هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،4شماره2
پايیزوزمستان،1393صص68ـ51



تحلیل انسانشناختی ورزش زنان:
مطالعهای بر فعالیتهای ورزشی

در پاركهای بانوان تهران 
احمدنادری

مهدیشهبازی

الهاماکبری 

تاريخدريافت1393/7/19:
تاريخپذيرش1394/4/5:

چكیده
يكيازمهم ترينوظايفشهرداریتهرانبهعنوانيـ نهـادامتمـاعي،تتويـتنوـاالوسـ متي
شهروندانوايجادبسترهایالزمبرایگذراناوقاتفراغتوفعالیتهـایورزشـيبـانوانازقريـ 
تأمینفضایشهری،توسعهامكاناتتفريحيوورزشيواحداثمراکـزتفريحـيوورزشـيم ـتص
بانواناست.متالهحاضرضمنآسیبشناسيفرهنگي،امتماعيومديريتيورزشبانوانبـهبررسـي

پیامدهایمسماني،روانشناختيوفرهنگي ـامتماعيورزشبانواندرفضایزنانهمـيپـردازد.در

وازفنهایمصـاحبهعمیـ ،گـروهمتمرکـزوموـاهده

نظريهزمینهای

متالهحاضرازروشکیفي،
استفادهشدهاست.يافتههانوانميدهدکهتوسعهفضاهایورزشيبانواندرسـح شـهرتهـرانو
افزايشسرانهورزشبانواندربعدمسمانيوروانشناختيمومبزيباييو تناسبانـدام،تتويـتو

درمانمسم،آرامشروانواعصاب،افزاي شاعتمادبـهنفـ ،ت هیـهانـر یوعامـگپیوـگیریاز
استرسوافسردگيدرزندگيروزمرهميشودونیزدربعـدامتمـاعيتـأایراتفراوانـيبـرزنـدگي
امتماعيبانواندارد،بهقوریکهورزشمومبمهـوگیریازآسـیبامتمـاعي،افـزايشتعـام ت
امتماعي،گذراناوقاتفراغت،کاراييدرزندگيروزمرهوس متونواالامتماعياست .
کلید واژگان:اوقاتفراغت،پاركبانوان،س متمسماني،نواالامتماعي،ورزشبانوان .

اينمتالهباحمايتپژوهويشهرداریتهرانبهانجامرسیدهاست .

استاديارگروهانسانشناسيدانوكدهعهومامتماعيدانوگاهتهران


کارشناسارشدمامعهشناسي


پژوهوگردکتریيادگیریالكترونیكيدردانوگاهاوترختههند

 anaderi@ut.ac.ir
 shahbazi767@gmail.com
e_akbari_114@yahoo.com


هایانسانشناسيايران،دوره،4شماره2


نوريهپژوهش
52

مقدمه
پاس گوييبهمحالباتشهروندانوبرقراریعدالتامتماعيازمؤلفـههـایمهـمحكمرانـي
خوبشهریاستکهموارکتشهروندی،اعتمادامتمـاعيبـهنهادهـایشـهریوتوسـعه
محهيرافراهمميسازد.نگاه”پايینبهباالدرتوسعهمحهي“،برپیدايشمحالبـاتشـهری
درسح تعام تمیانشهروندان،پااليشمحالباتشهرونداندرسح دولتهـایمحهـيو
نهادهایمحهيودرنهايتسیاسـتگـذاریومـديريتمحالبـاتدرسـح کـ نشـهریو
همچنیننمودسیاستگذاریهادرزندگيروزمـرهشـهروندانوبازنمـاييآنهـابـهصـورت
رضايتمحهيتأکیدميکند.يكيازمهمتـرينمحالبـاتشـهروندانمنـاق م تهـفشـهر
هایورزشياست.دولتهایمحهيونهادهایمحهـي

تهران،درحوزهاوقاتفراغتوفعالیت
نظیرشوراياریمح تومعاونتهایفرهنگيوامتماعيشهرداری،پ ازپااليشمحالبات
گذاروبرنامهريزشهریانتتـا مـيدهـد.شـهرداریبـه

شهروندان،آنهارابهمرامعسیاست
عنواني نهادامتماعي،يكيازمهمترينمسئولیتهاوپاس گوييهاخودراتتويتنوـاال
وس متيشهروندانوايجادبسترهایالزمبرایگذراناوقاتفراغتوفعالیتهایورزشـي
شهروندانازقري تأمینفضایشهری،توسعهامكاناتتفريحيوورزشـيواحـداثمراکـز
تفريحيوورزشيميداند.ازآنجاکهاينسیاسـتگـذاریهـاوبرنامـهريـزیهـایرفـاهيو
ورزشيشهرداریبرخاستهازمحالباتونیازهایکنوگرانشهریاسـت،مومبـاترضـايت
شهروندانازنهادهایشهریرافـراهممـي سـازد.بـاايـنحـا ،فهـممحالبـاتونیازهـای
شهروندان،شناساييومديريتمحالباتشهروندانازسوینهادهایمحهي،بررسيکاراييو
اارب ويسیاستگذاریوامـرایپـرو ههـایتوسـعهایوتـأایراتوپیامـدهایفرهنگـي،
شناختي،زيستمحیحيو...آنهامستهزمنظرسنجي،پـژوهشهـای

امتماعي،اقتصادی،روان
کاربردیاست .

بیان مسئله
پرو ههایتفريحي ـورزشيمتعددیازسویشهرداریبهمنظورنواالامتماعيوسـ مت
مسمانيوروانيشهروندانسامانيافتـهانـد.ومـودوفراوانـيمراکـزتفريحـي ـورزشـيو
همگامباآنازديادبرنامههایتفريحي،س متيوورزشيوشكگگیریگـروههـایهدفمنـد
ورزشيازقري اينمراکزدرمح تمومباتنواالامتماعي،س متمسمانيوروانيدر
میانشهروندانرافراهمميسازد.نواالامتماعي،رضايتافـرادازنحـوهگـذرانزنـدگيو
گذراناوقاتفراغترافراهمميسازد(سهیگمن.)124:2002،فعالیتهایتفريحيورزشي
برایزناندرپاركاختصاصيزنانمومبايجادنگرشعدالتمنسیتيوتفكی منسیتي
ميشود(فرشيصب خیز57:1390،ـ،)53برقب ديدگاهآدامـزبرابـریزمـانيکـهفـرد

احساسکنددرشـراي برابـروعادالنـهایقـراردارداحسـاسشـادابيونوـاالامتمـاعي
ميکند.بهقورکهياحداثمراکزتفريحي ـورزشيدرمنـاق م تهـفشـهریپیامـدهاو

تأایراتمسماني،روانيوامتماعيدارد.زنانمرامعهکنندهبهپاركبانوانوزنـانمحـ ت
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هممواربراينباورندکهومودوافزايشچنینبرنامههایهدفمنـدیمومـبفـراهمسـازی
امكانآزادیعمگ،کاهشاسترسوعصبانیتوغنيسازیاوقاتفراغـتمـيشـود(همـان:
.)124بااينحا احداثاينمراکزممكناسـتپیامـدهاوتـأایراتمنفـينظیـراحتمـا 
تعــار هــایفرهنگــي ـامتمــاعي،ســهبآرامــشســاکنینمحهــه،بــهحاشــیهرانــدن
مرامعهکنندگانکمدرآمدو...داشتهباشـد(احمـدیگیـوی.)52:1390،پـاركبـانوانبـا

اهدافاولیهايجادمكانمناسببرایانجامفعالیتهایورزشيوتحركبانوان،ايجادفضايي
مهتآموزشمهارت هایموردنیـازبـانوان،ارتبـاالبـامحـی قبیعـيبـهمنظـورکـاهش

استرسهاوفوارهایرواني،فراهمآوردنفضایبرقراریارتباقاتامتمـاعي،فـراهمآوردن
فضایبرقراریارتباقـاتامتمـاعي،تـأمینامنیـتامتمـاعيوسـ متخـانواد هوحضـور
اارب شبانواندرعرصههایگوناگونامتماعيافتتاحشد،اماممكـناسـتکژکارکردهـايي
نیزبروزوظهوريابند .


پرسشهای پژوهش
نپرسشهااست :

محالعهحاضردرصددپاسخبهاي
 )1عوامگفرهنگي،امتماعيوساختاریتومهبهورزشبانوانچیست؟ 
 )2پیامدهایفرهنگيوامتماعيورزشبانوانچیست؟ 
شناختيفعالیتهایورزشيبانواندرفضایزنانهچیست؟ 


پیامدهایمسمانيوروان
)3
راهبردهایبانواندرصورتفراهمسازیفضایورزشيم تصزنانچیست؟ 

)4

چارچوب نظری
نظريهشناختيتوصیفيازپديدههایتحتمحالعهارائهميکندوعهگپیدايشپديـدههـارا
شرحدادهومدعيپیشبینيآنهااست.درمحالعهحاضررويكـردنظـری”اوقـاتفراغـتو
نواالامتماعي“و”ورزشوس متمسميورواني“بـارهیافـتتحهیـگمنسـیتيمـورد
مداقهقرارگرفتهاست.ورزشمومبتتويتعض تقهبوتسريعمريانخـون،افـزايشو
حجموسرعتمريانخون،تحري اشتهاومیگبهغذا،تتويتوقدرتکـاراييمسـميو
کوشعض توانعحافپذيریبیوتربدنميشود(قـرهخـانهووهمكـاران.)1385،ورزش
ع وهبرس متمسمانيتأایرشگرفيدردرمـانبیمـاریهـاداردبـهقـوریکـهمومـب
افزايشايمونولو یبدندربیماریهایسرقاني،کاهشدردآرتريتودرمانديابتميشود
(خداداد.)251:1386،ورزشرابحهنزديكيباس متروانـيوبـهويـژهپیوـگیریازبـروز
ناهنجاریهایروانيدارد،بهقوریکهافسردگي،استرسواضحرابراکاهشميدهد،اين

امرممكناستبهعهتاارورزشبررویدستگاهايمنيبـدنباشـد.ورزشمومـبترشـ 
دربدنودرنتیجهمومبشادیونواالفردميشود(ديماتئو94:1389،ـ .)67

آدرنالین
ورزشب شمهميازاوقاتفراغتاست.اوقاتفراغـتشـامگمـداييازامبارهـای
شغهي،خانوادگيوامتماعيوگذرانوقتآزادبهشیوهدل واهاسـت،ازآنجـاکـهنیازهـای
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روانينظیرانبساالخاقر،شادیونواالدرمامعهايجادمـيکنـد،اسـترسهـاوفوـارهای
روحيناشياززندگيشهریراکاهشميدهد(پورموسوی.)13:1390،دربررسينظـری
اوقاتفراغتوپیامدهایامتماعي،سهرهیافتانتتادی،کارکردیوفمینیستيمدنظرقرار
گرفتهاست.انديومندانمكتبفرانكفورتنگرشمنفينسبتبـهورزشوفراغـتدارنـدو
داریبرروانومسمشهروندانقهمدادميکنند.اين

آنرادرراستایسهحهفرهنگيسرمايه
مكتـببـرايـنبـاوراسـتکــههـدففراغـت،آسـودگيمسـماني،ازدسـتدادنقــدرت
رهاييب شوتوسعهآگاهيکاذباست(نوذری.)18:1389،پیربورديو،تحهیـگفراغـترا

بهمصرفپیوندميزندومصرفگراييمدرنراچیزیبیشازبرآوردنامیا زيستيقهمداد
ميکندوآنراابزاریبرایتولیدفرهنگي،موروعیتب وـيومبـارزهبـافضـایامتمـاعي
ءميشـودکـهمـيتـوانآنراخريـدو
اوقاتفراغتتبديگبهشي 

ميداند(بورديو،)1389،
مصرفکرد.مصرفکاالومصرفزمانبهفراغتپیونـدمـيخـوردوفراغـتنیـزشـيءواره
ورابحهخودرابارهايي،آزادیوفارغالبـا بـودنازدسـتمـيدهـد.لـذتمـويي

ميشود

فرهنگمصرفگرایمدرن،باايجادمراکزتفريحيوورزشـيوگردشـگریتجـاریلـذتو

هایبيپايانبازارومدهایمديدزنـدگيمسـتتر


معنارادرخريدبیوتروپیرویازوسوسه
ميسازد.اينتناقضدرفراغتمدرنومودداردکهسـرمايهداریبـهمـایرواضضـروريات

دوتبهیغميکندکهبیوتربـهکنتـر عواقـفو

آزادانهازتفريحات،شكهيازفراغتراايجا
بدنع قهمنداست(رفعتماه.)1378،دومازديهبانگاهکارکردیبهافزايشمیـزاناوقـات
فراغتدرعصرمديداشارهداردوچهـارويژگـيرهـاييازوظـايف،هـدفمـادینداشـتن،
رضايتوخونودیورابحهفراغتباش صیتبرایآنقائگاست(دومادزيه.)150:1381،
پارکروکاپ ن،اوقاتفراغترادرسهمنظرموردمحالعهقرارميدهند1:ــزمـانآزادکـه
پ ازپرداختنبهضرورياتعمهيزندگيباقيميماندوبهتفري ميپردازيم2،ــفعالیـت
آزادانهيعنيمجموعهفعالیتهایآموزندهوآگاهيب شکههدفآنهاضرورتهـایزنـدگي
روانياستوهرکنشرضايتب وـي

نیستو3ـفارغبا بودن،فراغتي حالتروحيـ
راميتوانبهمثابهاوقاتفراغتقهمدادکرد(پارکر.)36:1976،گرينوودوارد،بـهتحهیـگ
منسیتياوقاتفراغـتمـيپردازنـدوازمفهـوم”سـرمايهداریپدرسـاالرانه“بـرایتبیـین
گیریومحدودکردنفرصتهایتفريحـيافـراداسـتفادهمـيکننـد.آنهـااز

چگونگيشكگ
محدوديتهایفراغتزنانبهکمبودزمـان،کمبـودفضـایفراغتـيوگزينـههـایفراغتـي
ميرسند.منسیتيشدنحوزهامتماعيبرفعالیتهایتفريحيوورزشيتأایرزيـادیدارد

بهقوریکهزنانبهورزشهاييگرايشدارندکهمنبهزيبـاييشـناختيداشـتهباشـدوبـا
ذهنیتزنانگيمغايرتينداشتهباشد.ک ركوکريتچـربـرايـنباورنـدکـهاززنـانانتظـار
ميرودتادرفعالیتهاييموارکتکنندکـهبـانتـشهـایتثبـتشـدهآنهـاسـازگارباشـد
(ابراهیمي.)53:1390،پیربورديو،درزمینهاوقاتفراغتبـه”میـدانورزش“و”تبعـیض
حتوقي“میانمنسیتتومهميکند.ورزشرابهمثابهسازوکارآموزشيدرمهـتتتويـت
ح شجاعتومردانگيميشناسد.نگرشمردساالر،شجاعترا”مذکر“وورزشراابزاری
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).فمنیستهایلیبرا عامگ

برایشكگدهيبهش صیت”مردانه “ميپندارد(بورديو1381،
انتیــادزنــاندرورزش،بــهموــارکتبرابــرزنــاندرحــوزهورزشم ـيپردازنــدونهادهــاو
دانند.اينگروهخواهانايجادفرصتهـایبرابـر


ساختارهایامتماعيراعامگانتیادزنانمي
مهتموارکتزناندرفعالیتهایورزشي،مربيگـریزنـان،موـارکتدرسـاختارقـدرت
سازمانهایورزشيو...هستند(قديمي .)152:1390،


روششناسی پژوهش
روشهایتحتی کیفي،درمحالعاتاکتوافيوپژوهشبـرایدركپديـدههـایپیچیـدهو
بديعکاربردداردزيرااينروشبهپژوهوگرامازهميدهدبهصـورتهمدالنـهواردزنـدگي
درموردارزشهـا،نگـرشهـاورفتارهـایآنـان

روزمرهافرادوگروههایموردمحالعهشودو
1
اق عاتگردآوریکند(فهی ،)152:1387،درپژوهشحاضـرازروشنظريـهزمینـهای 
استفادهشدهاست.نظريهزمینهای،روشيمناسببرایشناختمـنظمديـدگاههـاومعـاني
افراددري موقعیتخاصاست(گ سترواستروس.)26:1997،فنونگردآوریاق عـات
درپژوهشحاضرشامگمصاحبهنیمهساختيافته،مواهدهموارکتيوگروهمتمرکزاسـت.
گیرینظریاستکهبراساسسازههایبهلحاظنظری

نمونهگیریدرنظريهزمینهاینمونه
مرتب انجامميگیرد(گ سترواستروس.)46:1997،بنابرديدگاههالوویوايمي،تعـداد
4تا40مصاحبهبرایمحالعاتکیفيکفايتميکند(هالوویوايمـي.)1385:165،نمونـه
آماریمحالعهحاضرشامگمصاحبهوگروهمتمرکزبابانوانکاربرمجموعههـایورزشـيدر
پاركهایبانوانتهران،بانوانکاربرمجموعههـایورزشـياقـرافپـاركبـانوانمنحتـه،3
مديرانومربیانمجموعههایورزشيبـانوان،اسـاتیدومت صصـانورزشبـانوانواوقـات
فراغتومسئولینشهرداریمرتب باورزشبانوانبودهاست.بهقـورکهـي30مصـاحبهو
گروهمتمرکزباگروههایم تهفنمونهآماریصورتگرفتهاست.میدانمحالعهپاركهـای
بانوانسح شهرتهرانشامگبوستانبهوتمادرانمنحته،3پاركبـانواننـرگ منحتـه
،18پاركشهربانومنحته19وپاركبانوانپردي منحتـه15اسـت،بـاايـنحـا نتحـه
تمرکزمحالعهحاضربوستانبهوتمادرانبودهاست .
پاركبهوتمادراندرسا 1386بهعنواناولـینپـاركبـانواندرمنـوبشـرقي
منحته3شهرداریتهراندرضهعشما شـرقيبزرگـراهشـهیدحتـانيوبزرگـراهرسـالت
افتتاحشد.باتومهبهتعداداندكاينگونهپاركهـادرسـح شـهرپـاركبهوـتمـادران
کاربریفرامنحتـهایدارد.وسـعتپـاركبهوـتمـادران200/000متـرمربـعاسـتکـه
150/000مترمربعآنويژهبانوانو50/000مترمربـعمربـوالبـهب ـشعمـومياسـت.
کنندگاناصهيآنزنانازردههایم تهفسنيهستند.اهمیتبیوترپاركبهوـت

استفاده
مادراندرآزادیعمگزناندرپوششوفراهمشدنامكاناتمهتآزادیعمـگزنـانبـرای

grounded theory

1
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فعالیت هایورزشيوتفريحيدرپاركاستکـهايـنموضـوهبـهافـزايشسـح سـ مت
مسميوروانيزنان ،ايجادروحیهشادوت هیهانر یدرزنانواحساسامنیتدرزنـاندر
فضایپاركکم کردهاست.شرکتدرفعالیتهاوک سهاواستفادهازامكاناتپاركنیز
غنيسازیاوقاتفراغتزنانشدهاست .
سبب 
درنظريهزمینهای،کدگذاریبهمعنایرمزگواييوتفسیردادههاوشامگنامگـذاری
مفاهیموتبیینوبحثدرموردآنهابامزئیاتبیوتراست.درتئوریزمینـهای،کدگـذاری
دادههابهشكگهایم تهفانجامميگیرد.کدگذاریباز،آنب شازتحهیگاستکهدرآن
دادههایمربوالبهپديدهموردمحالعهبابررسيدقی نـامگـذاریومتولـهبنـدیمـيشـود
(استراسوکوربین)63:1385،محصو نامگذاری”مفـاهیم“هسـتندکـهعناصـرسـازنده
نظريهزمینهایبهشمارميآيند(فهی .)330:1387،کدگـذاریمحـوری،فراينـدمـرتب 
ترراشامگميشود.اينعمـگشـامگفراينـدپیچیـده


کردنمتوالتفرعيبهمتوالتاصهي
است.البتهدرکدگذاریمحوریاستفادهازاينروشهـامتمرکزتـر

تفكراستتراييوقیاسي
استوت ششدهاستتامتوالتبراساس”الگویپارادايمي“ايجادوکوفشوند(فهی ،
.)335:1387اينکاربابهکاربردني مد پارادايميشامگ”شـراي عهـي“”،پديـده“،
”زمینه“”،شراي مداخههگر“”،راهبردهایکنش/کنشمتتابگ“و”پیامـدها“انجـامشـده
است(استراسوکوربین .)100:1385،

شرایط علّی توجه به ورزش بانوان
پديدهتومهبهورزشبانواناشارهبهفرايندیداردکهدرمامعهبـهورزشبـانواندرسـح 
بینالمههي،مهيوحتيمحهيتومهنواندادهميشودوخـدماترسـانينهادهـایورزشـي
بدونتبعیضمنسیتيفضاهاوامكاناتورزشيرادراختیاربـانوانقـرارمـيدهـدوزمینـه
فعالیتهایورزشيرادرمامعهفراهممي سازد.بـاايـنحـا مـوانعينظیـرمردانـهبـودن
سازمان هاونهادهایورزشي،عدمومودالگـویموـ صاززنـانمربـيومـديردرقهمـرو
ورزش،عدمتومهرسانههایگروهيبهورزشبانوانونگرشمنفيخانوادهبهورزشبانوان،
تصوراتکهیوهایازفعالیتهایورزشيبانوان،نگـرشمنفـينسـبتبـهبـانوانورزشـكار،
تأایراتمنفيبرسیستمتولیدمثگ،مومبعـدمموـارکتزنـاندرفعالیـتهـایورزشـي
ميشود.هرچنددرحا حاضرچنینموانعيهنوزومـوددارد،امـاعـوامهينظیـرافـزايش
محالباتورزشيبانوان،ت صصيشدنمحالباتزنـانورزشـكاران،تغییـرنگـرشمـديران،
کمرنگشدننگرشمردساالری،اهمیتورزشبانوانوتغییـرنگـرشفرهنگـيواعتتـادی
مومبشدهاستتاتومهبهورزشزنانافـزايشيابـد.امـروزهمحالبـاتورزشـيبـانواناز
نهادهایورزشيافزايشيافتهاستوبانوانبنابرذائتهخودمحالباتورزشيدارنـدوحتـي
زنانورزشكارخواهانافزايشامكاناتوتجهیـزاتورزشـيدرمحهـهومنحتـههسـتند.در
نتیجهنهادهایورزشيبرایموروعیتب ويخودودرراستایحكمرانيخوببهمحالبات
ازهایزنانپاسخميدهند .

ونی
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تحهیگانسان


”اينمنحتهنیازشديدبهسالنبدنسازیواست رشناتحتپوشششـهرداری
دارد“(گروهمتمرکز،بهوتمادران) 
”منحتهزمینمسح يازمینچمنندارد“(گروهمتمرکز،بهوتمادران) 
”بهقورکهيامكاناتورزشيدرحوزهورزشت صصـيکـماسـت،بهتـراسـت
نگپنگنیزداشتهباشد“(زنموانساکنمنحته )18
زمینبدمینتونوپی 
”زمینبدمینتوننداردباوموداينكهدرمحههع قهمنـدیبـهايـنرشـتهزيـاد
است“(گروهمتمرکز،پاركبانوانمنحته )15
”برایکسانيکهمي خواهندرویعض تکارکنندايـنامكـانبـهقـورکامـگ
ومودندارد،کمبودامكاناتورزشينیزدرخیهيازرشتههـایورزشـياحسـاس
ميشود“(مديرپاركبانوان) ،

”بهدلیگکمبودنسالنهایبدنسازیمیـزانورزشدرمنحتـه3کـماسـت“
مربيسالنورزشي) 

(
”تجهیزاتودستگاههایهوازیرکناصهيهرباشـگاهبـدنسـازیهسـتندکـه
متأسفانهمادراينباشـگاهدرمـورددسـتگاههـایهـوازیدرمضـیتههسـتیم،
امكاناتورزشيباممعیتبانوانتناسـبنـدارد“(عضـوشـوراياریمحهـهسـید
خندان) 

يكيديگرازمهمترينعوامهيکهبررشدوتوسعهورزشبانوانتأایرگذاراست،تغییر
نگرشهایمنفينسبتبهورزشبانوانوزنانورزشكاربهويژهزنانورزشكارقـدرتي،مثـگ
بدنسازیاست.ازابتداورزشي امرمردانهقهمدادميشـدوکسـانيازنظـرورزيـدگيو
تربودندکهرکوردشانبهترميشد.درمبانيفهسـفه

مهارت،قدرت،سرعتواستتامتقويي
اُلمپیسمسهمفهومقوييتر،باالتروسريعترومودداردکههرسهمفهـومازنظـرمسـماني
محهتاًمربوالبهمردانبودوايننگرشدردنیامسه بود.امروزهايننگرشمردساالرانهتـا
حدیتغییرکردهاستوبهنوعيسعيشدهاسـتتـاعـدالتمنسـیتيدرحـوزهورزشـي
رعايتشود،امابهنظرمت صصینورزش،ايدهآ نیست.اينمسئههدرکوورمـاودرشـهر
تهراننیزوموددارد .

”درشهرداریورزشبانوانمستتگشدهوتحتنظـرمـديريتخـانمهـاقـرار
دارد“(مديرپاركبانوان) 
” ازنظرمنورزشيکهدرحا حاضربهويژهدرسح قهرمـانيداريـمورزش
ويترينياست،درورزش،بانواندرحا حاضردرسح معاونـتهسـتند،کـار
ميکنند،وليمايگاهيندارند“(فیزيولو يستورزش) 
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”درگذشتهورزشمتولهایمردانهقهمدادميشداماامروزهنسبتبـهگذشـته
نگرشهاتغییراتروبهرشدیدرمهتاستتبا ازاينمتولـهدرمیـانبـانوان
(مديرسالنورزشي) 

مواهدهميشود“


ازديدگاهمصاحبهشوندگاننگـرشمردانـهدرورزشنگـاهمسـه درمامعـهاسـت
اگرچه ايننگاهدرحا تغییراستوعـدالتمنسـیتيدرحـوزهورزشدرحـا بازنمـايي
است .رويكردعدالتمنسیتيمومبشدهاستتابهورزشبانوانبیشازپیشتومهنوان
دادهشود.يكيازمهمترينعوامهيکهمومبعدمموارکتزناندرفضایورزشيميشـود
نگرشهایمنفيخانواده،فرهنگومامعهبهورزشزنانوزنانورزشكاراست.باتومـهبـه
ديدگاهبانوانومت صصینورزش،نگرشمنفينسبتبهورزشدرحا بـینرفـتناسـت،
ولينگرشمنفينسبتبهورزشدرشـهرهایکوچـ ونگـرشمنفـينسـبتبـهورزش
بدنسازیزنانهمچنانبهقوتخودباقياست.نگرشغالبدراينخصوصايناسـتکـه
فكرميکنندباانجامورزشبدنسازیشكگوعض تآنهامانندمـردانمـيشـود.بـاکنـار
رفتننگرشهایمنفينسبتبهورزش،فضـایفرهنگـيوامتمـاعيبـرایپـذيرشورزش
بانوانفراهمميشود .


”درشهرهایکوچ ترديدگاهوانبهبدنسازیپايینتراست“(فیزيولو يست
ورزش) 
هانیزدرمامعهماقیدهاييرابرایورزشدخترانبهومودميآورنـد،

”خانواده
چراکهذهنیتعهميوآگاهيالزمدربینخانوادههاکـماسـت،بـاايـنحـا 

هاباحضورزندرفعالیتهایورزشيمواف نیستند،اآلن


بازهمبسیاریخانواده
ديدخانوادهدرحوزهورزشيبانواننسبتبهگذشتهبهترشدهاسـت،درمـورد
سازیتهتيهایاشتباهومودداردکهبايدباتجربهکردناينورزشبرقرف


بدن
(مربيسالنورزشي) 

شوند“
”خانمهابالباسورزشيدرفضایبستهازنگرشهایمنفيدرامـانهسـتند“
(گروهمتمرکز،بهوتمادران) 
”برخيخانوادههااعتمادندارندوفكرميکنندفضایبـازشـهربـانوخحرنـاك
استوامكانفیهمبرداریوموددارد،نگرشمنفينسبتبهبـدنسـازیومـود
هافكرميکنندکهاينرشتهورزشيمردانهاسـت“(مـديرسـالن

داردکهخانم
ورزشي) 
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پارادايميتومهبهورزشبانوان 

تصوير:1الگوی



ورزشبرایبان وانازاهمیتاساسيبرخورداراستوايناهمیـتتـاآنجـااسـتکـه
س متخانوادهرادرگروس متزنميدانند.همچنینمصوبه565شـورایعـاليانتـ ب
فرهنگيميگويدکهورزشبانوانازاهمیتبیوترینسبتبهورزشمردانبرخورداراست .


”زناساسوستونخانوادهاست،زمانيکهازنظرمسميسالموازنظرروحي
شادباشد،ايننواالراهمازنظرروانيوهممسميبهاعضایخانوادهمنتتگ
ميکند“(مديرپاركبانوان) 
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”ضــرورتورزشبــرایبــانوانبــهدلیــگخصوصــیاتبیولــو يكيبــانوانو
مسئولیتهایبيشمارزندگيبسیاربیوترازآقاياناست“(انسانشناساوقات
فراغت) 

شرایط مداخلهگر در مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزشی
نوانميدهدعـ وهبـرعهـتهـایاصـهيکـهبـرورزشبـانوان

ديدگاهمصاحبهشوندگان
تأایرگذاراست،عهگمداخههگربرورزشبانوانتأایرغیرمستتیميداردکهعبـارتاسـتاز
مديريتورزشبانوان،مربيهایورزشبانوانوفرهنگسازیبرایورزشبـانوان.ايـنعهـگ
نتشبسیارمهميدرانت ابراهبردهاومديريتورزشدارد؛اگرمديريتورزشقویباشد
ایباشند،بانوانزيادیبهموارکتدرفعالیتهایورزشـي


هایورزشيحرفه

هاسالن
ومربي
مهبميشوند 


”باتدبیرم ديران،سهمجموعهورزشياضافهشدکهمورداستتبا سـاکنین
محههقرارگرفت،کادرآموزشيمجربباظـاهرمناسـبورفتـارمؤدبانـهاز
ويژگيبدن سازیخوباسـت،رفتـارپرسـنگدرمـذبشـهرونداناهمیـت
بسزاييدارد،مديرانوبرنامهريزانورزشيشراي وامكاناتيرافراهمآورنـد

کهب انوانبهراحتيورزشکنند،فضایاختصاصيومربيم ـتصومجـرب
سازیايدهآ است“(زنموانساکنمنحته

ديگرنیازاساسيي سالنبدن
 )19
”مربیانخوبوحرفهایداردوموابگـویورزشـكارانبوسـتاناسـت“(زن
میانسا ساکنمنحته )3


ميتواننداز
اگرمديريتورزشبانوانضعیفباشدومربيهاغیرحرفهایباشند،زنانن 
فضاهایورزشياستفادهکنند .
”کمبودبودمهبرایخانمهاي معضگدرحوزهمديريتياسـت،مسـابتاتي
برایخانمهابرگزارنميشودويااگرهمبرگزاربووددرسح پايینياستو
انگیزهخانمهارادراينرابحهکـمکـردهاسـت“(مصـاحبهمتمرکـز،پـارك
بانوان) 
”مديريتخیهياهمیتنميدهدزيرادراينچندسالهکهازپـاركاسـتفاده
ميکنیمپاركپیورفتچومگیرینداشته،عدممديريتمناسبدربعضـي
مواردمومبشدهاستکهاستعدادهایورزشيبـانواننهفتـهبـاقيبمانـد“
(مديرپاركبانوان) 
ایهستند،مامربيبدنسازینداريمومربـي

”اکثرمربیانآماتوروغیرحرفه
ايروبی بهماتمرينميدهد،دربعضيرشتههـایديگـربـهخـاقرکمبـود
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تجربهاستفادهميکنند“(مت صصورزشهای


بودمهازمربیانناکارآمدوکم
آبي) 

فرهنگسازیورزشبانوانازارکاناصهيحضورزناندرفعالیـتهـایورزشـياسـت
بسیا ریاززنانازفوايدکوتاهمدتوبهندمدتورزشآگاهيندارندومت صصـینبـرايـن
وفرهنگسازیبايدازسویمرامعونهادهایورزشيصورتگیرد .

باورندکهاينآگاهسازی


”مسهماًتوسعهورزشدرتماميمناق مومبتغییرنگرششهروندانهمدر
ابعادفرهنگيوهمدرابعادامتماعيميشود،ازلحاظامتمـاعيوفرهنگـي
الزماستاهمیتورزشبرایتمامياقواروبهويـژهبـانوانبـراینهادهـای
(انسانشناساوقاتفراغت) 

وبرنامهريزمابیافتد“

مگیرنده
تصمی 
”بدنسازینیازمندآگاهيوفرهنگسـازیبیوـتردرمیـانبـانواناسـتو
مهمترينمسئههايجاددغدغهِورزشروزانهبرایخانمهااست“(مديرسـالن
ورزشي) 

بهقورکهيشراي عهّيمومبميشودتاتومهبهورزشبانوانزيادشودوشـراي 
مداخههگرمومبميشودتاموارکتبانواندرفضاهایورزشيافزايشيابـد.حضـوربـانوان
درفضاهایورزشيبهويژهفضاهایورزشيم تصبانوانپیامدهایمسماني،روانشناختي
وامتماعيبرزندگيبانواندارد .

پیامدهای ورزش بانوان
پیامدهایمسماني،روانيوامتماعيورزشبانواننتشاساسيدرس متونوـاالمامعـه
دارد.همچنینپیامدهایورزشبانواندرفضایبازوبدونمحدوديتپوشش،بیشازپیش
خواهدبود.بااينحا ورزشبانوانممكناستپیامدهایمنفـيمسـماني،روانـيوحتـي
امتماعيداشتهباشد .
پیامدهایمسمانيمثبتورزشدرفضایم تصزنانشامگتناسباندام،تتويتو
درمانمسم،تأایرفیزيولو ي ومذبويتامیندیمـيشـود.ورزشبـرتتويـتودرمـان
شدرمـانييكـيازمهـمتـرينراهحـگهـایدرمـان
مسمتأایرمسـتتیميدارد.امـروزهورز 
بیماریهایمسمانياست.بااينحا بانواندرهنگامورزشممكناستدچارآسیبهـای
هادرسالنهایورزشيشهرداریکهمديريتضـعیفيدارنـد،

مسمانيشوندومیزانآسیب
ازمربيهاحرفهایاستفادهنميکنندوبهدلیگشراي خاصفضایورزشينظیرآلـودگيو
...وهمچنیناحتما عدماستفادهازتجهیزاتورزشياستانداردبیوتراست .
پیامدهایروان شناختيمثبتورزشدرفضایم تصزنانشامگشـادابيوآرامـش
رواني،افزايشاعتمادبهنف ،پیوگیریازافسردگيوت هیهانر یميشود.ورزشمومـب
ترش هورمونهاييمثگآدرنالینها،نورآدرنالینهاو...مـيشـودوفـرداحسـاسآرامـشو
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شادابيميکند.ورزشمومبافزايشاعتمادبهنف ودرنتیجهمومبافزايشکاراييفرد
درمسئولیتهایزندگيوامتماعيظاهرشود .


تصوير:2ورزشبانواندرپاركبانوان 

منبع:نگارندگان 


”باورزشبهآرامشاعصابميرسم،ورزشکردندرفضایم ـتصبـانوان
(زنمیانسا ساکنمنحته )3

آسايشبیوتریبهومودميآورد“


ورزشهمگانيمومبآرامشروحيوروانيماميشـود“(گـروهمتمرکـز،

”
بهوتمادران) 

”زمانيکهبهشناميپردازمآرامشعجیبيدرخودممـيبیـنم“(زنمـوان
ساکنمنحته )18

”هدفمنازورزشس متيوشـادابيروحورواناسـت“(زنمیـانسـا 
ساکنمنحته )3

” ورزشمومبافزايشنواالوشادابيدرآنـانشـدهاسـت،ورزشازنظـر
(مربيسالن

هابهارمغانميآورد“


شناختينواالوشادابيرابرایخانم
روان
ورزشي) 
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”ورزشمومبآرامشواعتمادبهنف منميشود،بانوانبسیاربهتناسـب
انداماهمیتميدهندمومباعتمادبهنف بـاالدرمیـانآنـانمـيشـود“

(مديرسالنورزشي) 


”تناسباندامدربانوانبهلحاظروانشـناختيمومـباحسـاسقـدرتدر
(مربيسالنورزشي) 

بانوانميشود“


”ورزشاعتمادبهنفسيبهافرادمـيدهـدکـهمـيتوانـدخیهـيدرشـراي 
م تهفزندگيکمكوانکند،ورزشقدرتتصمیمگیریبانوانراباالبـردهو
(انسانشناساوقاتفراغت) 

آستانهتحمگروانيآنهاراافزايشميدهد“



افرادافسردهميتوانندباورزشبیماریروانشناختيخودرادرمانکننـد،همچنـین
بانواندرفضایشهریباموك تومسائگعديدهایموامههستندکهمومبمـيشـودتـا
.ورزشوسیههایبرایت هیهانر یوگذارازموك تو

آنهاراازفعالیتهایروزمرهبازمانند
مسائگروزمرهاست.ورزشهایآبيعامگمؤاریدرکاهشاسترسدرزنـدگيوپیوـگیری
ازافسردگيهستند 

”ورزشميتوانديكيازمواردمتابههبـابیمـاریهـا،پیوـگیریازافسـردگيو
(مديرسالنورزشي) 

موك تروحيوعامگضدافسردگياست“

”ورزشصحی برایپیوگیریازبیماریهایروانينظیرافسردگيهـامهـم
استوبـهلحـاظروانـياسـترسازبـینمـيرود“(روانشـناسورزشـيو
فیزيولو يستورزش) 

”ورزشمومبتتويتسیستماعصابميشودوانر یروانـيرابسـیاربـاال
(روانشناسورزشي) 
ميبرد“ 

”شناانر یانباشتهشدهمنفـيرات هیـهمـيکنـد،ازلحـاظروانشـناختي
بدنسازیمومبت هیهروانيورزشكارانميشـود،بـاورزشت هیـهانـر ی
(مديرسالنورزشي) 

صورتميگیرد“


ورزشپیامدهایروانشناختيزيادیبربانوانداردوتأایراتروانيمنفيچندانيبـر
آنهــانــدارد.بــهقــورکهــيس ـ متمســمانيوروانشــناختيبــانوانمامعــهبــهعنــوان
تربیتکنندگاننسگآيندهتأایرزيادیبرایس متامتماعيونواالامتماعيمامعهدارد.
بنابراينيكيازپیامدهایپنهانورزشبانوانس متامتماعيمامعهاست .
پیامدهایامتماعيوفرهنگيمثبتورزشدرفضایم تصزنانمهوگیریازآسیب
امتماعي،افزايشتعـام تامتمـاعي،گـذراناوقـاتفراقـت،کـاراييدرزنـدگيروزمـرهو
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س متونواالامتماعيراشامگميشود.يكيازمهمترينپیامدهایقوالنيمـدتورزش،
مهوگیریازآسیبهایامتماعياست.مامعهایکهدرآنورزشنهادينهشدهباشـدکمتـر
بــهســمتبزهكــاریامتمــاعيمــيرود.بــهزعــممت صصــین،ورزشمومــبمهــوگیریاز
آسیبهایامتماعيميشود.حضوربانواندرفضاهایورزشـيمومـبافـزايشتعـام تو
ارتباقاتامتماعيآنهاميشودواينامرخوشايندبانواناستودرنهايتمومبموـارکت
شود.بانوانباحضوردرورزشهایهمگـانيسـرمايه

بیوتربانواندرفعالیتهایورزشيمي
امتماعيوشبكهتعام تخودراافزايشميدهند.بااينحا بسـیاریازبـانوان،بـهويـژه
درورزشهایهمگانيياورزشت صصيشـرکت

بانوانموانبهمنظورگذراناوقاتفراغت
ميکنند.ورزشمومبميشودفردباکاراييبیوتریدرزندگيروزمرهخودظـاهرشـودو
اارب ويبیوتریدرزندگيامتماعيداشتهباشد .

”ورزشازات فوقتوآسیبهایامتماعيمثگاعتیادو...مهـوگیریکنـد“
(مديرپاركبانوان) 

”اگرشر اي ورزشکردنآسانشودوآسـیبيبـهزنـدگيروزمـرهواردنكنـد
(روانشناسورزشي) 
گرايشبیوتریبهومودميآيد“ 


”آسیب هایخـانوادگيوامتمـاعيبـاورزشکـردنکـاهشپیـدامـيکنـد“
(مامعهشناسورزش) 


”ورزشباعثميشودبتوانيهمخودتوهمديگرافرادمامعهرابوناسيوبـا
آنهاارتباالزيادیداشتهباشي“(زنموانساکنمنحته )18

(مديرسالنورزشي) 

ورزشآبيمومببرقراریارتباقاتامتماعيميشود“

”

”ورزشدربوستانمومبتعامگامتماعيماباديگرانمـيشـود“(زنمـوان
ساکنمنحته )3

”درکگاينورزشمومبباالرفتناعتمادبهنف ميشودومومببهبوددر
مديرسالنورزشي) 

برخوردهایامتماعينیزميشود“(


”ورزشباعثبیوترشدنتعام تامتماعيافرادبهويـژهخـانمهـایخانـهدار
(مربيسالنورزشي) 

ميشود“


هادرفعالیتهایورزشيب صـوصدردختـرانمـوانباعـثپـر

”حضورخانم
کردناوقاتفراغتآنهاميشود“(مديرپاركبانوان) 
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” موانانبرایيادگیریوتفري ازاست رهااستفادهميکنند،شنادرمیانزنان
موانبهعنوانتفري ماافتادهاست“(مديرپاركبانوان) 

” سالنورزشيبرایسكنهبهعنواني مرکزتفريحينزدي پیوـنهادخـوبي
برایگذراندناوقاتفراقتاست،شنامنبهتفريحيداردوقاعدتاًافرادبیوتری
بهآنتمايگدارند“(مديربوستانبهوتمادران) 

شنادراوقاتاولیهروزباعثتمرکزوتمدداعصابميشودوکاراييفردراباال

”
(مديرسالنورزشي) 

ميبرد“


”س متونواالحاصگازورزشسببميشودفرددربرنامـههـایامتمـاعي
حضورمؤارتریداشتهباشد“(مديرپاركشهربانو) 

”زنانباورزشبهتنظیموزمانبندیزندگيميرسند“(زنمیانسـا سـاکن
منحته )3

ورزشمومبميشودکهباروحیهبهتریدرمحـگکـارمحاضـرباشـم“(زن

”
موانساکنمنحته )15

” ازلحاظمسمانيفرددارایآمادگيمسمانيمناسـبيبـرایانجـامکارهـای
(کارشناسورزشهایآبي) 

روزمرهخوداست“


مهمترينتأایرامتماعيورزش،س متونوـاالامتمـاعيمامعـهاسـت.سـ متو
نواالامتماعيمومبافزايشانگیزهدرمیانافرادمامعهميشودوزمینـهتوسـعهورشـد
مامعهرافراهمميسازد .


”باورزششهروندان،نواالامتماعيکهيكيازاهدافمهـمشـهرداریاسـت
افزايشمييابد،س متمسموروحبرزندگيروزمرهونواالامتماعيمامعـه
نیزتأایرمثبتميگذارد،خانماساسوستونخانوادهاست،زمانيکـهازنظـر
مسميسالموازنظرروحيشادباشدايننوـاالراهـمازنظـرروانـيوهـم
مسميبهاعضایخانوادهمنتتگميکند،بهبانوانبايدآگـاهيالزمدادهشـود
کهنهتنهاس متخودحتيخانوادهآنهانیزدرگروورزشکردناست“ 
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بااينحا ايجادفضایزنانهبرایورزشبانوانمومبتجمعگروههـایکـ رونظیـر
پسرهایدخترنما،افراددومنسیتيو...درفضایورزشيزنانهميشودکهعدمامنیترواني
وامتماعيورزشبانواندرفضاهایزنانهرادرپيدارد .

نتیجهگیری
يكيازحوزههایمهممحالباتشهروندانمناق م تهفشهرتهران،حوزهاوقاتفراغـتو
فعالیتهایورزشياست.بیانمحالباتبادوهدفتوسعهامكاناتتفريحيوورزشيمديـد
وارتتاءامكاناتورزشيفعهيپیگیریميشود.مهمترينمسائگوکاستيهایورزشيپـارك
بانوان،عدمتجهیزسالنهایورزشيبانوان،عدمفعا سازیب شهایورزشيمومودوعدم
ومودسالنهایورزشيبرایکودکاناست.موـك تشـايانذکـردرمحالبـاتواظهـارات
مسائگشهروندان،عدموموداست رشنا،عدمتجهیزوفعا سازیباشگاهبـدنسـازی،نبـود
تنوهدرورزشهاونداشتنموـاوره هـایورزشـيوتغذيـهاسـتکـهبـااحـداثوتوسـعه
سالنهایورزشي،باشگاههایبدنسازیواست رهایشنا،مرامعهکننـدگانبـهپـاركهـای
بانوانبهب ويازمحالباتورزشيخودازنهادهایذیربـ دسـتمـييابنـد.مت صصـان
ورزشيبراينباورندکهازآنجاکهسالنهایورزشيشهرداریبهصورتدولتياست،تومه
ورسیدگينسبتبهآنکماستوبهعهتکمهزينهبودن،تعـدادمرامعـهکننـدگانبسـیار
زياداستوازقرفديگر،مربیانموغو درسالنهایورزشيغیرحرفهایهستند؛بنابراين
ایدرسالنهایورزشيشهرداریورزشکرد .


توانبهصورتحرفه

نمي
توسعهفضاهایورزشيم تصبانوان،پیامدهایمثبتومنفيبراینهادهایشـهری
ومح تداشتهوهمچنینفعالیتهایورزشيبانوانپیامدهایمثبـتومنفـيمسـماني،
روانيوامتماعيبررویآنانبهمایگذاشتهاست.توسعهفضاهایورزشيم ـتصبـانوان
مومبافزايشسـرانهورزشبـانوانواسـتتبا آنهـاازورزششـدهاسـت،بـهقـوریکـه
شهروندانمنحتهبهويژهبانوانمحههوحتيبانوانشاغگباامنیتکامگ،کمتـرينهزينـهو
بادسترسيآسانازامكاناترفاهيسالنهایورزشياستفادهميکنند.همچنینايـناقـدام
مومبرضايتشهروندانازشهرداریونهادهایورزشيشـدهاسـتومیـزاناعتمـادآنهـا
نسبتبهشهرداریافزايشيافتهاست.بااينحا درکنارتوسـعهفضـایورزشـيم ـتص
بانوان،پیامدهایمنفينظیرکمبودپارکینگوشهوغيمحهه،ورودافرادغیربوميبهمحههو
افزايشترافی محههوموددارد.مت صصانورزشنسبتبهتوسعهفضاهایورزشيدولتـي
خوشبیننیستندوبراينباورندکهازسالنهایدولتيحمايتنميشودودچارموـك تي
ای،عدمبهداشتسالنهایورزشيونتصوسـايگ

نظیرمديريتضعیف،مربيهایغیرحرفه
ورزشيميشوند.شهروندانومت صصانورزشبانوانبراينباورندکهورزشبهويژهورزش
درفضایبازدرمسم،روان،تعام تامتماعيو...تـأایرمثبـتمـيگـذارد.بـاايـنحـا 
نميتوانازپیامدهایمنفيورزشدري فضایدولتيچومپوشيکـرد.مـديريتضـعیف،
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مربيهایغیرحرفهای،عدمبهداشتسالنهایورزشيووسايگورزشيغیراستانداردمومب
هایمسمانيدرورزشكارميشود .


آسیب

فهرست :گروههای متمرکز و اطالعرسانان
مصاحبهشونده

سمت

علت مصاحبه

دکترمهدیآقاپور 

هیئتعهميدانوگاهتهران 

مت صصمامعهشناسيورزش 

دکترمريمرفعتماه 


هیئتعهميدانوگاهتهران 

مت صصانسانشناسياوقاتفراغت 

دکترفاقمهصب خیز 

هیئتعهميدانوگاهتهران 

مت صصفیزيولو یورزش 

دکترحمیدی 

روانوناس 

مت صصروانوناسيبانوان 

خانم 

سمتدرفدراسیونورزشهایآبي 


مت صصورزشآبيوورزشبانوان 

خانممعفری 

معاونبانوانتربیتبدنيمنحته 3

کارشناسورزشمنحته 

خانممواهری 

مديرپاركبانوانبهوتمادران(منحته )3

مديربوستانبهوتمادران 

خانممحمدخاني 

مديرپاركبانواننرگ (منحته )18

مديرپاركبانوان

-

مديرپاركبانوانشهربانو(منحته )19

مديرپاركبانوان

خانمحسینپور 

مديرپاركبانوانپردي (منحته )15

مديرپاركبانوان

-

مديرسالنورزشيکوار 

مديرسالنورزشيبانوان 

-

مديرسالنبدنسازیقهه

مديرسالنورزشيبانوان 

-

مديربانوانسالنورزشيکوار 

مديرسالنورزشيبانوان 

-

مديربانوانسالنبدنسازیسعادت 

مديرسالنورزشيبانوان 

-

مربياست رشنایکوار 

مربيسالنورزشيبانوان 

-

مربيسالنبدنسازیزرگنده 


مربيسالنورزشيبانوان 

گروهمتمرکز 

پاركبانوانبهوتمادران(منحته )3

گروههدفمحالعه 

گروهمتمرکز 

پاركبانوانبهوتمادران(منحته )3

گروههدفمحالعه 

گروهمتمرکز 

پاركبانوانبهوتمادران(منحته )3

گروههدفمحالعه 

گروهمتمرکز 

پاركبانواننرگ (منحته )18

تحبی باگروههدفمحالعه 

گروهمتمرکز 

پاركبانوانشهربانو(منحته )19

تحبی باگروههدفمحالعه 

گروهمتمرکز 

پاركبانوانپردي (منحته )15

تحبی باگروههدفمحالعه 

مرامعهکننده 


زنمیانسا ساکنمنحته 3


مرامعهکنندهبوستانبهوتمادران 


مرامعهکننده 


زنمیانسا ساکنمنحته 3


مرامعهکنندهبوستانبهوتمادران 


مرامعهکننده 


زنمیانسا ساکنمنحته 3


مرامعهکنندهبوستانبهوتمادران 


مرامعهکننده 


زنمیانسا ساکنمنحته 1


مرامعهکنندهبوستانبهوتمادران 


مرامعهکننده 


زنمیانسا ساکنمنحته 7


مرامعهکنندهبوستانبهوتمادران 


دبیرشوراياری 

شوراياریمحههسیدخندان 

معتمدومحهعمحهي 
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