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 چکیده

بر اساس نوع هدف، کاربردي و به بود. این تحقیق برخوردار هاي کمهاي توسعه ورزش بانوان در استانکاوش چالشهدف از تحقیق حاضر، 

ها، معاونان مدیران اداره کل ورزش استانجامعه آماري تحقیق شامل انجام گرفته است. و با استفاده از تحلیل تم است  لحاظ روش، کیفی

هاي ورزشی، استادان دانشگاه و راسیوننواب رئیس بانوان فد ها،ورزش قهرمانی و معاونان ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان

ها طی پروسه مصاحبه بود. افتهیارساختهاي نیمهمصاحبه هادادههدفمند و ابزار گردآوري  صورتبهي ریگنمونهنظران بود. روش صاحب

نظر به نقطه صاحب 16با مصاحبه  16) انجام گرفت. در نهایت محقق پس از 19صورت غیرحضوري (با توجه به پاندمی کووید ماهه بهپنج

مقوله  4مقوله و  11دست آمد که در ایه بهمفهوم پ 96در مجموع، ها، وتحلیل کامل مصاحبهبا توجه به ارزیابی و تجزیه. اشباع نظري رسید

توان گفت توسعه با توجه نتایج تحقیق می هاي محیطی، مدیریتی، منابع، رفتاري بودند.بندي شدند. این مفاهیم شامل چالشاصلی دسته

اجتماعی برابر نسبت به مردان، اتخاذ  –برخوردار مستلزم داشتن تیم مدیریت قوي و ایجاد فضاي فرهنگی هاي کمورزش بانوان در استان

ها رشد ورزش در این استانبر این مدیران ا. افزوناستها و اماکن مختص به بانوان هاي مدیریتی قوي و همچنین وجود زیرساختراهبرد

بانوان  ها به رشد و توسعه ورزشگذاري دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروي کار خبره براي مرکز استان و شهرستانتوانند با هدفمی

 کمک کنند.

 

 يدیکل يهاواژه
توسعه، رویکرد کیفی، محدودیت فرهنگی، موانع زیرساختی، ورزش بانوان.
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 مقدمه

ساز عنوان زمینهتوسعه تربیت بدنی و ورزش بهامروزه، 

تأمین و تربیت نیروي انسانی سالم و تندرست، بخشی از 

رود. شمول ورزش در شمار میهاي توسعه ملی بهبرنامه

جوانب، آثار و ه هاي ملی مستلزم رعایت همبرنامه

 هبه اذعان هم). 1( کارکردهاي این پدیده در جامعه است

 هسالم بر پای هعی و کارشناسان امر، جامعروانشناسان اجتما

شود و رکن اصلی خانواده را نیز نهاده می سالم بنا هخانواد

دهند و با توجه به گسترش زنان و مادران تشکیل می

خصوص در میان روزافزون اختالالت روانی در جامعه به

 ،روندشمار میبانوان که از طرفی مادران این سرزمین به

لیت بیشتر نسبت به افراد ئوعلت احساس مسممکن است به

هاي خاص شغلی و مسائل دیگر، تحت خانواده، استرس

هاي روحی و فشارهاي روانی زیاد و در معرض آسیب

هاي داشتن وجود این یکی از راه). با 2( جسمی قرار گیرند

ورزش زنان زندگی سالم، مشارکت بانوان در ورزش است. 

ورزش  هموضوعات اساسی در حیطعنوان یکی از امروزه به

سازي برابري جنسیتی در فراهم نبودو ) 4 -3( مطرح است

هاي تسهیالت به کاهش شانس شرکت در ورزش و آسیب

ورزش و فعالیت بدنی ). 6-5( شودجدي جسمانی منجر می

خصوص در کاهش معناداري افسردگی به سببدر زنان 

شارکت یا عدم میزان حضور، م). 7(شود می میانسالیسنین 

عنوان شاخصی هاي ورزشی بهمشارکت بانوان در فعالیت

 اي است.انگر وضعیت اجتماعی زنان در هر جامعهبیجهانی 

هاي برابر فرصت ینشان داده است که وقت تحقیق نیچند

 يادیز اریبس يایشود، به مزازنان و مردان فراهم می يبرا

). 8شود (می منجر یو شخص ی، اجتماعیدر سطح سازمان

کشورها زنان مجاز به شرکت در از طرفی در برخی 

از  گرید یبرخدر که ، درحالیستندیاي نهاي حرفهورزش

 حال این مشارکت بابا این  .مشارکت دارند هکشورها اجاز

 ی ـفرهنگ عوامل ).9( استهمراه  آمیزتبعیضرفتارهاي 

توانند از رشد ورزش می يو فرد ی، روانیطی، محیاجتماع

مثال راي ب )10( کنند دیکرده و آنها را ناام يریزنان جلوگ

 2012 کیتا المپ یلباس اسالم نیقوان لیدلو قطر به یبرونئ

فوتبال را  کنیعنوان بازاي بهحضور حرفه هبه زنان اجاز

، یهاي فرهنگاساس، محدودیت نیبر ا. )11دادند (نمی

 نیی، سطح پایاي خانوادگهمسئولیت ،گراییسنت

، مذهب و یحیو امکانات تفر ی، ورزش ناکافالتیتحص

کمبود ی، کیولوژیهاي بچالشی، هاي محدود ورزشفرصت

مانع از حضور زنان  )،9( درآمد سطحي و وقت، کمبود انرژ

طور قطع، اهمیت به). 12شود (اي میهاي حرفهدر ورزش

هاي محیطی و نیازمنديعلت این موضوع در ایران به

امکاناتی مستقل و اختصاصی براي زنان کامالً روشن است 

)13.( 

در ایران نیز زنان به دالیل مختلف در مقایسه با مردان 

که در دسترسی طوري، بهبرندیاز مشکالت بیشتري رنج م

 يمندبه آموزش، اشتغال و خدمات بهداشتی درمانی و بهره

). 14کسانی برخوردار نیستند (از حقوق فردي از وضعیت ی

مرکز امور مشارکت زنان نرخ مشارکت ورزشی زنان را بسیار 

پیمایش ملی نشان داد  ایننتایج . پایین ارزیابی کرده است

وبیش به انجام درصد از بانوان ایرانی کم 41/2تنها 

نقدي و  ). نتایج15پردازند (هاي ورزشی میفعالیت

اقتصادي اجتماعی  پایگاهد دهنشان می )1390همکاران (

فرهنگی، تمایل فردي و حمایت  هباالتر، میزان سرمای

نسبت به زنان غیرورزشکار  اجتماعی بیشتر از زنان ورزشکار

تر و میزان مثبت زنان ورزشکار، هاست. نگرش خانواد

داري کمتر از زنان اطور معنپذیرش باورهاي قالبی به

شده تفاوت ندي ادراكغیرورزشکار است؛ اما از نظر سودم

گروه وجود ندارد. نتایج رگرسیون نشان  داري بین دوامعن

 فرهنگی و تمایل فردي دو متغیر هداد که متغیرهاي سرمای

 نتایج ).16( تأثیرگذار بر احتمال مشارکت ورزشی است

تحلیل  ) در1398تحقیق نظري آزاد و همکاران (
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ورزشکار  شناختی نابرابري جنسیتی از منظر زنانجامعه

اقتصادي،  -قهرمان نشان داد، متغیرهاي پایگاه اجتماعی

ها و هنجارهاي اجتماعی، الگوپذیري از والدین، ارزش

ترتیب بیشترین ها، بهتحصیالت زنان و استفاده از رسانه

است داشته  درك نابرابري بین بانوان ورزشکارتأثیر را بر 

مانع  ) پنج1395رضایی کمرپشتی و آقاخان بابایی ( .)17(

وضعیت اقتصادي  را مهم براي ورزش همگانی در بانوان

خانواده، وجود فرهنگ مردمحوري، کمبود وقت، عدم 

گذاري الزم در توسعه اماکن ورزشی زنان و کمبود سرمایه

 ایمنی و امنیت و باال بودن میزان جرائم در بعضی مناطق

) عوامل مؤثر 1392). بنار و همکاران (18برشمرده است (

بر ورزش قهرمانی بانوان را در پنج عامل اجتماعی، 

اند، عامل اقتصادي، مدیریتی، فنی و شخصی شناسایی کرده

اجتماعی و اقتصادي بیشترین اولویت و عامل شخصی 

). نتایج پژوهش دیگري 19( کمترین اولویت را کسب کرد

قهرمانی زنان  عوامل مؤثر بر توسعه ورزش نشان داد که

 تأثیرمحیط قهرمانی، استعدادیابی و حمایت مالی بیشترین 

توان گفت که توسعه ورزش بانوان دارند؛ بنابراین می را در

بدون توجه به عوامل توسعه مانند حمایت مالی از ورزش 

قهرمانی زنان را  توان انتظار توسعه پایدار ورزشزنان نمی

کنند که ) بیان می2017و همکاران ( 1). وانگري20( داشت

. استشده به ورزش زنان چالش اصلی بودجه اختصاص داده

همچنین مواردي از جمله نگرش منفی به ورزش زنان، 

عوامل بیولوژیکی مانند قاعدگی و بارداري، حاکمیت 

ضعیف، دسترسی محدود به امکانات و تجهیزات و 

). 11( هاستچالشاز دیگر  هاي جنسیتی زنانمسئولیت

استعدادیابی، تسهیالت کافی،  )2009( 2هایدي و پریتکارد

المللی و هاي بینشرکت در رقابت مربیان مجرب و فرصت

برگزاري اردوهاي تدارکاتی را عوامل اصلی موفقیت 

 ).21( اندورزشکاران زن معرفی کرده

                                                           
1 .  Wangari 

همیت توسعه ورزش سبب شده است تا در جوامع ا

بین، نبود عدالت  این ه گسترش آن اقدام کنند؛ درمختلفی ب

ورزش سبب  زمینهها، نیروي انسانی و تجهیزات در در برنامه

فقر ورزشی در برخی مناطق شده است. توسعه  گیريشکل

توسعه  به تواندیورزش در تمامی نقاط شهري م النهعاد

توسعه ورزش در ). 22( صورت یکپارچه منجر شودجوامع به

ها به رشد این مناطق در سایر عرصه تواندیمحروم م مناطق

جمله رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي منجر شود.  از

جمله  این، توسعه نیافتن ورزش در برخی مناطق از برافزون

مالی  يهاسبب بروز خسارت تواندیمناطق محروم م

پزشکی و بهداشتی شود. در ایران با  يهاشمار در حوزهبی

وسعت زیاد، شاهد وجود مناطق محروم بسیاري  توجه به

بهداشتی،  التحاضر با مشک هستیم که این مناطق در حال

درمانی، اقتصادي و فرهنگی مواجهند. این در حالی است 

ورزشی در سطح همگانی، آموزشی،  يهاتیکه از ظرف

خوبی براي بهبود این مناطق توان بهاي میقهرمانی و حرفه

مثال بسیاري از ورزشکاران فوتبال در برزیل راي ب بهره برد.

 اند با استعدادیابی مناسب به سطح اول فوتبال جهانتوانسته

جمله  گسترش ورزش در تمامی مناطق از). 23دست یابند (

این مسئله  .است يامناطق محروم از اهداف عالی هر جامعه

ناشی از نبود عدالت در استفاده از منابع انسانی، مادي و 

مناسب ورزش ناکه سبب توزیع  تهیزاتی در ورزش استج

با توجه به گستردگی طور کلی، به .در کشور شده است

ایران، ایجاد برخی مناطق محروم از منظر ورزشی امري 

شناسایی  منظوربه الشبین، ت این بدیهی است. در

نیازمند برخورداري از  هاي توسعه ورزشی بانوانچالش

ها در این حوزه است. انجام پژوهششواهد کافی علمی در 

در این حوزه به  يسازبر بهبود آگاهعالوه تواندیاین حوزه م

در  شناسی توسعهآسیب هتقویت شواهد علمی در حوز

شناسایی برخی موانع،  برالوهورزش منجر شود. این مسئله ع

2. Hyde, Pritchard 
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ریزي و اقدامات در این حوزه سبب سهولت در برنامه

ه نشان گرفتانجام يهااین، بررسی پژوهش برشود. افزونمی

ه پژوهشی ناشی از کمبود مطالعات در حوز خألدهد که می

در بخش  خصوص در ایرانورزشی، به هاي توسعهچالش

انجام هزینه در مسیر توسعه ورزش در  .وجود دارد بانوان

گزاف در  يهانهیهز ییجوبه صرفه تواندیمناطق محروم م

گ و اشتغال در این مناطق منجر شود؛ مسیر بهداشت، فرهن

ها ریزيمشاهده است که فقدان برنامه خوبی قابلبه رونیازا

شناسی و تحلیل چالش توسعه ورزش بانوان آسیبدر مسیر 

ایران را با  وبروز خطرهاي جدي در این حوزه شده  سبب

بنابراین ضرورت دارد ؛ ساخته استهاي جدي مواجه آسیب

هاي الزم را براي حضور شرایط و زمینه تا مسئوالن امر

بیشتر و فعاالنه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند. در این 

ها و موانع موجود در این راه زمینه باید با بررسی چالش

شناسایی و با رفع این موانع گام مؤثري در توسعه و ارتقاي 

ورزش  -اي و حرفه یقهرمانهاي حوزهورزش زنان (در 

هاي در استان ی)تیورزش ترب -یی روستاو  یهمگان

 برخوردار برداشته شود.کم

 
 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردي و به لحاظ 

روش، کیفی و داراي رویکرد استقرایی است؛ همچنین به 

که در دو  استلحاظ افق زمانی، از نوع تحقیقات مقطعی 

گرفته است؛ در مرحله اول مبانی نظري و مرحله انجام 

هاي اولیه مدل استخراج پیشینه پژوهش بررسی و شاخص

ساختاریافته در مرحله دوم از ابزار مصاحبه نیمهشد. 

منظور اخذ نظرهاي خبرگان و تکنیک تحلیل مضمون به

ي حاصل از مصاحبه استفاده شد. هادادهجهت تحلیل 

کنندگان در مرحله مصاحبه، شامل مدیران اداره مشارکت

ها، معاونان ورزش قهرمانی و معاونان کل ورزش استان

                                                           
1. Semi Structured Interview 

ها، نواب ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان

هاي ورزشی و استادان دانشگاه رئیس بانوان در فدراسیون

عنوان اعضاي پانل تخصصی نفر به 16بودند. در مجموع 

 صورتبهي ریگنمونه). روش 2(جدول  انتخاب شدند

) و هادادهکفایت ( یکافهدفمند بود و تا رسیدن به حد 

در بخش  هادادهاشباع نظري ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوري 

بود. با  1افتهیارساختهاي نیمهکیفی مصاحبه

کنندگان بالقوه براي انجام مصاحبه تماس گرفته شد شرکت

ها صورت رد انتخاب این افراد مصاحبهو  در زمان و مکان مو

پذیرفت. در این زمینه ابتدا راهنماي مصاحبه براي افراد 

هاي کلی ارسال شد که دربرگیرنده عنوان، اهداف و سؤال

ها با موضوع بحث آشنا شوند. شوندهمصاحبه بود تا مصاحبه

یشینه تحقیق و اهداف به پسؤاالت اولیه مصاحبه با توجه 

تدوین شد که در بین اعضاي نمونه با توالی موردنظر 

مدت  ماهه، باها طی پروسه پنجمتفاوتی ارائه شد. مصاحبه

دقیقه انجام گرفت. محقق  50 تا 30مصاحبه بین  زمان

نفر احساس کرد که به نقطه  16مصاحبه با  16پس از 

اشباع نظري رسیده است. در واقع این نقطه جایی بود 

هاي قبلی اضافه نشد و درصد دهکه دادة جدیدي به دا

هاي آخر تکراري بود، هاي مصاحبهزیادي از داده

ها و بخش اول پژوهش بنابراین در این نقطه به مصاحبه

پژوهشگر که مربوط به روش کیفی بود، پایان داده شد. 

بر ها، عالوهمنظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهبه

ز فرد یادداشت رئوس مطالب، با کسب اجازه ا

شونده به ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاه مصاحبه

 ها،پس از اخذ مصاحبهویژه ضبط صدا اقدام کرد. 

ها و یژگیوشناسایی منظور ها بهوتحلیل دادهتجزیه

به  یابی. با دستگرفتانجام  مفاهیم اصلی ورزش بانوان

د. در نهایت متوقف ش هامصاحبهها، اشباع داده
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هاي توسعه ورزش بانوان در استانهاي اصلی چالش

 گزارش شد. 3برخوردار استخراج و در جدول کم

مراحل تأیید روایی و پایایی روش تحقیق کیفی با 

نوبل، که طوريي کمی اساساً متفاوت است. بههاروش

 3و پایایی 2) براي اطمینان از روایی2015( 1تیاسم

ي اهنمونهپژوهش کیفی مواردي مانند انتخاب دقیق 

آوري و تحلیل همزمان داده و انسجام در مناسب، جمع

شناسی پژوهش را در جهت اطمینان از نتایج روش

دهند که در این تحقیق نیز موارد مذکور یمپیشنهاد 

از طرف پژوهشگران رعایت شد. همچنین با استفاده از 

درصد از  20مجدد)  5(کدگذاري 4روش بازکدینگ

توسط پژوهشگر دیگري از ها و اسناد محتواي مصاحبه

ضریب  6تیم کدگذاري شد و با کمک فرمول اسکات

 ).24محاسبه شد ( 2/88توافق برابر با 

2/88 = 100 × 
45 

= C.R 
 هاي مورد توافقمقوله

C.R= 
 هاکل مقوله 51

 
دشواري در  توان بههاي این تحقیق میاز محدودیت

 اشاره کرد. مصاحبه شوندگاندسترسی به 

 
 هاي پژوهشیافته

شوندگان توزیع فراوانی و مشخصات مصاحبه 1جدول 

 5درصد ( 2/31دهد. نتایج بیانگر این است که را نشان می

شوندگان معاونان بانوان در ادارات کل ورزش نفر) مصاحبه

درصد)  25نفر ( 4هاي مورد بررسی بودند. و جوانان استان

را مدیران کل ادارات ورزش و جوانان و  نظرانصاحباز 

تشکیل دادند. سایر  هااستانمعاونان ورزش قهرمانی این 

 شود.مشاهده می 1در جدول  نظرانصاحبمشخصات 

 ها اعضاي پانل خبرگان. مشخصات و ویژگی1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی شوندهمصاحبه

 25 4 هاادارات کل ورزش و جوانان استان
 2/31 5 معاونان بانوان ادارات کل ورزش جوانان

 8/18 3 یأت علمیهاعضاي 

 25 4 هاي ورزشییونفدراسنواب رئیس بانوان 

 100 16 مجموع

هاي براي رسیدن به هدف اصلی تحقیق که چالش

از روش ، برخوردار بودهاي کمتوسعه ورزش بانوان در استان

 زمانی مضمون تحلیلفراگرد تحلیل مضمون استفاده شد. 

را  موضوعاتی و معنایی الگوهاي تحلیلگر که شودمی آغاز

 تحلیل این. دهدیم قرار دارند، مدنظر بالقوه که جذابیت

 مجموعه وها داده بین مجموعه مستمر وبرگشترفت شامل

اند آمده وجودبه که است ییهاداده تحلیل و هايکدگذار

                                                           
1. Noble, Smith 
2 . Validity 
3 . Reliability 

و در پاسخ به هدف اصلی، ابعاد  2در جدول  ).25(

شده نشان هاي شناساییهمراه زیرشاخصشده بهشناسایی

منظور استخراج آن، ابتدا مفاهیم و شده است. بهداده 

ها استخراج شد، سپس کدهاي معنادار از متن مصاحبه

کدهایی که به لحاظ معنایی شبیه هم بودند، در یک دسته 

ین در این مرحله کدهاي مشابه و قرار گرفتند، همچن

4. Re-Coding 
5. Coding 
6 . Scott 
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جز یکی از آنها) حذف شدند و در نهایت تکراري (به

 و ابعاد آن شناسایی و نامگذاري شدند. هاشاخص

 دهنده و پایه. مضامین فراگیر، سازمان2 جدول

مضمون 
 فراگیر

مضمون 
 دهندهسازمان

 سطح اول

مضمون 
دهنده سازمان

 سطح دوم
 نظر خبرگان مضامین پایه

 محیطی هاچالش

 فرهنگی

 حساسیت مسئوالن محلی −
از ورزش در  استقبال نامطلوب −

 روستاها
آگاهی کم از مزایاي ورزش در  −

 شهرهاي کوچک و روستاها
 ي برخی نهادهاهايریسختگ −
و  فضاي بسته فرهنگی ـ محلی −

 مرزنشینیشهرهاي 
نیاز به تغییر دیدگاه بزرگان محلی  −

 ورزش بانواننسبت به 
الزام توجه بیشتر کمیسیون یا  −

 هاشوراي فرهنگی استان
تعامل با نماینده فقیه و ائمه  نیاز به −

 جمعه

بانوان قهرمان پرورش بدهیم  میبخواهما اگر «
هاي مختلفی را فراهم کنیم. یکی از باید زمینه
. ما نیاز استها، مباحث فرهنگی این زمینه

وان را از طریق پذیري ورزش بانداریم فرهنگ
حمایت مسئوالن فرهنگی و محلی استان و 

ها و حتی روستاها نهادینه شود. شهرستان
سواري که نیاز به در ورزش دوچرخه خصوصبه

تغییر دیدگاه مسئوالن و بزرگان محلی و کاهش 
 )».1P( ستحساسیت آنها

 اجتماعی

 یبانیعدم پشت توجهی والدینکم −
 نیوالد

 هاخانوادهناآگاهی و تغییر نگاه  −
ها نسبت به نگرش منفی خانواده −

 ورزش بانوان و دختران
 ی بانوانو خانوادگ یتعهدات شغل −
ي هاسازمانتوجه بیشتر به ظرفیت  −

 )NGOنهاد (مردم
 يبرا ینبودن بستر اجتماع ایمه −

 هارشته یبرخ استقبال از
ورزش در  تیلزوم درك اهم −

 هاخانواده
ها با ورزش دختران خانوادهمخالفت  −

 بیترس از آس لیدلبه
و امکانات  طیشدن شرا ایلزوم مه −

 باور و فرهنگ جامعه با متناسب

خیلی از خانواده هستند که از ورزش دختران «
گونه کنند. نگرش آنها بدینکمتر حمایت می

است که فرزندان بهتر است درس خود را 
ثال در مبخوانند تا اینکه ورزش کنند. براي 

هنگام بازگشایی مدارس خانواده کمتر اجازه 
 )».5Pدهند که دختران به ورزش بپردازند (می

ورزش  بارهیکی از دالیل مخالفت خانواده در«
در مورد این  والدینباور غلط برخی  ،دختران

هاي جسمی به آسیبسببموضوع که ورزش 
و این نگرش منفی باعث عدم  شوددختران می

 )».3P( استقبال دختران از ورزش شده است

 اقتصادي

 توجه به بیمه ورزشکاران −
با مشکالت  هاخانوادهدرگیري  −

 توجهی به ورزشمعیشتی و بی
ي مشارکت در هانهیهزکاهش دادن  −

 هاي فراغتیبرنامه
 یورزش زاتیگران بودن تجه −
 یهاي ورزشسالن يباال هنیهز −

موضوع بیمه ورزشکاران همواره یکی از «
هاي اصلی ورزشکاران قهرمانی و دغدغه
نیاز به تدبیر مناسب از طرف  است؛ کهاي حرفه

مدیران ارشد وزارت ورزش و کمیته ملی 
 )».P3( استالمپیک ایران 
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مضمون 
 فراگیر

مضمون 
 دهندهسازمان

 سطح اول

مضمون 
دهنده سازمان

 سطح دوم
 نظر خبرگان مضامین پایه

 مدیریتی

 حقوقی

هاي نامهضعف در قوانین و آیین −
 حمایتی از بانوان

 معاونان زنحمایت قانونی از  عدم −
هاي هیأت هناماصالح آیینتوجه به  −

 یورزش
هاي نظارت بر عملکرد هیأت −

 ورزشی
 هافساد اداري در هیأت −
ها به توجهی رؤساي هیأتبی −

 هادستورالعمل
نیاز به توجه و حمایت دادستانی و  −

 قوه قضاییه
قرار دادن بانوان در ساختارها در  −

 قالب قانون

هاي ز پستکنم بخشی زیادي امن فکر می«
بانوان در ورزش ما شکل تشریفاتی دارند. وقتی 

که باید به لحاظ قانونی مورد مدیران زن آنچنان
حمایت قرار نگیرند و در ساختار و چارت 

توان سازمانی جایگاهی نداشته باشند نمی
خوبی بتوانند از حقوق و انتظار داشت که آنها به

 )».6Pحق بانوان دفاع و پاسداري کرد (
ها اطالع ها در شهرستاندر برخی از هیأت«

دقیق و موثق داریم که مدیر اداره ورزش آن 
و  استشهرستان که یک فرد غیرورزشی 

عنوان مدیر واسطه ارتباطاتی که دارد بهبه
بودجه و اعتبار  شده است، انتخاب

یافته به ورزش بانوان را براي امور دیگر تخصیص
حقوق بانوان آن راحتی گیرد و بهدر نظر می

 )».12P( گیردشهرستان را نادیده می

 اجرایی

وجود مدیران غیرورزشی در رأس  −
 هاهیأت

نظارت و ارزیابی نامناسب بر عملکرد  −
 هاهیأت

یی بین نهادها مرتبط با افزاهمنبود  −
 ورزش بانوان

باال حمایت و تعهد مدیران ردهعدم  −
 به ورزش بانوان

 بانوانسهم نابرابر به ورزش  −
 دیدگاه تبلیغاتی به ورزش زنان −
 استیر يبراانتخاب بانوان عدم  −

 هاهیأت
ها از استان یاصول یابیعدم ارز −

 بخش بانوان
توجهی به سند آمایش ورزش بی −

 بانوان
 ي ورزشیهاونیفدراستوجهی کم −
دهی نظام مسابقات نیاز به سازمان −

 ورزشی
 هانامشخص بودن محور برنامه −
ریزي کالن با شرایط برنامهمغایرت  −

 استانی
 یتیجنس يهاپررنگ بودن تفاوت −

 ساختارها در
 اختصاص زمان نامناسب به بانوان −

هاي استانی اي همه هیأتصورت دورهما به«
دهیم، اما شهرستانی را مورد ارزیابی قرار می

بازخورد مناسبی از عملکرد آنها دریافت 
هاي تماسها و پیگیري با وجودشود. حتی نمی

شود. خیلی از مکرر، خروجی خوبی حاصل نمی
 کنندها توجهی نمیها با دستورالعملهیأت

)14P«( 
هر ساله اماکن ورزشی اداره کل به بخش «

شود و افرادي که برندگان خصوصی واگذار می
هاي بسیار شوند ساعتمزایده این امکان می

دهند و خیلی بدي را در اختیار بانوان قرار می
از ورزشکاران خانم از این موضوع خیلی 

خوبی رعایت مندند و عدالت جنسیتی بهگالیه
 ».6P ,11 ,14 ,4(شود (نمی

بینم که مسئوالن در ایام خاص مثل ما می«
هایی در حمایت از ها و وعدهانتخابات، صحبت

دهند. متأسفانه پس از آن ورزش بانوان ارائه می
موشی سپرده ها به دست فراایام، همه حرف

شوند و حتی پاسخگوي مطالبات مسئوالن می
دهد ورزش شهرستان هم نیستند که نشان می

صورت که دید کلی آنها به ورزش بانوان به
تبلیغات و کسب آراي دلخواه خود بوده است 

))7, 9P.« 
تري به چند هاي نگاه ویژهاکثر فدراسیون«

استان بزرگ کشور را دارند و خیلی تمایل 
کند تر توجه میهاي ضعیفندارند به استان

))13, 1P.« 
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مضمون 
 فراگیر

مضمون 
 دهندهسازمان

 سطح اول

مضمون 
دهنده سازمان

 سطح دوم
 نظر خبرگان مضامین پایه

 يارسانه

سازي توسط الگوهاي نیاز به فرهنگ −
 برتر

پوشش و انعکاس نامناسب ورزش  −
 بانوان

 هاروزنامهتوجهی نشریات و کم −
سازي ورزش نیاز به تقویت گفتمان −

 بانوان توسط صداوسیما
نقش کمرنگ صداوسیما در  −

 برخوردارهاي کم استان
بانوان در  يهايپخش باز هعدم اجاز −

 یداخل يهارسانه

هاي سیما در استانوویژه صداها بهنقش رسانه«
رنگ بوده است. در سطح کشوري براي ما کم

هاي خوبی تولید محتوا در بخش بانوان تالش
اما در انعکاس اخبار و ؛ صورت گرفته است

هاي رویدادهاي ورزشی بانوان در استان
برخوردار تالشی کمتري یا حتی تالشی کم

 )».2Pنشده است (

 منابع

 انسانی

سهم کم بانوان در ساختار اداري  −
 ورزش

کمبود پست کارشناس ورزش زن  −
 هادر شهرستان

نبود پست معاون بانوان در ساختار  −
 سازمانی

توجهی به ورزش بانوان در بی −
 ها و شهرهاي کوچکشهرستان

معاونان و عدم اختیار کافی  −
 هاکارشناسان زن در شهرستان

 نبود سازمان تخصصی ورزش بانوان −
ضعف سیستم دولتی در  −

پروري توانمندسازي و جانشین
 مدیران زن

کمبود مدرس ورزشی در بخش  −
 بانوان

 توجهی به آموزش منابع انسانیکم −
نیاز به توسعه نظام کشف، پرورش و  −

 ارتقاي استعدادهاي ورزشی
کارکنان عدم امنیت شغلی  −

 شهرستان

از موارد بسیار مهم که در بسیار مورد غفلت «
هاي دولتی ما قرار گرفته است، ناتوانی سیستم

در بخش توانمندسازي و ارتقاي نیروي انسانی 
شده است در  است. براي نمونه مشاهده

کمیسیون منابع انسانی که اگر قرار باشد معاون 
بانوان تغییر کند مشخص نیست چه کسی 

دهد شود. این نشان میایگزین آن شخص میج
پروري نیروي انسانی که سیستم در امر جانشین

 است عمل نکردهخوبی در بخش بانوان به
)10P.«( 
تر هاي موفقپرورش مدرسان در استان«
اندازه از  گرفته است. آنها به خوبی شکلبه

مدرس ورزش در بخش بانوان برخوردارند که 
ها یا براي تدریس کالسنیازي به آقایان 

هاي آموزشی نیست. حتی خیلی از آنها در هدور
هاي ملی مشغول به فعالیت سطوح مختلف تیم

وپرورش مدرسان هستند. موضوع آموزش
خصوص برخوردار بههاي کمورزشی در استان

است هاي مهم در بعد ورزش قهرمانی از چالش
)5P.«( 

 امکانات

ورزش کمبود زیرساخت اختصاصی  −
 بانوان

نابرابري در امکانات و تجهیزات  −
 نسبت به مردان

ي مختص هاپاركالزام به ساخت  −
 بانوان

نبود پایگاه قهرمانی استان و  −
 هاشهرستان

و مراکز  هاباشگاهنیاز به توسعه  −
 تندرستی

براي توسعه ورزش همگانی  1400در سال «
ها در نظر یک بودجه خوبی براي شهرداري

عنوان معاونت ورزش بانوان گرفته شد. ما هم به
استان از شهرداري خواستیم که یک نگاه 

رزش بانوان داشته باشد که یکی از اي به وویژه
ي مهم ساخت پارك مختص بانوان هاشنهادیپ

ها وجود ها این مکانبود که در اکثر شهرستان
ها هم امضا شد نامهندارد. حتی یک سري تفاهم

که متأسفانه اجرا نشدند. همیشه شعار ما این 
توان به موفقیت است که از ورزش همگانی می

ید، اما وقتی زیرساخت در ورزش قهرمانی رس
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مضمون 
 فراگیر

مضمون 
 دهندهسازمان

 سطح اول

مضمون 
دهنده سازمان

 سطح دوم
 نظر خبرگان مضامین پایه

نیاز به استفاده از ظرفیت مناطق  −
 آزاد

و  تسهیل صدور مجوز احداث −
 ورزشیها برداري از باشگاهبهره

 ط،یامکانات و شرا جادیالزوم  −
 بانوان ازیمتناسب با ن

ي براي شهر يسازي فضاهامناسب −
 بانوان

توان انتظار این مناسبی وجود نداشته باشد نمی
ها و در نهایت توسعه ورزش بانوان را موفقیت
 ».2,8P(داشت (

پژوهش و 
 فناوري

تعامل کم با مراکز علمی و  −
 هادانشگاه

 یپژوهش جیعدم استفاده از نتا −
 و خالقانه نینو يهاطرح هعدم ارائ −
مدون در عدم برنامه علمی و  −

 پروريقهرمان
وکارهاي نیاز به حمایت از کسب −

 الکترونیکی و آنالین
مؤسسات  تیاستفاده از ظرف −

 بنیاندانش

صورت هاي بهدر محالت ما خیلی از برنامه«
روتین و با حداقل تنوع چند سال است که اجرا 

اما در دوره کنونی بیشتر نوجوانان از  شوند.می
کنند، ما میهاي مجازي استقبال بازي
هایی را که کنسولی هستند و توانیم بازيمی

نیاز به تحرك دارند مورد حمایت قرار دهیم 
)4P.«( 
هم در بخش قهرمانی و هم در بخش همگانی «

ها خیلی اثرگذارند. براي نمونه اکنون فناوري
اند که عملکرد شده هایی اختراعدستگاه

کنند که ورزشکاران را بررسی و کمک می
ملکرد آنها ارتقا یابد و در بخش تفریحی و ع

ها را بیشتر کرده ها و تنوعهمگانی نیز دسترسی
شرطی مؤثر خواهند بود است. همه این موارد به

 )».15P ,14 ,16که مورد حمایت قرار بگیرند (

 مالی

رعایت عدالت در توزیع اعتبارات در  −
 هااستان

برخوردار هاي کمسهم کمتر استان −
 بودجهاز 

الزام به تأمین هدفمند بودجه بخش  −
 بانوان

زنی ضعیف مسئوالن قدرت چانه −
 استانی در بخش بانوان

هاي گذاري بنگاهعدم تمایل سرمایه −
 اقتصادي

 عدم رغبت صنایع استانی −
ي هاشرکتي مالی هاتیحماعدم −

 صنعتی
در ورزش  گذارانهیسرماانگیزگی بی −

 بانوان
 ورزشکارانحمایت مالی و شغلی از  −
 خیرین ورزشی نیاز به حمایت −
به بخش  یارانه ویژه اعطايلزوم  −

 ورزش بانوان

هاي بزرگ و با توسعه بیشتر ما در استان«
ها کنیم که صنایع بزرگ آن استانمشاهده می

هاي ما کنند، اما در استاناز ورزش حمایت می
این حمایت وجود ندارد و دلیل آنها عدم 

 استطرف ورزش  از بازخورد مالی مناسب
)6P.«( 
هاي مرزنشین دلیل اینکه در استانما به«

هستیم همواره از اعتبار و بودجه کمتري نسبت 
این  ؛ کهایمهاي مرکزي برخوردار بودهبه استان

. از ستخود معضل بزرگی براي ورزش بانوان ما
طرفی نمایندگان مجلس و مدیران استانی 

مورد ورزش خوبی در هنگام الیحه بودجه به
 )».8,3Pکنند. (گري نمیمطالبه
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مضمون 
 فراگیر

مضمون 
 دهندهسازمان

 سطح اول

مضمون 
دهنده سازمان

 سطح دوم
 نظر خبرگان مضامین پایه

 فردي رفتاري

 ي شخصی بانوانهامهارتارتقاي  −
نفس بانوان نیاز به تقویت اعتمادبه −

 روستایی
 نیاز به ارتقاي کیفیت زندگی فردي −
 زنان خانوار فقدان استقالل مالی −
ي هانهیهزتوجه اندك به  −

 پیشگیري از بیماري
در زنان نسبت به  فیضع يخودباور −

 خودیی توانا
 نیاز به غربالگري سالمت بانوان −
 بودن سطح انتظارات بانوان نییپا −

هاي با توجه به مسائل فرهنگی استان«
هاي مرزنشین، استان خصوصبهبرخوردار کم

اجازه چندانی به بانوان جهت پرداختن به 
شود. این موضوع سبب عدم ورزش داده نمی

ل فکري بانوان در خودباوري و استقال
گیري درباره ورزش شده است. ما تصمیم

گري بانوان و دختران در شدت نیاز به غربالبه
ها داریم. چون عیناً مشاهده همه شهرستان

هاي جسمی و اوضاع شود که ناهنجاريمی
شود روز بیشتر و بدتر میروحی این افراد روزبه

)P2.«( 

 گیرينتیجهبحث و 

 هبا وجود نقش مهم ورزش در سالمت زنان، هنوز جامع

ایران به اهمیت و ضرورت ورزش در بین دختران که مادران 

آینده  هو سالمت افراد جامع شوندیجامعه محسوب م هآیند

 توسعه این اند. توجه بهگرو سالمتی آنان است، پی نبرده در

در ساختار اجتماعی، اقتصادي موجب ارتقاي ورزش نقش 

این موضوع از طریق خواهد شد. خصوص فرهنگی و به

هاي برنامه اجرايتدوین و ، هاچالششناسی آسیب

ي مرتبط با هاسازمانمدیران ن و مسئوال شدهکارشناسی

 يهاافتهیبر اساس باره شود. در این میحاصل ورزش بانوان 

در  سعه ورزش بانوانتو درکه  ییهاچالش انیاز م ،پژوهش

محیطی و فراهم  عوامل، وجود دارد برخوردارهاي کماستان

ی و اقتصادي براي بانوان اجتماع -یفرهنگنبودن بسترهاي 

توسعه ورزش  عدم نیب رسدینظر مبه. ستهادر این استان

 یاجتماع -یعوامل فرهنگ وزنان  یمشارکت ورزش و

حضور  يبرا نهیکه زماندازه  وجود دارد. هر کینزدي ارابطه

تر روابط زنان گسترده هشبک ابد،ی شیزنان در جامعه افزا

 يهازنان در حوزه شتریمشارکت ب موجبات و وشودمی

 زمینه نی. در اکندیرا فراهم م یجمله امور ورزش مختلف از

                                                           
1. Gavin 

) در تحقیقی به بررسی برنامه 2016(و همکاران  1نیگاو

فرهنگی را در این  يهاتیاند و تأثیر اولوپرداخته ياتوسعه

). از طرفی نقش اجتماعی 26( اندتأثیرگذار دانسته هابرنامه

در توسعه نیز  ي والدینهاتیحماه و خانواداقتصادي  –

افزایش آگاهی از طریق  مهم دانسته شد، ورزش بانوان

 انبانوهاي آموزشی مناسب به برنامه هخانواده، ارائ حمایت

از طرفی  .)27( مؤثر باشد تواندیدر رابطه بااهمیت ورزش، م

 هانیماه درآمدو  هانامناسب بودن وضعیت اقتصادي خانواده

موجب  تواندیم )28هاي ورزشی (کم و هزینه برنامه

یافتگی استقبال کم بانوان و در نتیجه کند شدن توسعه

تخفیف  هارائتوان با مسیر ورزش بانوان شود که می

سالن در ایام میانی  هورزشی، کاهش حق اجار يهاسالن

منظور مختص بانوان به يهاها با سالنهفته، رایزنی سازمان

ي هانهیهزکاهش دادن خدمات به بانوان کارمند و  هارائ

بانوان این چالش رو به نفع  هاي فراغتیمشارکت در برنامه

 ساماندهی کرد.

ظرهاي خبرگان و چالش بعدي که با توجه به ن

کارشناسان ورزشی براي توسعه ورزش بانوان بااهمیت است، 

هاي حقوقی، اجرایی و عوامل مدیریتی شامل چالش
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هاي . اجراي برنامهاستي مربوط به ورزش بانوان ارسانه

توسعه ورزش بانوان مستلزم داشتن تیم مدیریتی و اجرایی 

رها و ي ورزشی به نظهاسازمان . بسیاري ازاستقوي 

 يو اجرا گیري، تصمیمریزيدر برنامهي بانوان هايتوانمند

. این دهندینماهمیت چندانی  ورزش بانوان يهااستیس

بر اساس دیدگاه غیرورزشی مدیران، عدم  تواندیمموضوع 

باال، عدم اعتقاد به انتصاب مدیران نگاه حمایتی مدیران رده

ي ورزشی و همچنین هاهیأتو کارشناسان زن براي ریاست 

سهم نابرابر به ورزش بانوان، دیدگاه تبلیغاتی به ورزش زنان 

ي ساختارها در یتیجنس يهاپررنگ بودن تفاوتو 

در پژوهش خود  )2019و همکاران ( 1باشد. امان هاسازمان

ها و اجراي برنامه هايریگمیتصمدر  هاسازماننتیجه گرفت 

و  2يتسگا). 29( ندکنینماز نظرهاي بانوان استفاده 

مشارکت  کنند) در تحقیق خود بیان می2021همکاران (

کمتر از  یورزش يهاگیري در سازمانزنان در تصمیم یکل

ها دهد که سازماننشان می ). نتایج30( حد متوسط است

 تیفیبهبود ک يو تجارب مختلف زنان برا هالیاز پتانس

درستی استفاده هاي سازمان بهفعالیت ایزنان ورزش 

گیرنده نهادهاي تصمیم ستیبایم. با وجود این کنندینم

 ماتیدر تصم بانوانتا  دنکن جادیرا ا يمساعد طیمح

کنند. تحقق این موضوع مشارکت ورزش توسعه  و یسازمان

ی و توجه هاي ورزشهیأت هنامآیین نیازمند اصالح قوانین و

نظارت بیشتر بر عملکرد  ها،دستورالعمل ها بهرؤساي هیأت

 بانوان در ساختارمدیریت قرار دادن هاي ورزشی، هیأت

. استو حمایت قانونی از معاونان زن  در قالب قانون سازمان

ها از ورزش بانوان و رسانه تیحما رسدینظر مبه یاز طرف

در  تأثیرگذاراز عوامل  یگروه يهاحضور بانوان در رسانه

ها و نگرش خانواده رییتغ ،سازيفرهنگتوسعه، جهت 

بر این، با حمایت عالوه. است اجتماع نسبت به ورزش بانوان

تبلیغات،  هها از ورزش بانوان و حضور بانوان در عرصرسانه

                                                           
1. Aman 

داخلی و خارجی، ورود ي هاهیزمینه براي جذب سرما

خود  هنوبد که بهشحامیان مالی و اسپانسرها فراهم خواهد 

تسریع روند توسعه ورزش بانوان  رونق ورزش بانوان و سبب

مسابقات  ياخواهد شد. بدیهی است که هرچه پوشش رسانه

گذاري در براي سرمایه بیشتر شود، تمایل حامیان مالی

جایی  زیرا حامیان مالی در ،ابدییورزش بانوان نیز افزایش م

بازگشت سرمایه داشته  گذاري خواهند کرد کهسرمایه

همچنین پوشش تلویزیونی مسابقات بانوان، نشان  .ندباش

در معرض دید عموم قرار  کننده را بیشترشرکت حمایت

نتیجه بازگشت سرمایه براي حامیان مالی فراهم  دهد، درمی

 يگذارهیخود سبب ترغیب سرماه نوبخواهد شد و این امر به

 .در ورزش بانوان خواهد شد

این پژوهش کمبود  نظرانبا توجه به دیدگاه صاحب

منابع اعم از انسانی، مالی، امکانات و فناوري و پژوهش از 

هاي هاي مهم در توسعه ورزش بانوان در این استانچالش

هاي اثرگذار بر توسعه ورزش از مؤلفه یمنابع مال کشورند.

سهم  قیتحق حاضر در نابانوان است. بر اساس نظر متخصص

 صیتخص ازمندیاندك و ن هساالن هورزش زنان از بودج

سهم  شیافزا اساس نیمحور است. بر ابودجه با نگاه عدالت

تربیت بدنی و ورزش بانوان و حذف نگاه  هبانوان از کل بودج

 بیو تصو بانوان بودجه به ورزش صیدر تخص یحداقل

مؤثر در توسعه  یعنوان عواملمصوب به یاعتبارات قانون

بانوان  ورزش سعهتو يورزش بانوان نقش دارد و برا

درصد سهم  شیشده و افزایکارشناس هبودج صیتخص

مطرح است  سؤال نی. ارسدینظر مبه يبانوان ضرور هبودج

درصد از بودجه در ورزش کشور به ورزش  90 دیکه چرا با

مهم  همین هستیشا سهم نیا ایبانوان اختصاص داده شود؟ آ

 يهانسل تیو ترب یتندرست ،یآنکه سالمت جامعه است؟ با

و  یو بهداشت جسمان یتندرست کشور به سالمت و هندیآ

 دگاهیاساس و با توجه به د نیآنان وابسته است. بر ا یروان

2. Tsegay 
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 یسهم صیتخص ق،یتحق نیکننده در اشرکت نامتخصص

 ییکارا شیافزا يبرا شتریب یمال تیمشخص از بودجه و حما

 تاًیماه ییهاهینظام ورزش بر پا. است یالزام ورزش بانوان

 و ها، لوازمو برنامه هاتیمانند بودجه فعال ،ياقتصاد

 قیها و تشوپاداش ران،یو مد انیحقوق مرب زات،یتجه

 هرابطه زمین فرض در نیورزشکاران و ... استوار است، نخست

 یتأمین مال ياست که ورزش برا نیورزش و اقتصاد ا

بر این وهعال دارد. هیگوناگون خود به اقتصاد تک يهاتیفعال

 تجهیزات مناسب و مختص بانوانامکانات و  رسدینظر مبه

مشارکت اثرگذار است.  يبرا آنها هزیو انگ لیتما زانیبر م

 طیالزم است که شرا یبه مالحظات فرهنگ توجه با رانیدر ا

 صورت شود. در ایو امکانات متناسب بافرهنگ جامعه مه

نزدیک )، 32-31ي مختص بانوان (هاپاركو  وجود امکانات

استفاده از ظرفیت  ،بانوانورزشی براي  يهامکان بودن

برخوردار مانند منطقه هاي کممناطق آزاد در برخی از استان

آزاد چابهار و ایجاد پایگاه قهرمانی و خوابگاه در سطح 

و  یمسابقات داخل يامکان برگزارها ها و شهرستاناستان

که این خود موجب توسعه  کردیمهم را فرا المللیبین

در کنار منابع المللی خواهد شد. ورزش در بعد ملی و بین

توسعه  يبرا ازین ترین منابع مورداز مهم ،یو امکانات یمال

هاي شاخصریاست. ورزش از ز یورزش بانوان منابع انسان

 يبا ارتقا رایز ،شوددر جوامع محسوب می یتوسعه انسان

دهد. می شیرا افزا یبه زندگ دیمعه امسالمت افراد جا

کار سالم مستلزم ارتقا و توسعه مشارکت در  يروین آموزش

حاضر  قیتحق ناطبق نظر متخصص .)33( ورزش است

، هایی، تواناهاتیقابل يبر مبنا دیبا یانتخاب منابع انسان

به  توجه باشد. با هایستگیها و شاها، تخصصمهارت

بانوان  يمرد برا یکشور استفاده از مرب یمالحظات فرهنگ

ی انسان يروین اساس در کشور وجود نیبر ا ست،یمجاز ن

متأسفانه یکی از معضالت در است.  يضرور زن متخصص

برخوردار عدم اختیار کافی معاونان و هاي کماستان

ها، کمبود پست کارشناس کارشناسان زن در شهرستان

و شهرهاي کوچک،  هادر شهرستان خصوصبهورزش زن 

عدم امنیت شغلی کارکنان آنها، ضعف در توانمندسازي 

همچنین با . ستتوجهی به آموزش آنهامدیران زن و کم

آموزش نیروي  جدید، يهايتوجه به گسترش علوم و فناور

انسانی و ارتقاي دانش آنها امري ضروري است. از نظر 

اخلی و آموزشی دي هاها و دورهن برگزاري کارگاهامتخصص

آموزشی خارج  يهاالمللی، اعزام مربیان و داوران به دورهبین

برگزاري اردوهاي  از کشور، دعوت از مربیان خارجی،

روز کردن و ارتقاي دانش داوران و مربیان تدارکاتی براي به

در امر توسعه شناخته  عنوان عاملی مؤثرو کسب تجربه به

مهم این  همسئل کندی) بیان م1390شود. منظمی (می

بلکه  ،وارد نیستتازه واقع آموزش خاص افراد است که در

براي کارکنان، مربیان و داوران باسابقه و باتجربه نیز بنا به 

داد، همچنین آموزش خاص  باید ترتیب ییهاضرورت، دوره

یک گروه یا یک مقطع زمانی خاص نیست، بلکه تمام نیروي 

طور دائم و مستمر، ید بهکاري خود با طول عمر انسانی در

آموزش ببینند تا بتوانند حداکثر کارایی و اثربخشی را 

این اساس و با توجه به دیدگاه  . بر)13( داشته باشند

و کننده در تحقیق، اقدام مسئوالن ن شرکتامتخصص

برگزاري  به برخوردارهاي کمي ورزشی استانهاهیأت

روز کردن رتقا و بهمنظور اآموزشی به يهاها و دورهکارگاه

ریزي دقیق، کنترل همراه برنامهدانش مربیان و داوران زن به

. از طرفی یکی از رسدینظر مفرایند آموزش ضروري به

ها به توسعه ورزش بانوان در این استان تواندیممواردي که 

ي دانشگاهی و هاپژوهشکمک کند، استفاده از خروجی 

 حمایت ازتوان با می این مهمي نوین است. هايفناور

بنیان دانش يها. شرکتانجام گیردبنیان دانش يهاشرکت

 يها حلقه واسطه بین ایده و فناوردرواقع این شرکت

 يها را در مسیر رسیدن به فناورتوانند ایدههستند که می

ها هم هدایت کنند و گاهی اوقات خود همین شرکت



    137                                                               برخوردارهاي کمهاي توسعه ورزش بانوان در استانکاوش چالش

 

 . برايدیل کنندتب يخودشان را به فناور هتوانند ایدمی

 است نیاز شود، تبدیل نوآور مرکز به ورزشی اینکه مراکز

 فناوري به سمت توسعه موجود هايفعالیت و هاانیجر

و  و خالقانه نینو يهاطرحباره ارائه  در این کنند. حرکت

پروري در کنار آن تدوین برنامه علمی و مدون در قهرمان

به  تواندیموکارهاي الکترونیکی و آنالین حمایت از کسب

دي  ها کمک کند.فرایند توسعه ورزش بانوان در این استان

پژوهشی رشد  ) طی2011و همکاران ( 1بوسچر

ورزشی و حمایت و تضمین  يهارشته علمی در يهاپژوهش

هاي ترین عوامل موفقیت ورزشمانان را از مهمشغلی قهر

 ).34( اندالمللی دانستهبین

نیاز  رفتاري آخرین بستر مورد هايچالشنهایت  در

 ها در ارتباط بابراي توسعه ورزش بانوان است که این مؤلفه

افراد در مشارکت ورزشی  هعوامل فردي هستند که بر انگیز

 ق،یکننده در تحقشرکت نااز نظر متخصصد. اثرگذارن

 نسبت به يخودباور زانینگرش زنان نسبت به خود و م

 يآنان و اعضا یمشارکت ورزش زانیم بر خود هاییتوانا

 در خانه ينقش محور يزنان دارا رایز ،خانواده اثرگذار است

احتماالً  زیفرزندان ن يو خودباور نفساعتمادبه و بر دارند

از  ياریمعتقدند بس ناتخصصحال م این با ،تأثیرگذارند

 يهایینسبت به خود و توانا فیضع يخودباور يدارا بانوان

 گاهیدرك جا ،يخودباور تیخود هستند. از نظر آنان تقو

نهایت  و در یواقع گاهیکسب جا يتالش و پشتکار برا ،یواقع

 و نفساعتمادبه شیافزا سبب یدرون يهاتیرشد ظرف

 يبرا زهیانگ شیشود که خود به افزانفس در زنان میعزت

منجر  یورزش و بهبود عملکرد ییکارا شیمشارکت، افزا

 یناش یورزش يهابیآس ترس از ياخواهد شد. در مطالعه

ی، ایجاد تصورات منفی از فعالیت بدنی ورزش يهاتیاز فعال

 کمبود آن،ارزش دانستن کم)، ادراك کم از سالمتی و 35(

و  ییعدم شناخت توانا ،ینفس کافوقت، عدم اعتمادبه

                                                           
1. De Bosscher 

مشارکت در  هترین عوامل بازدارندجزء مهم یبدن يازهاین

ي تحقیقی هاافتهی شده است. گزارشورزشی  يهاتیفعال

توانند نقش که باورهاي افراد می کندیمبیان 

اي در میزان مشارکت در فعالیت ورزشی داشته کنندهتعیین

هاي مربوط به توانایی جسمی بانوان، محدودیت). 36باشند (

هاي زیاد کاري و نبود وقت کافی براي فعالیت يهامشغله

هاي الزم بانوان در انجام فعالیت يهاورزشی، عدم مهارت

حوصلگی عوامل الزم و تنبلی و بی هن انگیزورزشی، نداشت

هستند که مانع مشارکت ورزش بانوان در فضاهاي  فردي

ي ورزشی هاها و سازماناداره زمینهاند. در این شده ورزشی

برگزاري مسابقات میان توانند اقدام به و غیرورزشی می

ها و اهداي پاداش نقدي یا مرخصی به تیم ها و سازماناداره

با ایجاد انگیزه به بانوان در رفع  تواندیمکنند که ن قهرما

تخصصی  يهااین مانع مؤثر باشد. مشاوره و برگزاري کارگاه

مفید باشد تا آنان به امر سالمتی  تواندیبراي بانوان نیز م

و مشارکت ورزشی خود  برندخود در ارتباط با ورزش پی ب

 را افزایش دهند.

 ورزش توسعهقیق شرط بر اساس نتایج تحطور کلی به

وجود عواملی نظیر بستر  برخوردارهاي کمدر بانوان استان

وجود تجهیزات،  فرهنگی مناسب، منابع مالی و اقتصادي،

کننده، ها، قوانین و مقررات حمایتامکانات و زیرساخت

هاست. حمایتی و رسانهي هامنابع انسانی، نهادها و سازمان

توان می ،بانوان رخ دهد که توسعه ورزشواقع زمانی در

زیرا ، امیدوار بود که سالمت جامعه به سطح مطلوب برسد

 در ورزش نکردن است. همچنین هايماریبسیاري از ب هریش

و کشف پرورش  توان شاهدبا توجه به این عوامل می

پروري در استعدادهاي ورزشی و بهبود وضعیت قهرمان

 ها بود.دختران ورزشکار در این استان
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Abstract 
The present study aimed to explore the challenges of developing women's sports in low-
income provinces. The study was applied qualitative in design and was conducted using 
theme analysis. The statistical population of the study included the directors of the 
provincial sports directorates, the deputies of championship sports and the deputies of 
women sports of the general directorates of sports and youth of the provinces, the vice 
president of women sports federations, university professors and experts. The sampling 
method was purposeful and the data collection tool was semi-structured interviews. The 
interviews were conducted remotely over a 5-month period (due to COVID 19 
Pandemic). Finally, the researcher reached a theoretical saturation point after 16 
interviews with 16 experts. According to the evaluation and complete analysis of the 
interviews, a total of 96 basic concepts were obtained, which were classified into 11 
categories and 4 main categories. These concepts included environmental, managerial, 
resource, and behavioral challenges. According to the research results, it can be said 
that the development of women's sports in low-income provinces requires having a 
strong management team and creating an equal socio-cultural environment compared 
to men, adopting strong management strategies as well as the existence of infrastructure 
and places for women. In addition, senior sports managers in these provinces can help 
the growth and development of women's sports with accurate targeting and proper 
management, hiring an expert workforce for the provincial capital and cities. 
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