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هدف از این پژوهش ،طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران است.
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رفت��اری ،زمین��ه ای و ساختاری برای طراح��ی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهب��ود شاخص های توسعه یافتگی
در ای �ران مط��رح شد .بدین ترتیب ،می توان گفت که بحث ورزش بانوان در بیشتر کشورها مورد توجه بسیار قرار
گرفته است .از این رو ،نتایج پژوهش حاضر جایگاه ورزش بانوان را بهبود خواهد بخشید به شرطی که مسئوالن
بسترهای الزم را برای کاربردی کردن نتایج فراهم سازند.
واژگان کلیدی :ورزش بانوان ،بهبود شاخص ها و توسعه یافتگی
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مقدمه
ورزش ،نمون��ه شاخ��ص از نه��ادی است ک��ه همه ما از گ��ذر رابطه آشنایی روزم��ره شناخت��ی از آن داریم و
درباره اش می توانیم از راه تجربه های کم و بیش مختصر و مفید یا از راه منابع خبری کسب اطالعات کنیم ،اما
در موقعی��ت پژوهشگر یا جامعه شناس کسب اطالع��ات ورزش صورت دیگری پیدا می کند؛ به عنوان صورتی
از رواب��ط اجتماع��ی ب��ا سلسله مراتب و اثرات سلطه ،ب��ه عنوان یک فرهنگ ،به عنوان ی��ک فعالیت شغلی که با
صورت ه��ای شغلی دیگ��ر شباهت دارد و  ....توصیفی ک��ه علوم اجتماعی– جامعه شناس��ی ،تاریخ و اقتصاد از
ورزش ارائ��ه می دهن��د ،البته به اندازه روایت اخباری آن جالب و ج��ذاب نیست ،اما توصیفی نظام مندتر است.
جامع��ه شناس��ی شرایطی را بیان می کند که به فعالیت ه��ای ورزشی امکان بروز و جهت می دهند و منابع مالی
بسی��ج ش��ده و کاره��ای انج��ام شده روز ب��ه روز را آشکار می کند .مشک�لات و موانعی را نش��ان می دهد که
ورزشکاران برای رسیدن به اهدافشان با آن ها رو به رو هستند (دوفرانس .)2019 ،نقش ورزش در اجتماع و اثر
آن بر پدیده هایی همچون جرم و سوء رفتارهای جوانان امری پذیرفته شده است ،ولی مطالعات پژوهشی در این
زمین��ه به منظ��ور شناخت رابطه های پنهان مقوله ورزش و جامعه هم چن��ان ادامه دارد .ورزش به دلیل مخاطب
ق �رار دادن گروه ه��ای گوناگون اجتماع��ی از سنین مختلف ،در تار و پود جامعه تنی��ده شده است و مطالعاتی در
هریک از این زمینه ها نیاز است تا به تبیین نوع و سطح درهم تنیدگی این روابط بپردازد .به عنوان مثال ،در حوزه
اجتماع��ی ،ورزش طی��ف گست��رده ای از مخاطب را شامل کودکان ،زنان ،سالمن��دان و  ...در بر می گیرد که اثر
ورزش و برنامه ه��ای ورزشی بر همه آنها یکسان نیس��ت (اسکیز و همکاران .)2017 ،1ورزش در دوران معاصر
نی��ز از جایگ��اه ویژه ای برخوردار است تا آنج��ا که در قاموس جامعه شناسی از آن به عن��وان بارزترین نمودهای
زندگی اجتماعی یاد شده و آن را در عقالنی شدن زندگی اجتماعی و توسعه جوامع مدرن مؤثر می دانند .عده ای
از اصح��اب عل��وم اجتماعی نیز نوع ورزش افراد را تعیین کننده سبک زندگی و بیانگر طبقه اجتماعی آن ها تلقی
نم��وده و آن را پدیده ای اجتماعی که نیاز مبرم به ترجمه نداشته و خود ترجمان ملت هاست ،پنداشته اند .عالوه
بر این ها ،گروهی دیگر از جامعه شناسان ،ورزش را شیوه ای به منظور کنش و واکنش های افراد تصور کرده و آن
را در پ��رورش شخصیت ،اعتدال روانی ،خویشتن داری ،مهار تدریجی رفتارهای پرخاشگرانه و تنظیم خشونت
مفی��د دانست��ه اند .در هر حال ،حوزه جامعه شناسی ضمن تأکی��د بر نقش و کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی،
آن را مدل��ی برای شناخت ساختارهای اجتماعی و فرهنگ��ی و مدخلی به منظور تحلیل این ساختارها پنداشته و
غنی سازی اوقات فراغت ،انتقال ارزش ها ،کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی را از دیگر
کارکردهای اجتماعی ورزش در جامعه معاصر برشمرده اند (نوابخش و جوانمرد.)1392 ،
از طرف دیگر ،زنان قشر مهمی از جامعه ایرانی هستند که به دالیل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی غفلت هایی
در م��ورد آن��ان صورت گرفته است .نمونه ای از این غفل��ت ها ،عدم توجه به بعد سالمت جسمانی و روانی آنان
از طری��ق ورزش و تح��رک است .زنان ایران��ی همواره تحت تأثیر ان��واع سیاست های رای��ج در کشور و فرهنگ
حاک��م ب��ر جامعه تا حدودی در زمین��ه ورزش که همگی بر لزوم آن برای سالمتی جس��م و روان تأکید می کنند
1. Skiz et al.
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محدودی��ت هایی داشته اند .متأسفانه در کشور ما طی سال های اخیر ،ورزش بانوان مورد غفلت قرار گرفته ،در
حالی که دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی در جوامع بین المللی جایگاهی بس مهم و پر اهمیت دارد (زکایی،1
 .)1391ب��ا توج��ه به اینکه زنان ارتباط مستقیمی با زندگی نیمی از افراد جامعه پیدا می کنند و به عنوان گروهی
ک��ه سه��م مهمی در توسعه جامعه دارن��د ،باید از سالمت کامل برخوردار شون��د .در واقع ،سالمت هریک از
ً
اعض��ای جامع��ه به ویژه زنان مستقیما بر تصویر کلی سالمت خان��واده تاثیر می گذارد (ظهیری نیا و همکاران،
 .)1394مشارک��ت در فعالیت ه��ای ورزشی به صورت حرفه ای ،تا همین اواخر فعالیتی مردانه بود و زنان سهم
چندان��ی در آن نداشتند (امینی و همک��اران .)1396 ،اما عوامل گوناگون اجتماعی-فرهنگی از جمله :افزایش
اوقات فراغت ،باال رفتن سطح زندگی ،افزایش توجه به بهداشت عمومی و آمادگی جسمانی و باالخره اهتمام
نظام های سیاسی باعث شد از اواسط قرن بیستم ،پیدایش نمونه های موفقیت آمیز حضور زنان در عرصه های
ورزش��ی افزایش یابد (کاکل��ی .)2017 ،2جامعه شناسان بیان کرده اند که در جامع��ه امروزی ،تاکید فرهنگی-
اجتماع��ی بسی��اری ب��ر روی جذابیت و تناسب جسمانی وج��ود دارد و هنجارهای اجتماع��ی به نسبت بیشتری
درب��اره زن��ان بر جذابیت جسمانی تاکید می کند .در چند دهه اخیر ،تناسب اندام معیار زیبایی زنان شده است.
آنچ��ه به لح��اظ اجتماعی تصویری مطلوب از بدن تعریف می شود ،بر الغ��ری اندام و تناسب جسمانی داللت
دارد (ذکای��ی و امی��ن پور .)1391 ،با توجه به اینکه نیم��ی از پیکر جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و با توجه به
ارزش واالی زن در جامع��ه اسالمی ،سالم��ت ،نشاط و دسترسی آنان به علوم به ویژه علوم اسالمی می تواند در
داشت��ن جامعه ای سالم و شاداب نقش مهم��ی داشته باشد .دالیل گفتن این موارد ،وجود سالمت و تندرستی به
عن��وان ی��ک شاخص مهم در توسعه جوامع می باشد .یکی دیگر از موارد توسعه در یک جامعه ،برابری و عدالت
جنسیتی می باشد .آمارها نشان داده است که در جوامعی که ورزش بانوان دارای رونق بوده است و بانوان حضور
فعال��ی در ای��ن حوزه داشته ان��د ،کمتر شاهد ناهنجاری ه��ای اجتماعی مانند تعرضات بوده ان��د (نورعلی وند و
همک��اران .)1397 ،همچنی��ن حضور فعال بانوان در رقابت های بی��ن المللی ورزشی و موفقیت های که آنها به
دس��ت آورده ان��د باعث شور و اشتیاق جامعه شده و همچنین در جوامع بین المللی نیز چهره خوبی از آن کشور
نشان داده است؛ چنان که جامعه های دیگر به آن به عنوان یک کشور برتر از لحاظ عدالت اجتماعی بخصوص
عدالت برابری جنسیتی به آن نگاه می کنند (الکر و همکاران .)2016 ،3توسعه و اعتالی تربیت بدنی و ورزش
در جامع��ه ما منوط به تح��ول سازنده و مثبت در برنامه های جاری ورزشی است .از طرفی ،این واقعیت بر هیچ
ک��س پوشی��ده نیست که ب��دون در نظر گرفتن زنان که نیم��ی از جمعیت کشور را تشکیل م��ی دهند ،دستیابی به
توسعه واقعی میسر نخواهد بود .در بسیاری از جوامع ،زنان با مشکالت و نابرابری هایی مانند عدم دسترسی به
امکانات آموزشی برابر با مردان (ژاجاکوف ،)2006 ،4فرصت های شغلی نابرابر با مردان ،فقر و درآمد نا برابر،
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تن��ش های بیشت��ر و ایفای نقش های متعدد خانوادگی و تضاد در این نقش ه��ا ( هیلدینگ )2006 ،1مواجه اند
ک��ه تربی��ت بدن��ی و ورزش را نیز می توان به آن اضافه ک��رد .امروزه در بیشتر جوامع ،زن��ان از فرصت های برابر
ب �رای شرکت در فعالیت های ورزشی محروم و با محدودیت هایی مواجه اند (پالم .)2000 ،2محدودیت های
ساختاری و مدیریتی (گوئی ،)2007 ،3محدودیت های مالی و امکاناتی ،محدودیت های انسانی و تخصصی
و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی از جمله این محرومیت ها هستند .این محرومیت ها در کشور جمهوری
اسالمی ایران به دالیل مختلف به ویژه شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشور برجستگی بیشتری دارد (دفتر
مل��ی مدیری��ت و توسعه ورزش کشور )1387 ،گرچه تربیت بدنی و ورزش بانوان در جمهوری اسالمی ایران از
اهمیت خاصی برخوردار است (منظمی و همکاران.)152 :1390 ،
ام��روزه ورزش در جامع��ه به یک امر مهم تبدیل شده است ،بخصوص در حوزه بانوان که نقش آن قابل انکار
نیست .گواه این حرف تاکید جامعه شناسان ،روانشناسان ،جامعه پزشکی و  ...به ورزش کردن بانوان است ،چرا
ک��ه بان��وان ،رکن اصلی جامعه و خانواده به شمار می آیند و خان��واده ای سالم است که مادر آن سالم باشد -این
قیاس در جامعه نیز وجود دارد و جامعه سالم ،جامعه ای توسعه یافته خواهد بود
نورعلی وند و همکاران ( )1397در پژوهشی خود بیان کردند که این هنجارها در درآمد و جایگاه زنان نقش
مثبتی داشته است .با گذر بیش از  40سال از انقالب اسالمی و ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مربوط به حضور
زن��ان در جامع��ه و سیاستگذاری های الزم در ورزش بانوان ،در سال ه��ای اخیر رشد و پیشرفت چشمگیری در
ورزش زن��ان در عرصه مسابقات ملی و بین المللی به دست آمده است ،اما همچنان بین ورزش مردان و ورزش
بان��وان فاصل��ه و تفاوت زیادی وج��ود دارد .با گذر زمان لزوم کاهش تبعیض جنسیت��ی نسبت به ورزش زنان در
کش��ور بیش از گذشت��ه احساس می شود .شی��وه رایج زندگی زنان ایران��ی که آپارتمان نشین��ی و بی بهرگی از نور
خورشید ،نبودن امکانات اولیه رفاهی برای ورزش و تفریح را می توان از مهم ترین ویژگی های آن دانست ،منجر
به افزایش میزان بیماری و اختالالت جسمی و روانی در میان زنان شده است که مقابله با این بیماری ها مستلزم
سیاستگذاری ه��ای ک�لان در راستای ایجاد تغیی��ر در برخی شیوه های اجرایی برنامه ه��ای ورزشی بانوان ایرانی
است .از این رو ،محقق در پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است:
الگوی کاربردی و جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی (سالمت و تندرستی و برابری
جنسیتی) چیست؟

روششناسیپژوهش

روش انجام این پژوهش ،کیفی و راهبرد تحقیق در این مطالعه بر حسب سه دسته عوامل رفتاری ،ساختاری
و زمینه ای بررسی و تجزیه و تحلیل بود .هدف استفاده از رهیافت تحقیق کیفی در مطالعه حاضر ،تدوین الگوی
کارب��ردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران بود .جامعه آماری پژوهش شامل
1. Hildingh
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3. Gui
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اساتی��د دانشگ��اه ،صاحب نظران و فعاالن حوزه بانوان بودند که رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با
موضوع ،دارا بودن سمت های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه ورزش و بانوان آسیب دیده اجتماعی از جمله
شاخص های انتخاب فهرست اولیه صاحب نظران بود .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی ،1با
انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده بود .اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع
نظ��ری برابر ب��ا  16نفر به دست آمد .اشباع نظری زمانی رخ می دهد که محقق نمی تواند اطالعات بیشتری را به
موارد قبلی اضافه کند و شاهد الگوهای تکراری داده ها خواهد بود .در این وضعیت نمونه گیری خاتمه می یابد،
چ �را ک��ه نمونه های بیشتر به بسط تحقیق و تبیی��ن بیشتر آن کمکی نمی کنند .گفتنی اس��ت که به جهت نو بودن
تحقی��ق و محدودی��ت احتمالی داده ها ،از رویک��رد مثلث سازی 2استفاده شد .مثلث سازی ب��ه فرایند استفاده از
رویکردها و منابع گوناگون جهت جمع آوری اطالعات در تحقیق اطالق می شود (اسکینر ،ادواردز و کوربت،3
 .)2014ب��ا توجه به استفاده از شی��وه مثلث سازی (استفاده از منابع چندگانه) در این تحقیق از منابع متنوع برای
جمع آوری اطالعات بهره گیری شد.

شکل  :1فرایند استفاده از رویکردها و منابع گوناگون جهت جمع آوری اطالعات الزم پژوهش

ع�لاوه بر این ،در پژوهش حاض��ر جهت سنجش روایی از معیارهای اسکینر ،ادواردز و کوربت ( )2014که
در جدول  1به آن اشاره شده است ،استفاده شد.

1. Non probability
2. Triangulation
3. Skinner, Edwards & Corbett
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جدول  :1روش های اطمینان از روایی
روش های اطمینان از
روایی

نحوه اجرا در این پژوهش

درگیری طوالنی مدت

افزایش حساسیت نظری ،مشارکت عملی و ارتباط با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های محقق

مشاهده پایدار

مشارکت عملی محقق و حضور در محیط مشارکت و اکتشاف جزئیات تجارب مشارکت کنندگان

بازرسی مجدد مسیرکسب
اطالعات

انجام بازرسی ادواری اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان از
صحت ،توسط محقق و یک همکار (دانشجوی دکتری) آشنا به موضوع مورد پژوهش

چک کردن با مشارکت
کنندگان

بررسی اطالعات به دست آمده به کمک گروه تحقیق و نظرسنجی از مصاحبه شوندگان در خصوص نتایج

مثلث سازی

استفاده از منابع متعدد برای جمع آوری داده ها

مقایسه مستمر

مقایسه داده های به دست آمده از منابع مورد بررسی با سایر منابع به صورت مستمر در تمام طول تحقیق

ب �رای محاسب��ه پایایی با روش تواف��ق درون موضوعی دو کدگذار ،از یک متخص��ص جامعه شناس در حوزه
ورزش بان��وان که در مراح��ل انجام پژوهش حضور داشت و از آگاهی مناسب��ی در زمینه این پژوهش برخوردار
بود ،درخواست شد تا به عنوان همکار در کدگذاری تحقیق شرکت کند .آموزش ها و فنون الزم جهت کدگذاری
ب��ه همک��ار تحقی��ق انتقال داده شد .سپس محقق��ان به همراه همکار ،ب��ه عنوان نمونه دو م��ورد از مصاحبه ها را
کدگذاری کردند و درصد توافق درون موضوعی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

مطاب��ق داده های ج��دول  ،2تعداد کل کدهای به ثبت رسیده معادل  89ک��د و تعداد کل توافقات بین کدها
مع��ادل  60می باشد .همچنین ،پایایی بین کدگ��ذاران برای مصاحبه های انجام گرفته در این پژوهش معادل 71
درص��د اس��ت .لذا با توجه به این که میزان پایایی بیشتر از  60درصد می باشد ،قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد
تأیید است و می توان گفت که میزان پایایی تحلیل مصاحبه کنونی مناسب می باشد.
جدول  :2محاسبه پایایی
ردیف

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

کدهای مورد توافق

پایایی

1

5

41

18

0/87

2

10

48

22

0/91

89

40

0/89

جمع
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سرانج��ام جه��ت تجزیه و تحلیل داده ه��ا در مرحله کیفی از تحلی��ل روایت استفاده شد .گفتن��ی است که کلیه
تحلیل های آماری با کمک نرم افزار  Maxqdaنسخه  12انجام گرفت.

یافتههایپژوهش
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در ای��ن بخ��ش کدهای استخراج شده و مؤلفه های مربوط به هر یک از آن ها و در نهایت نظریه توسعه برند
ارائه خواهد شد؛ به گونه ای که پس از تجزیه و تجلیل صورت گرفته این امکان وجود دارد تا به سؤاالت اصلی
و فرعی مطرح شده پاسخ داده شود.
نخستین گام در ساخت نظریه زمینه ای ،انجام کدبندی باز است .کدبندی باز از نظر واحد تحلیل به صورت
سط��ر ب��ه سطر ،عبارت به عبارت ،پاراگراف به پاراگراف یا به ص��ورت صفحه جداگانه انجام می شود .چنان چه
واحد کدبندی ،سطر باشد ،به هر یک از سطرها یا جمله ها ،مفهوم یا کدی الصاق می شود .این کدها یا مفاهیم
بای��د بتوانند حداکثر فضای مفهومی و معن��ای آن را اشباع کنند .در این مرحله ،تمام اطالعات کدبندی می شود
(کریوگ��ر و نیوم��ن .)2006 ،1در کدبندی اولیه محق��ق براساس واحد کدبندی ،به ه��ر واحد مورد نظر یک کد
(مفه��وم ،نام ،برچسب) الصاق می کند .مفاهیم یا کدهای ب��ه دست آمده در این مرحله ،سنگ بنای مقوله های
عمده بعدی و نیز اجزای اصلی مدل سه شاخگی در حال ظهور را شکل می دهد (محمدپور .)1392 ،حال که
کلیه داده ها کدبندی و کدها یا مفاهیم اولیه متعددی ساخته شدند ،مرحله دوم کدبندی باز آغاز می شود .محقق
در ای��ن مرحله ب��ا متون خام کار ندارد ،بلکه ب��ا مفاهیمی که تولید کرده است ،سروک��ار دارد .هدف این مرحله
از کدبن��دی باز که به کدبن��دی «متمرکز» موسوم اس��ت ،تولید و استخراج مقوله های عم��ده است (محمدپور،
 .)1392در جدول  ،3نحوه کدبندی سطح اول (اولیه) و سطح دوم (متمرکز) با عنوان درک معنای تدوین الگوی
کارب��ردی جایگ��اه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ای �ران آمده است .به موجب نتایج این
جدول ،با تحلیل متن مصاحبه ها و پس از مفهوم پردازی در مرحله کدبندی باز 89 ،مفهوم اولیه (سطح اول) و
 13مقوله عمده (سطح دوم) شناسایی شد.
کدبندی محوری
مرحله دوم کدبندی داده ها به کدبندی «محوری» موسوم است .در این مرحله ،مقوله ها به صورت یک شبکه
ب��ا ه��م در ارتباط قرار می گیرند .همچنین این مرحله مشتمل بر ترسیم یک نمودار است که «الگوی کدگذاری»
نامی��ده می شود .الگوی کدگ��ذاری ،روابط میان عوامل زمین��ه ای ،عوامل رفتاری و عوام��ل ساختاری را نمایان
می کند (کریوگر و نیومن .)2006 ،این فرایند در نمودار  1نمایان شده است:

1. Kreuger & Neuman
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جدول  :3مفاهیم ،مقوالت عمده و مقوله محوری هسته استخراج شده از داده ه ها
مقوله
ردیف
اصلی

مقوله
فرعی

1

تدوین قوانین مناسب جهت بسترسازی برای ورزش بانوان

تدوین قوانین مناسب جهت بسترسازی

2

به روز رسانی قوانین ورزشی اتخاذ شده برای بانوان با توجه به
شرایط حاکم بر جامعه

به روز رسانی قوانین ورزشی با توجه به
شرایط حاکم بر جامعه

تصویب قانون پخش مسابقات بانوان از صدا و سیما

پخش مسابقات بانوان از صدا و سیما

فتوای علما و مراجع راجع به ورزش بانوان

فتوای علما و مراجع

ذکر بند تعیین بودجه مساوی برای ورزش بانوان و اقایان در
اساسنامه فدراسیون ها
مکلف کردن سازمان ها به فعال کردن بخش ورزش بانوان با
توجه به قوانین وضع شده
اصالح قانون حق خروج از کشور زنان متاهل به منظور حضور
در اردوها و مسابقات ورزشی

تعیین بودجه مساوی برای ورزش بانوان
و اقایان
فعال کردن بخش ورزش بانوان در
سازمان ها
اصالح قانون حق خروج از کشور زنان
متاهل
قرار دادن فضاهای طبیعی برای ورزش
بانوان

توسعه فضاهای گردشگری ورزش بانوان

توسعه فضاهای گردشگری ورزش بانوان

استاندارد سازی عوامل محیطی مانند کفپوش و  ...در ورزش
بانوان

استاندارد سازی عوامل محیطی مانند
کفپوش

1

افزایش کیفیت زندگی

افزایش کیفیت زندگی

2

تنوع دادن به زندگی به واسطه شرکت درفعالیت های ورزشی

تنوع دادن به زندگی

3

امکان برقراری روابط دوستانه در محیط های ورزشی

امکان برقراری روابط دوستانه

4

داشتن اندام متناسب

داشتن اندام متناسب

اقنای حس جلوه گری در محیط ورزشی (انجام رقابت های
ورزشی)

اقنای حس جلوه گری

مدیریت بهتر امورات خانواده

مدیریت بهتر امورات خانواده

بهبود سالمت جسمانی بانوان و به موازات آن باال رفتن سالمت
خانواده و جامعه

بهبود سالمت جسمانی

تدوین برنامه های بلند مدت از سوی مدیران برای ورزش بانوان

تدوین برنامه های بلند مدت

2

استفاده از مدیران زن در راس امور مربوط به ورزش بانوان

استفاده از مدیران زن

3

تغییر نگرش مسئوالن و مدیران نسبت به ورزش بانوان

تغییر نگرش مسئوالن و مدیران

3
4

6

عوامل زمینه ای

5

بسترهای قانونی و حقوقی

متن مصاحبه (نکات کلیدی)

گزاره های منطقی (کداولیه)

7
عوامل محیطی

1
2
3

انگیزه

5
6

1

5
6

عوامل مدیریتی

4

عوامل رفتاری

7

در اختیار قرار دادن فضاهای طبیعی برای ورزش بانوان

نگاه مساوی مدیران نسبت به ورزش بانوان
مدیران فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی و علوم به کارگیری
ورزشی
سلیقه ای عمل نکردن مدیران سازمان ها و فدراسیون ها در
مدیریت ورزش بانوان

نگاه مساوی مدیران نسبت به ورزش
بانوان
به کارگیری مدیران فارغ التحصیل رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی
سلیقه ای عمل نکردن مدیران
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مقوله
ردیف
اصلی

2

لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر ویژه مدیران ورزشی زن

برگزاری کارگاه های آموزشی

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای ترویج ورزش در میان
بانوان

آموزشی برای ترویج ورزش

4

تهیه و پخش برنامه های آموزشی از مراکز صدا و سیما

تهیه و پخش برنامه های آموزشی

5

برگزاری همایش های خانوادگی مانند همایش های پیاده روی

برگزاری همایش های خانوادگی

نبود تبعیض جنسیتی در تخصیص سهمیه های مربیگری جهت
شرکت در کالس های آموزشی بین المللی

نبود تبعیض جنسیتی در تخصیص
سهمیه های مربیگری

امنیت شغلی مربیان ورزش زن

امنیت شغلی

احساسی تصمیم نگرفتن مدیران زن در تصمیم گیری های
مدیریتی (با توجه به ویژگی های شخصیتی)

احساسی تصمیم نگرفتن مدیران زن

ایجاد و داشتن امید به آینده ورزش حرفه ای در بین ورزشکاران به
خصوص در ورزش بانوان

ایجاد و داشتن امید به آینده ورزش
حرفه ای

5

عدم ترک ورزش حرفه ای به دلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگی و
تاثیر بر شخصیت بانوان

عدم ترک ورزش حرفه ای به دلیل
فشارهای اجتماعی

1

تخصیص بودجه کافی به ورزش بانوان

تخصیص بودجه کافی

2

باالبردن بودجه ورزش همگانی در سازمان های مربوطه مانند
وزارت ورزش و جوانان

باالبردن بودجه ورزش همگانی

فراهم کردن بسترهای حمایت مالی بخش خصوصی از ورزش
بانوان

فراهم کردن بسترهای حمایت مالی
بخش خصوصی

هزینه کردن خانواده ها برای ورزش بانوان

هزینه کردن خانواده ها

رفع موانع مالی و اقتصادی برای حضور بانوان در مسابقات بین
المللی

رفع موانع مالی و اقتصادی

فراهم کردن بستر درآمدزایی باال بانوان از ورزش

فراهم کردن بستر درآمدزایی

عوامل آموزشی

1

برگزاری مستمرآموزش های همگانی به منظور ترویج فرهنگی
ورزش بانوان

آموزش های همگانی

3

1

عوامل رفتاری
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مقوله
فرعی

متن مصاحبه (نکات کلیدی)

گزاره های منطقی (کداولیه)

عوامل جنسیتی  -شخصیتی

2
3
4

5
6

عوامل ساختاری

4

عوامل اقتصادی (مالی)

3
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ردیف

مقوله
اصلی

مقوله
فرعی
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1

انتخاب مدیران با توجه به شایستگی های مدیریتی

انتخاب مدیران با توجه به شایستگی
های مدیریتی

2

الگو سازی بانوان ورزشکار

الگو سازی بانوان ورزشکار

برگزاری جشنواره های ورزشی متنوع و مستمر به منظور
استعدادیابی ورزشی بانوان

برگزاری جشنواره های ورزشی

سناریو نویسی ورزش بانوان در افق های چند ساله

سناریو نویسی ورزش بانوان

شناسایی نقاط قوت و ضعف ورزش بانوان

شناسایی نقاط قوت و ضعف

6

همگانی کردن ورزش بانوان در کشور

همگانی کردن ورزش بانوان

7

تشکیل و حمایت از سازمان های مردم نهاد (سمن) در بحث
ورزش بانوان

تشکیل و حمایت از سازمانهای مردم
نهاد

1

انتخاب افراد متخصص در برنامه های ورزش بانوان

انتخاب افراد متخصص

2

به کارگیری مربیان متخصص برای آموزش ورزشی بانوان

به کارگیری مربیان متخصص

باال بردن ظرفیت های آموزشی برای آموزش مربیان

باال بردن ظرفیت های آموزشی

دعوت و استخدام مربیان خارجی مشهور برای آموزش و رشد
ورزشکاران

دعوت و استخدام مربیان خارجی
مشهور

5

استخدام مربیان زن در بوستان ها وفضاهای سبز برای آموزش
بانوان در این مکان ها

استخدام مربیان زن در بوستان ها و
فضاهای سبز

1

تدوین و اجرای برنامه های مشخص استعدایابی ورزش بانوان

اجرای برنامه های مشخص
استعدایابی

2

اصالح جو مردانه مجمع ها و هیئت های ورزشی در انتخابات

اصالح جو مردانه در انتخابات

شفافیت و نظارت در اجرا و تخصیص بودجه اختصاصی ورزش
بانوان در سازمان های مربوطه

شفافیت و نظارت در اجرا و تخصیص
بودجه

نظارت و ضمانت اجرایی در اجرای برخی قوانین مرتبط با
تغییرنگرش جنسیتی در ورزش

ضمانت اجرایی در اجرای برخی
قوانین مرتبط با تغیرنگرش جنسیتی

تنظیم ساختار و چارت انتخاب مدیران ورزشی

تنظیم ساختار و چارت انتخاب مدیران

اجرای برنامه های ویژه ورزش همگانی بانوان جهت باال بردن
تندرستی آنها

اجرای برنامه های ویژه ورزش
همگانی بانوان جهت باال بردن
تندرستی آنها

راهبرد های مؤثر

متن مصاحبه (نکات کلیدی)

گزاره های منطقی (کداولیه)

3
4
5

4
5
6

عوامل ساختاری  -اجرایی

3

عوامل ساختاری

4

منابع انسانی
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شکل  :1مدل مفهومی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

بحث و نتیجه گیری

ب��ا مطالعه ورزش در دنیا ط��ی بیست سال گذشته می توان دریافت که انقالبی واقعی در ورزش زنان رخ داده
است .توجه به ورزش جزء الینفک نهضت زنان به شمار می رود و همین امر دورنمای جدیدی را در زمینه تالش
انس��ان گش��وده است .ما می توانیم جایگاه فعل��ی و مشکل احتمالی ورزش زنان را در آین��ده با نگاهی به الگوی
عملک��رد ورزشی زنان ،درست مانند هر پدیده بیولوژیکی دیگر ،تص��ور کنیم .به عبارت دیگر ،پیشرفت ورزش
زن��ان چیزی شبیه منحن��ی سینوسی است .طی سال  های متمادی ،سطح فعالی��ت و عملکرد ورزشی زنان بسیار
مح��دود بوده است .شرکت کنندگان نخبه نی��ز بسیار کم بودند و از لحاظ کیفی هم در سطح پایینی قرار داشتند،
ام��ا ط��ی بیست سال گذشته سرعت پیشرفت ورزش زنان بسیار چشمگیر شده است؛ به طوری که ورزش بانوان
به عن��وان یک عامل توسع��ه یافته در یک کشور در نظر گرفته می شود (اتقی��اء و همکاران .)1393 ،پژوهشگران
اجتماعی معتقدند كه بانوان ،بنیان اصلی خانواده را شكل می دهند و نادیده گرفتن ورزش از سوی آنان به غیر از
چالش های جسمی -حركتی و روحی -روانی برای این قشر ،مشكالتی برای خانواده و جامعه به وجود می آورد.
ورزش م��ی توان��د اثرات بیشتری بر بانوان آسی��ب دیده اجتماعی بگذارد ،زیرا نگاه جامع��ه به بانوان آسیب دیده
اجتماعی نگاه مثبتی نیست و افراد سعی می کنند از آنها دوری بگیرند و حتی به اطرافیان خود نیز توصیه می کنند
که از بانوان آسیب دیده اجتماعی دور باشند و هیچ گونه ارتباطی بین آنها نباشد.
نتای��ج ب��ه دست آمده با یافته ه��ای پژوهش های اسماعیل��ی و همک��اران ( )1398و نورعلی وند و همکاران
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( )1397همخ��وان ب��وده است .نقطه اشتراک پژوهش ه��ای انجام شده ،بحث توسع��ه ورزش بانوان بوده که با
توج��ه به شاخ��ص های توسعه یافتگی تدوین گردیده است .حضور زن��ان در ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی
ت��ا حد زیادی می  تواند جایگاه وی��ژه ای در عرصه بین المللی برای کشور ایجاد کن��د .موفقیت برای ورزشکاران
ی��ک کشور در رقابت های جهانی و المپیک به ط��ور کلی تقویت کننده وجهه و اعتبار آن کشور در جهان خواهد
ب��ود و اهمی��ت این نقش در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه بسیار زیاد است .عوامل زیادی وجود دارند که
بان��وان را به ورزش ترغیب م��ی کنند و در توسعه اثرگذار هستند .یکی از آنها ،عوامل فردی است که بانوان برای
آنه��ا اهمی��ت خاصی قائل هستند و بیشتر با عوامل روانشناختی ارتباط دارن��د .چنان چه بانوان به عنوان نیمی از
جمعی��ت جامع��ه و عاملی بسیار تاثیر گذار در خانواده در جه��ت تحکیم بنیان آن و جامعه ،از عزت نفس کافی
برخ��وردار باشن��د ،می توانند با سالمتی کامل و انگیزه باال -ناشی از داشتن یک بدن سالم و مهمتر ازآن تناسب
ان��دام مناسب -در توسعه کشور ی��ک رکن اساسی به شمار آیند .این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که فضای
الزم و کافی در اختیار بانوان باشد .فضای الزم برای ورزش بانوان مستلزم زیر ساخت های مناسب است .از این
رو ،اگ��ر برای نیمی از جمعیت کشور امکان��ات و زیر ساخت های الزم فراهم شود ،بدون شک می تواند اثرات
مثبت��ی بر شاخ��ص های توسعه داشته باشد ،چرا ک��ه زیر ساخت های مناسب یکی از نم��اد های توسعه است.
الزم اس��ت که بستر مناسب برای تصویب قوانین در جهت کمک به پیشرفت ورزش بانوان فراهم شود که تحقق
ای��ن مه��م ،همکاری بخش های مختلف جامعه را می طلبد .قوانی��ن دست و پاگیر باید حذف و قوانین حمایتی
تصوی��ب شوند تا بان��وان به راحتی بتوانند مشارکت های فردی و گروه��ی در بخش ورزش و فعالیت های بدنی
داشت��ه باشن��د و در نهایت سطح سالم��ت جامعه ارتقا یابد .بدیهی است که این ام��ر زمانی تحقق خواهد یافت
ک��ه در جامع��ه فرهنگی س��ازی الزم انجام گیرد و بدون فراهم کردن بستره��ای فرهنگی موفقیبت خاصی کسب
نخواهد شد (ناتیونل.)2014 ،1
«نظری��ه یادگی��ری اجتماع��ی» معتق��د است که رفتار انس��ان ،نتیج��ه یادگیری است و حمای��ت اجتماعی
اف �رادی ک��ه دیگ �ران مهم هستند باع��ث تقویت یا ممانع��ت از انجام رفت��ار می شود .در ای��ن بررسی مطابق
چهارچوب ه��ای نظ��ری فوق ،تأثی��ر حمایت اجتماعی از فعالی��ت های ورزشی زنان توسط ه��ر دو گروه زنان
ورزشک��ار و غیر ورزشک��ار مورد تأکید ق �رار گرفته است .دیگر ای��ن که خود ارزیابی اف �راد از سودمندی های
م��ورد نظ��ر می تواند در افزایش یا کاهش تمایل فردی مؤثر باش��د .از این رو می توان از عوامل متعدد اجتماعی
در بح��ث ورزش بانوان به عنوان «عوامل بازدارنده» نام ب��رد .همچنین باید اشاره داشت که فضا اساسا مفهومی
است که تحت تاثیر سلسله مراتب اجتماعی و مفهوم قدرت و سلطه قرار دارد .تفاوت ها نظم اجتماعی را تهدید
می کنن��د و قدرت ه��ا ت�لاش می کنند به یکسان سازی در می��ان شهروندان خود دست بزنن��د .یکی از تفاوت ها
نی��ز می تواند بح��ث دیدگاه اجتماعی حاکم بر جامعه باشد .برای یکسان س��ازی می توان تفاوت ها را شناسایی
و ب��ر اشتراک گ��ذاری ها تاکید کرد و بح��ث مشارکت ها را در نظر گرفت .مشارکت ورزش��ی یکی از موارد مهم
اجتماع��ی ب �رای بانوان است که از این طریق می توانند به جایگاه خ��ود در جامعه برسند و دیدگاه مردساالری و
1. Nationel
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تبعیض جنسیتی را در حوزه ورزش کاهش دهند .این مهم رمانی محقق می شود که یک کارگروه توانمند تشکیل
گردد و برنامه ریزی های مناسب در این زمینه صورت پذیرد و راهبردهای حمایتی الزم تدوین شود .برای تدوین
راهبردها می توان از نمونه های بین المللی موفق الگو گرفت.
در ادام��ه م��ی توان ب��ه عامل های موثر رفت��اری اشاره کرد .یکی از ای��ن عامل ها ،انگیزه اس��ت .انگیزه های
بسی��اری برای ترغیب بانوان به ورزش و فعالیت ه��ای بدنی وجود دارند؛ عواملی مانند باالرفتن کیفیت زندگی،
تناسب اندام مناسب و  ...با باال رفتن انگیزه بانوان برای ورزش کردن می توان ادعا کرد که نیمی از جامعه درگیر
ورزش خواهند شد و در سالم سازی فضای جامعه گام های مثبتی برداشته می شود .از عامل های موثر در ایجاد
انگی��زه ،مدیری��ت درست می باش��د .باید سعی گردد تا از ظرفیت های بانوان استف��اده و از ایده های خالق آنها
بهره گیری شود .وجود بانوان در امور مدیریت ،نشان از باالبودن ظرفیت های توسعه در یک کشور است(ابراهیم
آب��ادی .)1392 ،ب �رای ایجاد ای��ن ظرفیت های توسعه می ت��وان از آموزش های مناسب استف��اده کرد .از طریق
آم��وزش و توانمندسازی می توان ب��ه چنین دستاوردهای مهمی دست یافت و در جوامع بین المللی نیز به عنوان
ی��ک شاخ��ص توسعه از آن یاد کرد .گفتنی است که این مورد نیز نشان دهن��ده برابری جنسیتی می باشد و نتایج
حاصله با نتیجه پژوهش اسکار و همکاران ( )2018همسویی دارد.
نح��وه مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی ،مسئل��ه پیچیده ای است که عوامل زیادی در آن دخالت دارند.
مطالع��ات تجربی نشان داده که تفاوت های جنسی در زمره موان��ع فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت وجود
دارد .زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه با موانع بیشتری برای مشارکت در فعالیت های ورزشی مواجه اند .اینکه
زنان چه فعالیت های ورزشی را در اوقات فراغت انتخاب می کنند ،نیاز به بررسی همه عواملی دارد که به صورت
مثبت یا منفی (موانع) روی این انتخاب ها تأثیر می گذارند .با توجه به این مسئله که دختران جوان امروز ،مادران
فردای جامعه هستند و با وارد شدن در عرصه های مختلف و باال رفتن سطح تحصیالت و آگاهی نسبت به شأن،
منزل��ت و چهره زن مسلم��ان خواستار جایگاه حقیقی خود می باشند ،سالمت جسمانی و روانی آنها از اهمیت
بسزای��ی برخ��وردار است .همچنین ،دختران به عن��وان نیمی از منابع انسانی و تأثیر گ��ذار در توسعه اجتماعی و
اقتصادی هر کشور حائز اهمیت اند .خوشبختانه طی سالیان اخیر مسوالن توجه خوبی به ورزش بانوان داشته اند
و ایج��اد معاون��ت ورزش بان��وان در وزارت ورزش و جوانان و تعیین مسئول ورزش بان��وان به منظور رسیدگی به
امور بانوان در هر یک از فدراسیون ها از اقدامات مثبت بوده است .بدیهی است که تخصیص منابع مالی کافی
می تواند در این روند اثرات قابل توجهی بگذارد و منابع انسانی متخصص و مشترک بین آقایان و بانوان می تواند
امری مثبت وقابل توجه باشد .این موارد زمانی تحقق خواهند یافت که راهبردهای های الزم شناسایی و به اجرا
دربیایند که در این صورت ورزش بانوان به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی رخ نمایان خواهد ساخت.
بدی��ن ترتی��ب ،پیشنهاد می شود که عوامل ساختاری و اجرایی در حوزه بان��وان مورد بازبینی قرار گیرد .سعی
ش��ود ک��ه در بدنه و ساختار ورزش از بانوان بیشتر استفاده شود و برخی برنامه های تخصصی برای بانوان در نظر
گرفت��ه ش��ود .انگیزه های الزم برای بانوان فراهم شود تا احساس متنوع ب��ودن در زندگی را داشته باشند و کیفیت
زندگی بهتری را تجربه کنند ،چرا که در این صورت می توانند مدیریت بهتری در امورات خانواده داشته باشند.
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