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Introduction: The purpose of this study was to design a model of barriers and 
cultural and social consequences of women's sports in international competitions.  
Methods: The research method is a series of consecutive (qualitative-quantitative) 
exploratory research. The statistical population in the qualitative section included 
experts in the field of sports management (professors of sports management) and 
managers and the staffs involved in Women's Championship Sports. Using snowball 
sampling method and theoretical saturation technique, sampling was performed in 
qualitative section (24 people). Coding method was used to analyze the interview 
data. The statistical population of the quantitative part of this study included women 
athletes who had participated in international events, women vice presidents of sports 
federations and organizers of international sports events (384 people). To collect 
information in a quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the 
qualitative part was used, which was divided into two general parts: demographic 
characteristics and its questions. This questionnaire consists of 69 items and in the 
form of 6 main components in the form of five Likert points (very high, 5 points to 
very low, 1 point). Structural equation method using Smart-PLS software was used 
to analyze the model. 
Results: In the qualitative part of the research, it was found that the categories were 
identified in the form of 69 concept codes and all were placed in the heart of the six 
dimensions of the paradigm model. In the quantitative part, it was found that all 6 
main components of the research have a good fit. 
Conclusion: It is suggested to the sports managers of the country (Iran) to use the 
results of the researcher in order to remove the obstacles and achieve the positive 
consequences of the presence of women in foreign competitions. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
One of the important indicators for measuring the development 
of any country is the status of women and the type of their 
participation in the environment of men, because development 
is not measured only in relation to the gross national product 
and the level of per capita income, but also factors such as 
political, social and public participation. People, especially 
women, also affect this process. Therefore, the way society 
deals with women is one of the important indicators of political 
and social development in a country. It is this approach that 
provides the conditions for the active presence and effective 
participation of women and causes the ground for more 
participation of women and more serious use of their power, 
thinking, innovation and creativity. However, with the cultural 
and social development of societies, the widespread presence of 
women in the community and their effective role in society is 
undeniable. 
 

Methods  
The current research was applied in terms of purpose, 
descriptive research method and survey collection method, and 
based on the research approach, it was mixed. In the first stage, 
a qualitative method was used to build the model, and a 
descriptive-analytical quantitative method was used to test the 
model, and a correlation type based on the structural equation 
model was used. The mixed research method was sequential 
exploratory; That is, first it was qualitative and then 
quantitative. The tool used in this research was developed after 
conducting interviews and reaching theoretical saturation, 
which includes 69 items and in the form of 18 components, in 
the form of five Likert points (very much, 5 points to very little, 
1 point). In the first (qualitative) part, to conduct field 
nterviews, the statistical population of the research included 
professors of sports management, sports managers, athletes and 
elite national coaches. These people were selected for 
qualitative interviews in the research topic (24 interviews with 
15 people and continued until theoretical saturation). And in the 
second (quantitative) part, after collecting the information 
obtained from the qualitative research, a questionnaire was 
made and this questionnaire was distributed among the samples 
of the quantitative part. 

 
Results  
Overall model fit: The overall model includes both 
measurement and structural model parts, and by confirming its 
fit, the fit check in a model is complete. According to the three 
values of 0.01, 0.25 and 0.36 which are introduced as weak, 
medium and strong values for GOF, in the research model, a 
value greater than 0.36 was obtained, which shows the overall 
strong fit of the model. Therefore, in the qualitative part of the 
research, it was determined that the categories were determined 
in the form of 69 conceptual codes and were placed in the heart 
of the 6 dimensions of the paradigm model. In the quantitative 
part, it was also determined that all 6 main components of the 

research have a suitable fit, so the research model has a 
sufficient fit. 
 
Conclusion 
The results of the present research showed that the causes of 
cultural and social consequences of women's sports in overseas 
competitions are: 1. Sports preparation, 2. Management. The 
purpose of this research was to design a model of barriers and 
cultural and social consequences of women's sports in overseas 
competitions. After the Islamic revolution and with the 
reduction, albeit insufficient, of gender discrimination in 
providing appropriate services to women athletes and assigning 
sports facilities to women, we see their growth in the 
international competition scene, which in the past years 
winning medals has proved such an achievement. We have 
achieved women’s growth in sports during the Olympic Games, 
and considering the talent of Iranian women in the field of 
sports and sports competitions, we need better and specialized 
planning to improve the conditions and develop women's 
championship sports. According to the findings of the research, 
it is suggested that with the development of women's domestic 
league competitions and the increase of competitive sports 
festivals, the field of developing the physical fitness of female 
athletes will increase, and also the country's sports managers 
and officials should make a special effort to develop Women's 
Sports. Moreover, Mass communication media should boost 
women's interest in sports by covering more women's sports 
competitions.  
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  ها:واژهکلید
 مسابقات برون مرزي،

 موانع اجتماعی، 
 موانع فرهنگی،  

 ورزش زنان  
 
 

بانوان  ورزشکار در هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور  مقدمه:
 ي بود،مسابقات برون مرز
خبرگان کمی)است. جامعه آماري در بخش کیفی شامل  – اکتشافی متوالی(کیفی ترکیبی روش پژوهش روش پژوهش:

روش  از گیريبهره با اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود.(اساتید مدیریت ورزشی) و مدیران و دستحوزه مدیریت ورزشی
نفر). براي تحلیل داده هاي  24نظري به نمونه گیري در بخش کیفی اقدام گردید( اشباع تکنیک و برفیگلوله گیرينمونه

که  يشامل بانوان ورزشکار  پژوهش این فاده شد. جامعۀ آماري بخش کمی مربوط به مصاحبه از روش کدگذاري است
و برگزار کنندگان  یورزش يها ونیبانوان فدراس سانییر بینا، را داشته اند یالملل نیب يدادهایسابقه حضور در رو

پرسشنامه محقق ساخته نفر). براي جمع آوري اطالعات در بخش کمی از  384باشد(ی میالملل نیب یورزش يدادهایرو
هاي آن تقسیم گردید. این شناختی و سؤالهاي جمعیتبرگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی

 1امتیاز تا خیلی کم،  5اي لیکرت (خیلی زیاد، اصلی به صورت پنج گزینه مؤلفه 6گویه و در قالب  69پرسشنامه شامل 
 براي تحلیل مدل استفاده شد. Smart- PLSافزار عادالت ساختاري با استفاده از نرمباشد. از روش مامتیاز)  می
 6کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد  69ها در قالب در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که، مقوله یافته ها:

ش از برازش مناسبی ي اصلی پژوهمؤلفه 6گانه مدل پارادایمی جاي گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 
 برخوردار است.
شود به منظور رفع موانع و دستیابی به پیامدهاي مثبت حضور زنان به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می نتیجه گیري:

 سازي، جذب هوادار، مربیان مناسب و قوانین حمایتی، استفاده نمایند. ها، فرهنگدر مسابقات برون مرزي، از رسانه
 
 

. يحضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزطراحی مدل موانع و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی ). 1401( عادل، افکار؛ و مجید، سلیمانی ؛شعله، استاد حسن بنااستناد: 
 .282-261 ،14)4، (مدیریت ورزشینشریه 
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 مقدمه 
وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان در محیط مردان است، زیرا توسعه تنها در ارتباط با  ،مهم سنجش توسعۀ هر کشور يهایکی از شاخص

خصوص ، بلکه عواملی مانند وضع سیاسی، اجتماعی و مشارکت همگانی افراد، بهشودیتولید ناخالص ملی و سطح درآمد سرانه سنجیده نم
مهم توسعۀ سیاسی و اجتماعی  يهابرخورد و رفتار جامعه با زنان از شاخص ةبنابراین، نحو. )1400 ف،یوس(زنان نیز بر این فرایند مؤثر است 

 سببو کند میهمین نحوة برخورد است که شرایط را براي حضور فعال و مشارکت مؤثر زنان فراهم  .)1400 ،میرزاده( در یک کشور است
و همکاران،  1استروسکی( از قدرت، تفکر، ابداع و خالقیت آنها فراهم شود تريجد يریگتا زمینه براي مشارکت بیشتر زنان و بهره شودیم

انکارناپذیر  اجتماع و نقش مؤثر آنها در جامعه، ۀزنان در عرص ةحضور گسترد. با این حال و با توسعۀ فرهنگی و اجتماعی جوامع، )2020
و  3دي اولیویرا( شودیمختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی م يهاتیمشارکت زنان در فعالو  )2021، 2میرزوخوویچ( است

دهند و بدیهی است که توجه به این گروه نقش بسزایی در بالندگی و پیشرفت زنان نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می. )2020همکاران، 
 .)2021، 4پرکینس( دارد همراهبه کشورها

ویژه در ابعاد  طوربهي مهم اجتماعی که زنان در پی حضور و کسب موفقیت در آن هستند، ورزش و فعالیت بدنی هاعرصهاز جمله 
اجتماعی  -قهرمانی است. با این حال همواره در طول تاریخ، ورزش قلمرویی مردانه داشته است و بنا به دالیل فراوان که اغلب آنها فرهنگی

ي خود را براي مشارکت فعال در عرصۀ هااقتیلو  هایستگیشاتا  اندنکردهر طول تاریخ فرصت کافی پیدا ، زنان داندبوده )2021، 5اسالم(
 کامالً صورتبهکه  ، مرزهایی بودهمسئله. یکی از دالیل اصلی این )1401سلطانی و همکاران، (ورزش و فعالیت ورزشی به اثبات برسانند 

در  ،جوامعدر  با توجه به اهمیت ورزشبا این حال  )2021و همکاران،  6یلینمز(تصنعی در برابر زنان در جوامع مختلف ترسیم شده است 
ورزش در  ۀهاي بانوان در زمینتواند امیدوارکننده باشد. تالشحال حاضر توجه بیشتري معطوف به ورزش زنان است و همین موضوع می

 يهاافتهی نکهیا با این حال با. )2017پیروي، ( رزش زنان را از انزوا خارج و جایگاه خود را در ورزش ایران باز کرده استو چند سال گذشته،
عنوان و به )2021، 7گرسج( است یزندگ يهادوره یزنان در تمام یاجتماع و یروان ،یبر سالمت جسمان یبدن تیمؤثر بودن فعال دیمتعدد مؤ

از  ياریاما همچنان در جامعۀ ما همانند بس ،)2017، 8گلنر( شودیدر نظر گرفته م شانیا یزندگ یفیسطح ک يارتقا منظوربهکارامد  يابزار
و همکاران،  9سنارس( زنان ةژیو یکمبود امکانات ورزش، بر جامعه حاکم یاجتماع-یفرهنگ طیاز جمله شرا یمختلف لیبه دال گریجوامع د

و وجود  یبودن امکانات ورزش گران، )1394شمالی و همکاران، (ی ورزش یفرهنگ و کمبود آگاه عدم متخصص، انیکمبود مرب )2013
کمبود وقت و عدم  ،يمردمحور فرهنگ مسئوالن به ورزش زنان، وجود یکافناتوجه  ،)1399مالکی و همکاران، (ي اقتصاد مشکالت

ي هاچالشاز جمله  زاتیو اماکن و تجه یتیری، مدیفرهنگ-یاجتماع ،یشناختروانعوامل ، زنان یاماکن ورزش توسعۀ الزم در يگذارهیسرما
 ي اندیشیده شود. اژهیواز آنها به تدابیر  رفتبروندر راستاي باید که  استجدي ورزش زنان 
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است؛ چراکه نیمی از  ریرورتی انکارناپذضورزش قهرمانی  ۀما در عرصجامعۀ عنوان بخش مهمی از از سوي دیگر حضور بانوان به
هاي قابلیت ان مهیا باشد،هاي اجتماعی زنها هر جا محیطی براي فعالیتپژوهشبراساس نتایج  .دهندمیاستعدادهاي جامعه را زنان تشکیل 

در  انهاي ورزشی زنزیادي براي موفقیت دهد که مشکالتهاي گذشته نشان مینتایج پژوهشدر عین حال  .یابدمیآنان بروز بیشتري 
 و قهرمانی زنان در جامعه ياباورهاي نادرست فرهنگی در خصوص ورزش حرفه توان بهمی دالیل آن نیتراز مهم وجود دارد. بعد قهرمانی

 ،)1399حسینی و همکاران، ( هایی مربوط به وظایف خانوادگی (همسرداري و مراقبت از فرزندان)محدودیت، )1394شمالی و همکاران، (
 يهایبررس جود اینبا وو غیره اشاره کرد.  )1400(عبدي و همکاران،  تبعیض بین زنان و مردان در تسهیالت و مشکالت اقتصادي

اند و با وجود اخیر حضور موفقی داشته یالمللنیحاکی از آن است که زنان ایرانی در مسابقات ب عملکرد بانوان ورزشکار، ةگرفته دربارصورت
و و با وجود موانع  )1393ان، راسخ و همکار( دارندیهاي خود گام برمو توانایی هاها براي اثبات شایستگیها و محدودیتتمام محرومیت

صورت  شرایطی در نیجها و آسیایی يهايباز در ایرانی عفاف و حجاب ۀسای در ایران ورزشکار زنان حضور موجود،ي هاتیمحدود
 ورزش شایستۀ نزنا حقیقت در .نشده است قهرمانی عرصۀ در زنان حضور سبب کاهش راه این در بسیار يهاياندازسنگ که گیردمی

کاظمی و ( نیست جهانی و هاي آسیاییرقابت در آنان افتخارآفرینی راه در مانعی اسالمی، موازین رعایت و حجاب اند کهنشان داده ایران
شد. اکنون ورزشکاران تیراندازي و قایقرانی محدود می رشتۀالمللی پیش از این به یکی دو هاي بین. شرکت زنان در رقابت)1399همکاران، 

چگونگی  ۀپردازند. مسئلبت با زنان کشورهاي دیگر میاسکواش، کاراته و بدمینتون نیز به رقاتکواندو، ل، هاي دیگري مانند فوتبارشته
امروزه شاهد موانع  .شود، تنها مشکل آنها نیستمانع فعالیت ورزشکاران زن محسوب می نیترگرچه مهماپوشش و رعایت حجاب اسالمی 

ي هارقابتر ما در عرصۀ قرار دارد و موجب حضور کمرنگ بانوان ورزشکا و مشکالت دیگري هستیم که بر سر راه ورزش قهرمانی بانوان
به مشکالت  توانیم نهیزم نیا که در ورزش بانوان وجود دارد يدر راه گسترش و ارتقا یاز کشورها موانع ياریدر بسی شده است. المللنیب

ها با رسانه مطلوبنا ییو همسو یورزش يهاتیبه مشارکت زنان در فعال ندادنقرار  تیها در اولودولت یمشخط ،يموانع اقتصاد ،یاسیس
 .)1396پوررنجی و همکاران، ( ورزش زنان اشاره کرد

فاصله گرفتن بانوان از ورزش قهرمانی معرفی کردند. ملکی  عامل) عوامل فردي و مدیریتی را 1399با این حال حسینی و همکاران (
طور مستقیم اثر به یشناختکه عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و بوم) دریافتند 1399و همکاران (

موانع  عنوانبه) مشکالت فردي و ساختاري را 1399اسکندرنژاد و همکاران ( .بر توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان داشتمعناداري مثبت و 
 که هریک از عوامل سازمانی، محیطی و رفتاري) دریافتند 1399پیش روي ورزش قهرمانی بانوان معرفی کردند. کاظمی و همکاران (

هاي فرهنگ جنسیتی نگرش) 1400( و همکاران آبادنعمتاست. عبدي  اثرگذار بانوان جمهوري اسالمی ایران قهرمانی توسعۀ ورزش بر
را از مشکالت ورزش  ها و لزوم بازاندیشی فرهنگ جنسیتیبازدارنده در جامعه، اصالح انعکاس جنسیتی ورزش قهرمانی بانوان در رسانه

 بستري شرایط قانونی، –مدیریتی  يهااجتماعی، چالش-فرهنگی يهاچالش) نیز 1399. شمالی و همکاران (عنوان کردندقهرمانی بانوان 
معرفی کردند. این در حالی است که بانوان  موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایرانرا از  ياقتصاد يهاچالش و يارسانه يهاچالش

قهرمانی  ۀ اصلی فعالیتمسئل) حجاب را 2021و همکاران ( 2. فیتري)2021، 1ملسوریج(یی مواجهند هاچالشکشورهاي مسلمان نیز با چنین 
 ) تعصبات فرهنگی اجتماعی را چالشی براي قهرمانان زن پاکستانی معرفی کردند.2020(3زنان اندونزیایی معرفی کرد. حسین و کانینگام

                                                 
1. Malchrowicz 
2. Fitri 
3. Hussain  & Cunningham 
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 فرهنگ وجود است؛ کشور در غالب فرهنگ عامل حاکم، مانع که است آن انگربیزنان  در قهرمانی ورزش مشکالت و موانع تشریح
 از غیره، و زنان ظاهر بر ورزشی منفی راتیتأث تفکر وجود مذهبی، اعتقادهاي به آسیب رسیدن از ترس ورزش، جامعۀ در مردمحوري

 .مؤثرند بسیار هم مدیریتی و تخصصی مشکالت دیگر این وجود با. )1399ناظري و همکاران، ( اندنهیاین زم در مؤثر فرهنگی يهامؤلفه
 به پرداختن امکان و فرصت فقدان مشکالت، این از یکی اند،بوده مواجه زیادي مشکالت اجتماعی و مسائل با ربازید از زنان شکیب

  .)1395نژاد و همکاران، رمضانی( است ورزش

 بانوان ورزش نسبی پیشرفت گواه خارجی، و هاي داخلیعرصه در بانوان ورزش کنونی رشد میزان بررسیکلی  طوربهبا این حال و 
 نبوده برخوردار خوبی رشد از کشورها دیگر بانوان یا مردان ورزش با مقایسه در که گرفت نادیده را واقعیت این تواناما نمی است، ایرانی
. )1396حکمتی، ( باشند داشته کسب مدال در مسابقات جهانی در بیشتري مشارکت تا زنان شود فراهم بستري است ضروري روازایناست؛ 

 و اجتماعی هاي توسعۀ اقتصادي،برنامه دررو ازایندهند، تشکیل می را جوامع توسعۀ در مؤثر انسانی منابع از نیمی زنان که آنجا از
 در پایدار توسعۀ فرایند در آنها مؤثر حضور امکان تا ساخت هموار را آنان استعدادهاي ها وتوانایی از بهتر استفادة هايراه باید فرهنگی

چراکه زنان در عرصۀ ورزش قهرمانی  ،آید فراهم فرهنگی در توسعۀ آنان مؤثر مشارکتۀ زمین و شود میسر اجتماعی هاي مختلفزمینه
و در عرصۀ ورزش قهرمانی  یالمللنیزنان ورزشکار در میادین بحضور  توانند زبان گویاي فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی و اسالمی باشند.می
تواند کشور خود باشد و این حضور می ةکه نمایندزیرا او این توانایی را داشته است  اهمیت نقش زن در جامعه باشد، ةدهندتواند نشانمی

که زنان و دختران ایرانی زیادي به ورزش  است ورتیدر ص. این ادعاهاي موجود مبنی بر مهجور بودن زنان در ایران باشد ةدهندپایان
فرسا یا حریفان قدرتمند تنها با موانعی مانند تمرینات طاقت بتوانند استعداد خود را بروز دهند، نکهیاما براي ا عالقه دارند، ياقهرمانی و حرفه

چالشی سخت  شرکت در آن نیز، ةشدن حق رقابت و نحو بلکه براي زن قهرمان ورزشکار ایرانی به رسمیت شناخته رو نیستند،هجهانی روب
در عرصۀ  گذارند،بها را داخل کشور پشت سر اند این محدودیتنیز که زنان ایرانی توانسته برخی موارددر  شود.و دشوار محسوب می

 )1395نژاد و همکاران، رمضانی( اندرو شدههبا مشکل روب یالمللنیب

 متأسفانه به دالیل مشکالت و موانع فرهنگی و اجتماعی متعدد، فراوان بانوان کشور به ورزش قهرمانی، ۀبا وجود عالقبا این حال     
هاي ورزشی خود دست یابند؛ هاي خود را نشان دهند و به جایگاه مناسبی در سطح جهانی براي رشتهتوانایی المللنیاند در سطح بنتوانسته

با آن  يمرزمسابقات برونمسیر ورزشکار ایرانی در  متعددي که بانوانبا وجود موانع  ند.هسترو هها و موانع متعددي روبچراکه با چالش
است که پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی  پرسشبه این  گوییپاسخدر پی همراه دارد که پژوهش حاضر پیامدهاي متعددي را نیز به مواجهند،

 توان ارائه داد. شود و چه راهکارهایی را میمی يشامل چه موارد يمرزحضور بانوان در مسابقات برون

 

  پژوهش یشناسروش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، روش تحقیق، توصیفی و شیوة گردآوري پیمایشی بود و براساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. در 

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوي  -مرحلۀ اول، براي ساخت الگو از روش کیفی و براي آزمون الگو از روش کمی توصیفی
روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی بود. ابزار مورد استفاده در  معادالت ساختاري استفاده شد.

ي انهیگزپنج صورتبهمؤلفه،  18گویه و در قالب  69از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظري تدوین شد که شامل  پساین پژوهش 
آماري پژوهش را  ۀمیدانی، جامع ۀدر بخش اول (کیفی) براي انجام مصاحبامتیاز) تدوین شد.  1امتیاز تا خیلی کم،  5لیکرت (خیلی زیاد، 
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براي  از نوع معیاري، هدفمند صورتبهشوند که میشامل  استادان مدیریت ورزشی، مدیران ورزش و ورزشکاران و مربیان نخبۀ کشوري
 پسدر بخش دوم (کمی)  .نفر و تا حد اشباع نظري ادامه یافت) 15 مصاحبه با 24شدند (هاي کیفی در موضوع پژوهش انتخاب مصاحبه

  .شدتوزیع نمونۀ بخش کمی و این پرسشنامه در بین شده از گردآوري اطالعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه 

 سانیرئبیاند، نارا داشته یالمللنیب يدادهایحضور در رو ۀکه سابق يبانوان ورزشکار تمامی شامل قیتحق نیا یبخش کم يآمار ۀجامع 
. نمونۀ آماري، حداکثر تعداد نمونه با توجه به جدول است یالمللنیب یورزش يدادهایو برگزارکنندگان رو یورزش يهاونیبانوان فدراس

  بود. در دسترستصادفی  صورتبهي ریگنمونهنفر) و روش  384مورگان در نظر گرفته شد (

 روایی و پایایی 

 آنهاي هادگاهیدو  بررسی آنهاارائه و متن نظریه توسط  کنندگانمشارکتي پژوهش را براي هاافتهدر این پژوهش براي بررسی روایی، ی
نهایی بیان شد. پایایی به  ۀینظراصالح یا تغییر  براي، این پژوهش توسط استادان، مطالعه و بازبینی شد و مواردي انیدر پااعمال شد. 

ي آن، زمانی هاافتهي نشان دادن پایایی، مطالعۀ حسابرسی فرایند آن است. یهاراهي پژوهش اشاره دارد. یکی از هاافتهتکرارپذیري ی ةگستر
توسط محقق در طول مصاحبه را نشان دهد. بنابراین محقق پایایی  کاررفتهبهقابل حسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم 

، تحقیق، فرایند هامقولهکدها، کرد و  لیتحلي خام، هادادهطریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قرار دادن تمامی را از  هاداده
ي تحقیق تأیید هاگامدرستی تمام  نظرانصاحبدر اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داد و با حسابرسی دقیق را  هاسؤالاهداف اولیه و 

استفاده شد. براي محاسبۀ  گرفتهانجامي هامصاحبهموضوعی براي محاسبۀ پایایی در تحقیق کنونی از روش توافق درون بر اینشد. عالوه
 عنوانبهموضوعی دو کدگذار (ارزیاب)، از یک دانشجوي مقطع دکتري مدیریت ورزشی درخواست شد تا پایایی مصاحبه با روش توافق درون

به ایشان انتقال داده شد.  هامصاحبهکدگذاري  منظوربهي الزم هاکیتکنو  هاآموزشهمکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند؛ 
مشخص » عدم توافق«با عنوان  رمشابهیغو کدهاي » توافق«با عنوان  بود،، کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هامصاحبهدر هر کدام از 

شاخص پایایی  عنوانبهموضوعی که مصاحبه را کدگذاري کردند و درصد توافق درون سههمراه این همکار پژوهش، قق به. سپس محشدند
 ، با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: رودیمکار تحلیل به

100
2˟ تعداد توافقات

 تعداد کل کدها
 موضوعی= درصد توافق درون˟

روزه مورد کدگذاري  8 فاصلۀنمونه در  عنوانبهچند مصاحبه را  هامصاحبهپژوهشگر در حین انجام پژوهش و در جریان کدگذاري 
 دست آمد.و کدهاي مجدد آنها جدول زیر به هامصاحبهاز آن  شدهاستخراجمجدد قرار داد. با مراجعه به کدهاي اولیۀ 

 و کدهاي مجدد آنها هامصاحبهاز  شدهاستخراج. کدهاي اولیۀ 1جدول 

 پایایی بازآزمون (درصد) تعداد عدم توافقات تعداد توافقات کدهاتعداد کل  عنوان مصاحبه
P1 74 28 18 7/75 
P2 58 22 14 9/75 
P3 40 16 8 80 
 7/76 40 66 172 کل
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، مقدار قابل قبولی است 6/0است و بیشتر از  آمده دستبهدرصد  7/76دلیل آنکه پایایی بازآزمون کلی به آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
 دارد. 

با توجه به تعداد  CVRروایی تأیید شد. مقدار  1CVRو  CVIسنجی ي رواییهافرمدر خصوص روایی محتواي پرسشنامه با استفاده از 
محتوي ابزار ما تأیید شد. روایی واگرا و همگرا که مربوط دست آمد. بنابراین روایی به 83/0بیشتر از  CVIو مقدار  81/0نفر)،  7استادان (

 به معادالت ساختاري است، مورد سنجش قرار گرفت.

 :شودیم یبرازش مدل در سه بخش بررس

 ی. برازش مدل کل .3و  يبرازش مدل ساختار .2 ،يریگاندازه يهابرازش مدل .1

 محاسبۀ طریق از یبار عاملشود. می ارزیابی ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي عاملی، بارهاي ضرایب ۀلیوسبه يریگاندازه مدل برازش   
 مطلب این دیمؤ شود، 4/0 ارمقد از بیشتر یا برابر مقدار اگر این که شودیم محاسبه سازه آن با سازه یک يهاشاخص همبستگی مقدار
 مورد در ي)ریگاندازه(برازش مدل  پایایی و بوده بیشتر سازه آن يریگاندازه خطاي واریانس از آن يهاشاخصو  سازه بین واریانس که است

 قابل قبول است.  سازه آن

در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهاي توصیفی براي     
(طبیعی یا  هادادهبررسی توزیع  منظوربهي کشیدگی و چولگی هاشاخصي دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از هایژگیوبیان 

ي افزارهانرمي و مدل ساختاري از ریگاندازههاي پژوهش و رسم و تدوین مدل ی بودن) استفاده شد و براي بررسی و پاسخ به پرسشعیرطبیغ
SPSS  24نسخۀ ،Smart PLS افزارنرمو  0/2هنسخ  QDA  Max2  نسخۀPro  .استفاده شد 

 

 ي پژوهشهاافتهی

ماري داراي آدرصد نمونۀ  3/8 کهشناختی پژوهش در بخش کیفی نشان داد ي جمعیتهایژگیونتایج بخش توصیفی مربوط به 
 تیتربریغ رشتۀ تحصیلی درصد از افراد، 2/29درصد نیز داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتري بودند.  7/91تحصیالت کارشناسی و 

، بیشتر از هانمونهغلی بیشتر شدرصد مرد بودند. سابقۀ  2/54درصد زن و  8/45ی داشتند. از نظر جنسیت نیز بدن تیتربدرصد  8/70ی و بدن
 درصد).  75سال بود ( 10

 تحلیل کیفی 

س کدهاي مفهومی و مقوالت . در جداول زیر نتایج کدگذاري باز براساشودیمدر این مرحله، چند کد مفهومی به یک مقوله تبدیل    
 آورده شده است. 

 

 

 

                                                 
1. Content Validity Ratio & Content Validity Index 
2. Qualitative data analysis 
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 ی مقوالتدهشکل. کدگذاري ثانویه و 1جدول 

 شوندهمصاحبهکد  مفاهیم مقوله ردیف
1.  

 رسانه

 P2, P6, P10 پوشش فضاي مجازي از ورزش بانوان 

 P1, P5, P11, P17  هارسانهپوشش اخبار از ورزش بانوان در   .2

 P3, P4, P6, P13 پوشش برگزاري رویدادهاي ورزشی بانوان   .3

 P1, P2, P9, P19 معرفی زنان ورزشکار قهرمان   .4

 P5, P6, P9, P15 معرفی مزایاي شرکت در ورزش بانوان   .5

 P1, P2, P12 تشویق زنان ورزشکار نخبه   .6

7.  

 امکانات 

 P3, P5, P8, P14 نبود امکانات برابر با آقایان 

 P8, P9, P10, P12 داشتن امکانات ورزشی  اریدر اختزمان کم   .8

 P1, P3, P12, P20 امکانات ورزشی ضعیف   .9

10.  

 قوانین 

 P2, P6, P9, P13 کسب اجازه از والدین براي خروج از کشور 

 P3, P9, P12, P21 کسب اجازه از همسر براي خروج از کشور   .11

 P6, P9, P13 الزام به رعایت حجاب   .12

 P2, P3, P11 يمرزبروننظارت و محدودیت بسیار بر ورزشکاران زن در   .13

14.  

 فردي 

 P2, P8, P11 سن

 P8, P10, P11, P12, P13 وضعیت تأهل   .15

 P1, P3, P5, P15, P18 فرزند داشتن   .16

 P5, P9, P10, P19 شغل   .17

 P7, P8, P13 میزان درآمد   .18

19.  

آمادگی 
 ورزشی

 P4, P5, P9, P12 ورزش نکردن در حضور آقایان 

 P3, P6, P7, P9, P13 ورزش نکردن در کنار ورزشکاران آقا   .20

 P6, P10, P11 برپا نکردن اردوهاي مشترك با کشورهاي دیگر   .21

22.  
 آزادي عمل 

 P3, P9, P10, P11 يریگمیتصمنداشتن آزادي عمل در 

 P1, P4, P7, P8 يزیربرنامهنداشتن آزادي عمل در   .23

24.  
 نگرش زنان 

 P6, P7, P11, P14 است  جهینتیب شانیهاتالش

 P1, P3, P5, P9  شودینم از آنهاحمایت کافی   .25
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26.  

نگرش 
  هاخانواده
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  يمرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یفرهنگ يامدهایموانع و پمدل نهایی . 1شکل 

 

ي پژوهش پرداخته شده و سپس تحلیل نتایج حاصل هانمونهی شناختتیجمعي هایژگیوبه تحلیل  SPSS افزارنرمدر ادامه از طریق 
 ة پژوهش پاسخ داده خواهد شد. جادشدیاي هابه پرسش Smart PLS افزارنرمبا استفاده از  هاپرسشنامهي آورجمعاز 

ي هانمونه. بیشتر استدرصد)  9/42سال ( 15تا  11نشان داد که بیشترین سابقۀ فعالیت ورزشی مربوط به  هانمونهی شناختتینتایج جمع
درصد). همچنین سطح  6/78ي پژوهش، متأهل بودند (هانمونهدرصد). بیشتر  4/71( داشتندی را المللنیبپژوهش، سابقۀ حضور در میادین 

 سال بود.  37ي پژوهش، هانمونهدرصد) بود. از سوي دیگر، میانگین سنی  9/42ي پژوهش کارشناسی (هانمونهتحصیالت بیشتر 

 طریق سه از و پایایی خود شودیم استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه ي، ازریگاندازه يهامدلبرازش  بررسی براي
 بارهاي ضرایب بودن مناسب براي مالك . مقدارردیپذیم ترکیبی صورت پایایی کرونباخ، آلفاي ضرایب عاملی، بارهاي ضرایب بررسی

 اینجا دارد. در معیار این بودن مناسب از نشان که است بیشتر 5/0 ازسؤاالت  عاملی بارهاي ، ضرایبهاسؤالتمامی  براياست.  5/0عاملی، 
 پایایی از حاکی که بود 7/0 از باالتر همۀ متغیرها، در متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفاي به مربوط حذف نشد. مقدار هاسؤالاز  کیچیه

 توسط فرضیات بررسی به توانیم ،شودیم دییتأ پایایی که آنجا از .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی تحقیق است. در این مدل مناسب
 همگراست روایی ي،ریگاندازه يهامدل بررسی از دوم معیار موردنظر است. جامعۀ کل به تعمیم قابل و نتیجه پرداخت ساختاري معادالت

 را AVE براي مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه با .پردازدیم خود )هاشاخص(سؤاالت با  متغیر هر همبستگی بررسی به که
 يهامدل برازش بررسی معیار سومین واگرا روایی است. 5/0 مساوي یا بیشتر AVE مقدار متغیرها، تمامی ، براياندکرده معرفی باال به 5/0
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 و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر براي هر AVE مقدار که است قابل قبول سطح در وقتی واگرا است. روایی يریگاندازه
 ). 2020باشد (بنیتز و همکاران،  مدل در دیگر متغیرهاي

 

 يریگاندازهي برازش مدل هاشاخص. 4جدول 
AVE آلفاي کرونباخ پایایی ترکیبی  

 رسانه 77/0 73/0 55/0
 امکانات 80/0 79/0 63/0
 نیقوان 76/0 75/0 57/0
 يفرد 71/0 70/0 54/0
 یورزش یآمادگ 70/0 76/0 60/0
 عمل يآزاد 75/0 77/0 59/0
 زنان نگرش 76/0 79/0 57/0
 هاخانواده نگرش 78/0 75/0 58/0
 رانیمد نگرش 70/0 76/0 55/0
 یمال 72/0 80/0 61/0
 يسازفرهنگ 73/0 78/0 63/0
 یتیریمد 74/0 76/0 65/0
 یتیحما 76/0 75/0 73/0
 ورزشکاران زن پوشش 75/0 78/0 74/0
 یمرب 77/0 76/0 76/0
 هوادار جذب 79/0 70/0 70/0
 امدهایپ 79/0 83/0 63/0
 يمرز: ورزش بانوان در مسابقات برونیاصلة دیپد 82/0 86/0 42/0

 شرایط علی 87/0 92/0 79/0
 يانهیزمشرایط  75/0 79/0 56/0
 گرمداخلهشرایط  80/0 88/0 72/0
 راهبردها 86/0 89/0 47/0

 

 مدل بخش شد، اشاره کهگونه. همانرسدیم پژوهش ساختاري مدل برازش به نوبت يریگاندازه يهامدل برازش بررسی از پس
 بررسی آنها میان روابط با همراه پنهان متغیرهاي تنها و ندارد کاري (متغیرهاي آشکار)سؤاالت  به ي،ریگاندازه يهابرخالف مدل ساختاري

 .دشویم
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 (بررسی ضرایب مسیر مدل پژوهش) يریگاندازه. مدل 2شکل 

 همان یا  t يدارامعن ضرایب ، معیار نیتریاساس و اولین که شودیم استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاري مدل برازش بررسی براي
 يهاهیفرض دییتأ در نتیجه و متغیرها بین ۀرابط صحت از نشان شود، بیشتر 96/1 از اعداد این مقدار کهیدرصورت .است t-values مقادیر

 را متغیرها بین رابطۀ شدت و دهندیم نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته. دارد 95/0 اطمینان سطح در پژوهش
 .سنجید آن با توانینم

 

 
 ) t-values (مقادیر t يدارامعن . ضرایب3شکل 
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براي سه متغیر (پیامدها، راهبردها و پدیدة اصلی)  2Rدر این قسمت، مقدار  .است صفر برابر مستقل یازا برون متغیرهاي براي 2R مقدار
 دهدیاست که نشان م 15/0از  شتریب ي مدلزادرون ریمتغسه  يبرا اریمع نیا:  2Q و برابر با مقدار متوسط است. مقدار 33/0بیشتر از 

 .دکنیم دییتأ تا حدودي بار دیگر را پژوهش ساختاري مدل مناسب برازش و استوابسته، متوسط  ریمتغ ینیبشی(مستقل) در پ زابرون ریمتغ
 

 ي و کلیریگاندازهي برازش مدل هاشاخص. 5جدول 

GOF Communality Redundancy 2Q 2R  

54/0 
 پدیدة اصلی 60/0 29/0 11/0 42/0
 راهبردها 49/0 27/0 16/0 37/0
 پیامدها 37/0 29/0 27/0 63/0

 

 مدل یک در بررسی برازش آن، برازش دییتأ با و شودیم ساختاري و يریگاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی برازش مدل کلی: مدل
مدل  شده است، در یمعرف GOF يبرا ي، متوسط و قوفیضع ریعنوان مقادکه به 36/0 و 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  .شودیم کامل

 . مدل دارد قوي یدست آمد که نشان از برازش کلبه36/0 از شتریمقدار ب ،پژوهش

در  گانۀ مدل پارادایمی جاي گرفتند.کد مفهومی و در دل ابعاد شش 69در قالب  هامقوله در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که
ۀ اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است، بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی مؤلفبخش کمی نیز مشخص شد که هر شش 

 . استبرخوردار 

 

 يریگجهینتبحث و 

 ی وورزش ی. آمادگ1 :يمرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یفرهنگ يامدهایپ یپژوهش حاضر نشان داد که موجبات عل جینتا
بود. ي مرزبرونهدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل موانع و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان در مسابقات  است. یتیری. مد2
 یتیری. مد2ی و ورزش ی. آمادگ1 :يمرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یفرهنگ يامدهایپ یکه موجبات عل نشان داد جینتا

خدمات مناسب به بانوان ورزشکار و اختصاص اماکن  ۀدر ارائ یتیجنس يهاضیتبع یو با کاهش هرچند ناکاف یاز انقالب اسالم پساست. 
بانوان  رزشدر و يآورگذشته به مدال يهاکه در سال میهست یالمللنیب يهارقابت صحنۀآنها در  شیاز پ شیبه بانوان شاهد رشد ب یورزش

و  طیبهبود شرا يبرا ،یورزش يهاورزش و رقابت ۀنیدر زم یرانیو با توجه به استعداد بانوان ا مینائل آمد زین کیمسابقات المپ انیدر جر
) عوامل فردي و مدیریتی را 1399حال حسینی و همکاران ( با این. میازمندین یتخصصبهتر و  يزیربانوان به برنامه یتوسعۀ ورزش قهرمان

که هریک از عوامل سازمانی، محیطی و ) دریافتند 1399فاصله گرفتن بانوان از ورزش قهرمانی معرفی کردند. کاظمی و همکاران ( سبب
اجتماعی، -فرهنگی يهاچالش) نیز 1400شمالی و همکاران (. است اثرگذار بانوان جمهوري اسالمی ایران قهرمانی توسعۀ ورزش رفتاري بر

موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان را از  ياقتصاد يهاچالش و يارسانه يهاچالش بستري شرایط قانونی، –مدیریتی  يهاچالش
ي مربوط به مدیریت ورزش بانوان بیش از گذشتۀ خود را نمایان کرده، زیرا هاچالش ژهیوبهمعرفی کردند. با این حال عوامل مدیریتی  ایران

به نسبت توسعۀ خود،  اندنتوانستهي ورزشی و ورزش رقابتی حضور شایسته دارند، اما هابرنامهو در  اندهشد ترفعالبانوان نسبت به گذشته 
که  دهندیمي ورزشی را مردان تشکیل هاسازماني ورزشی تصاحب کنند و غالب مدیران و مسئوالن هاسازماني مدیریتی را در هایکرس
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ي از ریگبهره. با این حال شودیم، ارائۀ خدمات و تجهیزات و همچنین تسهیالت به ورزش بانوان هابرنامهاین عامل موجب سوگیري در 
ورزش بانوان  ژهیوبهبه بهبود فرایند مدیریت در ورزش  تواندیمي ورزشی هاسازمانمدیران زن و توسعۀ مدیریت استعداد در بحث مدیریت 

و  ییگراکمال ،یاسالم ۀنقش زنان در جامع نیو بارزتر دهندیم لیجامعه را زنان تشک ياز استعدادها یمیاست ن یهیبدبینجامد. از سویی 
با  روازاین ،داشته است يشتریبروز ب زیآنان ن يهاتیقابل ،شده اتریزنان مه یاجتماع يهاتیفعال يبرا طیاست و هر جا که مح یطلبتکامل

 يهاشرکت در رقابت يبانوان ورزشکار برا شتریب لیامروزه با تما ران،یمد یزنان ورزشکار و تالش هرچند ناکاف یآمادگ شیتوجه به افزا
هم به بهبود سطح ورزش بانوان در جامعه منجر شود و  آن جیشود تا نتا تیریبه شکل مطلوب مد دیبا دهیپد نیکه ا مواجهیم یالمللنیب
بانوان به ورزش  شتریموجب جذب هرچه ب هممند سازد و بهره یورزش يهانفس در رقابتاعتمادبه شیهمچون افزا یروان دینان را از فواآ

  .شود

. 4. حمایتی، 3 ، يسازفرهنگ. 2رسانه،  .1ي: مرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یفرهنگداد که راهبردهاي  نتایج نشان 
 )1391( همکاران و پورفرالی و )1395نژاد و همکاران (رمضانیي مختلفی از جمله هاپژوهشرسانه،  مینۀز. در است. جذب هوادار 5 و مربی

عابدینی و طالبی  )،1395( یپورگچعی متنوفرهنگ،  ۀ. در زمیناندکردهبانوان تأکید  ژهیوبهدر پیشبرد ورزش قهرمانی  هارسانهبر نقش 
، اندکردههرمانی بانوان تأکید ق) بر راهبردهاي فرهنگی براي توسعۀ ورزش 2019( استرانچ و همکاران) و 1393( ایمانی و همکاران، )1395(

ی مطلوبی اثربخشنگی تا راهبردهاي فرهاست ورزش قهرمانی سبب شده  ژهیوبهي در ورزش و سازفرهنگاما مشخص نبودن متولی 
الب در کشور است؛ وجود غانگر آن است که مانع حاکم، عامل فرهنگ بین تشریح موانع و مشکالت ورزش قهرمانی در زنانداشته باشند. 

بر ظاهر زنان و غیره،  منفی ورزشی راتیورزش، ترس از آسیب رسیدن به اعتقادهاي مذهبی، وجود تفکر تأث جامعۀفرهنگ مردمحوري در 
با  ربازیزنان از د شکیار مؤثرند. بو مدیریتی هم بسی. با وجود این، دیگر مشکالت تخصصی اندنهیفرهنگی مؤثر در این زم يهااز مؤلفه

ورزش است. هرچند امروزه  فرصت و امکان پرداختن به نبودیکی از این مشکالت،  .اندمسائل و مشکالت اجتماعی زیادي مواجه بوده
ورزش  فراوانی براي پرداختن به يهااخیر فرصت ۀتوجه مسئوالن اجتماعی و فرهنگی کشورها قرار گرفته و در سه ده ورزش زنان مورد

 يهاتیکالت و محدودبین ورزش زنان و مردان زیاد است و ورزش قهرمانی زنان با مش ۀو پیشرفت آنان فراهم شده است، اما فاصل
ی به ورزش قهرمان زیآمضیتبعي هانگاهي در ورزش قهرمانی و کاهش سازفرهنگبا این حال مشخص کردن متولی  متعددي مواجه است.

ي خانوادگی هاتیحدودمي فرهنگی بر کاهش نهادهازمینۀ توسعۀ این بخش از ورزش را فراهم آورد. از سویی توجه  تواندیمبانوان 
ي از بانوان ورزشکار) الگوسازاجتماعی ( در پوشش خبري و ...) و ضیتبعي (ارسانهبراي ورزش قهرمانی بانوان) و  هاخانوادهی تراشمانع(

 . آوردی را فراهم المللنیبي دادهایروآوري در نۀ توسعۀ بیش از پیش ورزش قهرمانی بانوان و بهبود سطوح رقابت و مقامتواند زمیمی

 )2012( 2رانکینو  )2013( 1ویس )2016( همکاران و چادهوري، )2019همکاران ( استرانچ وقهرمانی نیز در زمینۀ حمایت از ورزش 
. در این زمینه اندکردهي مختلف تأکید هارقابتي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی از ورزش بانوان جهت حضور در هاتیحمابر 

و محدود بودن منابع مالی و اعتباري  يمرزبرونگرایی در مسابقات نتیجهي، ارسانهي هاتیمحدوددلیل گفت که در کشور ما به توانیم
ي اخیر توجه هاسالدر  هرچند، گرفتینمي گذشته از این بخش از ورزش کشور صورت هاسالي مناسبی در هاتیحمادر دسترس، 

ي هاتیحمای صورت گرفته، اما در عین حال افزایش نرخ دالر و کاهش المللنیببیشتري به ورزش قهرمانی بانوان براي حضور در مسابقات 
مدال شده است. در این خصوص  -ي در رابطه با برآورد هزینهاسهیمقای و افزایش نگاه المللنیبمالی سبب کاهش حضور بانوان در مسابقات 

                                                 
1. Voice 
2. Rankin 
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 عنوانبهزمینۀ بهبود نگرش به ورزش بانوان  تواندیمي متولی ورزش هاسازماني عموم مردم و مدیران متقاعدسازي مناسب و سازفرهنگ
 همراه داشته باشد. ي آنان را بهاستعدادهادر ورزش و بروز پیدا کردن یک ساختار فرهنگی و اجتماعی براي حضور بیشتر بانوان 

ضور قدرتمند آنها در مسابقات ح) اظهار کردند که ورزش قهرمانی بانوان و 1395و اندام و همکاران ( )1397حاصلی (مربی نیز  در زمینۀ
ورزش  ،یمسائل شرع تیاهم لیدلبه یانقالب اسالم يوزریپۀ بانو همراه است. با باتجربی با محدودیت مهمی همچون مربی المللنیب

بودن  تجربهاز کم یبب بحران ناشآن به خود آنها واگذار شد و س یو سرپرست دشزنان از مردان جدا  یرزشوو  يگریمرب يهاطیبانوان و مح
یریت استعداد در این زمینه و مد نیهمچني دیگر و کشورهاي از مربیان زن ریگبهرهدر این زمینه . دو مربیگري ش تیریمد زمینۀ زنان در

 ریانکارناپذرزش قهرمانی نقش مهم و واساسی  رکن عنوانبهضعف منجر شود. با این حال مربی  بهبودبه  تواندیمپرورش مربیان براي آینده 
 به تربیت مربی کارامد بپردازیم.  بایدبا پرورش ورزشکار  و همزماندر موفقیت و کسب نتیجه دارد 

یک برد از قدرت  عنوانبهرشته  بیشتر باشد، آن هوادارگفت که هرچه ورزشکار یا رشتۀ ورزشی داراي  توانیمدر زمینۀ جذب هوادار نیز 
دنبال تر حامیان مالی بهینه بیشي مالی و اجتماعی را به خود جلب کند. در این زمهاتیحما تواندیمبرخوردار است و  در جامعهبیشتري 

ور حامیان مالی را افزایش دهد. از سویی زمینۀ حض تواندیمو جلب هواداران به ورزش رقابتی بانوان  ندي پرهوادارهارشتهي در گذارهیسرما
ي از ریگبهرهاین امر مستلزم  زمینۀ توسعۀ هوادار را در ورزش بانوان ارتقا دهد که تواندیمي و توسعۀ برند شخصی ورزشکاران الگوساز

زمینۀ شناخت بیشتر جامعه از  تواندیمي مناسب در این زمینه است و زیربرنامهی و اجتماعی و همچنین جمعارتباط يهارسانهظرفیت 
 . فراهم سازدرا  راناهوادي ورزشی فعال بانوان و توسعۀ هارشته

. 3. نگرش ورزشکاران، 2. امکانات، 1ي، مرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یفرهنگي، انهیزمنشان داد که شرایط نتایج 
ایمانی و  و )1395نژاد و همکاران (رمضانیي مختلفی همچون هاپژوهش. در زمینۀ امکانات است. نگرش مدیران 4 و هاخانواده نگرش

محدودیت شرایط مکانی، . انددهکرآوري امکانات و تجهیزات براي توسعۀ ورزش بانوان تأکید بر لزوم توجه بیشتر به فراهم )1393( همکاران
در بین  ژهیوبه مناسب بدنی يهاتیفعال ةجمعیت و متناسب نبودن فضاهاي حرکتی با رشد جمعیت، از عوامل محدودکنند ازحدشیتراکم ب
ن، مانع از پرداختن آنان به انقالب اسالمی براي زنان و اجراي آن از لحاظ اعتالي معنوي مقام ز يهازشاست. طبیعی است ار بانوان

که محیط  مسئلهاین با توجه به این اسالمی در اماکن عمومی خواهد بود؛ بنابر يهاارزش و مغایر با یراصولیورزشی به شکل غ يهاتیفعال
ت و تسهیالت ورزشی استاندارد فقدان و کمبود امکانا ،رودیشمار مرتقاي کیفی عملکرد ورزشی بهعوامل در ا نیتریورزشی مناسب از اساس

 میابییقهرمانی کشورهاي مختلف درم يها. با نگاه اجمالی به بولتن مدالشودیاز جمله عواملی است که موجب کندي پیشرفت ورزشکاران م
ر این زمینه توجه بیشتر به . داز امکانات ورزشی مناسب و استانداردتري برخوردارنده که شدکه بیشترین افتخارات ملی نصیب کشورهایی 

  راهم آورد.فزمینۀ بهبود عملکرد رقابتی بانوان را  تواندیمتجهیزات آوري امکانات و ورزش قهرمانی بانوان و فراهم

 و گرین) و 1393( ایمانی و همکاران)، 1395طالبی (عابدینی و همچون  هاپژوهشو خانواده بسیاري از  در زمینۀ نگرش ورزشکاران
نگرش فردي و خانوادگی بر توسعۀ فعالیت بدنی حتی  ژهیوبهبخش، بر نقش نگرش با بررسی عوامل بازدارنده یا تسهیل )2014( 1هبرون

اگر بانوان  قهرمانان زن است.کسب افتخارات توسط  یکی از عوامل محرك در توسعۀ ورزش بانوان، .اندکردهدر سطوح رقابتی تأکید 
لطبع میزان مشارکت اب در سکوهاي افتخار دیده شوند، یهاي اجتماعی و فرهنگبا وجود معذوریت يمرزایران در مسابقات برون پوشیمل

                                                 
1. Green & Habron 
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و ضمن  یافتاهد خو افزایشهاي ورزشی بانوان ها نسبت به تواناییسایر بانوان کشورمان افزایش خواهد یافت و دیدگاه جامعه و خانواده
 هایی براي دختران خود تبدیل خواهند شد.به مشوق گرفته،هاي صورترفع محدودیت

عۀ ورزش همگانی و قهرمانی ) بر نقش مدیریت بر توس2019استرانچ و همکاران ( همچون هاپژوهشدر زمینۀ نگرش مدیران بسیاري از 
 يهاداشتن فرصت ،یبه امکانات آموزش تننداش یمانند دسترس ییهايا مشکالت و نابرابراز جوامع بانوان ب ياریدر بس. اندداشتهبانوان اذعان 

یی هاچالشکه موجب ایجاد  ها مواجهند،نقش نیو تضاد در ا یمتعدد خانوادگ يهانقش يفایا، نابرابر با مردان، فقر و درآمد نابرابر یشغل
ي هاشرفتیبا وجود پ .ن اضافه کردبه آ زیو ورزش را ن یبدن تیترب تبعیض بین مردان و زنان در توانیمدر این میان  .شودیمدر ورزش زنان 

 .کشور اندك است یتیریمد يهاپست هنوز سهم بانوان در ، امازنان يتوانمندی و اجتماع يهاو مشارکت التیتحصزمینۀ در گرفته صورت
از طریق اصولی و با توجه به منابع  توانیدر زندگی اجتماعی بشر امروز مدیریت است که به کمک این فعالیت م هاتیفعال نیتریکی از مهم

 يزیرمند مدیریت و برنامهنیاز ينحو احسن به اهداف سازمان دست یافت. ورزش قهرمانی نیز همانند هر سیستم دیگرو امکانات موجود به
 شد.تا نظامی جامع، راهبردي و مدون بر آن حاکم با کندیایجاب مانی ورزش قهرم يهاتیاست. گستردگی فعال

. 4. آزادي عمل، 3. فردي، 2. قوانین، 1ي: مرزورزش بانوان در مسابقات برون یو اجتماع یگر فرهنگمداخلهکه شرایط  نتایج نشان داد
در پیامدهاي فرهنگی  گرمداخلهعامل  منزلۀبهاساس نتایج پژوهش حاضر، قوانین بر نیقوان. در زمینۀ است. مالی 5پوشش ورزشکاران زن و 

ي ورزشی به بانوان اختصاص دارد. هامدالی نیمی از المللنیبي شناخته شد. در مسابقات مرزبرونو اجتماعی ورزش بانوان در مسابقات 
 براي مناسب يهانهیزم لف، ایجادمخت جوامع . از سوي دیگر درندتي کالن در بخش ورزش بانوان هسگذارهیسرماکشورها در پی  رونیازا

 وضعیت از جهانی صشاخ ورزشی يهاتیفعال در زنان عدم حضور یا حضور میزان و شودیم تلقی ملی و مهم موضوع بانوان، ورزش
امکاناتی  و محیط نیازمند ایرانی سلمانم زنان زیرا ،ابدییم بیشتري اهمیت ایران در موضوع این ،دیآیمشمار به جامعه در زنان اجتماعی
 از مردان، با برابر يهاتیحمابر عالوه است الزم رونی. ازاهستند ورزش و تربیت بدنی يهاتیفعال انجام براي اختصاصی و مستقل

یی در پوشش و حجاب هاتیمحدودی با المللنیبي هارقابتشوند. از سویی بانوان براي حضور در  برخوردار بیشتري قانونی يهاتیحما
با حجاب در رقابت شرکت کنند، اما هنوز  توانندیم، بانوان هارشتهگرفته در برخی صورتي هایزنیراي اخیر با هاسالمواجهند و هرچند در 

 . میهستی المللنیبي هارقابتنیازمند رایزنی در جهت بهبود قوانین و تسهیل حضور بانوان در 

بر گرایش به ورزش  اثرگذارل عوامل فردي از جمله عوام )1393( ایمانی و همکاراني هاپژوهشنتایج  اساسعوامل فردي، بردر زمینۀ 
) عوامل فردي و مدیریتی را 1399. حسینی و همکاران (آوردزمینۀ گرایش فرد به ورزش قهرمانی را فراهم  تواندیمو فعالیت بدنی است و 

موانع  عنوانبهاختاري را س) مشکالت فردي و 1400فاصله گرفتن بانوان از ورزش قهرمانی معرفی کردند. اسکندرنژاد و همکاران ( عامل
عواملی  نیترمهمزند از که وضعیت تأهل و فرزند داشتن فر رسدیمنظر پیش روي ورزش قهرمانی بانوان معرفی کردند. با این حال به

زمان بانوان در ورزش  محدود شدن سببي جدید هاتیمسئول، این عوامل با ایجاد شوندیممحدودیت در ورزش ایجاد  موجبهستند که 
ر اماکن ورزشی بانوان د. با این حال آموزش مدیریت زمان و راهکارهاي حمایتی همچون ایجاد فضایی براي نگهداري کودکان شوندیم

 تواندیمافزایش آگاهی  . ارتقاي سطح فرهنگ وشودیمراي شرکت در فعالیت ورزشی سبب افزایش حضور و ارتقاي سطح انگیزة بانوان ب
 . آوردحضور بانوان متأهل را نیز فراهم  زمینۀ
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ۀ اصلی فعالیت قهرمانی مسئل) حجاب را 2021و همکاران ( 1. فیترياست گرمداخلهورزشکاران زن از عوامل آزادي عمل و پوشش 
تعصبات فرهنگی اجتماعی را چالشی براي قهرمانان زن پاکستانی معرفی نیز که ) 2020( 2کردند. حسین و کانینگامزنان اندونزیایی معرفی 

و این امید را براي زنان  هها بحث روز محافل ورزشی بودبحث طراحی لباس براي بانوان ورزشکار مدت. اندکردهاشاره  مسئلهبه این  ،کردند
 مسابقاتبا این حال حضور بانوان در  کنند. ینیشرکت کرده و افتخارآفر يمرزدر مسابقات برون بتوانند که استورزشکار به وجود آورده 

به ورزش قهرمانی پرداخت و  توانیمرساند که با پوشش مناسب نیز ي متعدد این پیام را به جامعه میهامدالجهانی و المپیک و کسب 
تا است بانوان ورزشکار موجب شده  لباسبراي طراحی  نامصاحبی تالش کرد. در عین حال حضور طراحان المللنیبي هامقامبراي کسب 

قرار گیرد که در این زمینه  مدنظراسالمی  شئوني جهانی رعایت شود و هم هاونیفدراسي ورزشی هم استانداردهاي هارشتهدر بسیاري از 
، با کنندیمایرانی حضور پیدا  -ن کشورمان در مسابقات جهانی و المپیک با پوشش اسالمیو بانوااست  آمده دستبهي زیآمتیموفقنتایج 

ي براي سایر الگوسازو زمینۀ  دهبا کیفیت بیشتري طراحی و تولید ش روز هراین حال این مسیر باید ادامه پیدا کند و طراحی لباس بانوان 
 کشورهاي اسالمی ایجاد شود.

ي وجود دارد و محدود آورمدالیی که امید هاورزشگذاري بیشتر در یهسرماصاص بودجۀ کم به ورزش بانوان، عوامل مالی، اختدر زمینۀ 
هاي ینههززایش نرخ دالر و در پژوهش حاضر شناخته شدند. همچنین با اف محدودکنندهبودن اسپانسرینگ در ورزش بانوان از عوامل مالی 

ي محدود حامیان مالی هارسانهدلیل پوشش گیرد و بهیمي متولی ورزش، منابع مالی محدودي در اختیار ورزش بانوان قرار نهادهاجاري 
توسعۀ هرچه زمینۀ سب به بانوان امکانات منا ۀمندند تا از ورزش بانوان حمایت کنند. با ین حال رفع مشکالت مالی و ارائهنیز کمتر عالق

 آورد. یما فراهم بیشتر ورزش قهرمانی ر

زش کافی برخوردار ، بنابراین مدل پژوهش از براداردۀ اصلی پژوهش برازش مناسبی مؤلفدر بخش کمی نیز مشخص شد که هر شش 
، اما توسعۀ ورزش قهرمانی اندپرداختهبه بررسی راهکارهاي توسعۀ ورزش بانوان و موانع توسعۀ ورزش بانوان  پژوهشگران. بسیاري از است
ي اخیر زنان بیش از گذشته به فعالیت هاسالي کمتر مورد توجه بوده است. با این حال و در مرزبرونامدهاي حضور در رویدادهاي و پی

در اري وجود دارد. در عین حال هاي بانوان کشورمان، هنوز جاي کار بسی، اما با توجه به قابلیتاندآوردهبدنی و ورزش قهرمانی روي 
زنان در جوامع  .گیردصورت می ورزش بانوان سازيبهینه منظوربه هادولتهاي زیادي توسط یزيربرنامه جهان، کشورهاي از بسیاري

عنا برند. اگر این جوامع را به دو بخش مدرن و سنتی تقسیم کنیم، ورزش زنان براي یک بخش آن مجهان سوم از استثمار مضاعف رنج می
 تعصبات قومی،هاي ذاتی ناشی از اندیشه بلکه با حاکمیت ،توسعهتنها رزش زنان در جهان سوم نه. ومعناستدیگر، بیو براي بخش  رددا

با این حال زنان نیمی  پذیر نیست.راحتی امکانبه داخل شدن زنان به ورزش و امکان ، روند آن کند شده استهااي، مذهبی و سنتقبیله
رشد بانوان است که هم  يهاشاخصدر جوامع از و رشد ورزش قهرمانی است و توسعۀ پایدار جوامع نیازمند رشد بانوان  هستنداز جامعه 

 بایدن کشورمان مدیران و مسئوالرو ازایند. کنیمکمک و هم به توسعۀ ورزش در بین بانوان یک کشور شود می استعدادهاشکوفایی  سبب
 مرزي فراهم آورند. نیدادهاي برورونوان بپردازند و زمینۀ حضور بیش از پیش آنها را در بیش از پیش به ورزش قهرمانی با

رقابتی زمینۀ توسعۀ -ي ورزشیهاجشنوارهتا با توسعۀ مسابقات داخلی بانوان و افزایش  شودیم پیشنهادي پژوهش هاافتهبا توجه به ی
ي براي اژهیوي راهبردي، تالش هابرنامه ۀورزش کشور با ارائ نو مسئوالهمچنین مدیران  .آمادگی بدنی بانوان ورزشکار افزایش یابد

ي هارشتهي ورزشی بانوان به گرایش بیشتر بانوان به هارقابتی با پوشش بیشتر جمعارتباطي هارسانهتوسعۀ ورزش بانوان مبذول دارند؛ 
                                                 
1. Fitri 
2. Hussain  & Cunningham 
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پیشنهادهاي  
پژوهش

ی قوانین حمایتتوسعۀ 
هاي کمکۀهمچون ارائ

و تسهیالتیمالی 

-هاي ورزشیجشنواره
رقابتی 

پوشش بیشتر رقابت
هاي ورزشی بانوان 

توسط رسانه ها

کاهش تبعیض در 
تجهیزات و تخصیص

امکانات ورزشی 

دوره هاي افزایش 
مربیگري و دانش افزایی

رشته هاي ورزشی 

الگوسازي از بانوان 
ورزشکار

آموزان دختر و پسر ي موجود در تجهیزات و امکانات ورزشی دانشهاضیتبع ي فرهنگی مانند آموزش و پرورشنهادهاورزشی کمک کنند. 
ي هارشتهیی افزادانشي مربیگري و هادورهي دولتی و نظامی نقش بیشتري در توسعۀ ورزش بانوان ایفا کنند و هاسازمانرا کاهش دهند، 

ی ورزش بانوان تأسیس شود و تسهیالت و معافیت مالی براي و افزایش یابد؛ مراکز ورزشی اختصاصشود ورزشی در همۀ نقاط کشور ارائه 
ي اختصاصی همچون الگوسازي از بانوان هابرنامهي فرهنگی و اجتماعی نهادهاایجاد مراکز ورزشی اختصاصی براي بانوان ایجاد شود. 
و ... نگرش افراد جامعه، ورزشکاران و مدیران را نسبت به ورزش قهرمانی  هارسانهورزشکار، تولید محتواي الکترونیکی در فضاي مجازي و 

ی المللنیبي هارقابتحضور بانوان  خصوصي حکومتی در نهادهاي مالی و حمایت هاکمکتغییر و بهبود دهند؛ قوانین حمایتی همچون ارائۀ 
پوشش براي آنها در نظر گرفته  نیترمناسب نامصاحبطراحان  ي از متخصصان وریگبهرهاتخاذ و موانع حضور آنها رفع شود. همچنین با 

ي هاسازماني مالیاتی ویژه براي حامیان مالی ورزش بانوان در نظر گرفته شود؛ نتایج این پژوهش مورد توجه هاتیمعافشود. همچنین 
ي از نتایج آن به توسعۀ ریگبهرهتا با  ي ورزشی قرار گیردهاونیفدراسورزشی همچون وزارت ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و 

 ند. فراهم آوری کمک کنند و زمینۀ توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان را المللنیبي هارقابتاجتماعی حضور زنان در  -پیامدهاي فرهنگی
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