها یبرا نیشیپ قاتیتحق

انجام شد. الزم  ینظر تیحساس جادیو ا دهیپد

محقق  نهیشیو پ هاهیبه ذکر است که مرور نظر

خارج  ریها از مسمصاحبه یرا قادر ساخت ط

را مطرح  یمرتبط و نافع یهانشود و بتواند سؤال

 (.DanayiFard & Kazemi, 2010کند )

پژوهش، شامل تمام  نیموردمطالعه در ا جامعه

 هایتیبودند که در فعال یزنان سرپرست خانوار

 قیتحق نیمشارکت داشتند. در ا یورزش

 یتوسط زنان یورزش های¬تیمشارکت در فعال

و  یامورات اقتصاد دارعهده ییتنهابهکه 

ورود به  اریعنوان معبهخانه بودند،  یاجتماع

بودند که  ید و هدف افرادیمطالعه محسوب گرد

داشتند  یموردمطالعه تجارب کاف دهیدر مورد پد

اطالعات را در مورد  نیبهتر توانستندیو م

گونه که کرسول موضوع ارائه دهند. همان

مطالعه  کیدر " دگوییم بارهنیدرا

اد است که افر نیا زیچ نتریمهم یدارشناسیپد

 یباشند که همگ یافراد دبای کنندهمشارکت

موردمطالعه را تجربه کرده و بتوانند  دهیپد

 "کنند انیب خوبیبه را شانتجارب زنده

(DanayiFard & Kazemi, 2010تحق .)قی 

 ایبه دنبال درک و فهم تجارب افراد  یفیک

 یرگیهنگام نمونه نیاست. بنابرا ژهیو یها-گروه

 نیا یکرد که دارا دایرا پ هایهگرو ایافراد  دیبا

(. لذا Nieswiadomy, 1998تجربه باشند )

هدفمند معیارمحور و  وهیبه ش یرگی¬نمونه

(Patton, 1990 انجام گرفت و حجم )

 و ها¬انجام مصاحبه نیکنندگان در حمشارکت

شد. الزم به  نیقاعده اشباع نظرها مع مبنای بر

 با بود نممک که آنجا تا ها¬ذکر است که نمونه

 نیهدف از ا رایشدند؛ ز تخابمتفاوت ان گریکدی

 کیاز نظرات) یادامنهبه دست آوردن  قیتحق

که بتوان بعدها  یاز مفهوم سالمت یکل فیط

 تیجمع یهایژگیوبا توجه به  تریجزئ صورتبه

آن پرداخت( زنان سرپرست  یبه بررس یشناخت

شان از مفهوم ستهیتجربه ز رامونیخانوار پ

 گریدعبارتبهآن بود.  یبنددستهو  یمتسال

 یهافیتوصبه دست آوردن  یبرا یاصل لیدل

تجربه خاص  کیفرد درباره و منحصربه یغن

 یمختلف سن یهافیطبا  ییهانمونهداشتن 

مختلف را  نیاست که تجربه ازدواج در سن

. اندبودهداشته و پس از متارکه سرپرست خانوار 

 عنوانبهسال  04تا  83 نیب یرده سن رونیازا

در نظر گرفته شد  هانمونه یبرا یسن یاصل زهبا

متعارف  صورتبهمعموالً  یبازه سن نیدر ا رایز

. در پژوهش حاضر محقق دهدیمامر ازدواج رخ 

باشگاه مختلف در  44از  شیبا حضور در ب

به پنج منطقه  شدهمیتقسمناطق چندگانه تهران)

غرب و مرکز(  شمال، جنوب، شرق، ییایجغراف

مستمر در  صورتبهکه  یزنان ازنفر  82با 

 0)حداقل کردندیمشرکت  یورزش یهاتیفعال

جلسه در هفته( مصاحبه کرده است. 
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بود. در  قهیدق 21تا  04 نیهر مصاحبه ب

 قطری از هاداده آوریپژوهش حاضر جمع

. در مصاحبه رفتیصورت پذ قیمصاحبه عم

ذهن  قیعم هایهیقصد محقق نفوذ به ال قیعم

است.  یقیو کسب اطالعات حق ندهشومصاحبه

 دهیپرسباز  یپرسش کل کیمصاحبه  یدر ابتدا

 هاپرسش ریشد سا یمصاحبه سع نیشد. در ح

اهداف  کهی. بطوررندیمصاحبه شکل گ انجری در

هر  انیپژوهش را پوشش دهند. پس از پا

که در  یزیآن چ یزسامصاحبه، محقق با خالصه

بود و عرضه آن به  دهیتجربه شنمورد آن 

 یرا از محتوا یینها دیکننده، تائشرکت

 82 درمجموع. کرد حاصل مصاحبه از شدهادراک

 رونازای. شد انجام زنان با مصاحبه

 ینفر از زنان 82 قیتحق نیکنندگان در امشارکت

 یهایژگیوداشتند.  یبودند که مشارکت ورزش

 بود: ریبه شرح ز هانمونه یشناخت تیجمع

 هانمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو 1. جدول

 تعداد دامنه متغیر

 سن

 2 43تا  83بین 

 0 03تا  04بین 

 4 23تا  24بین 

 4 04تا  14بین 

منطقه 

 جغرافیایی

 0 شمال

 4 جنوب

 4 شرق

 0 غرب

 2 مرکز

 تحصیالت

 4 زیر دیپلم

 0 دیپلم

 2 لیسانس

 4 باالتر از لیسانس

 82 جمع کل

 

اطالعات  لیوتحلهیو تجز ریتفس منظوربه

 یزیبخش از روش کال نیآمده در ادستبه

ها در داده لیتحل یبرا یزی. کالدیاستفاده گرد

هفت  یفیتوص دارشناسانهیپد لیروش تحل

استفاده از  لیرا ارائه کرده است. دل ۀمرحل

از  یمحض و همگان ریتفس یزیکال کردیرو

به عرضه  دنبدون وارد ش یمفهوم سالمت

 کهییازآنجا گریدعبارتمتن است. به کیهرمنوت

و  یهمگان تیبه ماه یابیدست قیهدف تحق

هدف، اساسِ  نیاست و ا دهیشمول پدجهان

 & Danayi Fardاست) یفیتوص یدارشناسیپد

Kazemi, 2010مطلوب  یبه نحو کردیرو نی( ا

 ریها مناسب شناخته شد. در زداده لیتحل یبرا

 شده است: حیتشر لههفت مرح نیا

 سوی از شده¬ارائه یهافیتمام توص .8

طور مرسوم کننده در مطالعه را که بهشرکت

منظور به دست آوردن به شود،یم دهیپروتکل نام

ها بارها خوانده احساس و مأنوس شدن با آن کی

کنندگان در شرکت یشده از سوشد. نکات ارائه

ها از آن کیشد و هر یرونوشت بردار قیتحق

 شد.  یگذارشماره فرد نام تکلتحت عنوان پرو

ها مراجعه و جمالت و از پروتکل کیبه هر .4

 دهیبه پد میطور مستقرا که به یعبارات

 نیموردمطالعه مرتبط بود استخراج شدند. ا

« استخراج جمالت مهم»مرحله با عنوان 

 تیشده است. درواقع بر اساس حساسشناخته

 قیکه مرتبط باهدف تحق یمحقق جمالت ینظر

 شدند. تیالیبودند ها

 یاز جمالت پ کیهر  یتالش شد تا به معنا .0

فرموله کردن »مرحله با عنوان  نیبرده شود. ا

 یشناخته شده است. درواقع کشف معان «یمعان

مرحله  نیشده در ا تیالیپنهان در جمالت ها

 موردتوجه قرار گرفت. 
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هر پروتکل تکرار شد و  یامراحل باال را بر .2

فرموله شده و مرتبط به هم را در  یمعنا

 قرار داده شد. مضامیناز  ییهاخوشه

جامع از موضوع  فیدر قالب توص جینتا قیتلف .1

شده مشخص مضامینمورد پژوهش انجام شد. 

 داده شد. قیها تطبقولبهتر با نقل حیتشر یبرا

ست در د ۀدیجامع پد فیفرموله کردن توص .0

و روشن از  حیصر هیانیب کیصورت مطالعه به

موردمطالعه که اغلب با  ۀدیپد یساختار اساس

 یگذارنام «دهیپد ماهویساختار »عنوان 

 .شودیم

از  کیمجدد به هر ۀمراجع قیاز طر .7

 ای¬کنندگان و انجام دادن مصاحبهمشارکت

جلسات متعدد مصاحبه، نظر  ییبرپا ایمنفرد و 

شد  دهیپرس هاافتهین را در مورد کنندگامشارکت

 اقدام نموده شد. هاافتهی یینها یو به اعتبارسنج

مصاحبه، سخنان  یساده پس از اجرا انیب به

 یشده توسط آزمونگر به متن نوشتارضبط

 هاییقول شد و جمالت و عبارات و نقل لیتبد

داللت  دهیکه به درک تجربه افراد از پد

در مرحله بعد  .دندیمشخص گرد کردند،یم

که  یمعان بندیدسته یمحقق از عبارات مهم برا

 شد،یم هامضمون ریبه ز یابیمنجر به دست

نوشتن  یبرا زنی هامضمون ریز نیاستفاده نمود. ا

 پوشش در اندکنندگان تجربه کرده-آنچه شرکت

 تدرنهای. گرفت قرار مورداستفاده هامضمون

به نام  یترعوسی محدوده پوشش در هامضمون

موثق  نیمنظور تأمقرار داده شدند. به طهیح

 کنندگانتآمده به شرکدستاطالعات به بودن

مراجعه و از انطباق نظر آنان با اطالعات، 

 نانیمنظور اطمبه نیحاصل شد. همچن نانیاطم

حاصل از مصاحبه، از  هایافتهیوسقم از صحت

دانشگاه و کارشناسان در حوزه  دینظرات اسات

 لیبانوان استفاده و نظرات آنان در تحل ورزش

ق یتحق یکل جینتا تیو درنها دیلحاظ گرد یینها

 کردند.  دیرا تائ

 پژوهش یهاافتهی
در قسمت  شدهمطرحهای بر اساس رویه

ی هاها، مضمونی دادهبندطبقهشناسی و روش

 است. 4به شرح جدول شماره  فرعی و اصلی

 

 مدل اصلیهای فرعی و مضمون .2جدول 

 فرعی مضمون مضمون اصلی

 -روحی سالمت

 روانی

روانی، انرژی  -بهداشت روحی

مثبت، خودپنداری مثبت، 

 های ذهنیانگیزش، کنش

 سالمت اجتماعی
پذیری، کنش ارتباطی، جامعه

تحرک اجتماعی، تعادل 

 اجتماعی

 اندامتناسبسالمت جسمانی،  سالمت جسمانی

 اخالق ارتباطی سالمت اخالقی

 

ارائه شد  صورتنیبدمدل نهایی تحقیق  تینهادر

معنای  2که مفهوم سالمتی ورزش بانوان شامل 

روانی، سالمت اجتماعی،  -اصلی سالمت روحی

سالمت جسمانی و سالمت اخالقی بوده که در 

 .شده استمدل نشان داده
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 یاز مشارکت ورزش یناش یزنان از مفهوم سالمت ستهیز ۀابعاد تجرب .1شکل 

 گیریبحث و نتیجه

زنان  ستهیدرک تجربه ز قیتحق نیاهدف از 

از  یناش یسرپرست خانوار از مفهوم سالمت

 قیروش تحق قیبود که از طر یمشارکت ورزش

 یدارشناسیپد یو با استفاده از استراتژ یفیک

 یهامصاحبه قیاساس از طر نیانجام شد. بر ا

 قیبه دست آمد که از طر هاییداده ق،یعم

و روش  ایمرحله صورتبه هاداده بندیشهخو

شدند. بر  لیوتحلهیتجز یزیکال یدارشناسیپد

از  یدسته معان 2شده انجام لیوتحلهیاساس تجز

زنان  یاز ورزش برا یناش یمفهوم سالمت

اند از شدند که عبارت ییسرپرست خانوار شناسا

و  یاجتماع ،یجسمان ،یروان -یسالمت روح

 ستیشده در زتجربه یمعان نی. ایاخالق

 یورزش یهازنان در عرصه یهاجهان

 است.  شانیاز کنش اجتماع ییهابرساخت

 ق،تحقی روند در شدهشناخته یاز معان گرید یکی

بوده که شامل سالمت  یسالمت جسمان

متون  یاندام است. بررسو کسب تناسب یجسمان

و  هایماریدر مورد ارتباط ب یو مقاالت علم

مطلب است که  نیا یایگو یکیزیف تیفعال

 نهیدر زم یدیمف راتیتأث یورزش دارا

است.  یجسمان تو سالم هایماریاز ب یرگیشیپ

در  یمهم ریتواند تأث-یمناسب م یبدن تیفعال

 و هاعوارض آن ها،یماریاز بروز ب یرگیشیپ

 بر. باشد داشته هااز آن یناش ریوممرگ تدرنهای

در  یمهمرزش نقش و قیتحق های¬افتهی اساس

دارد،  هایماریاز ب یاریو درمان بس یریشگیپ

 قیتحق وندر در کنندهبانوان شرکت کهیطوربه

 ،یاظهار داشتند ورزش سبب کسب سالمت

از  یاریبهبود و کنترل بس ،یتندرست

 جادیآنان شده است. در خصوص ا های¬یماریب
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( P5) کنندگان¬از شرکت یکی ،یسالمت یو ابقا

 :کندیم انیب قیتحق در روند

 لیدل نیدارم و به هم استخوان یمن پوک"

که شروع به ورزش  یزانودرد داشتم اما از روز

بهتر  یلیمنظم کردم اآلن خ رویادهیکردن و پ

 ."شدم

 یوقت قیتحق های¬افتهیاساس  بر نیهمچن

 د،یداشته باش یاحساس بهتر یازنظر جسمان

 دیبهتر باش زین یازنظر احساس نکهیاحتمال ا

 ,Ramezaninejadراستا  نیاست. در ا شتریب

Rahmaninia & Taghavi(2010)  اعالم

خوب  یو روان یداشتند که داشتن سالمت جسم

 نیترازجمله مهم ،یجسمان یو بهبود آمادگ

از  گرید یکیمردم به ورزش بود.  شیعوامل گرا

شده در شناخته یسالمت جسمان یکارکردها

اندام است. بر اساس تناسبکسب  قیروند تحق

 یبدن هایتیبانوان از فعال ق،یتحق هایافتهی

در جهت کنترل وزن،  یکارکرد یعنوان ابزاربه

اندام استفاده به تناسب دنیو رس هیکنترل تغذ

صورت منظم که به یبانوان کهیطوربه کنند؛یم

از  کنندیشرکت م یورزش هایتیدر فعال

 نیبرخوردارند. در ا بخشیتیاندام رضاتناسب

( در روند P9کنندگان )از شرکت یکیراستا 

 :کندیم انیب قیتحق

نسبت به  یحس خوب کنمیورزش م یمن وقت"

وزنمو کنترل کنم و  تونمیخودم و بدنم دارم و م

ادامه بدم به  رویمس نیاگر ا دونمیم نکهیا

 نیکه به ا یو زمان رسمیاندام دلخواهم متناسب

 ."باال رهینفسم ماعتمادبه کنمیفکر م زایچ

 :کندیم انی( بP2) کنندگاناز شرکت گرید یکی

نفس با اعتمادبه کنمیکه ورزش م یزمان"

 کنمیو حس م رمیراه م ابونیخ یتو یشتریب

احساسات باعث  نیتر شده و ا فرمخوشبدنم 

 ."به من منتقل بشه یمثبت یانرژ کی شهیم

امر  نیا یایگو قیبخش از تحق نیا هایافتهی

اندام، احساس است که داشتن تناسب

کرده و سبب  تینفس را در بانوان تقواعتمادبه

انجام  یبرا یشتریب زهیو انگ یانرژ شودیم

 نیروزمره داشته باشند. با توجه به ا یکارها

 توانیم ،یزنان از مشارکت ورزش ستهیتجربه ز

در زنان  یجسمان متگفت که تجربه سال

ها و اساس تجربه هیپا یارکت ورزشواسطه مشبه

 یها از مفهوم سالمتآن گرید یها یو معنابخش

از  یمعن نیترمفهوم متعارف نیاست؛ چراکه ا

و  یشناختروان یهایژگیواسطه وبه یسالمت

 زنان است. کیولوژیزیف

 یاز مشارکت ورزش یناش یروان یروح سالمت

 یانرژ ،یروان -یبانوان شامل بهداشت روح یبرا

 هایکنش زش،یمثبت، انگ یمثبت، خودپندار

 در کنندگاناست. طبق نظر شرکت یذهن

از  یکی یو روان یکسب سالمت روح قتحقی

و مشارکت آنان در  شیعوامل گرا نتریمهم

به ورزش  تنکه پرداخ یاگونهورزش است؛ به

سبب کاهش استرس، کنترل خشم، کسب 

و  یفرد هیروح، بهبود روح یآرامش و راحت

آنان خواهد شد و انسان  یرفع افسردگ تیدرنها

و اضطراب مقاوم  یروان یرا در مقابل فشارها

بر  یمثبت ریکند. طبق نظر زنان، ورزش تأثیم

 جان،یو نشاط، کسب لذت و ه یشاداب زانیم

نفس نفس و عزتاعتمادبه شیفزامثبت، ا یانرژ

احساس، قدرت و اراده  تیآنان دارد و سبب تقو

 یها نسبت به زنانکه آن یاگونهبه ود،شیآنان م

دارند، از  یبدن هایتیدر فعال یکه مشارکت اندک

 یباطن تیو رضا زشینفس، انگسطح اعتمادبه

راستا  نیبرخوردار هستند. در ا یباالتر یشخص
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Salaman (2014) نیدر پژوهش خود به ا 

کار  طیمح نکهیکه با توجه به ا دیرس جهینت

و  یبر سالمت جسمان یمطلوبنا اثرات تواندیم

 شیزنان شاغل باشد، ورزش باعث افزا یروان

 تیاز برنامه ترب یجزئ دیشده و با یسالمت روان

 نیزنان در نظر گرفته شود. عالوه بر ا یعموم

Galante &Ward (2017) صحه  مرا نیبر ا

 تواندیاند که مشارکت در ورزش مگذاشته

ها در و آن داده شینفس را در دختران افزاعزت

اساس  نیقرار خواهد. بر ا یبهتر یروان تیوضع

در  یو روان یکه ازلحاظ روح یگفت زنان توانیم

 تمام در باشند، داشته قرار ترمطلوب طیشرا

و در مواجهه با مشکالت بهتر،  زندگی مراحل

افراد  نیعمل کرده، ا شتریو با آرامش ب ترعیسر

تر در مراحل نفس باالو اعتمادبه هیروح لیبه دل

از  یکیراستا  نای در. ترندموفق زین یزندگ گرید

 :کند¬یم انی( بP3کنندگان )-شرکت

بگم واقعاً  تونمیفوت کرد م برادرمکه  یزمان"

وجور ورزش بود که کمکم کرد که خودمو جمع

 کردمیکه ورزش م یکنم، چون اون چند ساعت

 ."کردمیفکر نم یچیبود که به ه یتنها زمان

( در ارتباط با P8) کنندگانشرکتاز  گرید یکی

 :کندیم انینفس بکسب اعتمادبه

نفسم بره باال و اعتمادبه شهیورزش باعث م"

نسبت به خودم و نسبت به بدنم  یحس خوب

 ."داشته باشم

از مشارکت  یناش یسالمت یمعاناز  گرید یکی

است که  یزنان سالمت اجتماع یبرا یورزش

تحرک  ،یریپذهجامع ،یشامل کنش ارتباط

است. سالمت  یتعادل اجتماع ،یاجتماع

 یادیو بن ییربنایز یورزش کارکرد یاجتماع

است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود 

 یتوجهاثرات قابل یاقشار و آحاد اجتماع نیب

 قیتحق هایافتهی. بر اساس گذاردیم یبرجا

 نتریمهم یروابط و تعامالت اجتماع شیافزا

ورزش بانوان است.  یاجتماعکارکرد 

 ینهادها ریورزش مانند سا گر،یدعبارتبه

جامعه  یدهنده روابط اجتماعبازتاب ،یاجتماع

 & ParsaMehr, NikNezhadهستند )

RasouliNezhad, 2016راستا  نی(. در ا

  قیبه تحق توانیم

Forsyth et al(2019)  اشاره کرد که در آن

ر ورزش مشارکت که د یداشتند زنان انیها بآن

موجود  یموانع ارتباط نیبر ا توانندیم کنندیم

 یادیتا حد ز نیو همچن ندیدر جامعه فائق آ

از موانع  یکیعنوان را به یتیجنس یهاشهیکل

 در جامعه کاهش دهند.  یمهم ارتباط

مشارکت  قتحقی در کنندگاننظر شرکت طبق

 یبرا یتجربه اجتماع ینوع یبدن یهاتیدر فعال

تجربه سبب  نیکه ا یاگونهبه شدهان محسوب آن

 ،یو گروه یفرد نیارتباطات ب تیو تقو شیافزا

روابط دوستانه،  جادیا ،ییاز خود انزوا ییرها

و  یاجتماع نهیتبادل اطالعات و تجارب در زم

گذراندن اوقات فراغت و تحرک  ،یفرهنگ

 یاجتماع یسبب سازگار تیو درنها یاجتماع

انوان اذعان داشتند که شرکت زنان خواهد شد. ب

حضور آنان در  شیافزا ،یورزش هایتیدر فعال

و  انیاطراف یشدن از سو تیاجتماع و حما

آنان را  یرپذیجامعه شیافزا تیجامعه و درنها

که  ونهگبه دنبال داشته است. همان

Auld(2008)  به نقل ازHaris(1998)  اظهار

 یفرصت برقرار تواندیکه ورزش م کندیم

 هاییدر عرض مرزبند دیجد هاییدوست

 یورا ندیفرا نیو ا دیرا فراهم نما یاجتماع

به کیافراد نزد ریکنندگان در ورزش، سا-شرکت





 74 یاپیپ ،4 ماره، ش9911 تان زمسورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                      . . .  وارخان سرپرست زنان زیسته تجربۀ درک   77  

 لیدر ورزش ندارند )از قب مشارکتی که هاآن

شامل  زی( را نرهیو غ انیمرب ان،همکار ن،یوالد

از  یکیرابطه  نی(. در اAuld, 2008) شودیم

 :کندیم انی( بP3) کنندگانشرکت

 یاز آدما یلیورزش با خ قیطراز  "

 لیکنم و به دل نکیتونستم ل یوحسابدرست

برخورد داشتم باعث شد  یبا افراد مختلف نکهیا

 "داشته باشم یاجتماع یمرور سازگارکه به

 :کندیم انی( بP9) کنندگاناز شرکت گرید یکی

به  کنمیم یسع کنمیم ورزشکه  یزمان"

به کمک دارن  ازیکه اطرافم هستن و ن ییکسا

 کارنیاگر نشناسمشون چون ا یکمک کنم حت

 ییوقتا از کسا یلیو خ ده،یبهم حس آرامش م

که  پرسمیدارن ازشون سوال م یخوب یکه بدنا

 رمگی¬یو ازشون درس م دنیرس نجایچطور به ا

ورزش روابط  کنمیحس م لیدل نیبه هم

 ."باالتر برده مویاجتماع

از مشارکت  یسالمت ناش یاز معان گرید یکی

بوده که  یبانوان سالمت اخالق یبرا یورزش

از  ایاست. اخالق مجموعه یشامل اخالق ارتباط

که از  رفتاری صورتبه که هاستصفات انسان

. ابدییبروز م شودیم یانسان ناش یدرون اتیخلق

 هایتیجزو آن دسته از فعال یورزش هایتیفعال

 یطیکه دارند شرا یتیوجه به ماهبا ت ههستند ک

افراد بروز  تیو ماه تیکه شخص کنندیفراهم م

شده شناخته ستهیلذا رفتار و اعمال ناشا کند،یم

آن شده و  نیگزیجا یانسان صیو سپس خصا

. ردگییصورت م یو اصول اخالق نیقوان تیرعا

 هایتیفعال قیکنندگان در تحقطبق نظر شرکت

 ،یاحساسات منف سبب کنترل خشم و یبدن

بهبود اخالق،  گران،یوجدل با داجتناب از بحث

راستا  نی. در اشودیآنان م یوخورفتار و خلق

 :کندیم انی( بP8) کنندگاناز شرکت یکی

که نسبت به  یاحساسات بد شهیورزش باعث م"

باعث  نیبره، همچن نیدارم از ب گرانیخودم و د

 گهیبشه و د هیکه دارم تخل یاون خشم شهیم

 یکس یکه اون خشمم رو شمینمهم  نیا ریگیپ

 ."راحت کنترلش کنم تونمیکنم و م ادهیپ

( در ارتباط با P9) کنندگاناز شرکت گرید یکی

 : کندیم انیکنترل خشم ب

که  یناراحتم، وقت یزیچ ای یکه از کس ییوقتا"

 تمویعصبان دهیتجربه را بهم م نیا کنمیورزش م

جر و بحث  یبا کس هنکیا یکنم به جا هیتخل

 ."کنم

از  یکی یوخوبهبود خلق خصوص در

 :کند¬یم انی( بP6) کنندگانشرکت

 ذارهیم ریمن بشدت تأث یوخوخلق یورزش رو"

بهتره به خصوص با  انیو برخوردم با اطراف

 ."خونه برخوردم بهتره توی و هامبچه

پژوهش  نیا یهاافتهیاز  یطورکلبه آنچه

است که مشارکت بانوان  نیا شود،یاستنباط م

 یهاتجربه جادیمنجر به ا یورزش هایتیدر فعال

از مشارکت  یناش یمطلوب از مفهوم سالمت

 یکارکردها بازنمودها نیخواهد شد و ا یورزش

خواهد کرد.  دایزنان پ یدر عرصه زندگ یمتعدد

 -یسالمت روح طهیح چهارمفهوم در  نیا

و  یسالمت اجتماع ،یسالمت جسمان ،یروان

است. سالمت  یبندقابل دسته یسالمت اخالق

 یشده براساخته یمعن نیترمتعارف یجسمان

 یبرا یاز مشارکت ورزش یناش یمفهوم سالمت

آن متأثر از  یو ساخت معنا دهیا نیزنان است. ا

برداشت کالن جامعه از مفهوم ورزش و به دست 

مفهوم خود  نیاست. ا یآوردن سالمت جسمان

از تجربه  یها و معانبرداشت ریه ساو شالود ربنایز

زنان است.  یبرا یمشارکت ورزش ستهیز

 تیرعا ،یتعامالت اجتماع وهیش گریدعبارتبه
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 یایو کسب مزا یرفتار یالگوها و هنجارها

از  گریمنجر به ساخت سه مفهوم د یمطلوب روان

در زنان  یاز مشارکت ورزش یسالمت ناش

 ،یتماعسالمت اج میها مفاهکه آن شودیم

هستند.  یو سالمت اخالق یروان -یسالمت روح

زنان از  یاز معنابخش میبا توجه به درک مستق

 توانیم یاز مشارکت ورزش یمفهوم سالمت ناش

مفهوم برساخته  نیادعا نمود که ا گونهنیا

در  زنان یو فرد یارتباط ،یجمع یهاکنش

)سالمت  یعرصه ورزش است و وجوه جمع

)سالمت  ی( و فردیاخالقو سالمت  یاجتماع

( را در بر یروان -یو سالمت روح یجسمان

 یارتباط یهاکنش ریسا دیبا نی. بنابراردیگیم

داده شده  یمعان نیدر ورزش زنان با توجه به ا

در نظر  شانیواسطه تجربه مشارکت ورزشبه

کنش مطلوب بانوان در  نهیمگرفته شود تا ز

شاهد  قیطر نیشده و از ا عرصه ورزش حاصل

 .میمثبت آن در سطح کالن باش یامدهایپ
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Abstract 

Objective: Sport as a social concept and also regarding to its specific 

functions in various fields has attracted many researchers. One of the most 

important functions of this social phenomenon is the key role on 

establishment of social health. This can be investigated through perception 

of sport participation experiences and structure of health. Therefore, the 

objective of this study was to Understanding Female-Headed Single Parent`s 

lived experience regarding health concept through Sport Participation. 
Methodology: this study was carried out by qualitative research and 

phenomenological approach. By using purposeful sampling 15 participants 

were selected and data was collected through phenomenological in-depth 

interviews. Data were analyzed using 7-step analysis method of Collaizzi.  
Results: Results showed that a health concept by sport-participation of 

Female-Headed Single Parent consists of mental, physical, social and moral 

health functions.  

Conclusion: The health functions encompass concepts and categories that 

represent the fact that sport-participation for Female-Headed Single Parent 

creates health experience with different features, in case of continuous sport 

participation; the functions will affect concepts and other features of 

women’s life. 
Keywords: Sport-participation, Health, Women, Qualitative Method, 

Phenomenology 
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