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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان بود .با توجه به فقدان
ابزار مناسب جهت بررسی موانع ،ابتدا اقدام به طراحی و اعتباریابی پرسشنامه در سه بخش گردید .در بخش اول پس از
مطالعۀ پیشینۀ پژوهش ،مصاحبههای نیمهساختاریافته با زنان ورزشکار صورت گرفت که بدینترتیب پرسشنامهای
مقدماتی با  62گویه بهدست آمد و پس از بازبینی تیم پژوهش ،گویههایی که همپوشانی داشتند ،حذف شدند و
درنهایت 54 ،گویه شناسایی گشت .در بخش دوم ،بهمنظور کاهش تعداد گویهها و شناسایی گویههای با ارتباط بیشتر از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که با حذف هشت گویه 46 ،گویه باقی ماند و در نه عامل اصلی قرار گرفت .در بخش
سوم نیز روایی سازه و آزمون مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی جهت بررسی روایی سازۀ تحلیل عاملی
تأییدی بررسی گردید و مشخص شد که مدل هشت عاملی نسبت به سایر مدلها برازش بهتری دارد و هشت عامل
اصلی با  43سؤال بهعنوان موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار استان خوزستان به ردههای باالی ورزشی شناسایی
شدند که با توجه به رتبهبندی موانع با آزمون فریدمن ،عامل برخورد جامعه با میانگین رتبهای ( )5/37در جایگاه اول و
عوامل مدیریتی ( ،)5/25نابرابری جنسیتی در سازمانهای ورزشی ( ،)5/23عوامل فنی ( ،)5حاکمیت روابط بر ضوابط
در سازمانهای ورزشی ( ،)4/87هزینهها و آیندۀ شغلی ( ،)4/24تصور از جنسیت ( )3/25و جنسیت و فرهنگ ()2/80
در رتبههای دوم تا هشتم موانع جای گرفتند.

واژگان کلیدی :اعتباریابی ،موانع ارتقای ورزشکاران زن ،استان خوزستان

* نویسندۀ مسئول

Email:poorgachisomaye@gmail.com

138

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،42خرداد و تیر 1396

مقدمه
زنان بهعنوان نیمی از پیكرۀ اجتماع و محور اصلی خانواده نقش بسیار تأثیرگذاری را در تمامی ابعاد
جامعه ایفا مینمایند .دراینخصوص ،اسالم نگاه ویژهای به زنان دارد؛ بهطوریکه با محفوظداشتن
جایگاه خاص زنان در خانواده که مورد تأکید فراوان است ،فعالیت آنها را در تمامی عرصههای
اجتماعی با حفظ شئونات اسالمی پویا و فعال میداند (منظمی.) 1387،11 ،
در بسیاری از جوامع بانوان با مشكالت و نابرابریهایی مانند دسترسینداشتن به امكانات آموزشی
برابر با مردان (گای ،)2011 ،1داشتن فرصتهای شغلی نابرابر با مردان ،فقر و درآمد نابرابر (مک
کی ،)2011 ،2،تنشهای بیشتر ،ایفای نقشهای متعدد خانوادگی و تضاد در این نقشها مواجه
هستند که تربیتبدنی و ورزش را نیز میتوان به آن اضافه کرد (آکوستا و کارپنر .)2010،3بهرغم
توانمندی زنان و با وجود پیشرفتهایی در تحصیالت و مشارکتهای اجتماعی ،هنوز سهم بانوان در
پستهای مدیریتی کشور اندک است (کاردل و آدینگر )1384،4 ،که این امر داللت بر پایداری
"سقف شیشهای" 4دارد .سقف شیشهای اصطالحی است که در دهۀ ( )1970در آمریكا برای
توصیف موانع تصنعی نامرئی ناشی از تعصبات و تبعیضات سازمانی و دیدگاهی ابداع شد؛ موانعی که
در عمل زنان را از رسیدن به موقعیتهای عالی شغلی باز میدارد و شامل مجموعهای از نگرشها و
تعصبات منفی میباشد که مانع ترقی زنان به سطوح باالتر میشود .این موانع ،ساخته و پرداختۀ
جامعۀ مردساالر بوده و بر پایۀ اسطورهها و برداشتهای مشترک جنسیتی از نقش زنان در حوزههای
عمومی و خصوصی شكل میگیرد (زهرئی.)1387،16 ،
ورزش بانوان و ضرورت رشد و اشاعۀ آن بحث مدیریت زنان در ورزش را مطرح میکند.کشور ما
بهعنوان یک کشور مسلمان میبایست ضمن اشاعۀ ورزش در بین زنان ،الگویی جذاب از ورزش زنان
مسلمان را به دنیا ارائه دهد .عالوهبراین ،وضعیت ورزش زنان و مشارکت آنها در ورزش،
منعكسکنندۀ وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور میباشد؛ بنابراین ،سیاستهای اتخاذشده
درخصوص ورزش بانوان برای نظام جمهوری اسالمی انعكاسی جهانی دارد .دراینراستا ،باید دانست
که پیشرفت ورزش بانوان با بهکارگیری مدیران زن باتجربه و دلسوز بهتر میسر میشود (شتاب
بوشهری .)1387،28 ،با نگاهی به تاریخچۀ ورزش در جهان میتوان پی برد که ورزش در طول
تاریخ همواره قلمرویی مردانه محسوب شده و استانداردها و ارزشهای آن همگی براساس مردان
شكل گرفته است .نابرابری جنسیتی ریشه در یونان باستان دارد؛ یعنی جاییکه در بیشتر شهرها،
1. Gayee
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ورزش و تربیتبدنی بهطور انحصاری در دست مردان بوده است .ورزش بهوسیلۀ مردان اختراع شده
و برای آنها گسترش پیدا کرده است و زنان نقش بسیار حاشیهای در دنیای ورزش داشتهاند
(فیستر ،هابرمن و آتیسن.)2005 .1
در بسیاری از کشورها موانعی در راه گسترش و ارتقای ورزش بانوان وجود دارد که دراینزمینه
میتوان به مشكالت سیاسی ،موانع اقتصادی ،خطمشی دولتها در الویتندادن به مشارکت زنان در
فعالیتهای ورزشی و عدم همسویی مطلوب رسانهها با ورزش زنان اشاره کرد (جعفریمقدم،
 .)1382،72نگاهی به آنچه در دهههای گذشته و حتی پیش از انقالب جریان داشته است ،نشان
میدهد که ورزش بانوان هیچگاه یک حرکت زنده و واقعی در جامعۀ ایرانی نبوده است .آنچه در
دهههای  40و  50بهعنوان ورزش بانوان وجود داشته است ،بهواقع نوعی ورزش گلخانهای بوده
است که بیشتر به کار تبلیغات حكومتی میخورده است تا مورد دیگر؛ نگاه ابزاری به زنان ورزشكاری
که تنها در شرایط ویژه و امكانات محدود قادر به فعالیت بودهاند و مهمترین کارآیی آنها
رنگینکردن جلد نشریات و هیجانانگیزکردن رسانهها بوده است؛ اما جای تردیدی وجود ندارد که
اگر از الیههای باالیی جامعه ،از قشر مرفهتر و تحصیلکردهتر بگذریم و به بطن مردم برسیم ،کمتر
اثری از ورزش بهچشم میخورد .ورزشی که به ساعتهای این درس در مدارس محدود شده و
ورزشكاران تنها در طبقات مرفه و مناطق خاص به امكانات ورزشی قابلاستفاده برای زنان دسترسی
داشتهاند .پس از پیروزی انقالب اسالمی بهدلیل اهمیت مسائل شرعی ،ورزش بانوان و محیطهای
ورزشی زنان از مردان جدا گردید و امر ورزش زنان ،مربیگری و سرپرستی آن به خود آنها واگذار
شد و سبب بحران ناشی از کمتجربهبودن زنان در امر مدیریت گردید .شایانذکر است که نداشتن
سوابق مدیریتی و کمبود امكانات و تسهیالت و از همه مهمتر نیروی انسانی متخصص بهعنوان
مربی ،از موانع ارتقای ورزش بانوان میباشد (الهیاری.)1390،11 ،
عالوهبراین ،شفافنبودن وظایف و مشخصنبودن جایگاه ورزش بانوان در میان ادارات ورزش و
جوانان و نیز بهاندادن به مكانهای ورزشی ویژۀ بانوان و حمایتنكردن حامیان مالی باعث کندی
جریان پیشرفت در ورزش بانوان شده است و همانطور که مشاهده میشود ،علمای تعلیم و تربیت
هنوز به ورزش همچون منبعی برای ایفای نقشهای مردانه مینگرند؛ بنابراین ،تصویر ذهنی
فرسایندهای که از ورزش رقابتی موجود است ،بههیچوجه با الگوی اجتماعی ترسیمشده برای زنان
سازش و هماهنگی ندارد (نورالخولی .)1383،45 ،ازسویدیگر ،تعهدات خانوادگی ،فشار سنگینی را
بر زنان وارد میکند و هنجارهای فرهنگی یا مذهبی در بسیاری از جوامع ،جایگاه زن را خانه دانسته
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و معتقد است که ورزش ،آنها را از لطافت زنانه دور کرده و بیشازحد قویهیكل و عضالنی خواهد
کرد (ابراین.)2008 ،1
واضح است که ورزش قهرمانی اهمیت و جایگاه خاصی دارد .موقعیت ورزش کشور بهویژه ورزش
قهرمانی بهعنوا ن یكی از نهادهای اساسی گسترش ورزش نزد اقشار مردم و جامعۀ بینالملل بوده و
ابزاری جهت تحقق اهداف راهبردی ،تحكیم وحدت ملی و افزایش روحیه و نشاط محسوب میشود
(رضوی و همكاران.)1383،81 ،
در جامعۀ کنونی ،هرچند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی بهنحو فراگیری
درحال پذیرش است؛ اما بین پذیرش عقالنی آن و اجرای آن در عمل فاصلۀ بسیاری وجود دارد.
فشارهای اجتماعی واردشده بر زنان در برخی از مناطق کشور نسبت به سایر نقاط بیشتر است (از
جمله استان خوزستان که بافتی سنتی دارد) .مجموعهای از نگرش ،بینش و هرآنچه که بهعنوان
هنجار یا ناهنجار شناخته میشود ،زنان را محدود میکند که متناسب با محیط اجتماعی پیرامون،
توانایی ها و باورهای فرهنگی موجود ،خود را شناخته و به فعالیت بپردازند (ناصریمقدم.)1394،35 ،
بانوان استان خوزستان با وجود تمامی محدودیتها و مشكالت اجتماعی ،زنانی مستعد و فعال در
امر ورزش میباشند .در این ارتباط باید گفت که در حدود  6000ورزشكار زن در باشگاههای سراسر
استان به فعالیتهای ورزشی مشغول میباشند و فوتسال ،رشتۀ اول استان محسوب میگردد .پس از
اینکه بانوان خوزستانی در لیگ برتر خوش درخشیدند و توانستند قهرمان مسابقات کشوری شوند،
شش نفر از آنها در تیم ملی حضور یافتند و با تیم ملی قهرمان آسیا شدند .الزمبهذکر است که
بهدلیل حجاب ورزشكاران شایستۀ ایرانی این مسابقات از تلوزیون مالزی پخش نشد .در گذشته نیز
در سال ( )2008تیم فوتبال بانوان کشور بههمیندلیل از مسابقات انتخابی المپیک کنار گذاشته
شد .عواملی چون عدم مسئولیتپذیری نسبت به ورزش بانوان در استان ،عدم تخصیص مكانهای
ویژه و اختصاصی برای فعالیت بانوان ،محدودیتهای مالی ،کمبود مربی زن متخصص و بینالمللی
در سطح استان ،وعدههای پوچ و توخالی فدراسیون ،نبود اردوهای استعدادیابی در سطح استان،
بیبرنامگی و بیاهمیت شمردن ورزش بانوان و حتی آلودگی هوا موانع پیشرفت ورزشی زنان استان
میباشد (معاونت توسعۀ ورزش بانوان استان خوزستان .)1394 ،در ارتباط با تجهیزات ورزشی نیز
باید عنوان کرد که  31مكان ورزشی برای بانوان استان احداث شده است که در اختیار بانوان نبوده
و آنها در طول شبانهروز تنها میتوانند 4ـ 3ساعت از آن استفاده کنند؛ لذا ،بهتر است مدیریت این
اماکن به خود بانوان واگذار شود .شایانذکر است که با تمام توانمندی ،گستردگی و قدمت استان
خوزستان ،این استان دارای مجموعۀ ورزشی ویژۀ بانوان نمیباشد و با نبود امكانات و اعتبارات
1. Obrein
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نمیتوان قابلیتها را به تصویر کشید؛ ازاینرو ،استان خوزستان مستلزم نگاه ویژه و جهادی است
(ناصریمقدم.)1394،2 ،
مطالعات پیشین حاکی از آن است که مشكالت زیادی فراروی بانوان ورزشكار میباشد .احسانی و
همكاران ( )1388نابرابری فرصت مربیگری ،کمبود فضاهای ورزشی ویژۀ بانوان و تبعیض در
تخصیص بودجه و اعتبارات به ورزش بانوان را از جمله مشكالت پیش روی بانوان دانستهاند.
دراینراستا ،گراف )2014( 1موضوعاتی چون آزار و اذیت همسر ،تبعیضهای جنسیتی جامعه و
چالشهای تعادل کار و زندگی را موانعی برای پیشرفت ورزش زنان در استرالیا میداند .مرکز
مطالعات کالیفرنیای جنوبی نیز مطالعات فمنیستی با عنوان "حمایت اجتماعی از ورزش زنان در
رسانه و کیفیت پوشش خبری (چه بهصورت آنالین و چه در رسانههای جمعی)" را در سال ()2015
منتشر نمود و در آن سطح پوشش رسانهای ورزش حرفهای مردان نسبت به زنان را در ایاالت
متحدۀ آمریكا  68به یک در تلویزیون و  20به یک در رسانههای نوشتاری اعالم کرد.
علیرغم توانمندیها و استعدادهای ورزشی ،انگیزۀ باال و حمایت خانوادههای خوزستانی از دختران
ورزشكار ،جایگاه ورزش زنان استان خوزستان در سطح قابلقبولی از ورزش کشور نبوده و
ورزشكاران خوزستانی حضوری کمرنگی در تیمهای ملی کشور دارند ،وضعیت مدالآوری آنها
بسیار ضعیف بوده و نیاز به برنامهریزی اساسی دارد .با توجه به وضعیت ضعیف استان در کسب
مدال و صعود به ردههای باالی تیمهای ملی ،پژوهش حاضر در پی پاسخ بدین سؤال است که
مهمترین موانع ارتقای ورزشكاران زن لیگ برتری در استان خوزستان کدام موارد هستند؟
روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به فقدان ابزار مناسبی جهت بررسی موانع ،پژوهشگر درصدد برآمد تا
ضمن شناسایی موانع ارتقای ورزشكاران زن استان خوزستان ،به طراحی و اعتباریابی پرسشنامهای
دراینزمینه بپردازد .بدینمنظور ،پژوهشی در سه بخش انجام شد .در بخش اول پس از مطالعۀ
پیشینۀ پژوهش به انجام مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته با ورزشكاران زن لیگ برتر استان
خوزستان اقدام گردید .دراینراستا ،طی مصاحبههایی نظر آنها درمورد موانع ارتقا بررسی شد و
مصاحبهها تا مرحلۀ اشباع نظری ادامه یافت و سرانجام پس از انجام  10مصاحبه و شناسایی 62
گویه متوقف گردید .پس از آن ،مجموعۀ گویههای شناساییشده مورد بازبینی تیم پژوهش قرار
گرفت و ضمن بررسی روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش ،گویههایی که همپوشانی داشتند،
حذف گشته و درنهایت 54 ،گویه باقی ماند .در مرحلۀ بعد ،بهمنظور کاهش تعداد متغیرها از تحلیل
1. Gruff
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عاملی اکتشافی 1استفاده گردید .شایانذکر است که تحلیل عاملی اکتشافی با گروهبندی متغیرهای
مرتبط به هم ،دادهها را خالصه میکند .این حالت اغلب در مراحل اولیۀ پژوهش بهعنوان بخشی از
فرایند ساخت ابزار استفاده میگردد .معموالً در تحلیل عاملی تعداد آزمودنیهای موردنیاز در ارتباط
با تعداد متغیرهایی که اندازهگیری میشوند ،بررسی میگردد .الزمبهذکر است که اساس ًا تعداد
موردها (آزمودنیها) همواره میبایست بیش از تعداد متغیرها باشد .دراینزمینه ،کناپ و براون2
( )1995نسبت حداقل سه آزمودنی بهازای هر متغیر را قابلقبول دانستهاند .دیدگاه دیگر درمورد
حجم نمونه این است که ازآنجاکه اساس بر همبستگی میباشد 100 ،تا  200آزمودنی برای بیشتر
اهداف کافی است (کاظمنژاد ،حیدری و نوروززاده.)1390 ،
جهت انجام پژوهش پرسشنامۀ  54سؤالی با طیف پنج گزینهای لیكرت ( =1کامالً مخالف تا =5
ال موافق) تنظیم گردید و پس از بررسی روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان( )N= 12در
کام ً
میان ورزشكاران زن شهرهای رامهرمز ،ماهشهر و بهبهان توزیع گشت که از مجموع 270
پرسشنامۀ توزیعشده 255 ،پرسشنامۀ کامل جمعآوری شد .در مرحلۀ سوم ،بهمنظور بررسی روایی
سازه ،پس از تعیین حجم جامعه ( )N= 280و تأیید روایی محتوای پرسشنامه توسط متخصصان
مدیریت ورزشی ( ،)n= 12با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،پرسشنامه طراحیشده در
مرحلۀ قبل ،بههمراه پرسشنامۀ عوامل جمعیتشناختی در میان ورزشكاران زن فعال در لیگهای
ورزشی استان (شهرهای اهواز ،آبادان ،ماهشهر و رامهرمز) توزیع گردید که از  220پرسشنامۀ
توزیعی 202 ،پرسشنامه بهصورت کامل جمعآوری شد .در بررسی روایی سازه جهت انجام تحلیل
عاملی تأییدی ،با توجه به سؤاالت پرسشنامه و نیز نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،مدلهای نه
و هشت عاملی بررسی گردید و مشخص شد که مدل هشت عاملی نسبت به سایر مدلها برازش
بهتری دارد .هشت عامل اصلی (با  43سؤال) که بهعنوان موانع ارتقای ورزشكاران زن استان
خوزستان به ردههای باالی ورزشی شناسایی شدند ،عبارت هستند از :جنسیت و فرهنگ (پنج
سؤال) ،هزینهها و آیندۀ شغلی (شش سؤال) ،برخورد جامعه (پنج سؤال) ،نابرابری جنسیتی در
سازمانهای ورزشی (شش سؤال) ،فساد در سازمانهای ورزشی (پنج سؤال) ،عوامل مدیریتی (شش
سؤال) ،عوامل فنی (شش سؤال) و تصور از جنسیت خود (سه سؤال).

)1. Exploratory Factor Analysis (EFA
2. Knape & Bron
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نتایج
در تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیهوتحلیل  54گویۀ پرسشنامۀ اولیه از روش تحلیل عناصر
اصلی 1با چرخش عمودی 2و تكنیک واریماکس 3استفاده شد و مقدار شاخص پایایی بر اساس
ضریب الفای کرونباخ ()KMO4؛ معادل ( )0/761بهدست آمد که نشاندهندۀ کفایت نمونهگیری
میباشد .الزمبهذکر است که مقدار این شاخص میتواند بین صفر تا یک بهدست آید و چنانچه مقدار
آن معادل ( )0/5یا بیش از آن باشد ،تعداد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است (ویلیامز ،انسمان
و بروان .)2010 ،مقدار آزمون کرویت بارتلت 5نیز معنادار بهدست آمد ( )0/001که حاکی از
مناسببودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی دادهها میباشد .عالوهبراین ،با انجام تحلیل
عاملی اکتشافی و دوران عمودی ،نه عامل اصلی شناسایی گردید .معیار درنظرگرفتن بار هر عامل در
هر پژوهش متفاوت میباشد؛ برخی از پژوهشگران از نقطۀ برش حداقل ( )0/30و برخی دیگر از
نقطۀ برش حداکثر ( )0/55استفاده میکنند (کاظمنژاد و همكاران .)1390 ،در پژوهش حاضر نیز با
حذف گویههایی که بار عاملی آنها کمتر از ( )0/5بود 46 ،گویه بهدست آمد و هشت گویه حذف
شد .این نه عامل درمجموع  71/154درصد از واریانس عوامل مؤثر بر ورزشكاران زن را تبیین
میکند که مقدار قابلقبولی است.
جدول 1ـ موانع توسعۀ ورزش بانوان در استان خوزستان
عوامل

درصد از

گویهها

واریانس

هزینهها و آیندۀ شغلی

11/674
درصد از کل
واریانس

بار
عاملی

 .9ترس از افت تحصیلی

0/578

 .10نگرانی از آیندۀ شغلی و دوران بازنشستگی ورزشی

0/678

 .11عدم تأمین هزینههای زندگی از طریق ورزش حرفهای و قهرمانی

0/712

 .12ناتوانی ورزشكاران زن در پرداخت هزینههای باالی ورزش قهرمانی

0/656

 .25نبود برنامههای استعدادیابی برای ورزش بانوان در سطح استان

0/534

 .26عدم استفاده از روانشناس در کنار ورزشكاران استان

0/587

 .37کمبودن اردوهای آمادگی برای زنان ورزشكار استان

0/540

 .38ضعف و بینظمی در برنامۀ مسابقات ورزشی بانوان استان

0/563

)1. Principle Components Method (PCM
2. Orthogonal Rotation
3. Varimax
4. Kaiser-Meyer-Olkin
5. Bartlett's test of Sphericity
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ادامه جدول 1ـ موانع توسعۀ ورزش بانوان در استان خوزستان
عوامل

درصد از
واریانس

برخورد جامعه

 9/980درصد
از کل واریانس

تصور از جنسیت

 8/735درصد
از کل واریانس

حاکمیت روابط بر ضوابط

 8/344درصد
از کل واریانس

سازمان ورزشی

نابرابری جنسیتی در

 7/209درصد
از کل واریانس

گویهها

بار
عاملی

 .14عدم پوشش رسانهای رقابتهای ورزشی زنان در صداوسیمای استان
خوزستان

0/713

 .15حضور کمرنگ تماشاگران در رقابتهای ورزشی زنان

0/656

 .17کمتوجهی مسئوالن ورزشی استان خوزستان نسبت به موفقیتهای
ورزشی بانوان
 .18کمتوجهی رسانههای استان به قهرمانان زن ورزشكار (صداوسیما،
روزنامهها و سایتها)) ....

0/760
0/805

 .19عدم تمایل سازمانها به تیمداری و سرمایهگذاری در ورزش زنان

0/747

 .8ایجاد خشونت و خلقوخو و ساختار بدنی مردانه

0/581

 .13ضعف و خودناتوانانگاری فیزیولوژیک در بانوان ورزشكار

0/572

 .36عدم آشنایی با سطح تواناییهای ورزشكاران سایر استانها

0/609

 .40ضعف مهارتهای فنی در مربیان زن استان

0/751

 .41آشنایی اندک داوران زن با قوانین بهروز ورزشی

0/755

 .42نظارت اندک بر کار داوران استان

0/706

 .47کمتوجهی به معیارهای اخالقی در میان مربیان زن استان

0/540

 .27ضعف حمایت مالی بیمۀ ورزشی از ورزشكاران استان

0/564

 .28حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح هیأتهای شهرستانها و استان

0/772

 .29حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح ادارات ورزش و جوانان استان
خوزستان

0/829

 .30حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح فدراسیونهای ورزشی

0/729

 .21اهمیتدادن مسئوالن به چند رشتۀ ورزشی خاص و غفلت از سایر
رشتههای ورزشی زنان

0/708

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

0/728

 .23کمبودن بودجۀ تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان در سطح استان

0/648
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ادامه جدول 1ـ موانع توسعۀ ورزش بانوان در استان خوزستان
عوامل

درصد از
واریانس

جنسیت و فرهنگ

 6/977درصد
از کل واریانس

عوامل فنی

 6/688درصد
از کل واریانس

عوامل مدیریتی

جامعه

نابرابری جنسیتی در

 5/997درصد
از کل واریانس

 5/549درصد
از کل واریانس

گویهها

بار
عاملی

 .2تمایل اندک خانوادههای خوزستانی به حضور دختران در اردوها یا
سفرهای ورزشی

0/574

 .4رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی

0/643

 .5چند مسئولیت داشتن زنان (همسرداری ،فرزندپروری و رسیدگی به امور
منزل)
 .6قلمدادشدن ورزش قهرمانی بهعنوان فعالیتی مردانه در فرهنگ مردم
استان

0/632
0/739

 .49استفادۀ کم از مربیان تماموقت برای تیمهای ورزشی بانوان استان

0/609

 .50ضعف و بیبرنامگی در جلسات تمرین

0/584

 .51نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین

0/584

 .52عدم تطبیق برنامههای استانی با تقویم ورزشی فدراسیونها

0/677

 .53نظارت پایین بر تست دوپینگ در رقابتهای ورزشی زنان

0/577

 .54عدم تحقق وعدههای مالی و مبالغ قرارداد

0/707

 .43ناتوانی در جذب مربی زن خارجی

0/557

 .45اعتماد اندک به تخصص مربیان زن نسبت به مربیان مرد

0/640

 .46نگاه جنسیتی به رشتههای ورزشی

0/682

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

0/719

 .31کمبود مدیران زن ورزشی کارآمد در استان

0/513

 .32ضعف و کمکاری هیأتهای ورزشی استان در معرفی ورزشكاران به
فدراسیونها و تیمهای ملی
 .34عدم پیگیری حق و حقوق ورزشكاران خوزستانی از سوی هیأتهای
استان
 .35شفافنبودن فرایند انتخاب ورزشكاران در فدراسیونها

0/554
0/516
0/513
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درادامه ،بهمنظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی 1استفاده گردید .بدینمنظور220 ،
پرسشنامه در بین ورزشكاران زن لیگهای برتر استان خوزستان توزیع گردید که  202مورد از
آنها تكمیل شده و جمعآوری گشت.
براساس نتایج ،بیش از  90درصد از پاسخدهندگان در دامنۀ سنی  16تا  35سال قرار دارند و
بهصورت میانگین دارای  8/216±3سال سابقۀ ورزشی میباشند؛ بیش از 80درصد از آنها دارای
مدرک کارشناسی و پایینتر هستند؛ بیش از  90درصد از پاسخدهندگان مجرد میباشند؛ بیش از
 80درصد از آنها بیكار بوده (یعنی دارای شغل دیگری غیر از ورزش حرفهای نبودهاند) و بیش از
 90درصد نیز اعزام برونمرزی نداشتهاند .همچنین ،از بین  202شرکتکننده در این پژوهش175 ،
نفر دارای سابقۀ قهرمانی هستند؛ بیش از  53درصد دارای سابقۀ قهرمانی در سطح استان و حدود
 28درصد دارای سابقۀ قهرمانی در سطح ملی ،آسیایی و جهانی میباشند .عالوهبراین ،یافتهها نشان
داد که ورزشكاران زن نخبۀ بسیاری از رشتههای ورزشی فعال در سطح استان خوزستان (شنا،
کاراته ،تنیس ،بسكتبال ،بدمینتون ،تكواندو ،فوتسال ،والیبال ،ایروبیک ،وشوو ،ژیمناستیک و
قایقرانی) در این پژوهش شرکت کردهاند.
جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی با توجه به سؤاالت پرسشنامه و نیز نتایج آزمون تحلیل عاملی
اکتشافی ،مدلهای نه و هشت عاملی بررسی گردید و مشخص شد که مدل هشت عاملی نسبت به
سایر مدلها برازش بهتری دارد .شایانذکر است که هشت عامل اصلی (با  43سؤال) بهعنوان موانع
ارتقای ورزشكاران زن استان خوزستان به ردههای باالی ورزشی شامل :جنسیت و فرهنگ (پنج
سؤال) ،هزینهها و آیندۀ شغلی (شش سؤال) ،برخورد جامعه (پنج سؤال) ،نابرابری جنسیتی در
سازمانهای ورزشی (شش سؤال) ،فساد در سازمانهای ورزشی (پنج سؤال) ،عوامل مدیریتی (شش
سؤال) ،عوامل فنی (شش سؤال) و تصور از جنسیت خود (سه سؤال) شناسایی شدند.
عالوهبراین ،بهمنظور برازش مدل اندازهگیری در روش حداقل مربعات جزئی ،ابتدا پایایی ابزار توسط
سه معیار مورد سنجش قرار گرفت :آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی 2و ضرایب بارهای عاملی .سپس،
روایی همگرا و واگرا بررسی گردید .آلفای کرونباخ معیاری کالسیک برای سنجش پایایی بوده و
سنجهای مناسب جهت ارزیابی پایداری درونی 3محسوب میگردد .موس 4و همكاران ()1998
درمورد متغیرهایی با تعداد سؤاالت اندک ،مقدار ( )0/6را بهعنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ
معرفی کردهاند .معیار مدرنتری که روش حداقل مربعات جزئی برای سنجش ارزیابی میکند ،مقدار
)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
2. Composite Reliability
3. Internal Consistency
4. Moss
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پایایی ترکیبی است که طی آن پایایی سازهها نه بهصورت مطلق ،بلكه با توجه به همبستگی
سازههای آنها با یكدیگر محاسبه میگردد و درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه بیشتر
از ( )0/7بهدست آید ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازهگیری دارد .با توجه به جدول
شمارۀ دو ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در محدودۀ موردقبول واقع شدهاند .معیار دیگری
که برای بررسی پایایی ابزار بهکار برده میشود ،مقدار بارهای عاملی است که از طریق محاسبۀ مقدار
همبستگی شاخصهای یک سازه ،با آن سازه محاسبه میشوند .هالند )1999( 1معتقد است که اگر
این مقدار برابر یا بیشتر از ( )0/4باشد ،واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای
اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی درمورد آن مدل قابلقبول میباشد و چنانچه کمتر از
( )0/4باشد میبایست سؤاالت پرسشنامه را اصالح نمود و یا از مدل پژوهش حذف کرد (داوودی و
رضازاده .)1392 ،الزمبهذکر است با توجه به اینکه بار عاملی سؤاالت  39 ،35و  40کمتر از ()0/4
بود از مدل حذف شدند (مابقی سؤاالت دارای بار عاملی قابلقبولی بودند) .بار عاملی تمامی سؤاالت
در جدول شمارۀ سه آمده است .با توجه به جدول ،مقادیر تی برای تمامی سؤاالت بزرگتر از
( )1/96میباشد؛ بنابراین ،در سطح اطمینان  95درصد معنادار هستند .معیار دوم جهت بررسی
برازش مدل اندازهگیری ،روایی همگرا 2است که به بررسی میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده
بین هر سازه با شاخصهای خود میپردازد .به بیان دیگر ،میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت
(شاخصها) خود را مشخص میکند و هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است و
عالمت میانگین واریانس استخراجی 3مشخص میگردد .دراینراستا ،مگنر 4و همكاران ()1996
مقدار ( )0/4به باال را برای میانگین واریانس استخراجی کافی دانستهاند (داوودی و رضازاده.)1392 ،

1. Hulland
2. Convergent Validity
)3. Average Variance Extracted (AVE
4. Magner
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جدول 2ـ بررسی ضرایب پایایی مدل هشت عاملی
پایایی

میانگین واریانس

ترکیبی

استخراجی

( )CR

()AVE

جنسیت و فرهنگ

0/7525

0/8269

0/4996

هزینهها و آیندۀ شغلی

0/7682

0/8372

0/4696

برخورد جامعه
نابرابری جنسیتی در سازمانهای ورزشی

0/7457
0/7673

0/8303
0/8257

0/4948
0/4464

حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمان های ورزشی
عوامل مدیریتی
عوامل فنی
تصور از جنسیت خود

0/9135
0/7484
0/7125
0/7673

0/9346
0/8222
0/8054
0/7058

0/7412
0/4052
0/4223
0/4496

عوامل هشتگانه

ضریب آلفای
کرونباخ ()a

در جدول شمارۀ سه ،گویههای مربوط به عوامل هشتگانه ،بار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از
آنها گزارش شده است.
جدول 3ـ بررسی بار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهها
عوامل
هشتگانه

جنسیت و فرهنگ
هزینهها و آیندۀ شغلی

بار

مقدار

عاملی

تی

2

رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی

0/883

19/567

1

تمایل کم خانوادههای خوزستانی به حضور دختران در اردوها

0/880

21/863

38

نگاه جنسیتی به رشتههای ورزشی

0/666

4/124

5

ایجاد خشونت و خلقوخو و ساختار بدنی مردانه

0/562

3/415

3

چند مسئولیت داشتن زنان (همسرداری ،فرزندپروری و رسیدگی به
امور)

0/560

9/845

8

عدم تأمین هزینههای زندگی از طریق ورزش قهرمانی

0/835

4/819

7

نگرانی از آیندۀ شغلی و دوران بازنشستگی ورزشی

0/783

18/221

22

ضعف حمایت مالی بیمۀ ورزشی از ورزشكاران زن

0/732

21/857

9

ناتوانی ورزشكاران زن در پرداخت هزینههای باالی ورزش قهرمانی

0/661

8/428

46

عدم تحقق وعدههای مالی و مبالغ قرارداد

0/521

19/832

6

ترس از افت تحصیلی

0/513

5/234

شماره

گویههای مربوط به عوامل هشتگانه
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ادامه جدول 3ـ بررسی بار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهها
عوامل
هشتگانه

برخورد جامعه
ورزشی

نابرابری جنسیتی در سازمانهای

درسازمانهای ورزشی

حاکمیت روابط بر ضوابط

عوامل مدیریتی

بار

مقدار

عاملی

تی

13

کمتوجهی جامعه نسبت به موفقیتهای ورزشی بانوان

0/716

11/053

11

عدم پوشش رسانهای رقابتهای ورزشی زنان در صداوسیما

0/715

8/501

15

کمتوجهی رسانههای استان به قهرمانان زن ورزشكار

0/714

10/103

12

حضور کمرنگ تماشاگران در رقابتهای ورزشی

0/700

11/745

16

عدم تمایل سازمانها به تیمداری و سرمایهگذاری در ورزش زنان

0/670

8/898

18

عدم اختصاص امكانات و تجهیزات ورزشی مناسب به ورزش زنان

0/760

7/885

28

عدم پیگیری حق و حقوق ورزشكاران خوزستانی از سوی هیأتهای
ورزشی

0/723

10/959

17

اهمیتدادن مسئوالن به چند رشتۀ ورزشی خاص

0/722

9/855

19

کمبودن بودجۀ تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان در سطح استان

0/686

6/950

14

کمتوجهی مسئوالن ورزشی استان خوزستان نسبت به موفقیتهای

0/600

2/509

20

نبود برنامه های استعدادیابی برای ورزش بانوان استان

0/477

11/359

24

حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح ادارات ورزش و جوانان استان

0/900

23/508

23

حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح هیأتهای ورزشی استان خوزستان

0/890

32/852

25

حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح فدراسیونهای ورزشی

0/868

28/976

27

ضعف و کمکاری هیأتهای ورزشی استان در معرفی ورزشكاران به
فدراسیون ها تیم های ملی

0/847

23/992

29

شفافنبودن فرایند انتخاب ورزشكاران در فدراسیونها

0/795

21/074

31

کمبودن اردوهای آمادگی برای زنان ورزشكار استان

0/814

6/050

30

عدم آشنایی با سطح تواناییهای ورزشكاران سایر استانها

0/726

4/614

32

ضعف و بینظمی در برنامۀ مسابقات ورزشی بانوان استان

0/698

12/486

44

عدم تطبیق برنامههای استانی با تقویم ورزشی فدراسیونها

0/580

29/339

21

عدم استفاده از روانشناس در کنار ورزشكاران

0/548

6/721

26

کمبود مدیران زن ورزشی کارآمد

0/513

4/284

45

نظارت پایین بر تست دوپینگ در رقابتهای ورزشی زنان

0/511

3/508

شماره

گویههای مربوط به عوامل هشتگانه
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ادامه جدول 3ـ بررسی بار عاملی و مقدار تی متناظر با هریک از گویهها
عوامل
هشتگانه

عوامل فنی
خود

تصور از جنسیت

بار

مقدار

عاملی

تی

42

ضعف و بیبرنامگی در جلسات تمرین

0/792

9/079

43

نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین

0/778

5/071

33

ضعف مهارتهای فنی مربیان زن

0/767

2/502

34

استفادۀ کم از مربیان زن تماموقت در استان

0/565

3/762

41

استفادۀ کم از مربیان تماموقت برای تیمهای ورزشی بانوان استان

0/470

8/849

36

ناتوانی در جذب مربی زن خارجی

0/416

9/225

4

قلمدادشدن ورزش قهرمانی بهعنوان فعالیتی مردانه در فرهنگ مردم
استان

0/792

4/541

10

ضعف و خودناتوانانگاری فیزیولوژیک در بانوان ورزشكار

0/642

2/805

37

اعتماد کم ورزشكاران به تخصص مربیان زن نسبت به مربیان مرد

0/555

2/413

شماره

گویههای مربوط به عوامل هشتگانه

همانگونه که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،تمامی بارهای عاملی سؤاالت بیشتر از ()0/4
میباشد که نشان از مناسببودن این معیار دارد .مقدار تی بهدستآمده برای تمام سؤاالت نیز بیش
از ( )1/96است که حاکی از تأثیر معنادار تمام سؤاالت در سطح اطمینان ( )0/95میباشد.
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شکل 1ـ مسیر عوامل بازدارنده زنان ورزشکار با هشت عامل

سومین معیار بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی واگرا 1است .در پژوهش حاضر روایی
واگرای مدل با استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر 2بررسی گردید .در این روش میزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای آن درمقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها مقایسه میشود.
در قطر اصلی این ماتریس ،جذر میانگین واریانس استخراجی متغیرها وارد میگردد و جهت تأیید
روایی واگرا الزم است این مقدار بیش از همبستگی میان آن متغیر با سایر متغیرها باشد (داوودی و
رضازاده .)1392 ،با توجه به نتایج جدول شمارۀ چهار ،جذر میانگین واریانس استخراجی که در قطر
اصلی ماتریس زیر آمده است ،بیشتر از میزان همبستگی هر سازه با دیگر متغیرها میباشد که
نشاندهندۀ روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری است.

1. Discriminant Validity
2. Fornell & Larcker
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جدول 4ـ بررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل و الرکر

جنسیت و فرهنگ

هزینهها و آیندۀ شغلی

برخورد جامعه

نابرابری جنسیتی در سازمانهای ورزشی

فساد در سازمان ورزشی

عوامل مدیریتی

عوامل فنی

جنسیت و فرهنگ

0/706

هزینهها و آیندۀ شغلی

0/419

0/685

برخورد جامعه

0/137

0/631

0/703

نابرابری جنسیتی در
سازمانهای ورزشی

0/142

0/611

0/414

0/668

فساد در سازمان ورزشی

0/008

0/518

-0/010

0/322

0/860

عوامل مدیریتی

0/244

0/670

0/054

0/413

0/521

0/636

عوامل فنی

0/367

0/367

0/051

-0/128

-0/246

0/582

0/649

تصور از جنسیت خود

0/623

-0/069

-0/301

-0/108

-0/069

0/236

0/160

تصور از جنسیت خود

سازه

0/670

بنابر یافتههای پژوهش ،پرسشنامۀ طراحیشده دارای پایایی و روایی مناسب میباشد.
در پژوهش حاضر از آزمون رتبهای فریدمن برای اولویتبندی عوامل بازدارنده از دیدگاه زنان
ورزشكار فعال در لیگهای برتر استان خوزستان استفاده شده است که نتایج آن در جدول شمارۀ
پنج ارائه شده است.
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جدول 5ـ نتیجۀ آزمون فریدمن
تعداد
مقدار آمارۀ کایدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری

 202نفر
236/585
7
0/001

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از ( )0/05بهدست آمده است ،میتوان گفت
که تفاوت معناداری بین اولویت موانع هشتگانه وجود دارد .با توجه به میانگین رتبهای هریک از
عوامل میتوان آنها را بهصورتیکه در جدول شمارۀ شش آمده است ،رتبهبندی کرد.
جدول 6ـ اولویتبندی موانع ارتقا از دیدگاه ورزشکاران زن لیگ برتری استان خوزستان
موانع ارتقا
برخورد جامعه
عوامل مدیریتی
نابرابری جنسیتی در سازمانها ی ورزشی
عوامل فنی
فساد در سازمانهای ورزشی
هزینهها و آیندۀ شغلی
تصور از جنسیت خود
جنسیت و فرهنگ

میانگین رتبهای
5/37
5/25
5/23
5
4/87
4/24
3/25
2/80

رتبه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

بحث و نتیجهگیری
با توجه به چالشهای فرهنگی و تحوالت سریعی که در نقش زنان در اجتماع پدید آمده است ،امید
به حضور فعال زنان در عرصۀ ورزش قهرمانی دور از ذهن نمیباشد؛ اما در بیشتر مواقع آنچه موجب
دلسردی جامعۀ ورزشی زنان میشود ،مشكالت زیاد و یا کندشدن سیر رشد ورزش بهدلیل وجود
این موانع است که با وجود تمام تالشها ،هنوز توانایی غلبه بر آنها وجود ندارد .هرچند موانع
موجود طیف عظیمی را دربرمیگیرد و چهبسا ممكن است تمام این موانع شناسایی نشده باشند ،در
این پژوهش گریزی بر موانع موجود در مسیر ورزش قهرمانی بانوان استان خوزستان زده شده است؛
ازاینرو ،جهت بررسی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشكار لیگ برتر به ابزاری نیاز است که دارای
روایی و پایایی مناسب باشد .در پژوهش حاضر با استفاده از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با حذف
هشت سوال از پرسشنامۀ  54سؤالی اولیه و باقیماندن  46سؤال ،هشت عامل اصلی جنسیت و
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فرهنگ (پنج سوال)؛ هزینهها و آیندۀ شغلی (شش سوال)؛ برخورد جامعه (پنج سؤال)؛ نابرابری
جنسیتی در سازمانهای ورزشی (شش سوال)؛ فساد در سازمانهای ورزشی (پنج سوال)؛ عوامل
مدیریتی (شش سوال)؛ عوامل فنی (شش سؤال)؛ تصور از جنسیت خود (سه سوال) بهعنوان موانع
ارتقای ورزشی زنان ورزشكار استان خوزستان شناسایی گردید .گفتنی است که سه سؤال (نظارت
کم بر کار داوران استان ،کمتوجهی به معیارهای اخالقی در میان مربیان زن استان و محدودیت در
روابط و منع شرعی تماس فیزیكی با مربیان مرد) بهدلیل پایینبودن بار عاملی مبنا از پرسشنامه
حذف شدند.
با توجه به اولویتبندی موانع ،عامل برخورد جامعه با میانگین رتبهای ( )5/37در رتبۀ اول قرار دارد.
عالوهبراین ،عدم پوشش رسانهای ،حضور کمرنگ تماشاگران ،کمتوجهی جامعه نسبت به
موفقیتهای ورزشی زنان ،کمتوجهی رسانهها به قهرمانان زن ،عدم تمایل سازمانها به تیمداری و
سرمایهگذاری در ورزش زنان از عوامل مؤثر در بعد برخورد جامعه میباشند .در این ارتباط ،الهی
( )1387عنوان میکند که عدم پوشش رسانهای مناسب از ورزش زنان یكی از مهمترین موانع
اجتماعی است .قاسمی و همكاران ( )1389نیز طی پژوهشی گزارش کردند که نابرابربودن حمایت
رسانهها از ورزش زنان نسبت به مردان سبب کمشدن مخاطبان بهعنوان تماشاگر تلویزیونی و یا
طرفدار ورزشی شده است .ازسویدیگر ،بهدلیل پوشش رسانهای کمتر و نداشتن پشتوانۀ کافی،
حامی مالی کمتری نیز برای آنها وجود دارد .همچنین ،عدم پوشش رسانهای مناسب ورزش بانوان
و دستاوردهای آن باعث بهحاشیهکشاندن ورزش بانوان میشود .شایانذکر است که برنامهریزی و
تشكیل جلسات روابط عمومی سازمانهای ورزشی با رسانهها بهویژه تلویزیون ،درنظرگرفتن
امتیازاتی برای رسانهها و عقد قرارداد جهت پوشش رسانهای مسابقات قهرمانی زنان و همزمان تالش
درجهت جذب حامیان مالی میتواند منافع مالی و روحی بسیاری را بهدنبال داشته باشد.
عالوهبراین ،در اولویتبندی موانع ،عامل مدیریتی با میانگین رتبهای ( )5/25در جایگاه دوم قرار
گرفت .الزمبهذکر است که عدم استفادۀ روان شناس در کنار ورزشكاران ،کمبود مدیران زن ورزشی
کارآمد در استان ،عدم آشنایی با سطح تواناییهای ورزشكاران سایر استانها ،کمبودن اردوهای
آمادگی ،ضعف و بینظمی در برنامۀ مسابقات ورزشی بانوان استان ،عدم تطبیق برنامههای استانی با
تقویم ورزشی فدراسیونها و نظارت پایین بر تست دوپینگ در رقابتهای ورزشی بانوان از موانع
شناختهشده در بعد مدیریتی میباشند .دراینراستا ،بنار و همكاران ( )1392فقدان روانشناس برای
حل تنشها و استرسهای قبل و حین انجام مسابقات و محدودشدن توجه مسئوالن به چند رشتۀ
ورزشی خاص را از مشكالت ورزش قهرمانی بانوان عنوان کرده است.
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همچنین ،عامل نابرابری جنسیتی در سازمانهای ورزشی با میانگین رتبهای ( )5/23در جایگاه سوم
موانع قرار دارد .کمتوجهی مسئوالن ورزشی استان نسبت به موفقیتهای بانوان ورزشكار،
اهمیتدادن مسئوالن به چند رشتۀ ورزشی خاص و غفلت از سایر رشتهها ،عدم اختصاص امكانات و
تجهیزات ورزشی مناسب به ورزش بانوان ،کمبودن بودجۀ تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان ،نبود
برنامه های استعدادیابی و عدم پیگیری حق و حقوق ورزشكاران خوزستانی از سوی هیأتهای
ورزشی استان نیز از عوامل مؤثر در بعد نابرابری جنسیتی در سازمانهای ورزشی میباشد.
دراینزمینه ،تندنویس ( )1381نبود امكانات ویژۀ بانوان و فقدان اماکن سرپوشیده را از مهمترین
عوامل در عدم گرایش بانوان به ورزش دانسته است .به اعتقاد وی ،امكانات محدود ورزش بانوان را
مهجور کرده و تبعیض و نابرابریهای جنسیتی در سازمانهای ورزشی سبب دلسردی بانوان
ورزشكارمیشود .نایبرئیس انجمن سافتبال ( )1394نیز گزارش کرده است که تنها  30درصد از
رقم بودجۀ ورزشی وزارتخانه به ورزش بانوان اختصاص پیدا میکند که البته ،این رقم بسیاری از
مواقع تنها بر روی کاغذ باقی میماند؛ این موضوع را میتوان از توزیع نابرابر امكانات ورزشی برای
تیمهای مختلف ورزش بانوان و آقایان فهمید .متأسفانه ،باید گفت متولیان ورزشی ما سعی میکنند
بر تیمهای ورزشی مدالآور مردان سرمایهگذاری نمایند؛ بنابراین ،توجه بیشتر به ورزش قهرمانی
بانوان در بخش تأمین بودجه و برنامهریزی اختصاصی برای کلیۀ رشتههای ورزشی فعال در استان
میتواند در بهترشدن عملكرد ورزشی بانوان تأثیرگذار باشد.
براساس نتایج ،عوامل فنی با میانگین رتبهای پنج در جایگاه چهارم موانع قرار دارد .همچنین ،ضعف
مهارت های فنی در مربیان زن استان ،آشنایی کم داوران زن با قوانین بهروز ورزشی ،ناتوانی در
جذب مربی زن خارجی ،استفادۀ کم از مربیان تماموقت برای تیمهای ورزشی بانوان استان ،ضعف و
بیبرنامگی در جلسات تمرین و نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین از عوامل مؤثر در بعد موانع
ال ذکر شد) ،مشكالت اقتصادی و نداشتن حامی
فنی میباشد .همانطور که مشخص است (و قب ً
مالی و فقدان اماکن ویژۀ بانوان عامل بروز این دسته از مشكالت است .همچنین ،نابهسامانی
تمرینات و تجهیزات ورزشی و عدم برگزاری کالسهای ارتقای مربیان بخشی از مشكالت فنی
ورزشكاران زن استان محسوب میشود .شایانذکر است که تمرینات ثابت و منظم در ساعات و
فضای مناسب الزمۀ ورزش قهرمانی بوده و ضروری است مسئوالن جهت ارتقای سطح آمادگی
ورزشكاران (با توجه به نیازهای آنها) اقدام نمایند.
برمبنای نتایج ،حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمانهای ورزشی با میانگین رتبهای ( )4/87در
جایگاه پنجم موانع قرار دارند .باید عنوان نمود که حاکمیت روابط بر ضوابط در سطح هیأتهای
استان ،فدراسیونهای ورزشی و ادارات ورزش و جوانان ،ضعف و کمکاری هیأتهای ورزشی استان
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در معرفی ورزشكاران به تیمهای ملی و شفافنبودن فرایند انتخاب ورزشكاران در فدراسیونها از
عوامل مؤثر در حاکمیت روابط بر ضوابط در سازمانهای ورزشی میباشد .صفری ( )1387بر این
باور است که وجود بروکراسی بیکیفیت و غیرایدهآل در سازمان میتواند نقش عوامل فرهنگی و
عرفی جامعه را در سازمان افزایش دهد و بدینترتیب ،آن سازمان را نسبت به بروز فساد از چنین
منابعی مستعدتر سازد .بهنظر میرسد مدیران سازمانهای ورزشی میتوانند با افزایش تعهد سازمانی
دربرابر کارکنان ،اصالح گزینش کارکنان براساس خطمشی سازمان و اجتناب از برخورد سلیقهای،
بروز فساد در سازمان را کمرنگتر نمایند .نجفی کلوری و همكاران ( )1391نیز عنوان کردهاند که
ایجاد سازوکارهای مشوق مالی برای ورزشكاران و مسئوالن ورزشی یكی از راههایی است که مدیران
ورزشی برای جلوگیری از فساد می توانند به آن متوسل شوند .برقراری این سیستم در هر سازمان
ورزشی میتواند تعهد و انگیزۀ کارکنان و مسئوالن ورزشی آن سازمان را نهتنها در عدم تخلف و
انحراف ،بلكه در مبارزۀ با آنها افزایش دهد.
عالوهبراین ،هزینهها و آیندۀ شغلی با میانگین رتبهای ( )4/24در جایگاه ششم موانع جای گرفته
است .نگرانی از آیندۀ شغلی و بازنشستگی ،عدم تأمین هزینههای زندگی از طریق ورزش حرفهای،
ناتوانی ورزشكاران زن در پرداخت هزینهها ،ضعف حمایت مالی بیمۀ ورزشی و عدم تحقق وعدههای
مالی و مبالغ قرارداد نیز از دیگر عوامل مؤثر در بعد هزینهها و آیندۀ شغلی میباشد .دراینزمینه،
بنار و همكاران ( )1392در پژوهش خود مشكالت اقتصادی زنان ورزشكار را از موانع پیشرفت آنها
دانستهاند .مشكالت اقتصادی و عدم پیشبینی هزینهها ،نداشتن بیمۀ ورزشی و عدم تأمین مالی
بازنشستگان همواره گریبانگیر زنان ورزشكار بوده و اهمیت این موضوع را دوچندان میکند .در این
ارتباط ،برنامهریزی مالی مناسب به مسئوالن و دستاندرکاران ورزشی کمک میکند تا بار مالی
سنگینی که به ورزشكاران و خانوادههای آنها وارد میشود را تقلیل دهند.
براساس نتایج بهدستآمده ،تصور از جنسیت با میانگین رتبهای ( )3/25در جایگاه هفتم موانع قرار
دارد .قلمدادشدن ورزش قهرمانی بهعنوان فعالیتی مردانه در فرهنگ جامعه ،ضعف و
خودناتوانانگاری فیزیولوژیک بانوان ورزشكار و اعتماد کم ورزشكاران به تخصص مربیان زن نسبت
به مربیان مرد نیز از دیگر موانع موجود در بعد تصور از جنسیت میباشد .برخی از نگرشها و
باورهای غلط اجتماعی در فرهنگ جامعه سبب شده است که ورزش قهرمانی جایگاه مردان باشد و
ازآنجاکه استخوانهای زنان ،شكنندهتر از مردان بوده و زنان بهلحاظ بدنی موجوداتی آسیبپذیر
میباشند ،زن و ورزش را از یكدیگر جدا نموده و جایگاه زن را خانه بدانند و عنوان کنند که با
مشارکت فشردۀ زن در ورزش ،رشد عضالنی بدن وی افزایش مییابد و این امر با چهرۀ اجتماعی
وی ناسازگار میباشد (احسانی و همكاران .)1387 ،با توانمندسازی زنان درجهت افزایش خودآگاهی
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و نیز فرهنگسازی که اصلیترین و درعینحال ،زمانبرترین راه برای تغییر شرایط کنونی است،
میتوان بستر مناسبی را برای رشد و ارتقای ورزش قهرمانی بانوان فراهم کرد .ورزش بانوان با وجود
تمامی پتانسیلهایی که دارد ،با دنیایی از مشكالت ریز و درشت مواجه است که یكی از مهمترین
آنها نداشتن حامی مالی میباشد .حسننیا ( )1394معتقد است هر تیمی برای انجام فعالیتهای
ورزشی به اسپانسر مالی نیاز دارد؛ اما ازآنجاییکه مسابقات ورزشی بانوان در هیچ رسانهای منعكس
نمیشود و نیز اینکه بهدلیل محدودیتهای فرهنگی ،تماشاچی چندانی ندارد ،هیچ اسپانسری
حاضر به حمایت مالی از تیمهای ورزشی بانوان نمیباشد؛ درنتیجه ،ما در بسیاری از رشتههای
ورزشی نمیتوانیم تیمهای منسجمی داشته باشیم .دراینزمینه ،اختصاص بودجۀ بیشتر دولتی به
ورزش بانوان ،ایجاد تقابل بیشتر بین آموزشوپرورش و وزارت ورزش و جوانان درراستای شناسایی
استعدادهای ورزشی و حفظ آنها ،ایجاد پایگاههای استعدادیابی در مدارس و شهرداریها ،ایجاد
امكان پخش تلویزیونی مسابقات و حضور تماشاچیان در ورزشگاهها جهت تماشای مسابقات باحجاب
بانوان میتواند از جمله راهکارهای مؤثر درجهت کمک به مشكالت ورزش بانوان کشور باشد.
درنهایت ،جنسیت و فرهنگ با میانگین رتبهای ( )2/80در جایگاه هشتم موانع قرار گرفت .تمایل
کم خانوادهها به حضور دختران در اردوها ،چند مسئولیت داشتن زنان ،نگاه جنسیتی به رشتههای
ورزشی و خشونت و خلقوخوی مردانه نیز از دیگر عوامل مؤثر در بعد جنسیت و فرهنگ میباشد.
در این ارتباط ،نقدی و همكاران ( )1390طی پژوهش ،نقش عوامل بازدارندۀ فیزیولوژیک در عدم
گرایش زنان به ورزش قهرمانی را اثرگذار دانستند .این موانع که با ویژگیهای فیزیولوژیک
ورزشكاران زن مرتبط میباشد شامل :تأثیر ورزش بر حجم عضالت ،هورمونها ،شكل بدن و
چرخههای طبیعی بدن زنان است .ترس از اینگونه تأثیرات ،همواره بهعنوان مانعی در ورزش
قهرمانی زنان مطرح بوده است .فرهنگسازی توسط رسانههای جمعی ،ارتباط مسئوالن با خانوادهها
و همراهی همسر و حمایت روحی و روانی از بانوی ورزشكار در موفقیت و کسب افتخار آنها
تأثیرگذار خواهد بود .درحقیقت ،پژوهشگران در رشتههای مختلف ورزشی برای رسیدن به اطالعات
ورزش قهرمانی مطالعات گستردهای را انجام دادهاند .مطالعۀ ساختار زمانی ورزشها ،بررسی
فیزیولوژیكی ،آنتروپومتریكی ،روانشناختی و خلقی ورزشكاران برجسته ،علتیابی آسیب در
ورزشهای مختلف ،بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف ورزشی ،تهیۀ نیمرخ ورزشكاران برجسته و
مقایسۀ ورزشكاران در سطوح قهرمانی و سطوح پایینتر نمونههایی از مطالعات انجامشده در ورزش
قهرمانی میباشد (مارکوس)2009 ،1؛ بااینحال ،تاکنون پژوهش خاصی درزمینۀ بررسی مشكالت و
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موانع قهرمانی بانوان و صعود به المپیک صورت نگرفته است؛ بنابراین ،زمینه برای مقایسۀ این
پژوهش با مطالعات پیشین محدود میگردد.
با توجه به نتایج این پژوهش عواملی چون موانع مدیریتی و فنی با نتایج پژوهش بنار و همكاران
( )1392که درخصوص مشكالت ورزش قهرمانی استان گیالن انجام گرفت ،همخوانی دارد.
همچنین ،مشكالت اجتماعی (فرهنگ) و جنسیت از دیگر عوامل شناساییشده در این پژوهش بود
که با یافتههای نقدی و باللی ( ،)1390کویوال )2010( 1و احسانی و همكاران ( )1388همسو
میباشد .یافتههای پژوهش در ارتباط با عامل فساد در سازمانهای ورزشی با نتایج پژوهش حسینی
و فرهادینژاد ( ،)1380رفیعپور ( )1386و نجفی کلوری و گودرزی ( )1391همخوانی دارد.
عالوهبراین ،مطالعه و بررسی پژوهشهای صورتگرفته نشان میدهد که تقریباً تمامی یافتههای
پژوهشی درزمینۀ تربیتبدنی و ورزش بانوان در کشور جمهوری اسالمی ایران بیانگر آن است که
دختران و زنان ایرانی در انجام فعالیتهای ورزشی دارای محدودیتها و مشكالت متعددی
میباشند؛ بهعنوانمثال ،محدودیتهای ساختاری و مدیریتی (درگاهی1384 ،؛ اتقیا1386 ،؛
احسانی)1387 ،؛ مالی و امكاناتی (اسالمی و همكاران1381،؛احسانی و دفتران1382،؛ اتقیا1384،؛
ابودردا)1385،؛ محدودیتهای تخصصی و انسانی ()1386 ،؛ محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی (
کاشف1374،؛بارفروش1381 ،؛ نقدی و باللی1390 ،؛ منظمی.)1390 ،
با توجه به اینکه امروزه در جوامع مختلف ایجاد زمینههای مناسب برای ورزش بانوان و رشد و
ارتقای ورزشی آنها مهم بوده و ملی تلقی میشود ،میتواند اهمیت این موضوع را نشان دهد که
زنان ورزشكار ایرانی نیازمند حمایتی برابر با مردان ،تخصیص بودجۀ کافی ،حمایتهای قانونی از
سوی دولت ،فراهمکردن فرصت جهت بروز استعدادها و تواناییها ،حذف کلیشهها و تبعیض
جنسیتی در ورزش و حمایت عادالنۀ فدراسیون از ورزش بانوان میباشند .بیشک ،مشكالت و موانع
دیگری نیز در مسیر ورزش بانوان وجود دارد که شناسایی و بررسی تمامی آنها در این پژوهش
نمیگنجد؛ اما نكتۀ حائزاهمیت این است که برای رفع آن نیاز به تالشی همهجانبه از سوی تمامی
اعضای جامعه احساس میشود و دراینمیان ،وظیفۀ اصلی بر دوش خود زنان میباشد تا با تالش و
پشتكار ،لیاقت و کفایت خود را در این حیطه بیش از پیش به اثبات برسانند .بیتردید ،شناخت
نیازها و موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشكار به برنامهریزان ورزش قهرمانی کشور کمک خواهد کرد تا
تصمیمگیریهای اثربخش داشته باشند و از برنامهریزیهای غیرعملی و تحمیل برنامههای
غیرقابلاجرا و غیرمنطقی اجتناب نمایند .امید است با حمایت و سرمایهگذاری بهموقع و مناسب،
مسیر رشد و ترقی ورزش قهرمانی زنان هرچه بیشتر هموار گردد.
1. Koivula

159

شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان

 عوامل بازدارنده،پژوهش هایی که تا کنون صورت گرفته بیشتر در خصوص توسعه ورزش بانوان
.مشارکت زنان در ورزش تفریحی و همینطور موانع ارتقای زنان به جایگاه مدیریتی بوده است
پژوهش حاضر به ورزش قهرمانی زنان و موانع ارتقای ورزشی آنان پرداخته است که از دیدگاه خود
ورزشكاران زن لیگ برتری استان خوزستان هفت عامل مهم بازدارنده شناسایی شده است که
 کمتوجهی جامعه نسبت به، حضور کمرنگ تماشاگران،برخورد جامعه (عدم پوشش رسانهای
 عدم تمایل سازمانها به تیمداری و، کمتوجهی رسانهها به قهرمانان زن،موفقیتهای ورزشی زنان
.سرمایهگذاری در ورزش زنان) در اولویت موانع قرار دارد
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زنان ورزشكار فعال در لیگهای برتر استان خوزستان که با شرکت خود در این
 قدردانی،پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه نقش بهسزایی در روند انجام پژوهش داشتند
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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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