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چکیده
هدف :هدف تحقیق حاضر بررسی مشکالت ورزش قهرمانی زنان استان گیالن بود.
روششناسی :تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف ،کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطالعات ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه
آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیالن در سطح ملی ،بین المللی ،لیگ برتر و مربیان ،کارشناسان ورزش ،نایب
رئیسان هیأتها و داوران زن بودند .نمونه آماری شامل  033نفر بود که به صورت هدفدار انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه محقق ساختهای بود که روایی آن توسط استادان و متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و با ضریب 3/19
تأیید شد .از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای فریدمن ،یومن ویتنی ،کروسکال والیس و تی مستقل) جهت تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که عوامل مؤ ثر بر ورزش قهرمانی بانوان از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در پنج عامل اجتماعی ،اقتصادی،
مدیریتی ،فنی و شخصی شناسایی شدند .طبق اولویتبندی عاملها ،عامل اجتماعی و اقتصادی بیشترین اولویت و عامل شخصی
کمترین اولویت را کسب کرد .همچنین در بین سطوح مختلف تحصیلی و گروه های سنی تفاوت معناداری در اولویتبندی عوامل
مشاهده شد.
نتیجهگیری :زنان ورزشکار پتانسیل الزم برای رسیدن به سکوهای افتخار در ورزش قهرمانی را دارند ،ولی بدون وجود یک ضامن
اجرایی و رفع موانع موجود ،بخصوص مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،این اهداف ،دست یافتنی نخواهد بود .بهبود پوشش رسانهای
وجذب حامی مالی ،کاهش مشکالت اقتصادی ورزشکاران ،افزایش بودجه ،تغییر نگرش اجتماعی و افزایش حمایت اجتماعی از
ورزش قهرمانی و همچنین الگوسازی برای دختران ورزشکار جوان میتواند در رفع مشکالت ورزش قهرمانی بانوان استان راهگشا
باشد.
واژههای کلیدی :زنان ورزشکار  ،ورزش قهرمانی ،مشکالت اجتماعی  ،مشکالت اقتصادی ،استان گیالن.
*نویسنده مسئول :تلفن61990369211 :

E - mail: noshinbenar@yahoo.com
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مقدمه
امروزه عموم برنامهریزان اجتماعی در سطح جهان بر این عقیده هستند که اگر نیمی از جمعیت جامعه خود را از مشارکت
بازدارند ،به توسعه نایل نخواهند آمد (صداقتی فرد و ارجمند .)9031 ،اندیشه استقالل و قدرت تصمیمگیری به نوعی در زنان
امروز دنیا شکل گرفته است که دخالت در امور اجتماعی و شرکت در فعالیتهای زندگی از تقاضاهای اولیه آنان است ،به گونهای
که اندیشه دستیابی به قدرت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی از ویژگیهای بارز زنان امروز بهشمار میرود (کردی.) 223: 9039،
امروزه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی پر رنگتر از گذشته شده است ،اما متأسفانه حضور آنها در فعالیتهای ورزشی محدود
است ،ورزش میتواند زمینهای برای حضور زنان در اجتماع باشد .البته هر چه این حضور در سطوح باالتر و مهمتر ورزشی صورت
گیرد ،اهمیت و نقش زنان را بیشتر نمایان خواهد کرد .ورزش به عنوان یک وجه مشترک جهانی نقش عمده ای در طول زندگی
انسان بازی میکند.
وید )2339( 9از جنبههای متفاوت به برنامههای توسعه ورزش در کشورها پرداخته و بیان کرده است که سازمانهای ورزشی
هنگام تدوین برنامههای بلند مدت خود نمی توانند به برنامهها و سیاستهای باالدستی خویش بیتوجه باشند .وی در این
خصوص توجه به سیاستهای کلی دولتها را بسیار مهم دانسته است .امروزه ورزش از نقش نمادین خود پای را فراتر گذاشته و
بهصورت بخشی از زندگی بشر در آمده است .البته این مسئله در مورد زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است .بدون شک سالمت
و شادابی افراد جامعه ،به خصوص زنان ،از طریق تقویت بنیه جسمی و روحی آنها میسر میشود و پرداختن به ورزش به صورت
اصولی و علمی و در سطوح باال ،تحوالتی در افراد جامعه ایجاد میکند که دگرگونیهای مثبتی بر شخصیت زنان و دختران
ایجاد خواهد کرد .با این حال ،شاهد هستیم که زنان طبقات پایین اجتماعی – اقتصادی از سطوح فعالیت کمی برخوردارند و
اوقات فراغت خود را بیشتر صرف تماشای تلویزیون میکنند( بال 2و همکاران .) 2332 ،در هر جامعه زنان قشر عظیمی را تشکیل
میدهند که مسئولیت خانه و تربیت فرزندان بر دوش آنهاست .اگر زنان جامعهای از نظر جسمی و در نتیجه روحی در شرایط
مناسبی نباشند ،اثر آن را در خانواده و جامعه میتوان مشاهده کرد .ورزش زنان ،از بارزترین نمودهای فرهنگی هر جامعه است
که غفلت از آن میتواند نظام فرهنگی جامعه را با مشکل مواجه کند (گائینی.)9039 ،
با وجود این ،در بسیاری از کشورها موانعی در راه گسترش ورزش زنان وجود دارد که میتوان به مشکالت سیاسی ،موانع
اقتصادی ،خط مشی دولتها در اولویت ندادن مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی و عدم همسویی مطلوب رسانهها با ورزش
زنان اشاره کرد (جعفری مقدم .) 9032،از دیگر مشکالت پیشروی ورزش بانوان ،شفاف نبودن وظایف و مشخص نبودن جایگاه
ورزش بانوان در میان ادارات ورزش و جوانان و همچنین بها ندادن به مکانهای ورزشی مخصوص بانوان و حمایت نکردن حامیان
مالی است که باعث کندی جریان پیشرفت و نداشتن انگیزه در ورزش بانوان شده است .موارد اشاره شده تنها بخشی از مشکالت
پیش روی ورزش بانوان است ،همانطور که شاهدیم ،علمای تعلیم و تربیت هنوز به ورزش همچون منبعی برای ایفای نقشهای
مردانه مینگرند ،بنابراین تصویر ذهنی فرسایندهای که از ورزش رقابتی موجود است ،به هیچ وجه با الگوی اجتماعی ترسیمشده
برای زنان سازش و هماهنگی ندارد (انور الخولی.) 932: 9030،
از طرفی ،تعهدات خانوادگی ،فشار سنگینی بر زنان وارد میکند؛ همچنین هنجارهای فرهنگی یا مذهبی در بسیاری از جوامع،
جایگاه زن را خانه میدانند و بر این باورند که ورزش ،آنها را از لطافت زنانه دور کرده و آنان را بیش از حد قوی هیکل و عضالنی
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خواهد کرد .بنابراین مشاهده میشود که چنین دیدگاهها و باورهایی مانع کسب جایگاه ایده آل در ورزش برای زنان میشود
(اُبراین.)2333 9،
تحقیقات انجامشده بیانگر این مطلب است که مشکالت زیادی برای موفقیتهای ورزشی زنان وجود دارد .احسانی و
همکاران( )9033نابرابری فرصت مربیگری ،کمبود فضای ورزشی ویژه زنان (به ویژه زنان مسلمان) ،نابرابری فرصتها برای
پرداختن زنان به ورزش حرفهای از نظر تعداد رشتههای ورزشی ،مشکالت اقتصادی و تبعیض در تخصیص اعتبارات به ورزش
بانوان را از دیگر مشکالت مربوط به بخش ورزش بانوان عنوان کردند .میناگان )2339(2یکی از راههای تأمین بودجه کافی جهت
انجام فعالیتهای ورزشی به ویژه فعالیتهای قهرمانی را ،جذب شرکتها و سازمانها جهت حمایت مالی دانست .تحقیقات
کویوال )9111(0در بررسی عدم پوشش رسانهای از ورزش زنان ،به این نتیجه رسید که زنهای شرکتکننده در ورزشها ،اغلب
با شیوهای تحقیرآمیز به تصویر کشیده میشوند .زنان اغلب به حاشیه برده میشوند و دیدهنشده و بیاهمیت درنظر گرفته
میشوند .زبان مورد استفاده در رسانهها ،ابزار قدرتمندی در تقویت تمایزهای جنسیتی است .همچنین کانینگهام)2330( 4
پوشش رسانهای ضعیف را مساوی با حضور پایین حامی و تعداد کم الگوهای زنده برای دختران جوان و ورزشکاران آینده دانست.
گومز 5و همکاران( )2393دالیل عدم مشارکت در فعالیتهای ورزشی  9119دانشجویی دانشگاه آلمریا در اسپانیا را موانعی از
قبیل زمان و نداشتن انگیزه ذکر کردهاند.
ورزش قهرمانی اهمیت و جایگاه خاصی دارد .موقعیت ورزش کشور بهویژه ورزش قهرمانی ،بهعنوان یکی از نهادهای اساسی
گسترش ورزش نزد اقشار مردم و جامعه بینالمللی بوده و ابزاری برای تحقق هدفهای راهبردی ،تحکیم وحدت ملی و افزایش
روحیه نشاط و شادمانی محسوب میشود (رضوی و همکاران .)9030 ،ورزش قهرمانی عبارت است از ورزشهای رقابتی و سازمان
یافتهای که با توجه به قوانین و مقررات خاص برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه و مدال انجام میشود .اهداف ورزش
قهرمانی شامل افزایش جمعیت ورزش قهرمانی ،بهبود کیفیت و کسب مدال در میدانهای بین المللی ،افزایش تعداد رشتههای
ورودی به بازیهای المپیک ،افزایش تعداد نفرات ورودی به بازیهای المپیک و حفظ و ارتقای جایگاه تیمهای ملی در رتبهبندیها
میباشد (قاسمی و همکاران .) 9031 ،استام و لمپرکت ) 2339( 2نیز بیان کردند که تعداد بیشتر مدالها در بازیهای المپیک
و سایر رویدادهای معتبر ،جایگاه یک کشور را نهتنها در جدول رتبهبندی رقابتها ،بلکه در عرصههای ساختاری ،سیاسی ،اجتماعی
و سالمتی نیز بهبود میبخشد و منجر به محبوبیت و افزایش وجهه کشور مذکور و نیز شناساندن آن به جهان میشود (.)2339
توسعه ورزش قهرمانی در هر کشور پیش زمینه کسب موفقیت در رقابتهای جهانی و المپیک است .حضور زنان بهعنوان بخش
مهمی از پیکره جامعه ما در عرصه ورزش قهرمانی ،ضرورتی انکار ناپذیر است (مظفری و همکاران .)9019،ورزش قهرمانی،
عرصهای برای خودباوری و شکوفایی زنان و شکستن سمبلهای زن ستیزی در جامعه است .شناختهشدن یک زن بهعنوان یک
قهرمان و الگوی ورزشی ،مستحکم کننده جایگاه هویت زنان خواهد بود و آنان به دور از تفکرات جنسیتگرایانه و سرکوبکننده،
از ارزش و تواناییهای خود دفاع خواهند کرد.
حضور زنان در ورزش قهرمانی تا حد زیادی میتواند مشروعیت بینالمللی برای کشور ایجاد کند .موفقیت ورزشکاران یک کشور
در رقابتهای بینالمللی و المپیکی ،به طور کلی تقویتکننده وجهه و اعتبار آن ک شور در سطح جهانی خواهد بود .اهمیت این
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نقش در ایران به عنوان کشوووری در حال توسووعه ،بسوویار زیاد اسووت .زنان میتوانند در ایجاد این وجهه پا به پای مردان تالش
کنند .زنان در عرصه ورزش قهرمانی میتوانند زبان گویای فرهنگ و آداب رسوم ایرانی و اسالمی باشند .حضور زنان ورزشکار در
میادین بینالمللی و در عرصووه ورزش قهرمانی نشوواندهنده اهمیت نقش زن در جامعهاش میباشوود چرا که او این توانایی را
داشته تا نماینده کشور خود باشد و این حضور میتواند پایان دهنده ادعاهای موجود مبنی بر مهجور بودن زنان در ایران باشد.
امروزه این موضوووع اثبات شووده اسووت که مسوویر قهرمانپروری در ورزش قهرمانی کشووورها ،از نظام آموزش و پرورش آنها
میگذرد .روشهای شناخت استعدادهای ورزشی از طریق تعامل سازنده با نظام آموزش و پرورش ،نقش بسیار مهمی در توسعه
ورزش قهرمانی ایفا میکند و از عوامل مهم تسلط کشورهای پی شرفته در عرصههای بینالمللی است (خسروی زاده  .) 9032،از
نظر دابسون و گرارد )2339( 9برای ورزش نیز مانند سایر صنایع میتوان دو نوع سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت را متصور
شد .سرمایهگذاری روی ر شد و تو سعه بازیکنان در ردههای مختلف سنی ،جزو سرمایهگذاریهای بلندمدت نهادهای ورز شی
محسوب می شود .حال چنانچه این سرمایهگذاری بلندمدت بهطور نظاممند و مداوم توسط همه فدراسیونهای ورزشی کشور
انجام شود ،در آیندهای نه چندان دور ،ورزشکارانی بسیار با کیفیت برای نظام ورزش قهرمانی تربیت خواهند شد (خسروی زاده
.) 9032،
طبق شاخص استام و لمپرکت (  ،)2339مبنی بر این که تعداد مدالهای هر کشور در المپیک ،تحت تأثیر شاخصهای عمده
"میزان جمعیت" و "مدت عضویت در کمیته بینالمللی المپیک" است ،کشور ایران در هر دو شاخص جایگاه خوبی داشته
(جمعیت  34میلیون نفری و سابقه  24ساله عضویت در کمیته بینالمللی المپیک) ،همچنین استان گیالن در سال ،9019
دهمین استان پرجمعیت کشور بوده است (ویکی پدیا) .معاون توسعه ورزش بانوان گیالن ،قدمت ورزش بانوان گیالن را  24سال
اعالم کرد که با عضویت ایران در کمیته بینالمللی المپیک هم قدمت است (فارس نیوز).
در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در سال  ،19گیالن جزو استانهای درجه اول قرار گرفت .البته درجه استان بین  3استان درجه
اول ،در مکان هفتم بود (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران) .کسب  99مدال طال توسط بانوان گیالن در المپیاد سال ،9033
مقام سوم را برای استان گیالن به ارمغان آورد .همچنین گیالن به لحاظ کسب مدال از سوی بانوان ،موفق به کسب مقام دوم
در کشور شد .این آمار نشان میدهد که استان گیالن از نظر گرایش بانوان به ورزش در سطح قابلتوجهی قرار دارد  .همچنین
معاون توسعه ورزش بانوان گیالن اظهار داشت که در بازیهای آسیایی گوانگجو 53 ،ورزشکار گیالنی به این مسابقات اعزام شدند
که از این تعداد  99نفر را بانوان ورزشکار گیالنی تشکیل میدادند .عالوه بر آن  22درصد مدالهای بازیهای آسیایی گوانگجو
را بانوان بهدست آوردند که نشانه رشد ورزش در بین بانوان با تمام محدودیتهای موجود است( .فارس نیوز)
حال این سوال مطرح میشود که با وجود نقش تعیینکنندهای که بانوان ،به خصوص بانوان گیالنی در مطرح کردن و باالبردن
رتبه کشور دارند ،چرا حضور بانوان گیالنی در سطوح قهرمانی روند صعودی چشم گیری طی نمی کند؟ چه مشکالتی پیش روی
زنان ورزشکار استان در سطح قهرمانی وجود دارد؟ این کمبود یا کوتاهی از سوی مسئولین است یا عوامل دیگری مانند خانواده
ها ،مربیان و یا حتی خود ورزشکاران در آن دخیلاند؟ چه راهکارهایی را میتوان جهت رشد ورزش قهرمانی بانوان گیالن پیش
گرفت؟

با توجه به این که اولین عامل در توسعه و پیشرفت هر فرآیند ،شناسایی مشکالت و چالشهای پیش روی آن می باشد (ذوالعلم،
 ،)9034لذا محقق بر آن است تا موانع ورزش قهرمانی زنان را شناسایی کرده و آنها را بر حسب اهمیت و میزان تأثیرگذاری،
اولویتبندی کند و به بررسی تفاوت عوامل از دیدگاه ورزشکاران و مسئولین بپردازد .این اولویتبندی کمک خواهد کرد تا عوامل
مؤثرتر شناسایی ،و راه حلی برای آنها ارائه شود .برنامهریزی و ارائه راهکار برای رفع مشکالتی که در اولویت قرار دارند ،میتواند
1 - Dobson and Gerard
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در رسیدن به آرمانهای ورزش قهرمانی بانوان کمککننده باشد .امید است تا با بازشدن مسیر حرکت ورزش قهرمانی بانوان ،راه
برای ورزش و فعالیت بدنی در سایر سطوح نیز هموار شود .بنابراین تحقیق حاضر در تالش است تا به بررسی مشکالت ورزش
قهرمانی زنان استان گیالن بپردازد.
روششناسی
تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف ،کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی-پیمایشی است.
جامعه و نمونه :جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن باالی  93سال که در سطوح بینالمللی ،ملی و لیگ برتر فعالیت داشتند
و همچنین کلیه مسئولین زن اعم از مربیان ،داوران ،کارشناسان ورزش و نایب رئیسان هیاتها که درشهرستانهای استان مشغول
به فعالیت میباشد .با توجه به اینکه تعداد نمونههای تحقیق در روش تحلیل عاملی بر اساس تعداد متغیرها یا گویهها تعیین
میشود ( حداقل  2و حداکثر  93برابر گویهها ) ،تعداد گویه های پرسشنامه  23عدد است ،تعداد نمونه  5برابر تعداد سواالت
پرسشنامه میباشد که به صورت هدفدار (  033نفر) توزیع و جمعآوری شد.
ابزار پژوهش :به دلیل نبود پرسشنامه استاندارد ،ابتدا به بررسی کتابخانهای پیشینه پژوهش و پژوهشهای مرتبط پرداخته شد
و سپس با بیست و پنج نفر از ورزشکاران سطوح قهرمانی ،پیشکسوتان ،مربیان و داوران مجرب ،مصاحبه به عمل آمد .در نهایت
با بررسی نتایج مصاحبهها ،مطالعات کتابخانهای و پیشینه تحقیقات مرتبط ،موانع اولیه ورزش قهرمانی بهدست آمد که مبنای
تهیه پرسشنامه پژوهش قرار گرفت .پرسشنامه مشتمل بر 23سؤال و طیف  5ارزشی لیکرت بود .پرسشنامه حاوی  95سوال
برای ورزشکاران و  1سوال برای مسئولین در خصوص اطالعات شخصی و  23سؤال اصلی مشترک برای هر دو گروه بود .روایی
صوری و محتوایی آن توسط اساتید و متخصصین تأیید و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ  3/19تعیین شد.
روش آماری :دادههای گردآوری شده توسط آمار توصیفی و سپس آزمونهای آمار استنباطی بررسی شدند .در این پژوهش
ابتدا از آمار توصیفی جهت توصیف دادهها استفاده شد .برای شناسایی و استخراج عاملها و بارهای عاملی از روش تحلیل عاملی
اکتشافی ،جهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کالموگراف –اسمیرنوف (  ،) K-Sبرای مقایسه دیدگاه ورزشکاران و
مسئولین آزمون تی مستقل و یومن ویتنی و کروسکال و والیس و در نهایت به منظور رتبهبندی عاملها از آزمون فریدمن
استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،92در سطح معناداری ( ) P≤ 3/35مورد بررسی قرار
گرفت.
یافتهها
تحقیق حاضر بر روی  210نفر از ورزشکاران و مسئولین انجام شد که  920نفر ورزشکار و  903نفر مسئولین بودند.
جدول 9ـ اطالعات توصیفی ورزشکاران
ویژگیهای جمعیتشناختی

سن

وضعیت تأهل
سطح تحصیالت

گروهها

در صد فراوانی

 23و 93

33

 01و 21

95

 50و 43

5

مجرد

39/2

متأهل

93/4

زیر دیپلم و دیپلم

43/5
41

فوق دیپلم و لیسانس
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فوق لیسانس و باالتر
سابقه حضور در تیم ملی

93/5

با سابقه

02

بدون سابقه

24

طبق جدول  ،2نتایج آزمون  KMOنشان میدهد که تعداد نمونهها برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است.
جدول 2ـ نتایج آزمون  KMOو بارتلت
سنجش کفایت نمونه با KMO

آزمون بارتلت

3/303
خی دو

1203

درجه آزادی

9333

سطح معناداری

3/339

یکی از مهمترین نتایج این پژوهش ،ساخت ابزار مناسب جهت بررسی عوامل مشارکت ورزش قهرمانی بود .با استفاده از نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل اجتماعی ،اقتصادی ،شخصی ،فنی و مدیریتی به عنوان عوامل مشکالت ورزش قهرمانی شناسایی
شدند .در تحقیق حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر سوال  3/4تعیین شد .طبق اطالعات جدول شماره ( 0تحلیل
عاملی اکتشافی) ،مشخص شد که  52مؤلفه از  23مؤلفه تعیینشده در مشکالت ورزش قهرمانی بانوان استان گیالن مؤثرند4 .
سوال (برتری قدرت روابط بر ضوابط ،عملکرد ضعیف به دلیل حضور در مسابقات با پوشش اسالمی ،کم توجهی به تغذیه
ورزشکاران ،افزایش قدرت مربی به دلیل ضعف مدیریتی مسئولین) به دلیل پایین بودن بار عاملی مبنا حذف شدند و 52گویه
باقیمانده در  5عامل :اجتماعی ( 99سؤال) ،اقتصادی ( 3سؤال) ،شخصی ( 99سؤال) ،مدیریتی ( 99سؤال) و فنی ( 92سؤال)
طبقهبندی شدند.
همچنین نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف (آزمون طبیعی بودن) نشان داد که دادههای مربوط به عوامل اجتماعی ،اقتصادی،
مدیریتی و فنی ،غیرنرمال بوده ولی دادههای عامل شخصی نرمال است.
جدول 3ـ نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مشکالت ورزش قهرمانی زنان
بار عاملی

مؤلفههای اصلی
9

2

عامل اجتماعی
حضور کمرنگ تماشاگران موثر

3/21

پوشش رسانهای ضعیف و تبلیغات کم

3/23

توجه کم مسئوالن استان به ورزش قهرمانی

3/23

ناشناخته بودن الگوهای زن قهرمان

3/22

کمبود مطالعات علمی

3/20

حمایتهای کم جامعه از ورزش قهرمانی

3/22

کم ارزش تلقی شدن موفقیتهای بانوان

3/22

حضور کمرنگ حامیان مالی

3/52

توجه مسئوالن به چند رشته ورزشی خاص

3/54

کمبود بودجه تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان

3/52

فقدان روانشناس

3/49

عامل اقتصادی
3/22

مشکل هزینه رفت و آمد
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ضعف حمایت مالی بیمه ورزشی

3/29

مشکل خرید وسایل ورزشی

3/29

عدم تحقق وعدههای مالی و مبالغ قرارداد

3/53

عدم تأمین مالی بازنشستگان

3/50

مشکالت اشتغال

3/42

عدم اعتراض به ناداوریها به دلیل هزینه آن

3/45

عامل شخصی
ایجاد تنشهای روحی ناشی از مسابقه

3/39

حمایت کم والدین و یا همسر

3/23

تمایل کم خانواده جهت حضور دختران در اردو یا سفر ورزشی

3/22

احتمال آسیبدیدگی با ورود به ورزش قهرمانی

3/20

پایینبودن آمادگی روانی برای پذیرش تصمیمات تیم

3/20

بارداری و زایمان

3/53

تضاد ورزش قهرمانی و زن بودن

3/55

ایجاد خشونت و خلق و خوی و تیپ مردانه

3/59

ترس از افت تحصیلی

3/59

مشکل برقراری ارتباط با مربیان ( خصوصاً مربیان مرد)

3/5

قلمدادشدن ورزش قهرمانی به عنوان فعالیت مردانه

3/43

عامل فنی
آشنایی کم داوران زن با قوانین به روز ورزشی

3/23

تحصیالت نامتجانس مسئولین هیاتها

3/22

ضعف مهارتهای فنی در مربیان زن استان

3/29

ضعف و بی برنامگی در جلسات تمرین

3/2

کمبود داور زن ملی و بینالمللی در استان

3/52

کمتوجهی به معیارهای اخالقی و فرهنگی در مربیان

3/54

آمادگی کم ورزشکاران در بازیهای برون مرزی

3/54

چنددستگی ورزشکاران و مربیان

3/54

عدم تطبیق شرایط تمرینی و مسابقه

3/50

استفاده کم از مربیان تماموقت برای تیم

3/50

نظارت کم بر کار داوران

3/52

اعتماد کم ورزشکاران به تخصص مربیان مرد تا زن

3/43

تمایل کم هیأتها در معرفی ورزشکاران به تیم ملی

3/42

تعجیل در انتخاب یا حذف بازیکنان

3/44

بی تمرینی ورزشکاران در فصلهای خارج از مسابقه

3/44

آموزش پایهای ضعیف و غلط

3/49

عامل مدیریتی
فقدان اردوهای آمادگی

3/31

نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین

3/39

عدم تطبیق برنامهها با تقویم ورزشی

3/23

فقدان باشگاههای رسمی

3/23

فقدان لیگهای معتبر کشوری

3/22

ضعف امکانات از نظر کیفی و کمی

3/53

عدم حمایت از برنامههای طوالنیمدت

3/53

نظارت پایین بر تست دوپینگ

3/52

توجه به نتیجهگرایی در بازیها

3/52

ناتوانی در جذب ورزشکار و مربی خارجی

3/52

نبود کالسهای ارتقا برای مربیان داخلی

3/5
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اطالعات جدول  4نشان داد که اولویتبندی عاملها از دیدگاه کل آزمودنیها به ترتیب اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی ،فنی و
شخصی بود.
جدول  2ـ رتبهبندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه کل آزمودنیها
رتبه عاملها

عوامل

میانگین رتبه

9

اجتماعی

0/39

2

اقتصادی

0/41

0

مدیریتی

0/42

4

فنی

2/41

5

شخصی

9/34

درجه آزادی

خی دو

4

233/5

سطح معناداری

3/339

اطالعات جدول  5نشان داد که رتبه بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی زنان از دیدگاه ورزشکاران به ترتیب اجتماعی ،مدیریتی،
اقتصادی ،فنی و شخصی بود.
جدول  2ـ رتبه بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران
رتبه عاملها

عوامل

میانگین رتبه

9

اجتماعی

0/33

2

مدیریتی

0/44

0

اقتصادی

0/05

4

فنی

2/21

5

شخصی

9/32

درجه آزادی

خی دو

4

941/901

سطح معناداری

3/339

بر اساس اطالعات جدول  ، 2عامل اجتماعی و اقتصادی باالترین اولویت و به ترتیب عاملهای مدیریتی ،فنی و شخصی شناسایی
شدند.
جدول  0ـ رتبهبندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه مسئولین
رتبه عاملها

عوامل

میانگین رتبه

9

اجتماعی و اقتصادی

0/25

2

مدیریتی

0/41

0

فنی

0/23

4

شخصی

9/14

درجه آزادی

خی دو

4

943

سطح معناداری

3/339

طبق نتایج بهدست آمده از آزمون یومن ویتنی ،تفاوت اولویتبندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بانوان از نظر ورزشکاران و
مسئولین ،در هیچکدام از عوامل فنی اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی معنادار نبوده است.
جدول  1ـ بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران و مسئولین
M±SD

عوامل مشکالت
ورزش قهرمانی
اجتماعی

یومن ویتنی

9392

91

ورزشکار

مسئولین

0/30± 3/333

0/32± 3/321

مدیریت منابع انسانی در ورزش /پاییز و زمستان  /9312سال  /9شماره 9

اقتصادی

فنی

مدیریتی

z

-3/232

sig

3/543

یومن ویتنی

1392

z

-9/222

sig

3/222

یومن ویتنی

1003

z

-9/352

sig

3/331

یومن ویتنی

1130

z

-3/353

sig

3/015
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0/39 ± 3/225

0/25 ± 3/340

0/22 ± 3/350

0/01 ± 3/215

0/35± 3/33

0/20 ± 3/352

همچنین طبق نتایج آزمون تی ،تفاوت اولویتبندی عامل شخصی از عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بین ورزشکاران و مسئولین،
در سطح  3/35معنادار است.
جدول  1ـ بررسی تفاوت عامل شخصی از عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران و مسئولین
عوامل مشکالت ورزش قهرمانی

عامل شخصی

گروه

M±SD

ورزشکار

2/31± 3/354

مسئولین

0/90 ± 3/399

تی مستقل

درجه آزادی

-2/510

219

سطح
معناداری
3/39

طبق اطالعات جدول  ،1در بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بین گروههای مربوط به سؤاالت ویژگیهای فردی
ورزشکاران ،بین دو گروه از ورزشکاران با شغل ورزشی و غیر ورزشی در عامل اقتصادی تفاوت معناداری وجود داشت .همچنین
بین دو گروه از ورزشکاران در رشتههای با اعزام و بدون اعزام برونمرزی ،در عوامل اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود
داشت .در دو گروه از آزمودنیهای با و بدون سابقه حضور در تیم ملی ،تفاوت در عوامل مدیریتی و فنی معنادار بود.
جدول  1ـ بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بر اساس ویژگیهای فردی
گروهها بر حسب اطالعات
ویژگیهای فردی
با و بدون سابقه حضور در تیم ملی
با و بدون اعزام برونمرزی
ورزشکار شاغل و غیر شاغل

سطح

عوامل مشکالت ورزش قهرمانی

یومن ویتنی

Z

مدیریتی

2493

-2/991

3/304

فنی

2943

-0/301

3/332

اجتماعی

9302

-2/424

3/394

اقتصادی

9343

-2/441

3/394

اقتصادی

9001/5

-2/004

3/32

معناداری

بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی موانع و مشکالت ورزش قهرمانی زنان استان گیالن بوده است .در نتیجه این تحقیق اهمیت و
اولویت این موانع از دیدگاههای ورزشکاران و مسئولین مشخص گردید .با توجه به چالشهای فرهنگی و تحوالت سریعی که در

91

بنار و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /پاییز و زمستان  /9312سال  /9شماره 9

نقش زنان در اجتماع پدید آمده است ،امید به حضور فعال زنان در عرصه ورزش قهرمانی دور از ذهن نیست ولی در بیشتر مواقع
آنچه موجب دلسردی جامعه ورزشی زنان است ،مشکالت زیاد و یا کندشدن سیر رشد ورزش به دلیل وجود این مشکالت است
که با وجود تمام تالشها ،هنوز توانایی غلبه بر آنها را ندارند .هرچند مشکالت موجود ،طیف عظیمی را در بر میگیرد و چه بسا
ممکن است تمامی این عوامل هنوز شناسایی نشده باشن د ،در این تحقیق گریزی بر مشکالت موجود در مسیر ورزش قهرمانی
بانوان زده شده است .عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،شخصی ،مدیریتی و فنی به عنوان مشکالت عمده این قشر ورزشکار شناسایی
شدند که البته از نظر اهمیت یکسان نبودند .
نبود سوورمایهگذاری در زمینه اسووتعدادیابی ،اعتماد کم ورزشووکاران نسووبت به تواناییهای داوران و مربیان زن ،همچنین بر
سووورکارآمدن مدیرانی بدون تخصوووص و تجربه ورزشوووی کافی و توجه کم به معیارهای اخالقی ،از عمده مشوووکالت مدیریتی
مطرحشووده اسووت .طالبیان نیا و همکاران ( ،)9033عنوان کردند که توسووعه ورزش قهرمانی به توسووعه رفتار اخالقی نیاز دارد.
برنامهریزی های بلند مدت برایآموزش و آمادگی ورزشوووکاران ،مربیان و داوران و همچنین به کارگیری تجارب مدیران مجرب
میتواند در حل مشکالت مدیریتی راهگشا باشد.
نابسامانی امکانات و تمرینات و عدم برگزاری کالسهای ارتقا ،از جمله مشکالت فنی محسوب میشود که مسئولین باید به ارتقای
سطح آمادگی ورزشکاران ،تمرینات و امکانات و برنامهها ،با توجه به نیازهای به روز ورزشکاران اقدام کنند .احسانی و عزب دفتران
( )9032نیز نبود امکانات را به عنوان مهمترین عامل بازدارنده شرکت در فعالیتهای ورزشی دانستهاند .نبود حمایت از جانب
خانواده و نبود ایمنی روانی و نبود شناخت کافی از شرایط و ویژگیهای ورزش زنان از جانب اطرافیان و افراد مرتبط با ورزشکار
و اعتقاد به نامناسب بودن ورزش برای زنان به دلیل ایجاد تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در آنها ،از جمله مشکالت مهم
شخصی محسوب میشوند .همچنین نقدی و همکاران(  )9013طی تحقیقی نقش عوامل بازدارنده فیزیولوژیک را در عدم گرایش
زنان به ورزش قهرمانی مؤثر دانستهاند .موانع فیزیولوژیک که مربوط به ویژگیهای فیزیولوژیک ورزشکاران زن است ،شامل تاثیر
ورزش بر حجم عضالت ،هورمونها ،شکل بدن و چرخههای طبیعی بدن زنان است .ترس از این گونه تأثیرات ،همیشه به عنوان
مشکلی در ورزش قهرمانی زنان مطرح بوده است .ارتباط درست مسئولین با خانوادهها ،فرهنگسازی توسط رسانههای جمعی،
افزایش آگاهی نسبت به فواید ورزش قهرمانی و همچنین حمایت روانی و عاطفی توسط روانشناسان مجرب ،امکان حضور
ورزشکاران در رقابتهای برونمرزی و کسب افتخار توسط آنها را امکانپذیر میسازد.
مشکالت اقتصادی و اجتماعی از دیگر مشکالت شناسایی شده در مسیر ورزش قهرمانی بانوان بودند که نسبت به سایر عوامل از
اهمیت و اولویت باالتری برخوردار بودند .به نظر میرسد تفاوت در اولویت و اهمیت عوامل شناساییشده دالیل متعددی داشته
باشد؛ اهمیت عامل اجتماعی شاید بهدلیل نقش مهم محیط باشد و اینکه اجتماع ،نقشی مهم در آمادهسازی شرایط ورزشی
دارد .رسانه ها به عنوان یکی از عوامل اجتماعی در جامعه ما ،پل ارتباطی جامعه و مردم با ورزشکاران هستند .رسانه میتواند
چهره درستی از ورزش زنان ارئه دهد و شاید به دلیل محدودیتهای فرهنگی موجود ،رسانه هنوز نتوانسته این رسالت خود را
بهدرستی به انجام رساند .نابسامانی در بخش حامی مالی نیز هنوز بدون برنامه باقی است .مشکالت اقتصادی نیز همیشه گریبانگیر
ورزش بوده است .شاید در نظر نگرفتن بودجه کافی و یا عدم پیش بینی هزینهها ،اهمیت این مشکل را دوچندان کرده است .در
این میان ،مشکالت مدیریتی ،فنی و شخصی از اهمیت کمتری برخوردارند .به نظر میرسد کسب مقامهای برونمرزی توسط
بانوان کشورمان طی سالهای اخیر ،موجب انسجام ورزش بانوان شده و حضور ورزشکاران زن در سالهای اخیر در مسابقات
برونمرزی ،موجب افزایش تواناییهای مربیان و داوران نیز شده است و آنها با برنامهها و تمرینات مربیان خارجی آشنا شدهاند.
بنابراین این مشکالت در حال مرتفعشدن هستند .البته برگزاری مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی نیز نقش بهسزایی در
این آگاهی ها داشته است و دلیل آن التزام مربیان و داوران زن در برگزاری مسابقات قهرمانی بدون کمک و حضور آقایان است.
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همانطور که ذکر شد ،عوامل اجتماعی و اقتصادی در اولویتبندی عاملها ،باالترین اولویت را کسب کردند .از میان گویههای
عامل مشکالت اجتماعی میتوان به حمایتهای کم جامعه از ورزش قهرمانی ،کم ارزش تلقی شدن موفقیتهای بانوان ،فقدان
روانشناس جهت حل مسائل روانی ورزشکاران زن استان ،محدود شدن توجه مسئوالن استان به چند رشته ورزشی خاص و عدم
پوشش رسانهای مناسب اشاره کرد .عدم تأمین مالی مناسب موجب میشود مسئولین قادر به بهکارگیری امکانات ،تجهیزات و
مربیان سطح باال جهت آمادهسازی ورزشکاران نباشند و این امر موجب افت سطح آمادگی آنها میشود .بنابراین توجه بیشتر به
ورزش قهرمانی بانوان در بخش تأمین بودجه ،تقویت بعد عاطفی و روانی زنان ورزشکار قهرمان و برنامهریزی اختصاصی برای
کلیه رشتههای ورزشی که بانوان درآن فعالند ،میتواند در حل مشکل ورزش قهرمانی بانوان تأثیرگذار باشد.
همچنین عدم پوشش رسانهای مناسب از ورزش زنان ،یکی از مهمترین مشکالت عامل اجتماعی است .پخش رسانهای رویدادهای
ورزشی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه ورزش است تا جایی که از آن به عنوان سوقدهنده صنعت ورزش نام برده میشود
)الهی  ) 39: 9033،از آنجایی که ورزش زنان به خوبی ورزش مردان از حمایت رسانهها برخوردار نیست ،بنابراین نمیتواند
مخاطبان زیادی را بهعنوان تماشاگر تلویزیونی و یا طرفداران ورزشی داشته باشد .از طرف دیگر ،به دلیل پوشش رسانهای کمتر
و نداشتن پشتوانه خوب تماشاچی و طرفدار ،حامیان مالی کمتری نیز دارند( .قاسمی و همکاران  .) 933: 9031،در واقع یکی از
مهمترین عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده ،حمایت مالی ورزشی است (چوی 9؛ .)2399با توجه به این
موضوع ،برنامهریزی و تشکیل جلسات روابط عمومی سازمانهای ورزشی با رسانهها به خصوص تلویزیون ،در نظر گرفتن امتیازاتی
برای رسانهها و عقد قرارداد جهت پوشش رسانهای مسابقات قهرمانی زنان و همزمان تالش در جهت جذب حامیان مالی میتواند
منافع مالی و روحی زیادی به دنبال داشته باشد.
طبق نتایج اولویتبندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بانوان ،عامل اقتصادی جایگاه دوم را کسب کرد .عدم تحقق وعدههای
مالی و مبالغ قرارداد به ورزشکاران ،عدم تأمین مالی بازنشستگان و مشکل خرید وسایل ورزشی ،ضعف حمایت مالی بیمه از
ورزشکاران مصدوم و عدم تأمین بازنشستگان از گویههای عامل مشکالت اقتصادی میباشند .برنامهریزی مالی مناسب ،به مسئوالن
و دستاندرکاران ورزشی کمک میکند تا بار مالی سنگینی که به ورزشکاران و خانواده های آنان وارد میشود را تقلیل دهند.
همچنین پیشبینی امکانات ورزشی ،بهداشتی و رفاهی برای پیشکسوتان و ورزشکارانی که ممکن است به نحوی در مسیر قهرمانی
مشکالت جسمانی جبرانناپذیری را تجربه کنند ،میتواند اطمینان خاطری را مهیا کند ،چرا که با این کار ،آنها بعد از گذشتن
از مرحله اوج ورزشی ،تأمین مالی شده و طرد شده تلقی نمی شوند .در راستای رفع این موانع اگر سازماندهی به نحو مطلوبی
صورت گیرد ،باعث توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی و شکوفایی آن خواهد شد.
محققان در رشتههای مختلف ورزشی ،برای رسیدن به اطالعات ورزش قهرمانی مطالعات گستردهای انجام دادهاند .مطالعه ساختار
زمانی ورزشها ،بررسی فیزیولوژیکی ،آنتروپومتریکی ،روانشناختی و خلقی ورزشکاران برجسته ،علتیابی آسیب در ورزشهای
مختلف ،بررسی ارتباط بین متغیرهای مختلف ورزشها ،تهیه نیمرخ ورزشکاران برجسته و مقایسه ورزشکاران در سطوح قهرمانی
و سطوح پایینتر ،نمونههایی از مطالعات انجامشده در ورزش قهرمانی است (مارکوس و همکاران.) 2331 ،2
با این حال تحقیقات خاص در زمینه بررسی مشکالت قهرمانی بانوان صورت نگرفته است .بنابراین زمینه برای مقایسه این پژوهش
با تحقیقات پیشین محدود میشود .با شناسایی مشکالت اجتماعی و اقتصادی در صدر مشکالت ورزشکاران قهرمان زن استان،
طبق نتایج تحقیق حاضر ،باال بودن هزینه خرید وسایل ورزشی بهعنوان یکی از مشکالت شناسایی شد که با نتایج تحقیقات
قاسمی و همکاران ( ،)9031ناتالی کویوال ( ،) 9111احسانی و همکاران ( ) 9033و باقر زاده ( )9033همخوانی داشت .از دیگر
1 - Choi
2 - Marques
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مشکالت شناسایی شده ،مشکل حمایت کم جامعه از ورزش بانوان و عدم پوشش رسانهای بود که با تحقیق میرغفوری و همکاران
( )9033همخوانی داشت .اما مشکل کمبود بودجه با نتایج تحقیق امیر تاش ( )9033همخوانی نداشت .مشکل ناشناخته بودن
الگوهای ورزشی بانوان که با نتایج تحقیق ریتا ساینی )2392(9و میرغفوری و همکاران ( )9033همخوانی داشت و همچنین
مشکل عدم حمایت حامیان مالی که با تحقیق قاسمی و همکاران( )9031همسو بود.
از میان عوامل مربوط به مشکالت ورزش قهرمانی زنان ،تنها در عامل شخصی بین دو گروه ورزشکاران و مسئولین تفاوت معناداری
وجود داشت .این تفاوت بین دو گروه ورزشکاران و مسئولین در گویههای ،بارداری و زایمان ،مشکل برقراری ارتباط با مربیان
بهخصوص مربیان مرد ،حمایت کم والدین و یا همسر و تمایل کم خانواده جهت حضور دختران در اردو یا سفر ورزشی محرز بود.
قابل ذکر است که در اکثر گویهها ،میانگین مربوط به مسئولین باالتر از ورزشکاران بود که نشان میدهد این گویهها از نظر
مسئولین بهعنوان مشکالت ورزش قهرمانی ،اثرگذارتر بوده اند .دیدگاه متفاوت ورزشکاران و مسئولین در مورد اهمیت گویههای
عامل شخصی میتواند گویای این مطلب باشد که انتظارات حمایتی که ورزشکاران و مسئولین از خانواده و همساالن دارند با
یکدیگر متفاوت است .آموزشهای مستمر و بلندمدت از جانب صدا و سیما به عنوان مهمترین رسانه جمعی ،در بهبود وضعیت
ورزش قهرمانی میتواند کمککننده باشد.
نتایج بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه گروهها در قسمت ویژگیهای فردی پرسشنامه نشان داد،
بین دو گروه از ورزشکاران که دارای شغلی غیر از ورزش بودند و گروهی که ورزش تنها شغل آنها محسوب می شد ،در عامل
اقتصادی تفاوت معناداری مشاهده شد .این نتیجه منطقی به نظر میرسد ،چراکه افراد شاغل که از نظر مالی تأمین هستند،
نسبت به کسانی که درآمد شخصی ندارند و هزینههایشان را خانوادهها تقبل میکنند ،مشکالت اقتصادی کمتری داشته و بار
مالی کمتری را نیز حس میکنند.
در دو گروه از آزمودنی های با و بدون سابقه حضور در تیم ملی ،تفاوت در عوامل مدیریتی و فنی معنادار بود .در توضیح این
تفاوت این نکته حائز اهمیت است که شاید حضور در عرصه ورزش رقابتی در سطح برونمرزی به دلیل دارا بودن شرایط خاص
که نیازمند هماهنگی با قوانین و سطح ورزشی کشورهای دیگر می باشد ،نسبت به رقابتهای قهرمانی داخل ،دارای کیفیت و
کمیت متفاوت و ملموستری باشد .بین دو گروه از ورزشکاران در رشتههای با و بدون اعزان برونمرزی ،در عاملهای اجتماعی
و اقتصادی تفاوت معناداری گزارش شده است .هزینههایی که ورزشکاران هنگام اعزام متحمل میشوند و تفاوتهای مربوط به
شرایط اجتماعی با حضور در مسابقات برون مرزی بیشتر درک میشود؛ بنابراین تفاوتهای ذکرشده بهوجود میآید.
به طور حتم مشکالت و موانع دیگری نیز در مسیر بانوان ورزشکار وجود داشته که شناسایی و بررسی همه آنها در یک تحقیق
نمیگنجد ولی نکته حائز اهمیت این است که برای رفع آن نیاز به تالشی همهجانبه از سوی تمامی اعضای جامعه احساس
میشود که در این بین ،وظیفه اصلی بر دوش خود زنان است تا با تالش و پشتکار ،لیاقت و کفایت خود را در این حیطه بیش از
پیش به اثبات برسانند .شناخت نیازها و مشکالت در ورزش قهرمانی بانوان به برنامه ریزان ورزش قهرمانی کشور کمک خواهد
کرد تا تصمیمگیریهای اثربخش داشته باشند و از برنامهریزیهای غیر عملی و تحمیل برنامههای غیرقابل اجرا و غیرمنطقی
اجتناب کنند .امید است تا با برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای بهموقع و مناسب ،مسیر رشد و ترقی ورزش قهرمانی زنان هرچه
بیشتر هموار شود .باتوجه به مهمبودن نقش زنان درافتخارآفرینی برای این مرز و بوم ،نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه
احساس میشود .این تحقیق در مورد مشکالت ورزش قهرمانی بانوان استان گیالن است لذا پیشنهاد میشود تحقیقات مشابهی
در مورد ورزش آقایان هم انجام گیرد و نتایج این دو تحقیق با هم مقایسه شوند .همچنین پیشنهاد میشود تحقیقات مشابهی
در سایر استانها انجام شود و نتایج یافتهها با یکدیگر مقایسه شوند.
1 - Saini
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to analyze the existing problems in female
championship sports in Guilan province.
Methodology: It was an application research which uses descriptive-survey as its
methodology. The statistical population included all active female athletes- at national,
international, super league levels- in Guilan province as well as female coaches, sport experts,
board deputies and referees. Statistical sample were 300 people who were chosen by self
oriented way. A researcher made questionnaire which was approved by university professors
and experts and was tested by Cronbach’s Alpha coefficient (α =0.91) was the data gathering
tool. Descriptive and deductive statistical methods (Friedman, Mann-Whitney U, Kruskal
Wallis and independent variable) were also used for data analysis.
Results: The results indicate that influential factors in female championship sports fall into
social, economical, managerial, technical and personal categories. Prioritizing the factors, it
was found out that social and economical factors have the most and personal factor has the least
influence. A significant difference also exists among respondents with different educational
level and age groups in prioritizing the factors.
Conclusion: Female athletes have the potential to highest achievements in championship
sports, but only if there would be administrative support to overcome the obstacles especially
social and economic ones. Improvement in media coverage, attracting sponsors, decreasing
athletes' economical problems, increased budget, change in social attitude and increased social
support of championship sports as well as setting an example for young female athletes can
solve the issues of this sector of sports in Guilan province.
Key words: Female athletes, Championship sports, Social problems, Economical problems,
Guilan province.
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