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 چکیده
با توجه به فقدان . بوداستان خوزستان  لیگ برتر ورزشکار موانع ارتقای ورزشی زنانشناسایی  ،حاضر پژوهش ازهدف 

پس از  اول در بخشد. گردیسه بخش  درنامه جهت بررسی موانع، ابتدا اقدام به طراحی و اعتباریابی پرسش ابزار مناسب

ای نامهپرسشترتیب که بدین ساختاریافته با زنان ورزشکار صورت گرفتهای نیمهمصاحبه، پژوهش ۀنپیشی ۀمطالع

و شدند حذف  ،پوشانی داشتندهایی که همگویهپژوهش، دست آمد و پس از بازبینی تیم هبگویه  62ا مقدماتی ب

از  با ارتباط بیشترهای ها و شناسایی گویهداد گویهعکاهش تمنظور هب ،بخش دوم در. گشتگویه شناسایی  54 درنهایت،

در بخش عامل اصلی قرار گرفت.  نهدر  وگویه باقی ماند  46، گویه هشتبا حذف  که تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد

تحلیل عاملی  ۀبررسی روایی ساز جهتحداقل مربعات جزئی  به روش پژوهشروایی سازه و آزمون مدل نیز  سوم

عامل  هشتها برازش بهتری دارد و عاملی نسبت به سایر مدل هشتو مشخص شد که مدل  بررسی گردیدییدی أت

شناسایی  های باالی ورزشیعنوان موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار استان خوزستان به ردهبهال ؤس 43اصلی با 

اول و  جایگاهدر ( 37/5) ایعامل برخورد جامعه با میانگین رتبه ،بندی موانع با آزمون فریدمنرتبهکه با توجه به  شدند

، حاکمیت روابط بر ضوابط (5) ، عوامل فنی(23/5)های ورزشی نابرابری جنسیتی در سازمان (،25/5) عوامل مدیریتی

( 80/2) جنسیت و فرهنگ ( و25/3) ، تصور از جنسیت(24/4) شغلی ۀها و آیند، هزینه(87/4) های ورزشیدر سازمان

  .جای گرفتندهای دوم تا هشتم موانع در رتبه
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  مقدمه
ابعاد  تمامیدر  را اجتماع و محور اصلی خانواده نقش بسیار تأثیرگذاری ۀعنوان نیمی از پیكرزنان به

داشتن که با محفوظطوریبه ؛ای به زنان داردنگاه ویژهاسالم  ،خصوصایننمایند. درجامعه ایفا می

های عرصه تمامیرا در  هایت آنجایگاه خاص زنان در خانواده که مورد تأکید فراوان است، فعال

 (.  1387،11)منظمی،  داندبا حفظ شئونات اسالمی پویا و فعال می اجتماعی

به امكانات آموزشی  نداشتندسترسی هایی مانندبا مشكالت و نابرابری بانوان در بسیاری از جوامع

)مک  فقر و درآمد نابرابر های شغلی نابرابر با مردان،فرصتداشتن (، 2011 ،1برابر با مردان )گای

 ها مواجههای متعدد خانوادگی و تضاد در این نقشایفای نقش ،های بیشترتنش ،(2011، 2کی،

رغم به (.3،2010کارپنرو توان به آن اضافه کرد )آکوستا بدنی و ورزش را نیز میند که تربیتهست

در  بانوانهای اجتماعی، هنوز سهم کتهایی در تحصیالت و مشاربا وجود پیشرفت و توانمندی زنان

این امر داللت بر پایداری  که (1384،4، آدینگرو  )کاردل های مدیریتی کشور اندک استپست

مریكا برای آدر ( 1970ۀ )ای اصطالحی است که در دهدارد. سقف شیشه 4"ایسقف شیشه"

موانعی که  ؛یدگاهی ابداع شدتوصیف موانع تصنعی نامرئی ناشی از تعصبات و تبعیضات سازمانی و د

ها و ای از نگرششامل مجموعه و داردهای عالی شغلی باز میدر عمل زنان را از رسیدن به موقعیت

 ۀساخته و پرداخت ،این موانع .شودکه مانع ترقی زنان به سطوح باالتر می باشدمی تعصبات منفی

های ی مشترک جنسیتی از نقش زنان در حوزههاها و برداشتاسطوره ۀپای و بربوده  مردساالر ۀجامع

 (.1387،16، )زهرئی گیردعمومی و خصوصی شكل می

کند.کشور ما آن بحث مدیریت زنان در ورزش را مطرح می ۀورزش بانوان و ضرورت رشد و اشاع

ورزش در بین زنان، الگویی جذاب از ورزش زنان  ۀضمن اشاع بایستمیعنوان یک کشور مسلمان به

 ،در ورزش هاآنوضعیت ورزش زنان و مشارکت  براین،را به دنیا ارائه دهد. عالوه نمسلما

شده های اتخاذسیاست ،بنابراین باشد؛میوضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور  ۀکنندمنعكس

دانست  راستا، بایددراین .برای نظام جمهوری اسالمی انعكاسی جهانی دارد خصوص ورزش بانواندر

)شتاب  شودتجربه و دلسوز بهتر میسر میمدیران زن با کارگیریشرفت ورزش بانوان با بهپیکه 

ورزش در طول پی برد که توان ورزش در جهان می ۀبا نگاهی به تاریخچ(. 1387،28، بوشهری

اساس مردان های آن همگی برو استانداردها و ارزش محسوب شدهقلمرویی مردانه همواره تاریخ 

 شهرها، بیشترکه در یعنی جایی ؛جنسیتی ریشه در یونان باستان دارد نابرابری ته است.گرف شكل

                                                           
1. Gayee 

2. Mackay 

3. Acusta and Carpner  

4. Glass Seilin 
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شده مردان اختراع  ۀوسیلهطور انحصاری در دست مردان بوده است. ورزش ببدنی بهورزش و تربیت

 اندای در دنیای ورزش داشتهگسترش پیدا کرده است و زنان نقش بسیار حاشیه هاآن و برای

 (. 2005 .1هابرمن و آتیسن ،)فیستر

زمینه دراینوجود دارد که  بانواندر بسیاری از کشورها موانعی در راه گسترش و ارتقای ورزش 

مشارکت زنان در به ندادن ها در الویتمشی دولتتوان به مشكالت سیاسی، موانع اقتصادی، خطمی

، مقدم)جعفری نان اشاره کردها با ورزش زسویی مطلوب رسانههای ورزشی و عدم همفعالیت

، نشان ه استهای گذشته و حتی پیش از انقالب جریان داشتچه در دههنگاهی به آن (.1382،72

چه در ایرانی نبوده است. آن ۀگاه یک حرکت زنده و واقعی در جامعدهد که ورزش بانوان هیچمی

ه ای بودخانهقع نوعی ورزش گلوابه ه است،عنوان ورزش بانوان وجود داشتبه 50و  40های دهه

نگاه ابزاری به زنان ورزشكاری  ؛دیگر موردتا  ه استخوردکه بیشتر به کار تبلیغات حكومتی می است

 هاآن ترین کارآییند و مهماهژه و امكانات محدود قادر به فعالیت بودکه تنها در شرایط وی

که  رداما جای تردیدی وجود ندا ه است؛دها بونهکردن رساانگیزجلد نشریات و هیجانکردن رنگین

، کمتر بگذریم و به بطن مردم برسیمتر کردهتر و تحصیلاز قشر مرفه ،های باالیی جامعهاگر از الیه

و  ههای این درس در مدارس محدود شدخورد. ورزشی که به ساعتچشم میاثری از ورزش به

استفاده برای زنان دسترسی اص به امكانات ورزشی قابلدر طبقات مرفه و مناطق خ تنهاورزشكاران 

های اهمیت مسائل شرعی، ورزش بانوان و محیط دلیلاز پیروزی انقالب اسالمی به پس .نداهداشت

واگذار  هاآن مربیگری و سرپرستی آن به خود ،ورزشی زنان از مردان جدا گردید و امر ورزش زنان

نداشتن ذکر است که شایان گردید. بودن زنان در امر مدیریتهتجربشد و سبب بحران ناشی از کم

عنوان تر نیروی انسانی متخصص بهسوابق مدیریتی و کمبود امكانات و تسهیالت و از همه مهم

 (. 1390،11، )الهیاری باشدمی ، از موانع ارتقای ورزش بانوانمربی

زش بانوان در میان ادارات ورزش و نبودن جایگاه ورنبودن وظایف و مشخصشفافبراین، عالوه

نكردن حامیان مالی باعث کندی بانوان و حمایت ویژۀهای ورزشی ندادن به مكانبها نیزجوانان و 

، علمای تعلیم و تربیت شودمشاهده میطور که همانو  جریان پیشرفت در ورزش بانوان شده است

تصویر ذهنی  ،بنابراین ؛نگرندمی های مردانههنوز به ورزش همچون منبعی برای ایفای نقش

شده برای زنان وجه با الگوی اجتماعی ترسیمهیچای که از ورزش رقابتی موجود است، بهفرساینده

 را تعهدات خانوادگی، فشار سنگینی دیگر،سوی(. از1383،45، نورالخولی) سازش و هماهنگی ندارد

در بسیاری از جوامع، جایگاه زن را خانه دانسته هنجارهای فرهنگی یا مذهبی و  کندبر زنان وارد می

                                                           
1. Fister, Huberman & Aticen  
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و عضالنی خواهد  هیكلحد قویازها را از لطافت زنانه دور کرده و بیشکه ورزش، آن معتقد است و

  (.2008، 1)ابراین کرد

ورزش  ویژهدارد. موقعیت ورزش کشور به یورزش قهرمانی اهمیت و جایگاه خاصواضح است که  

الملل بوده و بین ۀن یكی از نهادهای اساسی گسترش ورزش نزد اقشار مردم و جامععنوابه قهرمانی

 شودراهبردی، تحكیم وحدت ملی و افزایش روحیه و نشاط محسوب می اهدافابزاری جهت تحقق 

 .(1383،81، )رضوی و همكاران

و فراگیری نحهرچند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به ،کنونی ۀدر جامع  

. وجود داردبسیاری  ۀفاصل اما بین پذیرش عقالنی آن و اجرای آن در عمل ؛حال پذیرش استدر

از )بیشتر است نسبت به سایر نقاط بر زنان در برخی از مناطق کشور  واردشده فشارهای اجتماعی

عنوان بهای از نگرش، بینش و هرآنچه که مجموعه .(که بافتی سنتی دارد جمله استان خوزستان

کند که متناسب با محیط اجتماعی پیرامون، زنان را محدود میشود، هنجار یا ناهنجار شناخته می

(. 1394،35، مقدمناصری) دنها و باورهای فرهنگی موجود، خود را شناخته و به فعالیت بپردازتوانایی

انی مستعد و فعال در ها و مشكالت اجتماعی، زنمحدودیت تمامیبانوان استان خوزستان با وجود 

های سراسر ار زن در باشگاهورزشك 6000حدود  که درباید گفت  . در این ارتباطباشندامر ورزش می

از  پس .گردداول استان محسوب می ۀرشت ،فوتسال و باشندهای ورزشی مشغول میبه فعالیتاستان 

 ،مسابقات کشوری شوندد قهرمان و توانستن که بانوان خوزستانی در لیگ برتر خوش درخشیدنداین

که ذکر است بهالزم .در تیم ملی حضور یافتند و با تیم ملی قهرمان آسیا شدند هااز آننفر  شش

نیز  در گذشته ایرانی این مسابقات از تلوزیون مالزی پخش نشد. ۀدلیل حجاب ورزشكاران شایستبه

انتخابی المپیک کنار گذاشته مسابقات از دلیل همینتیم فوتبال بانوان کشور به( 2008) در سال

های ، عدم تخصیص مكاندر استان پذیری نسبت به ورزش بانوانعدم مسئولیتعواملی چون . شد

المللی کمبود مربی زن متخصص و بین های مالی،محدودیت ویژه و اختصاصی برای فعالیت بانوان،

د اردوهای استعدادیابی در سطح استان، های پوچ و توخالی فدراسیون، نبودر سطح استان، وعده

شمردن ورزش بانوان و حتی آلودگی هوا موانع پیشرفت ورزشی زنان استان اهمیتبیبرنامگی و بی

نیز  تجهیزات ورزشی در ارتباط با. (1394ورزش بانوان استان خوزستان،  ۀ)معاونت توسع باشدمی

 بودهدر اختیار بانوان نکه  ستان احداث شده استمكان ورزشی برای بانوان ا 31 باید عنوان کرد که

است مدیریت این  بهتر ؛ لذا،از آن استفاده کنندساعت  3ـ4توانند روز تنها میدر طول شبانه هاآنو 

استان توانمندی، گستردگی و قدمت  تمامبا ذکر است که شایان. شود واگذاراماکن به خود بانوان 

 با نبود امكانات و اعتباراتباشد و نمیبانوان  ۀورزشی ویژ ۀعمجمواین استان دارای ، خوزستان

                                                           
1. Obrein 
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 جهادی استاستان خوزستان مستلزم نگاه ویژه و  رو،؛ ازاینها را به تصویر کشیدتوان قابلیتنمی

 (. 1394،2، مقدمناصری)

و احسانی  .باشدمیروی بانوان ورزشكار پیشین حاکی از آن است که مشكالت زیادی فرا مطالعات

بانوان و تبعیض در  ۀی ورزشی ویژها( نابرابری فرصت مربیگری، کمبود فضا1388) همكاران

 اند.تخصیص بودجه و اعتبارات به ورزش بانوان را از جمله مشكالت پیش روی بانوان دانسته

های جنسیتی جامعه و و اذیت همسر، تبعیض ( موضوعاتی چون آزار2014) 1گرافراستا، دراین

 مرکز. داندمیتعادل کار و زندگی را موانعی برای پیشرفت ورزش زنان در استرالیا  هایچالش

حمایت اجتماعی از ورزش زنان در "با عنوان  فمنیستی نیز مطالعاتکالیفرنیای جنوبی مطالعات 

( 2015را در سال ) "(های جمعیصورت آنالین و چه در رسانهچه به) رسانه و کیفیت پوشش خبری

ای مردان نسبت به زنان را در ایاالت ای ورزش حرفهسطح پوشش رسانهد و در آن منتشر نمو

 . های نوشتاری اعالم کرددر رسانه یکبه  20در تلویزیون و  یکبه  68ا مریكآ ۀمتحد

ن های خوزستانی از دختراحمایت خانواده و باال ۀانگیزو استعدادهای ورزشی،  هاندیرغم توانمعلی

و  بودهنقبولی از ورزش کشور اه ورزش زنان استان خوزستان در سطح قابلجایگ، ورزشكار

 هاآن آوریوضعیت مدال، های ملی کشور دارنددر تیم یورزشكاران خوزستانی حضوری کمرنگ

ضعیف استان در کسب با توجه به وضعیت . دارداساسی  ریزیبرنامه به و نیاز بودهبسیار ضعیف 

که  پژوهش حاضر در پی پاسخ بدین سؤال استهای ملی، باالی تیمهای مدال و صعود به رده

 ند؟موارد هست ورزشكاران زن لیگ برتری در استان خوزستان کدام یترین موانع ارتقامهم

 

 پژوهش شناسیروش

تا صدد برآمد در پژوهشگربا توجه به فقدان ابزار مناسبی جهت بررسی موانع، در پژوهش حاضر 

ای نامهبه طراحی و اعتباریابی پرسش ،ورزشكاران زن استان خوزستان یع ارتقاضمن شناسایی موان

 ۀمطالعدر سه بخش انجام شد. در بخش اول پس از  پژوهشی ،منظورزمینه بپردازد. بدینایندر

استان  لیگ برترساختاریافته با ورزشكاران زن نیمههای عمیق و به انجام مصاحبه پژوهش ۀپیشین

مورد موانع ارتقا بررسی شد و در هاهایی نظر آنطی مصاحبهراستا، دراین. گردید اماقدخوزستان 

 62مصاحبه و شناسایی  10و سرانجام پس از انجام اشباع نظری ادامه یافت  ۀها تا مرحلمصاحبه

قرار  پژوهششده مورد بازبینی تیم های شناساییگویه ۀمجموع ،. پس از آنگردیدگویه متوقف 

 ،پوشانی داشتندهایی که هم، گویهپژوهشضمن بررسی روایی صوری و محتوایی ابزار گرفت و 

منظور کاهش تعداد متغیرها از تحلیل به ،بعد ۀدر مرحل باقی ماند. گویه 54 ،نهایتو در گشتهحذف 

                                                           
1. Gruff  
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بندی متغیرهای تحلیل عاملی اکتشافی با گروهذکر است که شایان. گردیداستفاده  1عاملی اکتشافی

عنوان بخشی از به پژوهش ۀکند. این حالت اغلب در مراحل اولیها را خالصه میرتبط به هم، دادهم

در ارتباط  نیازهای موردملی تعداد آزمودنیدر تحلیل عا گردد. معموالًفرایند ساخت ابزار استفاده می

تعداد  اساساً ست که ذکر ابهالزمد. گردشوند، بررسی میگیری میبا تعداد متغیرهایی که اندازه

 2کناپ و براونزمینه، دراینعداد متغیرها باشد. بیش از ت بایستهمواره میها( )آزمودنی موردها

مورد اند. دیدگاه دیگر درقبول دانستهازای هر متغیر را قابلنسبت حداقل سه آزمودنی به( 1995)

 بیشترآزمودنی برای  200تا  100 ،باشدمیبستگی اساس بر هم جاکهازآنحجم نمونه این است که 

 (.1390نژاد، حیدری و نوروززاده، )کاظماست اهداف کافی 

= 5 تا مخالف = کامال1ً) ای لیكرتگزینه پنجبا طیف  الیؤس 54 ۀنامپرسشجهت انجام پژوهش  

در ( N= 12پس از بررسی روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان)و گردید موافق( تنظیم  کامالً 

 270از مجموع  گشت کهان توزیع هان ورزشكاران زن شهرهای رامهرمز، ماهشهر و بهبمی

منظور بررسی روایی به، سوم ۀدر مرحل .آوری شدکامل جمع ۀنامپرسش 255 ،شدهتوزیع ۀنامپرسش

نامه توسط متخصصان ید روایی محتوای پرسشأی( و تN= 280) ن حجم جامعهیتعیپس از  ،سازه

شده در نامه طراحیگیری تصادفی، پرسش(، با استفاده از روش نمونهn= 12) یمدیریت ورزش

های شناختی در میان ورزشكاران زن فعال در لیگعوامل جمعیت ۀنامهمراه پرسشبه ،قبل ۀمرحل

 ۀنامپرسش 220از  که دگردیتوزیع  رامهرمز( و آبادان، ماهشهر )شهرهای اهواز، استان ورزشی

جهت انجام تحلیل در بررسی روایی سازه  شد. آوریصورت کامل جمعهنامه بپرسش 202، توزیعی

نه های مدل ،نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیزنامه و االت پرسشؤبا توجه به سیدی، أیعاملی ت

ها برازش مدل هشت عاملی نسبت به سایر مدل که و مشخص شد گردیدبررسی  عاملی هشت و

ورزشكاران زن استان  یعنوان موانع ارتقاال( که بهؤس 43)با  عامل اصلی تهش. بهتری دارد

 پنج) ند از: جنسیت و فرهنگهست عبارت شدند، های باالی ورزشی شناساییخوزستان به رده

نابرابری جنسیتی در  ال(،ؤس پنج) برخورد جامعه، ال(ؤسشش ) شغلی ۀها و آیندهزینهال(، ؤس

 شش) عوامل مدیریتیال(، ؤس پنج) های ورزشیفساد در سازمانال(، ؤس شش) های ورزشیسازمان

 ال(.ؤس سه) تصور از جنسیت خودال( و ؤس شش) عوامل فنیال(، ؤس

 

 

 

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis (EFA) 

2. Knape & Bron 
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 نتایج

از روش تحلیل عناصر  اولیه ۀنامپرسش ۀگوی 54تحلیل وبرای تجزیهدر تحلیل عاملی اکتشافی   

پایایی بر اساس  مقدار شاخص و استفاده شد 3اکستكنیک واریمو  2با چرخش عمودی 1اصلی

گیری کفایت نمونه ۀدهندکه نشان دست آمد( به761/0) معادل ؛(4KMO) ضریب الفای کرونباخ

مقدار  چنانچه و دست آیدهب یکتا  صفرتواند بین مقدار این شاخص می ذکر است کهبهالزم .باشدمی

)ویلیامز، انسمان  ها برای تحلیل عاملی مناسب استاد دادهیا بیش از آن باشد، تعد( 5/0آن معادل )

که حاکی از  (001/0) دست آمدهدار بانیز معن 5آزمون کرویت بارتلتمقدار (. 2010و بروان، 

با انجام تحلیل  براین،عالوه .باشدمیها بستگی برای تحلیل عاملی دادهبودن ماتریس هممناسب

در  گرفتن بار هر عاملمعیار درنظر. گردیدعامل اصلی شناسایی  نه ،عاملی اکتشافی و دوران عمودی

و برخی دیگر از ( 30/0) برش حداقل ۀاز نقط پژوهشگرانبرخی از ؛ باشدمتفاوت می هر پژوهش

نیز با  پژوهش حاضر(. در 1390نژاد و همكاران، )کاظم کننداستفاده می( 55/0) برش حداکثر ۀنقط

گویه حذف  هشتدست آمد و بهگویه  46، ( بود5/0)ها کمتر از املی آنهایی که بار عحذف گویه

ثر بر ورزشكاران زن را تبیین ؤاز واریانس عوامل م درصد 154/71مجموع عامل در نهاین  شد.

 .است یقبولقابل کند که مقدارمی
 

 

 ورزش بانوان در استان خوزستان ۀموانع توسع ـ1 جدول

بار 

 عاملی
 هاگویه

از درصد 

 واریانس
 عوامل

 تحصیلی افت از . ترس9 578/0

674/11 

درصد از کل 

 واریانس

نه
زی

ه
ی

شغل
دۀ 

آین
 و 

ها
 

 ورزشی بازنشستگی دوران و شغلی آیندۀ از . نگرانی10 678/0

 قهرمانی و ایحرفه ورزش طریق از زندگی هایهزینه تأمین عدم. 11 712/0

 قهرمانی ورزش باالی هایهزینه پرداخت در زن ورزشكاران . ناتوانی12 656/0

 استان سطح در بانوان ورزش برای استعدادیابی هایبرنامه . نبود25 534/0

 استان ورزشكاران کنار در شناسروان از استفاده . عدم26 587/0

 استان ورزشكار زنان برای آمادگی اردوهای بودنکم. 37 540/0

 استان بانوان ورزشی مسابقات برنامۀ در مینظبی و . ضعف38 563/0

                                                           
1. Principle Components Method (PCM) 

2. Orthogonal Rotation 

3. Varimax  

4. Kaiser-Meyer-Olkin  

5. Bartlett's test of Sphericity 
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موانع توسعۀ ورزش بانوان در استان خوزستانـ 1جدول ادامه   

بار 

 عاملی
 هاگویه

درصد از 

 واریانس
 عوامل

713/0 
 استان سیمایوصدا در زنان ورزشی هایرقابت ایرسانه پوشش . عدم14

 خوزستان

درصد  980/9

 از کل واریانس

عه
جام

د 
ور

رخ
ب

 

 زنان ورزشی هایرقابت در تماشاگران رنگکم . حضور15 656/0

760/0 
 هایموفقیت به نسبت خوزستان استان ورزشی مسئوالن توجهی. کم17

 بانوان ورزشی

805/0 
 سیما،وصدا)ورزشكار  زن قهرمانان به استان هایرسانه توجهی. کم18

 (.... ها(سایت ها وروزنامه

 زنان ورزش در گذاریسرمایه و داریتیم به هاسازمان تمایل عدم. 19 747/0

 مردانه و ساختار بدنی خووخلق و خشونت . ایجاد8 581/0

 ورزشكار بانوان در فیزیولوژیک انگاریخودناتوان و . ضعف13 572/0

درصد  735/8

 از کل واریانس

ور 
ص

ت
ت

سی
جن

از 
 

 هااستان سایر ورزشكاران هایاییتوان سطح با آشنایی . عدم36 609/0

 استان زن مربیان در فنی هایمهارت . ضعف40 751/0

 ورزشی روزبه قوانین با زن داوران اندک . آشنایی41 755/0

 استان داوران کار بر اندک . نظارت42 706/0

 استان زن مربیان میان در اخالقی معیارهای به توجهی. کم47 540/0

 استان ورزشكاران از ورزشی بیمۀ مالی حمایت ضعف. 27 564/0

درصد  344/8

 از کل واریانس

ط
واب

 ض
 بر

ط
واب

ت ر
می

اک
ح

 
 استان و هاشهرستان هایهیأت سطح در ضوابط بر روابط حاکمیت .28 772/0

829/0 
 استان جوانان و ورزش ادارات سطح در ضوابط بر روابط حاکمیت .29

 خوزستان

 ورزشی هایفدراسیون سطح در ضوابط بر روابط . حاکمیت30 729/0

708/0 
 سایر از غفلت و خاص ورزشی رشتۀ چند به مسئوالن دادن. اهمیت21

درصد  209/7 زنان ورزشی هایرشته

 از کل واریانس

در 
ی 

یت
نس

 ج
ی

ابر
ابر

ن

ی
زش

ور
ن 

زما
سا

 

 زنان ورزش به مناسب ورزشی تجهیزات و امكانات اختصاص عدم. 22 728/0

 استان سطح در بانوان قهرمانی ورزش به تخصیصی بودجۀ بودنکم. 23 648/0
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موانع توسعۀ ورزش بانوان در استان خوزستانـ 1جدول ادامه   

بار 

 عاملی
 هاگویه

درصد از 

 واریانس
 عوامل

574/0 
 یا هااردو در دختران حضور به خوزستانی هایخانواده اندک تمایل. 2

 ورزشی ایهسفر

درصد  977/6

 از کل واریانس

گ
هن

فر
 و 

ت
سی

جن
 

 اسالمی شئونات حفظ و حجاب . رعایت4 643/0

632/0 
 امور به رسیدگی فرزندپروری و همسرداری،)زنان  داشتن مسئولیت . چند5

 منزل(

739/0 
 مردم فرهنگ در مردانه فعالیتی عنوانبه قهرمانی ورزش . قلمدادشدن6

 استان

 استان بانوان ورزشی هایتیم برای وقتتمام مربیان از کم . استفادۀ49 609/0

 درصد 688/6

 از کل واریانس

ی
 فن

ل
وام

ع
 

 تمرین جلسات در برنامگیبی و . ضعف50 584/0

 تمرین برای مناسب و ثابت زمان . نبود51 584/0

 هاونفدراسی ورزشی تقویم با استانی هایبرنامه تطبیق . عدم52 677/0

 زنان ورزشی هایرقابت در دوپینگ تست بر پایین نظارت. 53 577/0

 قرارداد مبالغ و مالی هایوعده تحقق عدم. 54 707/0

 خارجی زن مربی جذب در ناتوانی . 43 557/0

درصد  997/5

 از کل واریانس

 

در 
ی 

یت
نس

 ج
ی

ابر
ابر

ن

عه
جام

 

 مرد نسبت به مربیان زن مربیان تخصص به اندک اعتماد. 45 640/0

 ورزشی هایرشته به جنسیتی نگاه. 46 682/0

 مرد مربیان با فیزیكی تماس شرعی منع و روابط در محدودیت .48 719/0

 استان در کارآمد ورزشی زن مدیران کمبود. 31 513/0

 درصد 549/5

 از کل واریانس

ی
ریت

دی
ل م

وام
ع

 

554/0 
 به ورزشكاران معرفی در استان ورزشی یهاهیأت کاریکم و ضعف. 32

 ملی هایو تیم هافدراسیون

516/0 
 هایهیأت سوی از خوزستانی ورزشكاران حقوق و حق پیگیری عدم. 34

 استان

 هافدراسیون در ورزشكاران انتخاب فرایند نبودنشفاف. 35 513/0
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 220 ،منظور. بدینگردیداستفاده  1دیأییتمنظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی به ،ادامهدر 

مورد از  202که د گردیهای برتر استان خوزستان توزیع نامه در بین ورزشكاران زن لیگپرسش

 .گشتآوری جمع و تكمیل شده هاآن

و قرار دارند سال  35تا  16 در دامنۀ سنیدهندگان پاسخ درصد از 90بیش از براساس نتایج، 

ی ها داراآن درصد از 80بیش از باشند؛میورزشی  ۀسال سابق 3/8±216دارای صورت میانگین به

بیش از  باشند؛می دهندگان مجردپاسخ درصد از 90بیش از  هستند؛تر مدرک کارشناسی و پایین

( و بیش از اندنبودهای شغل دیگری غیر از ورزش حرفه دارای )یعنی ها بیكار بودهآن درصد از 80

 175 ،پژوهشکننده در این شرکت 202از بین  همچنین، اند.مرزی نداشتهاعزام بروننیز  درصد 90

قهرمانی در سطح استان و حدود  ۀسابقدارای  درصد 53بیش از  هستند؛قهرمانی  ۀسابقنفر دارای 

ها نشان یافته براین،عالوه .باشندمیملی، آسیایی و جهانی در سطح قهرمانی  ۀسابق درصد دارای 28

شنا، های ورزشی فعال در سطح استان خوزستان )بسیاری از رشته ۀزن نخب ورزشكارانکه د دا

 و تنیس، بسكتبال، بدمینتون، تكواندو، فوتسال، والیبال، ایروبیک، وشوو، ژیمناستیک کاراته،

 اند. شرکت کرده پژوهشدر این ( رانیقایق

نتایج آزمون تحلیل عاملی  نیزنامه و سشاالت پرؤبا توجه به س یدیأیجهت انجام تحلیل عاملی ت

مدل هشت عاملی نسبت به  که و مشخص شد گردیدبررسی عاملی  هشتو  نههای مدل ،اکتشافی

عنوان موانع بهال( ؤس 43)با  عامل اصلی هشت ذکر است کهشایان .ها برازش بهتری داردسایر مدل

 پنج) جنسیت و فرهنگ :شامل ی ورزشیهای باالورزشكاران زن استان خوزستان به رده یارتقا

نابرابری جنسیتی در  ال(،ؤس پنج) برخورد جامعه ،ال(ؤس شش) شغلی ۀها و آیندهزینهال(، ؤس

 شش) عوامل مدیریتی ال(،ؤس پنج) های ورزشیفساد در سازمان ال(،ؤس شش) های ورزشیسازمان

 .شناسایی شدند ال(ؤس سه) تصور از جنسیت خود ال( وؤس شش) عوامل فنیال(، ؤس

ابتدا پایایی ابزار توسط ، گیری در روش حداقل مربعات جزئیبرازش مدل اندازه منظورهب براین،عالوه

 ،ضرایب بارهای عاملی. سپس و 2آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی گرفت:سه معیار مورد سنجش قرار 

و  بوده اری کالسیک برای سنجش پایاییآلفای کرونباخ معی. گردیدواگرا بررسی گرا و روایی هم

( 1998) و همكاران 4گردد. موسمحسوب می 3ارزیابی پایداری درونی جهتای مناسب سنجه

عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ را به( 6/0) االت اندک، مقدارؤمورد متغیرهایی با تعداد سدر

کند، مقدار برای سنجش ارزیابی می روش حداقل مربعات جزئیتری که معیار مدرن. اندمعرفی کرده

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

2. Composite Reliability 

3. Internal Consistency 

4. Moss 
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بستگی بلكه با توجه به هم ،صورت مطلقهها نه بپایایی ترکیبی است که طی آن پایایی سازه

یشتر که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه بصورتیگردد و دربا یكدیگر محاسبه می هاآن هایسازه

گیری دارد. با توجه به جدول سب برای مدل اندازه، نشان از پایداری درونی منادست آید( به7/0از )

اند. معیار دیگری قبول واقع شدهمورد ۀ، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در محدوددو ۀشمار

مقدار  ۀشود، مقدار بارهای عاملی است که از طریق محاسبکار برده میکه برای بررسی پایایی ابزار به

است که اگر  ( معتقد1999) 1شوند. هالندبا آن سازه محاسبه می ،ههای یک سازبستگی شاخصهم

های آن از واریانس خطای ، واریانس بین سازه و شاخص( باشد4/0) از ترمقدار برابر یا بیش این

 و چنانچه کمتر از باشدمیقبول مورد آن مدل قابلگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی دراندازه

)داوودی و  دحذف کریا از مدل پژوهش  و نامه را اصالح نموداالت پرسشؤس تبایس( باشد می4/0)

( 4/0) کمتر از 40و  39، 35االت ؤکه بار عاملی سبا توجه به اینذکر است بهالزم (.1392رضازاده، 

االت ؤس ی. بار عاملی تمام(بودند یقبولاالت دارای بار عاملی قابلؤمابقی س) بود از مدل حذف شدند

 تر ازاالت بزرگؤس یبرای تمام تیمقادیر با توجه به جدول، آمده است.  سه ۀر جدول شمارد

بررسی  جهت. معیار دوم معنادار هستند درصد 95در سطح اطمینان  ،بنابراین باشد؛( می96/1)

 شده است که به بررسی میانگین واریانس به اشتراک گذاشته 2گراگیری، روایی همبرازش مدل اندازه

 االتؤبستگی هر سازه با سمیزان هم ،به بیان دیگر .پردازدهای خود میبین هر سازه با شاخص

بستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است و کند و هرچه این همها( خود را مشخص می)شاخص

( 1996) و همكاران 4مگنرراستا، دراینگردد. مشخص می 3میانگین واریانس استخراجیعالمت 

 (.1392 )داوودی و رضازاده، اندتهکافی دانس میانگین واریانس استخراجی به باال را برای( 4/0) رمقدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Hulland 

2. Convergent Validity 

3  . Average Variance Extracted (AVE)  

4. Magner 
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 عاملی هشتپایایی مدل  بررسی ضرایب ـ2 جدول

 گانههشتعوامل 
ضریب آلفای 

 (aکرونباخ )

پایایی 

 ترکیبی

(CR ) 

میانگین واریانس 

استخراجی 

(AVE) 

7525/0 جنسیت و فرهنگ  2698/0  4996/0  

7682/0 شغلی ۀها و آیندهزینه  8372/0  4696/0  

7457/0 برخورد جامعه  8303/0  4948/0  
7673/0 ی ورزشیهانابرابری جنسیتی در سازمان  8257/0  4464/0  

9135/0 در سازمان های ورزشی حاکمیت روابط بر ضوابط  9346/0  7412/0  

7484/0 عوامل مدیریتی  8222/0  4052/0  

7125/0 ل فنیعوام  8054/0  4223/0  

7673/0 تصور از جنسیت خود  7058/0  4496/0  
 

 

از  متناظر با هریک تیگانه، بار عاملی و مقدار های مربوط به عوامل هشتگویه سه، ۀدر جدول شمار

 گزارش شده است.  هاآن
 

 

 هابار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهـ بررسی 3جدول 

عوامل 

 گانههشت
 گانههای مربوط به عوامل هشتگویه شماره

بار 

 عاملی

 مقدار

 تی

گ
هن

فر
 و 

ت
سی

جن
 

 567/19 883/0 رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی 2

 863/21 880/0 هاهای خوزستانی به حضور دختران در اردوتمایل کم خانواده 1

 124/4 666/0 های ورزشینگاه جنسیتی به رشته 38

 415/3 562/0 و ساختار بدنی مردانه خووخشونت و خلقایجاد  5

3 
چند مسئولیت داشتن زنان )همسرداری، فرزندپروری و رسیدگی به 

 امور(
560/0 845/9 

نه
زی

ه
ی

شغل
دۀ 

آین
 و 

ها
 

 819/4 835/0 های زندگی از طریق ورزش قهرمانیعدم تأمین هزینه 8

 221/18 783/0 ورزشی نگرانی از آیندۀ شغلی و دوران بازنشستگی 7

 857/21 732/0 ضعف حمایت مالی بیمۀ ورزشی از ورزشكاران زن 22

 428/8 661/0 های باالی ورزش قهرمانیناتوانی ورزشكاران زن در پرداخت هزینه 9

 832/19 521/0 های مالی و مبالغ قراردادعدم تحقق وعده 46

 234/5 513/0 ترس از افت تحصیلی 6
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 هابار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهـ بررسی 3جدول ادامه 

عوامل 

 گانههشت
 گانههای مربوط به عوامل هشتگویه شماره

بار 

 عاملی

 مقدار

 تی

عه
جام

د 
ور

رخ
ب

 

های ورزشی بانوانتوجهی جامعه نسبت به موفقیتکم 13  716/0 053/11 

سیماودر صداهای ورزشی زنان ای رقابتعدم پوشش رسانه 11  715/0 501/8 

 103/10 714/0 های استان به قهرمانان زن ورزشكارتوجهی رسانهکم 15

 745/11 700/0 های ورزشیرنگ تماشاگران در رقابتحضور کم 12

 898/8 670/0 گذاری در ورزش زنانو سرمایهداری ها به تیمعدم تمایل سازمان 16

ان
زم

سا
در 

ی 
یت

نس
 ج

ی
ابر

ابر
ن

ی 
ها

ی
زش

ور
 

 885/7 760/0 عدم اختصاص امكانات و تجهیزات ورزشی مناسب به ورزش زنان 18

28 
های عدم پیگیری حق و حقوق ورزشكاران خوزستانی از سوی هیأت

 ورزشی
723/0 959/10 

 855/9 722/0 دادن مسئوالن به چند رشتۀ ورزشی خاصاهمیت 17

 950/6 686/0 نی بانوان در سطح استانبودن بودجۀ تخصیصی به ورزش قهرماکم 19

 509/2 600/0  هایتوجهی مسئوالن ورزشی استان خوزستان نسبت به موفقیتکم 14

 359/11 477/0 های استعدادیابی برای ورزش بانوان استاننبود برنامه 20

ط 
واب

 ض
 بر

ط
واب

ت ر
می

اک
ح

ان
زم

سا
در

ی
زش

ور
ی 

ها
 

 508/23 900/0 ات ورزش و جوانان استانحاکمیت روابط بر ضوابط در سطح ادار 24

 852/32 890/0 های ورزشی استان خوزستانحاکمیت روابط بر ضوابط در سطح هیأت 23

 976/28 868/0 های ورزشیحاکمیت روابط بر ضوابط در سطح فدراسیون 25

27 
های ورزشی استان در معرفی ورزشكاران به کاری هیأتضعف و کم

 های ملی فدراسیون ها  تیم
847/0 992/23 

 074/21 795/0 هانبودن فرایند انتخاب ورزشكاران در فدراسیونشفاف 29

ی
ریت

دی
ل م

وام
ع

 

 050/6 814/0 بودن اردوهای آمادگی برای زنان ورزشكار استانکم 31

 614/4 726/0 هاهای ورزشكاران سایر استانعدم آشنایی با سطح توانایی 30

 486/12 698/0 در برنامۀ مسابقات ورزشی بانوان استان نظمیضعف و بی 32

 339/29 580/0 هاهای استانی با تقویم ورزشی فدراسیونعدم تطبیق برنامه 44

 721/6 548/0 عدم استفاده از روانشناس در کنار ورزشكاران 21

 284/4 513/0 کمبود مدیران زن ورزشی کارآمد 26

 508/3 511/0 های ورزشی زنانینگ در رقابتنظارت پایین بر تست دوپ 45
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 هابار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهـ بررسی 3جدول ادامه 

عوامل 

 گانههشت
 گانههای مربوط به عوامل هشتگویه شماره

بار 

 عاملی

 مقدار

 تی

ی
 فن

ل
وام

ع
 

 079/9 792/0 برنامگی در جلسات تمرینضعف و بی 42

 071/5 778/0 ن ثابت و مناسب برای تمریننبود زما 43

 502/2 767/0 های فنی مربیان زنضعف مهارت 33

 762/3 565/0 وقت در استاناستفادۀ کم از مربیان زن تمام 34

 849/8 470/0 های ورزشی بانوان استانوقت برای تیماستفادۀ کم از مربیان تمام 41

 225/9 416/0 زن خارجی ناتوانی در جذب مربی 36

ت 
سی

جن
از 

ور 
ص

ت

ود
خ

 

4 
عنوان فعالیتی مردانه در فرهنگ مردم قلمدادشدن ورزش قهرمانی به

 استان
792/0 541/4 

 805/2 642/0 انگاری فیزیولوژیک در بانوان ورزشكارضعف و خودناتوان 10

 413/2 555/0 اعتماد کم ورزشكاران به تخصص مربیان زن نسبت به مربیان مرد 37
 

 

 

( 4/0) از بیشتر االتؤشود، تمامی بارهای عاملی سمی مشاهده ۀ سهشمارگونه که در جدول همان

االت نیز بیش ؤآمده برای تمام سدستهب تیبودن این معیار دارد. مقدار که نشان از مناسب باشدمی

  . باشد( می95/0) االت در سطح اطمینانؤثیر معنادار تمام سأاست که حاکی از ت( 96/1) از
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 عامل هشتمسیر عوامل بازدارنده زنان ورزشکار با  ـ1 شکل

 

روایی  در پژوهش حاضر. است 1گیری، روایی واگراهای اندازهسومین معیار بررسی برازش مدل

این روش میزان . در گردیدبررسی  2واگرای مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر

شود. ها مقایسه میبستگی آن سازه با سایر سازهمقابل همدر آن هایبستگی یک سازه با شاخصهم

ید أیو جهت ت گرددمیمتغیرها وارد  میانگین واریانس استخراجیدر قطر اصلی این ماتریس، جذر 

)داوودی و  ر متغیرها باشدبستگی میان آن متغیر با سایاین مقدار بیش از هم روایی واگرا الزم است

که در قطر  میانگین واریانس استخراجی ، جذرچهار ۀبا توجه به نتایج جدول شمار(. 1392رضازاده، 

که  باشدمی بستگی هر سازه با دیگر متغیرهااز میزان هم تربیش است، اصلی ماتریس زیر آمده

 گیری است.های اندازهزش خوب مدلروایی واگرای مناسب و برا ۀدهندنشان

 
 

                                                           
1. Discriminant Validity 

2. Fornell & Larcker  
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 بررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل و الرکر ـ4 جدول

 سازه

گ
هن

فر
 و 

ت
سی

جن
 

نه
زی

ه
ی

شغل
دۀ 

آین
 و 

ها
عه 

جام
د 

ور
رخ

ب
 

ان
زم

سا
در 

ی 
یت

نس
 ج

ی
ابر

ابر
ن

ی
زش

ور
ی 

ها
ی 

زش
ور

ن 
زما

سا
در 

د 
سا

ف
ی 

ریت
دی

ل م
وام

ع
ی 

 فن
ل

وام
ع

ود 
 خ

ت
سی

جن
از 

ور 
ص

ت
 

706/0 جنسیت و فرهنگ                

419/0 ها و آیندۀ شغلینههزی  685/0              

137/0 برخورد جامعه  631/0  703/0            

نابرابری جنسیتی در 

 های ورزشیسازمان
142/0  611/0  414/0  668/0          

008/0 فساد در سازمان ورزشی  518/0  010/0-  322/0  860/0        

244/0 عوامل مدیریتی  670/0  054/0  413/0  521/0  636/0      

367/0 عوامل فنی  367/0  051/0  128/0-  246/0-  582/0  649/0    

623/0 تصور از جنسیت خود  069/0-  301/0-  108/0-  069/0-  236/0  160/0  670/0  

 
 

 باشد.شده دارای پایایی و روایی مناسب میطراحی ۀنام، پرسشپژوهشهای بنابر یافته
 

عوامل بازدارنده از دیدگاه زنان بندی اولویتبرای یدمن ای فرآزمون رتبه در پژوهش حاضر از

ۀ که نتایج آن در جدول شمارهای برتر استان خوزستان استفاده شده است ورزشكار فعال در لیگ

  ارائه شده است. پنج
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 آزمون فریدمن ۀنتیج ـ5 جدول

 نفر 202 تعداد

 585/236 دوکای ۀآمار مقدار

 7 آزادی ۀدرج

 001/0 اریسطح معناد

 

توان گفت می دست آمده است،( به05/0) از مترکه سطح معناداری آزمون فریدمن که اینببا توجه 

ای هریک از گانه وجود دارد. با توجه به میانگین رتبهتفاوت معناداری بین اولویت موانع هشتکه 

  بندی کرد.آمده است، رتبه ۀ ششکه در جدول شمارصورتیهها را بتوان آنعوامل می

 
 لیگ برتری استان خوزستانورزشکاران زن از دیدگاه بندی موانع ارتقا اولویت ـ6 جدول

 رتبه ایمیانگین رتبه موانع ارتقا

 اول 37/5 برخورد جامعه 

 دوم 25/5 عوامل مدیریتی

 سوم 23/5 ها ی ورزشینابرابری جنسیتی در سازمان

 چهارم 5 عوامل فنی

 پنجم 87/4 ای ورزشیهفساد در سازمان

 ششم 24/4 شغلی  ۀها و آیندهزینه

 هفتم 25/3 تصور از جنسیت خود

 هشتم 80/2 جنسیت و فرهنگ

 

 گیریبحث و نتیجه
های فرهنگی و تحوالت سریعی که در نقش زنان در اجتماع پدید آمده است، امید با توجه به چالش 

در بیشتر مواقع آنچه موجب  باشد؛ امانمیاز ذهن ورزش قهرمانی دور  ۀبه حضور فعال زنان در عرص

دلیل وجود شدن سیر رشد ورزش به، مشكالت زیاد و یا کندشودمیورزشی زنان  ۀدلسردی جامع

. هرچند موانع وجود نداردها ها، هنوز توانایی غلبه بر آناین موانع است که با وجود تمام تالش

این موانع شناسایی نشده باشند، در  بسا ممكن است تمامگیرد و چهمیبرطیف عظیمی را در موجود

 ؛گریزی بر موانع موجود در مسیر ورزش قهرمانی بانوان استان خوزستان زده شده است پژوهشاین 

به ابزاری نیاز است که دارای  زنان ورزشكار لیگ برتر قای ورزشیجهت بررسی موانع ارترو، ازاین

با حذف  ده از نتایج تحلیل عاملی اکتشافیبا استفادر پژوهش حاضر  .باشدروایی و پایایی مناسب 

جنسیت و  اصلی عامل هشت ال،ؤس 46ماندن الی اولیه و باقیؤس 54 ۀنامسوال از پرسشهشت 
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نابرابری  ؛ال(ؤس پنج) برخورد جامعه؛ سوال( شش) شغلی ۀها و آیندهزینه ؛سوال( پنج) فرهنگ

عوامل ؛ سوال( پنج) های ورزشیفساد در سازمان ؛سوال( شش) های ورزشیجنسیتی در سازمان

عنوان موانع به سوال( سه) تصور از جنسیت خود ؛ال(ؤس شش) عوامل فنی ؛سوال( شش) مدیریتی

)نظارت  الؤگفتنی است که سه س .دگردیارتقای ورزشی زنان ورزشكار استان خوزستان شناسایی 

محدودیت در و  معیارهای اخالقی در میان مربیان زن استان توجهی بهکم کار داوران استان، کم بر

نامه از پرسشبودن بار عاملی مبنا دلیل پایینبه روابط و منع شرعی تماس فیزیكی با مربیان مرد(

   حذف شدند.

اول قرار دارد.  ۀدر رتب (37/5) ایبندی موانع، عامل برخورد جامعه با میانگین رتبهبا توجه به اولویت

توجهی جامعه نسبت به رنگ تماشاگران، کمای، حضور کمعدم پوشش رسانهبراین، وهعال

داری و ها به تیمها به قهرمانان زن، عدم تمایل سازمانتوجهی رسانههای ورزشی زنان، کمموفقیت

 الهیدر این ارتباط، د. نباشثر در بعد برخورد جامعه میؤگذاری در ورزش زنان از عوامل مسرمایه

موانع  ترینیكی از مهم ای مناسب از ورزش زنانعدم پوشش رسانهکند که عنوان می( 1387)

بودن حمایت نابرابر پژوهشی گزارش کردند کهطی نیز ( 1389) اجتماعی است. قاسمی و همكاران

عنوان تماشاگر تلویزیونی و یا شدن مخاطبان بهسبب کم ها از ورزش زنان نسبت به مردانرسانه

کافی،  ۀای کمتر و نداشتن پشتواندلیل پوشش رسانهبه ،دیگرسویفدار ورزشی شده است. ازطر

ای مناسب ورزش بانوان عدم پوشش رسانههمچنین، دارد. ها وجود برای آنحامی مالی کمتری نیز 

و ریزی برنامهذکر است که شایانشود. کشاندن ورزش بانوان میحاشیهباعث به و دستاوردهای آن

گرفتن نظرتلویزیون، در ویژهها بههای ورزشی با رسانهروابط عمومی سازمان تشكیل جلسات

زمان تالش ای مسابقات قهرمانی زنان و همها و عقد قرارداد جهت پوشش رسانهامتیازاتی برای رسانه

 اشد. دنبال داشته ببه بسیاری راتواند منافع مالی و روحی جهت جذب حامیان مالی میدر

قرار دوم  جایگاهدر ( 25/5) ایعامل مدیریتی با میانگین رتبهبندی موانع، براین، در اولویتعالوه

شناس در کنار ورزشكاران، کمبود مدیران زن ورزشی روان ۀعدم استفادذکر است که بهالزم. گرفت

بودن اردوهای ا، کمههای ورزشكاران سایر استانکارآمد در استان، عدم آشنایی با سطح توانایی

های استانی با مسابقات ورزشی بانوان استان، عدم تطبیق برنامه ۀنظمی در برنامآمادگی، ضعف و بی

از موانع  های ورزشی بانواننظارت پایین بر تست دوپینگ در رقابت و هاتقویم ورزشی فدراسیون

 برایشناس ( فقدان روان1392) ارانو همك بنارراستا، دراین. باشندمیشده در بعد مدیریتی شناخته

 ۀشدن توجه مسئوالن به چند رشتمحدود و و حین انجام مسابقات های قبلها و استرسحل تنش

 .عنوان کرده استورزشی خاص را از مشكالت ورزش قهرمانی بانوان 
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سوم  یگاهجادر  (23/5) ایهای ورزشی با میانگین رتبهعامل نابرابری جنسیتی در سازمانهمچنین، 

های بانوان ورزشكار، توجهی مسئوالن ورزشی استان نسبت به موفقیتکم موانع قرار دارد.

ها، عدم اختصاص امكانات و ورزشی خاص و غفلت از سایر رشته ۀدادن مسئوالن به چند رشتاهمیت

 نبود تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان، ۀبودن بودجتجهیزات ورزشی مناسب به ورزش بانوان، کم

های تأهای استعدادیابی و عدم پیگیری حق و حقوق ورزشكاران خوزستانی از سوی هیبرنامه

باشد. های ورزشی میثر در بعد نابرابری جنسیتی در سازمانؤاز عوامل منیز ورزشی استان 

رین تبانوان و فقدان اماکن سرپوشیده را از مهم ۀ( نبود امكانات ویژ1381) تندنویسزمینه، دراین

امكانات محدود ورزش بانوان را به اعتقاد وی، است.  دانستهعوامل در عدم گرایش بانوان به ورزش 

های ورزشی سبب دلسردی بانوان های جنسیتی در سازمانتبعیض و نابرابری و مهجور کرده

ز درصد ا 30تنها نیز گزارش کرده است که  (1394)بال رئیس انجمن سافتنایبشود. ورزشكارمی

 بسیاری ازاین رقم  ،البته که کندورزشی وزارتخانه به ورزش بانوان اختصاص پیدا می ۀرقم بودج

توان از توزیع نابرابر امكانات ورزشی برای این موضوع را می ؛ماندروی کاغذ باقی می تنها بر مواقع

کنند شی ما سعی میباید گفت متولیان ورز ،سفانهأهای مختلف ورزش بانوان و آقایان فهمید. متتیم

توجه بیشتر به ورزش قهرمانی  ،بنابرایننمایند؛ گذاری سرمایه مردانآور های ورزشی مدالتیم بر

 های ورزشی فعال در استانرشته ۀریزی اختصاصی برای کلیبرنامه و مین بودجهأبانوان در بخش ت

  گذار باشد.  ثیرأد ورزشی بانوان تشدن عملكرتواند در بهترمی

ضعف همچنین،  موانع قرار دارد.چهارم  جایگاهدر  پنجای عوامل فنی با میانگین رتبهبراساس نتایج، 

روز ورزشی، ناتوانی در های فنی در مربیان زن استان، آشنایی کم داوران زن با قوانین بهمهارت

ن استان، ضعف و های ورزشی بانواوقت برای تیمکم از مربیان تمام ۀجذب مربی زن خارجی، استفاد

ثر در بعد موانع ؤاز عوامل م نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین و برنامگی در جلسات تمرینبی

، مشكالت اقتصادی و نداشتن حامی )و قباًل ذکر شد( طور که مشخص استهمان باشد.میفنی 

سامانی هنابن، همچنیبروز این دسته از مشكالت است.  عامل بانوان ۀفقدان اماکن ویژ و مالی

از مشكالت فنی  بخشی مربیان یهای ارتقاعدم برگزاری کالس و تمرینات و تجهیزات ورزشی

 ثابت و منظم در ساعات وتمرینات ذکر است که شایانشود. ورزشكاران زن استان محسوب می

ارتقای سطح آمادگی  جهتن مسئوال و ضروری است بودهورزش قهرمانی  ۀالزم فضای مناسب

 .نماینداقدام  (هابا توجه به نیازهای آن) رزشكارانو

در  (87/4) ایهای ورزشی با میانگین رتبهحاکمیت روابط بر ضوابط در سازمانبرمبنای نتایج،  

های تأحاکمیت روابط بر ضوابط در سطح هیباید عنوان نمود که  د.نپنجم موانع قرار دار جایگاه

های ورزشی استان تأکاری هیات ورزش و جوانان، ضعف و کمهای ورزشی و اداراستان، فدراسیون
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 ها ازنبودن فرایند انتخاب ورزشكاران در فدراسیونشفاف و های ملیدر معرفی ورزشكاران به تیم

بر این ( 1387) . صفریباشدمیهای ورزشی ثر در حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمانؤعوامل م

 تواند نقش عوامل فرهنگی ومی آل در سازمانایدهیفیت و غیرکوجود بروکراسی بیباور است که 

آن سازمان را نسبت به بروز فساد از چنین  ،ترتیبدینعرفی جامعه را در سازمان افزایش دهد و ب

توانند با افزایش تعهد سازمانی های ورزشی میرسد مدیران سازماننظر می. بهسازدمنابعی مستعدتر 

ای، مشی سازمان و اجتناب از برخورد سلیقهاساس خطصالح گزینش کارکنان بربرابر کارکنان، ادر

اند که نیز عنوان کرده (1391) . نجفی کلوری و همكاراننمایندتر بروز فساد در سازمان را کمرنگ

هایی است که مدیران ایجاد سازوکارهای مشوق مالی برای ورزشكاران و مسئوالن ورزشی یكی از راه

توانند به آن متوسل شوند. برقراری این سیستم در هر سازمان ای جلوگیری از فساد میورزشی بر

تنها در عدم تخلف و کارکنان و مسئوالن ورزشی آن سازمان را نه ۀتواند تعهد و انگیزورزشی می

 افزایش دهد. هابا آن ۀانحراف، بلكه در مبارز

جای گرفته ششم موانع  جایگاهدر  (24/4) ایرتبهشغلی با میانگین  ۀها و آیندهزینه براین،عالوه

ای، های زندگی از طریق ورزش حرفهمین هزینهأشغلی و بازنشستگی، عدم ت ۀ. نگرانی از آینداست

های عدم تحقق وعده و ورزشی ۀها، ضعف حمایت مالی بیمناتوانی ورزشكاران زن در پرداخت هزینه

زمینه، دراین. باشدمیشغلی  ۀها و آیندثر در بعد هزینهؤل معوام دیگر ازنیز  مالی و مبالغ قرارداد

ها خود مشكالت اقتصادی زنان ورزشكار را از موانع پیشرفت آن پژوهشدر  (1392) بنار و همكاران

مین مالی أورزشی و عدم ت ۀنداشتن بیم، هابینی هزینهمشكالت اقتصادی و عدم پیشاند. دانسته

در این کند. چندان میگیر زنان ورزشكار بوده و اهمیت این موضوع را دونگریبا موارهه بازنشستگان

کند تا بار مالی اندرکاران ورزشی کمک میبه مسئوالن و دست ریزی مالی مناسببرنامهارتباط، 

 د. نشود را تقلیل دهوارد می هاهای آنسنگینی که به ورزشكاران و خانواده

هفتم موانع قرار  جایگاهدر  (25/3) ایور از جنسیت با میانگین رتبهتصآمده، دستبراساس نتایج به 

عنوان فعالیتی مردانه در فرهنگ جامعه، ضعف و شدن ورزش قهرمانی بهقلمداد دارد.

نسبت بانوان ورزشكار و اعتماد کم ورزشكاران به تخصص مربیان زن انگاری فیزیولوژیک خودناتوان

ها و نگرش برخی از. باشدمیدر بعد تصور از جنسیت  موجودوانع مدیگر از  نیز مرد به مربیان

که ورزش قهرمانی جایگاه مردان باشد و  است باورهای غلط اجتماعی در فرهنگ جامعه سبب شده

 پذیرلحاظ بدنی موجوداتی آسیببهو زنان  بوده انتر از مردشكننده ان،های زناستخوان جاکهازآن

خانه بدانند و عنوان کنند که با و جایگاه زن را  نموده جدا یكدیگراز ، زن و ورزش را باشندمی

اجتماعی  ۀبا چهرامر یابد و این افزایش می وی زن در ورزش، رشد عضالنی بدن ۀمشارکت فشرد

جهت افزایش خودآگاهی توانمندسازی زنان در(. با 1387، )احسانی و همكارانباشد میناسازگار  وی
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برترین راه برای تغییر شرایط کنونی است، زمان ،حالعینترین و دری که اصلیسازفرهنگ نیزو 

ورزش بانوان با وجود  برای رشد و ارتقای ورزش قهرمانی بانوان فراهم کرد.را توان بستر مناسبی می

 ترینکه یكی از مهم مواجه استدنیایی از مشكالت ریز و درشت  ، باهایی که داردپتانسیل تمامی

های هر تیمی برای انجام فعالیتمعتقد است  (1394) نیا. حسنباشدمیها نداشتن حامی مالی آن

ای منعكس که مسابقات ورزشی بانوان در هیچ رسانهجاییآناما از ؛داردنیاز به اسپانسر مالی ورزشی 

سپانسری هیچ ا ندارد، چندانیتماشاچی  ،های فرهنگیدلیل محدودیتبهکه این نیز شود ونمی

های ما در بسیاری از رشته ،نتیجه؛ درباشدنمیهای ورزشی بانوان حاضر به حمایت مالی از تیم

 بهبیشتر دولتی  ۀبودج اختصاصزمینه، دراین .باشیم داشته منسجمی هایتیم توانیمنمی ورزشی

راستای شناسایی وزارت ورزش و جوانان درو پرورش وورزش بانوان، ایجاد تقابل بیشتر بین آموزش

ها، ایجاد های استعدادیابی در مدارس و شهرداریها، ایجاد پایگاهاستعدادهای ورزشی و حفظ آن

باحجاب  جهت تماشای مسابقات هاورزشگاه امكان پخش تلویزیونی مسابقات و حضور تماشاچیان در

  کشور باشد.انوان جهت کمک به مشكالت ورزش بثر درؤکارهای متواند از جمله راهمیبانوان 

تمایل  .گرفتهشتم موانع قرار  جایگاهدر  (80/2) ایجنسیت و فرهنگ با میانگین رتبهدرنهایت، 

های زنان، نگاه جنسیتی به رشته داشتنحضور دختران در اردوها، چند مسئولیت  بهها کم خانواده

 باشد.جنسیت و فرهنگ میثر در بعد ؤعوامل مدیگر از نیز  خوی مردانهوورزشی و خشونت و خلق

در عدم فیزیولوژیک  ۀنقش عوامل بازدارند پژوهش،( طی 1390) نقدی و همكاران در این ارتباط،

های فیزیولوژیک ویژگی ابکه  این موانع. نددانست اثرگذار را گرایش زنان به ورزش قهرمانی

ها، شكل بدن و ونثیر ورزش بر حجم عضالت، هورمأت باشد شامل:مرتبط میورزشكاران زن 

عنوان مانعی در ورزش به هموارهثیرات، أگونه تهای طبیعی بدن زنان است. ترس از اینچرخه

 هان با خانوادههای جمعی، ارتباط مسئوالسازی توسط رسانهفرهنگ قهرمانی زنان مطرح بوده است.

 هاآنب افتخار همراهی همسر و حمایت روحی و روانی از بانوی ورزشكار در موفقیت و کس و

های مختلف ورزشی برای رسیدن به اطالعات درحقیقت، پژوهشگران در رشته .خواهد بود تأثیرگذار

ها، بررسی اند. مطالعۀ ساختار زمانی ورزشای را انجام دادهورزش قهرمانی مطالعات گسترده

ابی آسیب در یشناختی و خلقی ورزشكاران برجسته، علتفیزیولوژیكی، آنتروپومتریكی، روان

رخ ورزشكاران برجسته و های مختلف، بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف ورزشی، تهیۀ نیمورزش

شده در ورزش هایی از مطالعات انجامتر نمونهمقایسۀ ورزشكاران در سطوح قهرمانی و سطوح پایین

نۀ بررسی مشكالت و زمیحال، تاکنون پژوهش خاصی دراین(؛ با2009، 1باشد )مارکوسقهرمانی می

                                                           
1. Marques  
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بانوان و صعود به المپیک صورت نگرفته است؛ بنابراین، زمینه برای مقایسۀ این موانع قهرمانی 

 .گرددپژوهش با مطالعات پیشین محدود می

 و همكاران بنار پژوهشعواملی چون موانع مدیریتی و فنی با نتایج  با توجه به نتایج این پژوهش

 .ردهمخوانی دا ،انجام گرفتورزش قهرمانی استان گیالن  خصوص مشكالتکه در (1392)

 بود پژوهشاین  شده درجنسیت از دیگر عوامل شناساییو  ()فرهنگ مشكالت اجتماعی همچنین،

همسو  (1388) ( و احسانی و همكاران2010) 1، کویوال(1390) نقدی و باللی هاییافتهکه با 

حسینی  پژوهشنتایج های ورزشی با عامل فساد در سازمان های پژوهش در ارتباط بایافته .باشدمی

 همخوانی دارد. (1391) گودرزیو  نجفی کلوری و (1386) پوررفیع (،1380) نژادو فرهادی

های یافته تمامی دهد که تقریباًگرفته نشان میصورت هایپژوهشمطالعه و بررسی  براین،عالوه

که انوان در کشور جمهوری اسالمی ایران بیانگر آن است بدنی و ورزش بتربیت ۀزمینپژوهشی در

متعددی ها و مشكالت محدودیتدارای ی ورزشی هاایرانی در انجام فعالیت دختران و زنان

 ؛1386، اتقیا؛ 1384)درگاهی،  های ساختاری و مدیریتیمحدودیت مثال،عنوانباشند؛ بهمی

 ؛1384اتقیا،؛ 1382احسانی و دفتران،؛1381،ی و همكارانسالما) مالی و امكاناتی ؛(1387، احسانی

 ) های فرهنگی و اجتماعیمحدودیت (؛1386)،  های تخصصی و انسانیمحدودیت (؛1385،بودرداا

 .(1390، منظمی؛ 1390، نقدی و باللی ؛1381، بارفروش؛1374کاشف،

رشد و  و برای ورزش بانوانهای مناسب ایجاد زمینه که امروزه در جوامع مختلفبه این با توجه

که  دهدموضوع را نشان این اهمیت  تواندمی، شودو ملی تلقی می بوده مهمها ارتقای ورزشی آن

از  های قانونیکافی، حمایت ۀبر با مردان، تخصیص بودجایرانی نیازمند حمایتی برا ورزشكارزنان 

ها و تبعیض ها، حذف کلیشهییفرصت جهت بروز استعدادها و توانا کردنفراهم، سوی دولت

مشكالت و موانع  شک،بی باشند.میفدراسیون از ورزش بانوان  ۀعادالنحمایت  و جنسیتی در ورزش

 پژوهشها در این آن تمامیکه شناسایی و بررسی  ردبانوان وجود دا ورزش دیگری نیز در مسیر

جانبه از سوی تمامی به تالشی همه نیاز اهمیت این است که برای رفع آنحائز ۀنكت ؛ اماگنجدنمی

تا با تالش و  باشدمیاصلی بر دوش خود زنان  ۀ، وظیفمیانایندر وشود اعضای جامعه احساس می

شناخت تردید، بیپشتكار، لیاقت و کفایت خود را در این حیطه بیش از پیش به اثبات برسانند. 

ریزان ورزش قهرمانی کشور کمک خواهد کرد تا هنیازها و موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشكار به برنام

های های غیرعملی و تحمیل برنامهریزیهای اثربخش داشته باشند و از برنامهگیریتصمیم

موقع و مناسب، گذاری بهبا حمایت و سرمایهد. امید است نماینمنطقی اجتناب اجرا و غیرغیرقابل

 د.گردیشتر هموار مسیر رشد و ترقی ورزش قهرمانی زنان هرچه ب

                                                           
1. Koivula  
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عوامل بازدارنده خصوص توسعه ورزش بانوان، پژوهش هایی که تا کنون صورت گرفته بیشتر در 

زنان به جایگاه مدیریتی بوده است.   و همینطور موانع ارتقایریحی مشارکت زنان در ورزش تف

از دیدگاه خود  آنان پرداخته است که ورزشی پژوهش حاضر  به ورزش قهرمانی زنان و موانع ارتقای

هفت عامل مهم بازدارنده شناسایی شده است که  ورزشكاران زن لیگ برتری استان خوزستان

توجهی جامعه نسبت به رنگ تماشاگران، کمای، حضور کمعدم پوشش رسانهبرخورد جامعه )

داری و ها به تیمها به قهرمانان زن، عدم تمایل سازمانتوجهی رسانههای ورزشی زنان، کمموفقیت

 در اولویت موانع قرار دارد. (گذاری در ورزش زنانسرمایه

 

 دانیتشکر و قدر
های برتر استان خوزستان که با شرکت خود در این از زنان ورزشكار فعال در لیگ وسیلهبدین

قدردانی  ،پژوهش داشتندروند انجام سزایی در نامه نقش بهاالت پرسشؤگویی به سپژوهش و پاسخ
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Abstract 
The main objective of this research was to identify the barriers to promote female 

athletes in Khuzestan Premier League. Given the lack of proper tools to investigate the 

barriers, a questionnaire was first designed and its validity was evaluated in three stages. 

In the first step, after literature review, semi-structured interviews were conducted with 

female athletes and a primary questionnaire with 62 items was prepared. After review by 

the research team, the overlapping items were removed and finally 54 items were 

identified. In the second step, exploratory factor analysis was used to reduce the number 

of items and to identify more relevant items. Removing 8 items, 46 items remained and 

classified in 9 main factors. In the third step, the validity of the structure and test was 

evaluated by partial least squares method. Confirmatory factor analysis was conducted to 

verify the validity. The results showed that the 8-factor model fits better than the other 

models. Accordingly, 8 main factors with 43 questions were identified as barriers to the 

promotion of female athletes in Khuzestan. According to the ranking of obstacles by 

Friedman test, community impact with the average rating 5/37 is in first place obstacles. 

management factors 5.25, gender inequality in sports organizations 5.23, technical 

factors 5, corruption in sports organizations 4.87, costs and career 4.24, gender attitudes 

3.25, and gender and culture 2.80 are in second place to eighth.  
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