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 29/92/9312: تاریخ پذیرش        22/1/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

 . بودهدف  تحقیق حاضر  بررسی مشکالت  ورزش  قهرمانی زنان  استان گیالن   هدف:

امعه ج پیمایشی است.-توصیفی ،کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطالعات ،تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف شناسی:روش

ب کارشناسان ورزش، نای آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیالن در سطح ملی، بین المللی، لیگ برتر و مربیان،

 اطالعات یآورجمع ابزار دار انتخاب شدند.نفر بود که به صورت هدف 033ها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل تأرئیسان هی

 19/3 بیضر با و کرونباخ یآلفاروش  با آن ییایپا و متخصصان و استادان توسط ای بود که روایی آنساخته محقق نامهپرسش

حلیل جهت تجزیه و ت (مستقل یت و کروسکال والیس ی،تنیو ومنی ،دمنیفر آزمونهایی )استنباطمار توصیفی و از آ .شد دییأت

 .شد استفاده ها داده

ثر بر ورزش قهرمانی بانوان از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در پنج عامل اجتماعی، اقتصادی، ؤنتایج نشان داد که عوامل م ها:یافته

ها، عامل اجتماعی و اقتصادی بیشترین اولویت و عامل شخصی بندی عاملی شدند. طبق اولویتمدیریتی، فنی و شخصی شناسای

دی عوامل بنتوه های سنی تفاوت معناداری در اولویکمترین اولویت را کسب کرد. همچنین در بین سطوح مختلف تحصیلی و گر

 مشاهده شد. 

 ضامن کی وجود بدون یول، دارند را یقهرمان ورزش در افتخار یهاسکو به دنیرس یبرا الزم لیپتانس ورزشکار زنان گیری:نتیجه

ای بهبود پوشش رسانه .بود نخواهد یافتنی دست ،اهداف نیا ،رفع موانع موجود، بخصوص مشکالت اجتماعی و اقتصادی و ییاجرا

ی از کاهش مشکالت اقتصادی ورزشکاران، افزایش بودجه، تغییر نگرش اجتماعی و افزایش حمایت اجتماع وجذب حامی مالی،

شا گت ورزش قهرمانی بانوان استان راهتواند در رفع مشکالسازی برای دختران ورزشکار جوان میورزش قهرمانی و همچنین الگو

 .باشد

 .شکالت اجتماعی ، مشکالت اقتصادی، استان گیالنم: زنان ورزشکار ، ورزش قهرمانی، های کلیدیواژه

 E - mail: noshinbenar@yahoo.com 61990369211 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه 

خود را از مشارکت جامعه نیمی از جمعیت بر این عقیده هستند که اگر ریزان اجتماعی در سطح جهان امروزه عموم برنامه 

گیری به نوعی در زنان اندیشه استقالل و قدرت تصمیم (.9031 ،)صداقتی فرد و ارجمند د آمدنبه توسعه نایل نخواه ،دندارباز

ای های زندگی از تقاضاهای اولیه آنان است، به گونهر امور اجتماعی و شرکت در فعالیتامروز دنیا شکل گرفته است که دخالت د

 (. 223: 9039)کردی، رودشمار میههای بارز زنان امروز باقتصادی و سیاسی از ویژگی ،دستیابی به قدرت اجتماعی اندیشه که

های ورزشی محدود ها در فعالیتسفانه حضور آنأاما مت شده است،از گذشته  ترپر رنگ های اجتماعیامروزه نقش زنان در فعالیت

تر ورزشی صورت ح باالتر و مهماجتماع باشد. البته هر چه این حضور در سطو زنان در ای برای حضورتواند زمینه، ورزش میاست

ش به عنوان یک وجه مشترک جهانی نقش عمده ای در طول زندگی ورز اهمیت و نقش زنان را بیشتر نمایان خواهد کرد. ،گیرد

  کند.انسان بازی می

 یورزش هاینسازما که است کرده انیب و پرداخته کشورها در ورزش توسعه یهابرنامه به متفاوت یهاجنبه از( 2339) 9دیو

 نیا در یو .باشند توجهیب یشخو یباالدست یهااستیس و هابرنامه به توانند ینم خود مدت بلند یهابرنامه نیتدو هنگام

فراتر گذاشته و  را امروزه ورزش از نقش نمادین خود پای .است دانسته مهم اریبس را هادولت یکل یهااستیس به توجه خصوص

المت بدون شک س .البته این مسئله در مورد زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است .بشر در آمده استصورت بخشی از زندگی به

 شود و پرداختن به ورزش به صورتها میسر میبه خصوص زنان، از طریق تقویت بنیه جسمی و روحی آن ،عهو شادابی افراد جام

 ت زنان و دخترانهای مثبتی بر شخصیکند که دگرگونیایجاد مید جامعه ، تحوالتی در افرااصولی و علمی  و در سطوح  باال

 و برخوردارند یکم تیفعال سطوح از یاقتصاد – یاجتماع نییپا طبقات زنان شاهد هستیم که ،با این حال .خواهد کردایجاد 

قشر عظیمی را تشکیل  زنان جامعه در هر (. 2332 ،و همکاران 2بال )کنندیم ونیزیتلو یشاتما صرف شتریب را خود فراغت اوقات

ای از نظر جسمی  و در نتیجه روحی در شرایط هاست. اگر زنان جامعهدهند که مسئولیت خانه و تربیت فرزندان  بر دوش آنمی

ست ی هر جامعه ااز بارزترین نمودهای فرهنگ ،ورزش زنان .مشاهده کردتوان اثر آن را در خانواده و جامعه می ،مناسبی نباشند

  (.9039 ،)گائینی مواجه کندتواند نظام فرهنگی جامعه را با مشکل که غفلت از آن می

اسی، موانع مشکالت سیتوان به میوجود دارد که موانعی در راه گسترش ورزش زنان در بسیاری از کشورها  وجود این،با  

ها با ورزش سویی مطلوب رسانهورزشی و عدم همهای در فعالیت در اولویت ندادن مشارکت زنانها اقتصادی، خط مشی دولت

ورزش بانوان، شفاف نبودن وظایف و مشخص نبودن جایگاه  رویپیش مشکالت از دیگر (. 9032،)جعفری مقدم اشاره کرد زنان

حامیان حمایت نکردن های ورزشی مخصوص بانوان و ا ندادن به مکانورزش بانوان در میان ادارات ورزش و جوانان و همچنین به

موارد اشاره شده تنها بخشی از مشکالت است. شده پیشرفت و نداشتن انگیزه در ورزش بانوان  است که باعث کندی جریان مالی

 یاهنقش یفایا یبرا یمنبع چونهم ورزش به هنوز تیترب و میتعل یعلما ،طور که شاهدیمپیش روی ورزش بانوان است، همان

 شدهمیترس یاجتماع یالگو با وجه چیه به است، موجود یرقابت ورزش از که یاندهیفرسا یذهن ریتصو نیبنابرا ،دننگریم مردانه

   .( 932: 9030)انور الخولی، ندارد یهماهنگ و سازش زنان یبرا

 مع،جوااز  یاریبس در یمذهب ای یفرهنگ هنجارهای همچنین ؛کندیم  وارد  زنان بر ینیسنگ فشار ،یخانوادگ تعهدات ،از طرفی

 یو عضالن کلیه یقو حد از شیب را آنان و کردهدور  زنانه لطافت از را هاآن ،ورزشبر این باورند که  و دانندمی خانهرا  زن گاهیجا

                                                           
1 - Weed  

2 - Ball  
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 شودمیبرای زنان  ورزش درایده آل  گاهیجا مانع کسب ها و باورهاییدیدگاهشود که چنین بنابراین مشاهده می .کرد خواهد

 .(2333 9،براین)اُ

احسانی و  .داردهای ورزشی زنان وجود است که مشکالت زیادی برای موفقیتبیانگر این مطلب شده تحقیقات انجام

 یابر هافرصت ینابرابر ،(مسلمان زنان ژهیو به) زنان ژهیو یورزش یفضا کمبود ،یگریمرب فرصت یبرابرنا( 9033همکاران)

 شورز به اعتبارات صیتخص در ضیتبع و یاقتصاد مشکالت ،یورزش یهارشته تعداد نظر از یاحرفه ورزش به زنان پرداختن

مین بودجه کافی جهت أهای ت( یکی از راه2339)2میناگان .ندعنوان کرد بانوان ورزش بخش به مربوط مشکالت گرید از را بانوان

 تحقیقات. دانستحمایت مالی  جهتها سازمان ها و، جذب شرکترا های قهرمانیهای ورزشی به ویژه فعالیتانجام فعالیت

 اغلب ها،ورزش در کنندهشرکت یهازن به این نتیجه رسید که ،زنان ورزش از یارسانه پوشش عدم یبررس در( 9111)0والیکو

 رفتهگ نظردر تیاهمیب و نشدهدهید و شوندیم برده هیحاش به اغلب انزن. شوندیم دهیکش ریتصو به زیرآمیتحق یاوهیش با

 (2330) 4کانینگهامهمچنین . است یتیجنس یزهایتما تیتقو در یقدرتمند ابزار ،هارسانه در استفاده مورد زبان. شوندیم

. تدانسو تعداد کم الگوهای زنده برای دختران جوان و ورزشکاران آینده  حامیپایین  حضورمساوی با  ضعیف راای رسانه پوشش

 زدانشگاه آلمریا در اسپانیا را موانعی ا یدانشجوی 9119 های ورزشیدالیل عدم مشارکت در فعالیت( 3932)و همکاران 5گومز

 .ندال زمان و نداشتن انگیزه ذکر کردهقبی

های اساسی عنوان یکی از نهادبه ،ویژه ورزش قهرمانیکشور به موقعیت ورزش و جایگاه خاصی دارد.ورزش قهرمانی اهمیت 

های راهبردی، تحکیم وحدت ملی و افزایش تحقق هدف برای یابزار بوده و المللیاقشار مردم و جامعه بینورزش نزد گسترش 

 سازمان و یرقابت یهاورزش از است عبارت یقهرمان ورزش (.9030 ،)رضوی و همکاران شودمحسوب میشادمانی روحیه نشاط و 

 ورزش اهداف .شودیم انجام مدال و رتبه کسب و یورزش یرکوردها یارتقا یبرا خاص مقررات و نیقوان به توجه با که یاافتهی

 یهارشته تعداد شیافزا ،یالملل نیب یهادانیم در مدال کسب و تیفیک بهبود ،یقهرمان ورزش تیجمع شیافزا شامل یقهرمان

 هایبندرتبه در یمل یهامیت گاهیجا یارتقا و حفظ و کیالمپ یهایباز به یورود نفرات تعداد شیافزا ک،یالمپ یهایباز به یورود

 کیالمپ یهایباز در هامدال شتریب تعداد که کردند انیب زین(  2339) 2لمپرکت و استام (. 9031 )قاسمی و همکاران، باشدمی

 یاجتماع ،یاسیس ،یساختار یهاعرصه در بلکه ها،رقابتبندی رتبه جدول در تنهانه را کشور کی گاهیجا معتبر، یدادهایرو ریسا و

 .(2339) شودیم جهان به آن شناساندن زین و مذکور کشور وجهه شیافزا و تیمحبوب به منجر و بخشدیم بهبود زین یسالمت و

 خشب عنوانبه زنان حضور. است کیالمپ و یجهان یهارقابت در تیموفق کسب نهیزم شیپ کشور هر در یقهرمان ورزش توسعه

     ،ورزش قهرمانی (.9019)مظفری و همکاران، است ریناپذ نکارا یضرورت ،ینقهرما ورزش عرصه در ما جامعه کرهیپ از یمهم

ک عنوان یشدن یک زن بههای زن ستیزی در جامعه است. شناختهلباوری و شکوفایی زنان و شکستن سمبای برای خودعرصه

، کنندهگرایانه و سرکوبرات جنسیتبه دور از تفک آنان زنان خواهد بود وقهرمان و الگوی ورزشی، مستحکم کننده جایگاه هویت 

 های خود دفاع خواهند کرد.از ارزش و توانایی

 کشور کی ورزشکاران تیموفق .کند جادیا کشور یبرا یالمللنیب تیمشروع تواندیم یادیز حد تا در ورزش قهرمانی زنان حضور

شور آن اعتبار و وجهه کنندهتیتقو یکل طور به ،یکیالمپ و یالمللنیب یهارقابت در  نیا تیاهم. خواهد بود یجهان سطح در ک

                                                           
1 - O,brien 

2 - Meenaghan  

3 - Koivula  

4 - Cunningham  

5 - Gomez  

6 - Stamm and Lamprecht  
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 تالش مردان یپا به پا وجهه نیا جادیا در توانندیم زنان. اسووت ادیز اریبسوو ،توسووعه حال در یکشووور عنوان به رانیا در نقش

حضور زنان ورزشکار در توانند زبان گویای فرهنگ و آداب رسوم ایرانی و اسالمی باشند. ان در عرصه ورزش قهرمانی می. زنکنند

باشوود چرا که او این توانایی را اش میدهنده اهمیت  نقش زن در جامعهللی و در عرصووه ورزش قهرمانی نشووانالممیادین بین

 .موجود مبنی بر مهجور بودن زنان در ایران باشد عاهایادتواند پایان دهنده نده کشور خود باشد و این حضور میداشته تا نمای

 هاآن پرورش و آموزش نظام از ،کشووورها یقهرمان ورزش در یپرورقهرمان ریمسوو که اسووت شووده اثبات موضوووع نیا امروزه 

 توسعه در یمهم اریبس نقش ،پرورش و آموزش نظام با سازنده تعامل قیطر از یورزش یهااستعداد شناخت یهاروش .گذردیم

 از(.  9032، زاده یخسرو) است یالمللنیب یهاعرصه در شرفتهیپ یکشورها تسلط مهم عوامل از و کندیم فایا یقهرمان ورزش

 رمتصو را بلندمدت و مدتکوتاه یگذارهیسرما نوع دوتوان می عیصنا ریسا مانند زین ورزشبرای ( 2339)  9اردرگ و دابسون نظر

شد یرو یگذارهیسرما. شد سعه و ر ش ینهادها مدتبلند یهایگذارهیسرما  وجز ،یسن مختلف یهارده در کنانیباز تو  یورز

س همه توسط مداوم و مندنظام طوربه بلندمدت یگذارهیسرما نیا چهچنان حال. شودیم محسوب  کشور یورزش یهاونیفدرا

 زاده یخسرو) شد خواهند تیترب یقهرمان ورزش نظام یبرا تیفیک با اریبس یورزشکاران ،دور چندان نه یاندهیآ در شود، انجام

،9032 .) 

 عمده یهاشاخص ریثأت تحت، کیالمپ در کشور هر یهامدال تعداد که نیا بر یمبن ،(2339)  لمپرکت و استام شاخص طبق

 داشته یخوب گاهیجا شاخص دو هر در رانیا کشور، است "کیالمپ یالمللنیب تهیکم در تیعضو مدت" و "تیجمع زانیم"

 ،9019 سال در النیگ استان نیهمچن ،(کیالمپ یالمللنیب تهیکم در تیعضو ساله 24 سابقه و ینفر ونیلیم 34 تیجمع)

 سال 24  را النیگ بانوان ورزش قدمت الن،یگ بانوان ورزش توسعه معاون .(ایپد یکیو)بوده است  کشور تیپرجمع استان نیدهم

 (.وزین فارس) است قدمت هم کیالمپ یالمللنیب تهیکم در رانیا تیعضو با که کرد اعالم

استان درجه  3البته درجه استان بین  های درجه اول قرار گرفت.استان وجزگیالن  ،19در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در سال 

 ،9033گیالن در المپیاد سال  انوانمدال طال توسط ب 99(. کسب خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران) اول، در مکان هفتم بود

وفق به کسب مقام دوم بانوان، م سویهمچنین گیالن به لحاظ کسب مدال از  مقام سوم را برای استان گیالن  به ارمغان آورد.

 نهمچنی توجهی قرار دارد .ایش بانوان  به ورزش در سطح قابلدهد که استان گیالن از نظر گراین آمار نشان می .در کشور شد

ورزشکار گیالنی به این مسابقات اعزام شدند  53 ،های آسیایی گوانگجودر بازیکه  اون توسعه ورزش بانوان گیالن اظهار داشتمع

های آسیایی گوانگجو های بازیدرصد مدال 22عالوه بر آن  دادند.بانوان ورزشکار گیالنی تشکیل می نفر را 99که از این تعداد 

  (فارس نیوز) .های موجود استمحدودیتکه نشانه رشد ورزش در بین بانوان با تمام  ددست آوردنرا بانوان به

به خصوص بانوان گیالنی در مطرح کردن و باالبردن  ،ای که بانوانکنندهود نقش تعیینبا وجشود که می حال این سوال مطرح

چشم گیری طی نمی کند؟ چه مشکالتی پیش روی روند صعودی  در سطوح قهرمانی کشور دارند، چرا حضور بانوان گیالنیرتبه 

واده خاندیگری مانند  عواملزنان ورزشکار استان در سطح قهرمانی وجود دارد؟  این کمبود یا کوتاهی از سوی مسئولین است یا 

ن گیالن پیش توان جهت رشد ورزش قهرمانی بانوا؟ چه راهکارهایی را میانددر آن دخیل مربیان  و یا حتی خود ورزشکاران ،ها

 ؟گرفت

 ،ذوالعلم) های پیش روی آن می باشدیند، شناسایی مشکالت و چالشآمل در توسعه و پیشرفت هر فرتوجه به این که اولین عا با

 ی،رگذاریثأت زانیم و تیاهم حسب بر را آنها و کرده ییشناسا را زنان یقهرمان ورزش موانعتا (، لذا محقق بر آن است 9034

امل بندی کمک خواهد کرد تا عون و مسئولین بپردازد. این اولویتو به بررسی تفاوت عوامل از دیدگاه ورزشکارا کند یبندتیاولو

تواند ولویت قرار دارند، میریزی و ارائه راهکار برای رفع مشکالتی که در احلی برای آنها ارائه شود. برنامهو راه  ،ثرتر شناساییؤم

                                                           
1 - Dobson and Gerard  
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راه  ،ن مسیر حرکت ورزش قهرمانی بانوانشداست تا با بازامید  کننده باشد.نی بانوان کمکقهرما های ورزشدر رسیدن به آرمان

 به بررسی مشکالت ورزشبنابراین تحقیق حاضر در تالش است تا شود.  برای ورزش و فعالیت بدنی در سایر سطوح نیز هموار

 قهرمانی زنان استان گیالن بپردازد.

 شناسیروش

 پیمایشی است.-توصیفی ،اطالعاتآوری کاربردی و بر اساس نحوه گرد ،بر اساس نوع هدفتحقیق حاضر  

، ملی و لیگ برتر فعالیت داشتند المللیسال که در سطوح بین 93زن باالی  جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران جامعه و نمونه:

ول های استان مشغها که درشهرستاننایب رئیسان هیات رشناسان ورزش وکا ،داوران ،ن کلیه مسئولین زن اعم از مربیانو همچنی

ها تعیین تحلیل عاملی بر اساس تعداد متغیرها یا گویههای تحقیق در روش نه. با توجه به اینکه تعداد نموباشدمیبه فعالیت 

تعداد سواالت  برابر 5نمونه  تعداد  ،عدد است 23نامه ها (،  تعداد گویه های پرسشبرابر گویه 93و حداکثر  2حداقل  )شود می

 شد. آوریتوزیع و جمعنفر(  033) دار به صورت هدف که باشدمی نامهپرسش

 رداخته شدپ مرتبط یهاپژوهش و پژوهش نهیشیپ یاکتابخانه یبررسبه  ابتدا، استاندارد نامهپرسش نبود لیدل هب ابزار پژوهش:

 تیهان در .آمد عمل بهمصاحبه  مجرب، داوران و انیمرب شکسوتان،یپ ،ینقهرما سطوح ورزشکاران از بیست و پنج نفر با سپس و

  یمبنا هک آمد دستبه یقهرمان ورزش هیاول موانع ،مرتبط قاتیتحق نهیشیپ و ایکتابخانه، مطالعات هامصاحبه جینتا یبررس با

 سوال 95 یحاو نامهپرسش .بود کرتیل یارزش 5 فطی و الؤس 23بر مشتمل نامهسشپر .گرفت قرار پژوهش نامهپرسش هیته

 ییروا .بود گروه دو هر یبرا ی مشترکاصل الؤس 23 و یشخص اطالعات خصوص در نیمسئول یبرا سوال 1 و ورزشکاران یبرا

 .شد نییتع  19/3   کرونباخ یآلفا  آزمون قیطر از آن ییایپا و دییأت نیمتخصص و دیاسات توسط آن ییمحتوا و یصور

این پژوهش  . دراستنباطی  بررسی شدند های آمارآمار توصیفی و سپس آزمونتوسط های گردآوری شده داده آماری:روش 

 از روش تحلیل عاملی ها و بارهای عاملیشد. برای شناسایی و استخراج عاملاستفاده  هاجهت توصیف داده ابتدا از آمار توصیفی

(،  برای مقایسه دیدگاه ورزشکاران و   K-Sاسمیرنوف )–ها از آزمون کالموگراف دادهجهت بررسی طبیعی بودن توزیع اکتشافی، 

 آزمون فریدمن از هابندی عاملر نهایت به منظور رتبهد و والیس و مسئولین  آزمون تی مستقل  و یومن ویتنی و کروسکال

( مورد بررسی قرار   ≥35/3P، در سطح معناداری )92نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرماستفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

 گرفت.

 هایافته

  .بودند  نیمسئول نفر 903 و ورزشکار نفر 920 که شد انجام نیمسئولو   ورزشکاران از نفر 210 یرو بر حاضر قیتحق

 ورزشکاراناطالعات توصیفی  ـ9جدول 

 فراوانی در صد هاگروه شناختیهای جمعیتویژگی

 سن

 33 93و  23

 95 21و  01

 5 43و  50

 وضعیت تأهل
 2/39 مجرد

 4/93 متأهل

 سطح تحصیالت
 5/43 زیر دیپلم و دیپلم

 41 فوق دیپلم و لیسانس
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 5/93 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه حضور در تیم ملی
 02 با سابقه

 24 بدون سابقه

 مناسب است. اکتشافی  ها برای تحلیل عاملیدهد که تعداد نمونهنشان می KMOنتایج آزمون  ،2طبق جدول 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  ـ2جدول 

 KMO 303/3سنجش کفایت نمونه با 

 

 آزمون بارتلت

 1203 خی دو

 9333 درجه آزادی

 339/3 سطح معناداری

 جیانت از استفاده با. بود نیقهرما ورزش مشارکت عوامل یبررس جهت سبمنا ابزار ساخت پژوهش، نیا جینتا نیترمهم از یکی

 ییشناسا نیورزش قهرما مشکالت عوامل عنوان به یمدیریت و ، فنییشخص ،یقتصادی، اجتماعا عاملپنج  یفاکتشا یعامل لیتحل

 لیتحل)   0شماره  جدولطبق اطالعات تعیین شد.  4/3در تحقیق حاضر حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر سوال  .شدند

 4 ند.ثرؤم النیگ استان بانوان یقهرمان ورزش مشکالت شده در تعیین لفهؤم 23لفه از ؤم 52که  مشخص شد ،(یاکتشاف یعامل

کم توجهی به تغذیه ، عملکرد ضعیف به دلیل حضور در مسابقات با پوشش اسالمی، )برتری قدرت روابط بر ضوابط سوال

گویه  52و حذف شدند ابه دلیل پایین بودن بار عاملی مبنی به دلیل ضعف مدیریتی مسئولین( افزایش قدرت مرب ،ورزشکاران

سؤال(   92) ل( و فنیؤاس 99) ال(، مدیریتیؤس 99) ال(، شخصیؤس 3) ال(، اقتصادیؤس 99) عامل: اجتماعی 5در قیمانده با

 بندی شدند.طبقه

 اقتصادی، های مربوط به عوامل اجتماعی،طبیعی بودن( نشان داد که دادهسمیرنف )آزمون نتایج آزمون کالموگراف اهمچنین  

 .های عامل شخصی نرمال استنرمال بوده ولی داده، غیرمدیریتی و فنی

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مشکالت ورزش قهرمانی زنان ـ3جدول 

 بار عاملی  های اصلیمؤلفه

 9 2 3 2 2 

      عامل اجتماعی

     21/3 رنگ تماشاگران موثر حضور کم

     23/3 ای ضعیف و تبلیغات کمپوشش رسانه

     23/3 توجه کم مسئوالن استان به ورزش قهرمانی 

     22/3 ناشناخته بودن الگوهای زن قهرمان 

     20/3 کمبود مطالعات علمی 

     22/3 های کم جامعه از ورزش قهرمانیحمایت

     22/3 های بانوان ارزش تلقی شدن موفقیت کم

     52/3 رنگ حامیان مالی حضور کم

     54/3 توجه مسئوالن به چند رشته ورزشی خاص 

     52/3 کمبود بودجه تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان

     49/3 شناس فقدان روان

      عامل اقتصادی

    22/3  مشکل هزینه رفت و آمد
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    29/3  حمایت مالی بیمه ورزشی ضعف

    29/3  مشکل خرید وسایل ورزشی

    53/3  های مالی و مبالغ قراردادعدم تحقق وعده

    50/3  عدم تأمین مالی بازنشستگان

    42/3  مشکالت اشتغال

    45/3  ها به دلیل هزینه آنعدم اعتراض به ناداوری

      عامل شخصی

   39/3   روحی ناشی از مسابقههای ایجاد تنش

   23/3   حمایت کم والدین و یا همسر

   22/3   تمایل کم خانواده جهت حضور دختران در اردو یا سفر ورزشی

   20/3   دیدگی با ورود به ورزش قهرمانیاحتمال آسیب

   20/3   بودن آمادگی روانی برای پذیرش تصمیمات تیمپایین

   53/3   بارداری و زایمان

   55/3   تضاد ورزش قهرمانی و زن بودن

   59/3   ایجاد خشونت و خلق و خوی و تیپ مردانه 

   59/3   ترس از افت تحصیلی

   5/3   مشکل برقراری ارتباط با مربیان ) خصوصاً مربیان مرد(

   43/3   شدن ورزش قهرمانی به عنوان فعالیت مردانهقلمداد

      عامل فنی

  23/3    آشنایی کم داوران زن با قوانین به روز ورزشی

  22/3    هاتحصیالت نامتجانس مسئولین هیات 

  29/3    های فنی در مربیان زن استانضعف مهارت

  2/3    ضعف و بی برنامگی در جلسات تمرین

  52/3    المللی در استان کمبود داور زن ملی و بین

  54/3    اخالقی و فرهنگی در مربیان توجهی به معیارهایکم

  54/3    های برون مرزیآمادگی کم  ورزشکاران در بازی 

  54/3    چنددستگی ورزشکاران و مربیان  

  50/3    عدم تطبیق شرایط تمرینی و مسابقه

  50/3    وقت برای تیم استفاده کم از مربیان تمام

  52/3    نظارت کم  بر کار داوران

  43/3    اعتماد کم ورزشکاران  به تخصص مربیان مرد تا زن

  42/3    ها در معرفی ورزشکاران به تیم ملیتمایل کم هیأت

  44/3    تعجیل در انتخاب یا حذف بازیکنان

  44/3    های خارج از مسابقهبی تمرینی ورزشکاران در فصل

  49/3    ای ضعیف و غلط آموزش پایه

      مدیریتیعامل 

 31/3     فقدان اردوهای آمادگی 

 39/3     نبود زمان ثابت و مناسب برای تمرین 

 23/3     ها با تقویم ورزشیعدم تطبیق برنامه

 23/3     های رسمی فقدان باشگاه

 22/3     های معتبر کشوریفقدان لیگ

 53/3     ضعف امکانات از نظر کیفی و کمی 

 53/3     مدت های طوالنیعدم حمایت از برنامه

 52/3     نظارت پایین بر تست دوپینگ 

 52/3     هاگرایی در بازیتوجه به نتیجه

 52/3     ناتوانی در جذب ورزشکار و مربی خارجی

 5/3     های ارتقا برای مربیان داخلینبود کالس
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ها  به ترتیب اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، فنی و ها از دیدگاه کل آزمودنیعاملبندی نشان داد که اولویت 4اطالعات جدول 

 شخصی بود.

اهنیورزش قهرمانی از دیدگاه کل آزمودبندی عوامل مشکالت رتبه ـ 2جدول    

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو میانگین رتبه عوامل هارتبه عامل

39/0 اجتماعی 9  

5/233  4 339/3  

41/0 اقتصادی 2  

42/0 مدیریتی 0  

41/2 فنی 4  

34/9 شخصی 5  

بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی زنان از دیدگاه ورزشکاران به ترتیب اجتماعی، مدیریتی، نشان داد که رتبه 5اطالعات جدول 

 اقتصادی، فنی و شخصی بود.

 رتبه بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران ـ 2جدول  

های مدیریتی، فنی و شخصی شناسایی عاملباالترین اولویت و به ترتیب ، عامل اجتماعی و اقتصادی  2بر اساس اطالعات جدول 

 شدند.

 بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه مسئولینرتبه ـ 0جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو میانگین رتبه عوامل هارتبه عامل

25/0 اجتماعی  و اقتصادی 9  

943 4 339/3  
41/0 مدیریتی 2  

23/0 فنی 0  

14/9 شخصی 4  

 ز نظر ورزشکاران وا نوانبا بندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانیتفاوت اولویت ،ده از آزمون یومن ویتنیدست آمهطبق نتایج ب

 معنادار نبوده است. اقتصادی و مدیریتی در هیچکدام از عوامل فنی اجتماعی، ،مسئولین

 ورزشکاران و مسئولینبررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی از دیدگاه  ـ 1جدول 

 عوامل مشکالت

 ورزش قهرمانی

  M±SD 

 مسئولین ورزشکار  

 32/0± 321/3 30/0± 333/3 9392 یومن ویتنی اعیماجت

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو میانگین رتبه عوامل هارتبه عامل

33/0 اجتماعی 9  

901/941  4 339/3  

44/0 مدیریتی 2  

05/0 اقتصادی 0  

21/2 فنی 4  

32/9 شخصی 5  
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z 232/3- 

sig 543/3 

 اقتصادی

 1392 یومن ویتنی

340/3 ± 25/0 225/3 ± 39/0 z 222/9- 

sig 222/3 

 فنی

 1003 یومن ویتنی

215/3 ± 01/0 350/3 ± 22/0 z 352/9- 

sig 331/3 

 مدیریتی

 1130 یومن ویتنی

352/3 ± 20/0 33/3 ±35/0 z 353/3- 

sig 015/3 

، ولینمسئبندی عامل شخصی از عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بین ورزشکاران و چنین طبق نتایج آزمون تی، تفاوت اولویتهم 

  است.معنادار  35/3در سطح 

 نیمسئول و ورزشکاران دگاهید ازامل شخصی از عوامل مشکالت ورزش قهرمانی ع تفاوت یبررس ـ 1جدول 

 درجه آزادی تی مستقل M±SD گروه عوامل مشکالت ورزش قهرمانی
سطح 

 معناداری

 عامل شخصی
31/2± 354/3 ورزشکار  

510/2-  219 39/3  
90/0 ± 399/3 مسئولین  

های فردی ویژگیاالت ؤهای مربوط به سبین گروه قهرمانیدر بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش ، 1طبق اطالعات جدول 

همچنین  .بین دو گروه از ورزشکاران با شغل ورزشی و غیر ورزشی در عامل اقتصادی تفاوت معناداری وجود داشتورزشکاران، 

در عوامل اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود  ،مرزیاعزام و بدون اعزام برونهای با اران در رشتهبین دو گروه از ورزشک

 .تفاوت در عوامل مدیریتی و فنی معنادار بود ،با و بدون سابقه حضور در تیم ملیهای گروه از آزمودنیدو  داشت. در

 های فردیویژگی بر اساسبررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی   ـ 1جدول 

 ها بر حسب اطالعاتگروه

 های فردیویژگی
 Z یومن ویتنی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی

سطح 

 معناداری

 با و بدون سابقه حضور در تیم ملی
-991/2 2493 مدیریتی  304/3  

-301/0 2943 فنی  332/3  

 مرزیبا و بدون اعزام برون
-424/2 9302 اجتماعی  394/3  

-441/2 9343 اقتصادی  394/3  

 32/3 -004/2 5/9001 اقتصادی ورزشکار شاغل و غیر شاغل

 یریگبحث و نتیجه

استان گیالن بوده است. در نتیجه این تحقیق اهمیت و  زنان یقهرمان ورزشو مشکالت  موانع شناسایی ،حاضر قیتحقهدف 

فرهنگی و تحوالت سریعی که در  هایچالشبا توجه به  ورزشکاران و مسئولین مشخص گردید. هایاولویت این موانع از دیدگاه
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نی دور از ذهن نیست ولی در بیشتر مواقع نقش زنان در اجتماع پدید آمده است، امید به حضور فعال زنان در عرصه ورزش قهرما

ت است شدن سیر رشد ورزش به دلیل وجود این مشکالمشکالت زیاد و یا کند ،آنچه موجب دلسردی جامعه ورزشی زنان است

 ساچه بو  یردگمی مشکالت موجود، طیف عظیمی را در بر هرچند ها را ندارند.غلبه بر آن اییتوانها، هنوز وجود تمام تالشبا که 

د، در این تحقیق گریزی بر مشکالت موجود در مسیر ورزش قهرمانی نممکن است تمامی این عوامل هنوز شناسایی نشده باش

اقتصادی، شخصی، مدیریتی و فنی به عنوان مشکالت عمده این قشر ورزشکار شناسایی بانوان زده شده است. عوامل اجتماعی، 

 شدند که البته از نظر اهمیت یکسان نبودند .

های داوران و مربیان زن، همچنین بر کم  ورزشووکاران  نسووبت به توانایی ، اعتمادگذاری در زمینه اسووتعدادیابینبود سوورمایه

قی، از عمده مشوووکالت مدیریتی و تجربه ورزشوووی کافی و توجه کم به معیارهای اخالکارآمدن مدیرانی بدون تخصوووص سووور

رفتار اخالقی نیاز دارد.  که توسووعه ورزش قهرمانی به توسووعه ند، عنوان کرد(9033اران )شووده اسووت. طالبیان نیا و همکمطرح

کارگیری تجارب مدیران مجرب همچنین بهان، مربیان و داوران و آموزش و آمادگی ورزشوووکارمدت برایهای بلندریزیبرنامه

 گشا باشد. تواند در حل مشکالت مدیریتی راهیم

قای شود که مسئولین باید به ارتاز جمله مشکالت فنی محسوب می ،های ارتقانابسامانی امکانات و تمرینات و عدم برگزاری کالس

ان احسانی و عزب دفتربا توجه به نیازهای به روز ورزشکاران اقدام کنند.  ،هاسطح آمادگی ورزشکاران، تمرینات و امکانات و برنامه

نبود حمایت از جانب  اند.های ورزشی دانستهن عامل بازدارنده شرکت در فعالیتتری( نیز  نبود امکانات را به عنوان مهم9032)

نب اطرافیان و افراد مرتبط با ورزشکار زنان از جا های ورزشخانواده و نبود ایمنی روانی و نبود شناخت کافی از شرایط و ویژگی

 از جمله مشکالت مهم  ها،ات فیزیکی و فیزیولوژیکی در آنبه نامناسب بودن ورزش برای زنان به دلیل ایجاد تغییر و اعتقاد

در عدم گرایش ( طی تحقیقی نقش عوامل بازدارنده فیزیولوژیک را 9013نقدی و همکاران)  همچنین شوند.شخصی محسوب می

امل تاثیر ش های فیزیولوژیک ورزشکاران زن است،نع فیزیولوژیک که مربوط به ویژگیاند. موادانستهثر ؤزنان به ورزش قهرمانی م

همیشه به عنوان  ،ثیراتأگونه ت های طبیعی بدن زنان است. ترس از اینها، شکل بدن و چرخهورزش بر حجم عضالت، هورمون

 ،های جمعیرسانهسازی توسط فرهنگ ،هاارتباط درست مسئولین با خانواده .نی زنان مطرح بوده استمشکلی در ورزش قهرما

حضور ، امکان شناسان مجربنی و عاطفی توسط روانافزایش آگاهی نسبت به فواید ورزش قهرمانی و همچنین حمایت روا

 سازد. پذیر میها را امکانمرزی و کسب افتخار توسط آنورزشکاران در رقابتهای برون

شده در مسیر ورزش قهرمانی بانوان بودند که نسبت به سایر عوامل از اجتماعی از دیگر مشکالت شناسایی مشکالت اقتصادی و

ده دالیل متعددی داشته شدر اولویت و اهمیت عوامل شناساییرسد تفاوت به نظر می اهمیت و اولویت باالتری برخوردار بودند.

سازی شرایط ورزشی در آمادهمهم  ینقش ،که اجتماعدلیل نقش مهم محیط باشد و اینهاهمیت عامل اجتماعی شاید ب ؛باشد

تواند ها به عنوان یکی از عوامل اجتماعی در جامعه ما، پل ارتباطی جامعه و مردم با ورزشکاران هستند. رسانه میدارد. رسانه

رسانه هنوز نتوانسته این رسالت خود را  ،های فرهنگی موجودارئه دهد و شاید به دلیل محدودیتچهره درستی از ورزش زنان 

گیر ناست. مشکالت اقتصادی نیز همیشه گریبا باقی نیز هنوز بدون برنامهحامی مالی نی در بخش نابساما .نددرستی به انجام رساهب

ر د ها، اهمیت این مشکل را دوچندان کرده است.جه کافی و یا عدم پیش بینی هزینهید در نظر نگرفتن بود. شااست ورزش بوده

  مرزی توسطهای برونمرسد کسب مقامشکالت مدیریتی، فنی و شخصی از اهمیت کمتری برخوردارند. به نظر می ،این میان

 های اخیر در مسابقاتلموجب انسجام ورزش بانوان شده و حضور ورزشکاران زن در سا ،های اخیرنوان کشورمان طی سالبا

د. انیان خارجی آشنا شدهها و تمرینات مربها با برنامهان نیز شده است و آنهای مربیان و داورمرزی، موجب افزایش تواناییبرون

سزایی در بستگی کشورهای اسالمی نیز نقش بهمسابقات همالبته برگزاری  .شدن هستندنابراین این مشکالت در حال مرتفعب

 .استقهرمانی بدون کمک و حضور آقایان ها داشته است و دلیل آن التزام مربیان و داوران زن در برگزاری مسابقات این آگاهی
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 یهاهیگو انیم از کردند. ها، باالترین اولویت را کسببندی عاملامل اجتماعی و اقتصادی در اولویتعو ،طور که ذکر شدهمان

 فقدان، های بانوانهرمانی، کم ارزش تلقی شدن موفقیتهای کم جامعه از ورزش قحمایت توان بهمی یاجتماع مشکالت عامل

عدم  و خاص یورزش رشته چند به استان مسئوالن توجه شدن محدود، استان زن ورزشکاران یروان مسائل حل جهت شناسروان

و ات تجهیز ،امکانات کارگیریبه بهشود مسئولین قادر مین مالی مناسب موجب میأعدم ت .ناسب  اشاره کردای مپوشش رسانه

 به ترشیب توجه بنابراین .شودها میموجب افت سطح آمادگی آن این امر و نباشندسازی ورزشکاران جهت آمادهسطح باال  مربیان

ریزی اختصاصی برای و برنامه قهرمان ورزشکار زنان یروان و یعاطف بعد تیتقو، بودجه مینأت بخش در بانوان یقهرمان ورزش

 .تأثیرگذار باشدتواند در حل مشکل ورزش قهرمانی بانوان می ،های ورزشی که بانوان درآن فعالندکلیه رشته

 یدادهایرو یارسانه پخش .است یاجتماععامل  مشکالت ترینمهم از یکی ،زنان ورزش از مناسب یارسانه پوشش عدم همچنین 

 شودیم برده نام ورزش صنعت دهندهسوق عنوان به آن از که ییجا تا است ورزش توسعه بر رگذاریثأت عوامل نیترمهم از یورزش

تواند بنابراین نمی ،ها برخوردار نیستحمایت رسانه از به خوبی ورزش مردان جایی که ورزش زناناز آن(  39: 9033الهی ،(

 کمتر یارسانه پوشش لیدل به ،گرید طرف از. و یا طرفداران ورزشی داشته باشد عنوان تماشاگر تلویزیونیمخاطبان زیادی را به

(. در واقع یکی از  933: 9031)قاسمی و همکاران ، .دارند زین یکمتر یمال انیحام و نداشتن پشتوانه خوب تماشاچی و طرفدار،

 نیا به توجه با (.2399؛ 9)چوی ، حمایت مالی ورزشی استند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شدهترین عناصری که موجب پیومهم

 یازاتیمتا گرفتن نظر در ون،یزیتلو خصوص به هارسانه با یورزش یهاسازمان یعموم روابط جلسات لیتشک و یزیربرنامه ،وضوعم

 تواندیم یمال انیحام جذب جهت در تالش زمانهم و زنان یقهرمان مسابقات یارسانه پوشش جهت قرارداد عقد و هارسانه یبرا

 .باشد به دنبال داشته یادیز ی و روحیمال منافع

 یهاوعده تحقق عدم. کرد کسب را دومجایگاه  یاقتصاد عاملبندی عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بانوان، طبق نتایج اولویت  

ی، ضعف حمایت مالی بیمه از ورزش لیوسا دیخر مشکل و بازنشستگان یمال نیمأت عدم ،انورزشکار بهد قراردا مبالغ و یمال

 مسئوالنه ب ،مناسب یمال یزیربرنامه. باشندی میاقتصاد مشکالت عامل یهاهیگو از مین بازنشستگانأعدم ت و ورزشکاران مصدوم

 .ددهن لیتقل را شودیم وارد آنان یها خانواده و ورزشکاران به که ینیسنگ یمال بار تا کندیم کمک یورزش کارانرندادست و

 ینقهرما ریمس در ینحو به است ممکن که یورزشکاران و شکسوتانیپ یبرا یرفاه و یبهداشت ،یورزش امکانات ینیبشیپ نیهمچن

 شتنگذ از بعد هابا این کار، آن که چرا، کند اهیم را یخاطر نانیاطم دتوانیم کنند، تجربه را یریناپذجبران یانجسم مشکالت

 به نحو مطلوبی یسازمانده اگر وانعم نیا رفع یراستا در. شوند ینم یتلق شده ردط و شده یمال نیمأت ،یورزش اوج مرحله از

 .خواهد شد آن ییشکوفا و یقهرمان ورزش فرهنگ توسعه باعث ،ردیگ صورت

اند. مطالعه ساختار ای انجام دادهنی مطالعات گستردهرسیدن به اطالعات ورزش قهرما ، برایهای مختلف ورزشیدر رشتهمحققان 

های یابی آسیب در ورزشتی و خلقی ورزشکاران برجسته، علتشناخ، بررسی فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی، روانهازمانی ورزش

مانی ان در سطوح قهرمقایسه ورزشکار و ورزشکاران برجستهرخ تهیه نیم ،هاهای مختلف ورزشبررسی ارتباط بین متغیر ،مختلف

 .( 2331 ،2)مارکوس و همکاران شده در ورزش قهرمانی استهایی از مطالعات انجامتر، نمونهو سطوح پایین

ین پژوهش ازمینه برای مقایسه بنابراین  .نوان صورت نگرفته استدر زمینه بررسی مشکالت قهرمانی با تحقیقات خاص با این حال

 ،با شناسایی مشکالت اجتماعی و اقتصادی در صدر مشکالت ورزشکاران قهرمان زن استانشود. با تحقیقات پیشین محدود می

 تاعنوان یکی از مشکالت شناسایی شد که با نتایج تحقیقبه هزینه خرید وسایل ورزشیبودن  باال ،طبق نتایج تحقیق حاضر

از دیگر  همخوانی داشت.(  9033و باقر زاده )(  9033ی و همکاران )(، احسان 9111) ناتالی کویوال ،(9031) قاسمی و همکاران

                                                           
1 - Choi 

2 - Marques 
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اران غفوری و همککه با تحقیق میر بود ایوشش رسانهعدم پ و حمایت کم جامعه از ورزش بانوانمشکل مشکالت شناسایی شده، 

ناشناخته بودن  مشکل ( همخوانی نداشت.9033یق امیر تاش )با نتایج تحق مبود بودجهمشکل کاما  ( همخوانی داشت.9033)

و همچنین  ( همخوانی داشت9033غفوری و همکاران )( و میر2392)9که با نتایج تحقیق ریتا ساینی نوانالگوهای ورزشی با

 بود. سو( هم9031که با تحقیق قاسمی و همکاران)حامیان مالی مشکل عدم حمایت 

 ینادارمع تفاوت نیمسئول و ورزشکاران گروه دو نیب یشخص عامل در تنها زنان، یقهرمان ورزش مشکالت به مربوط عوامل انیم از

مشکل برقراری ارتباط با مربیان  ،مانیزا و یبارداری، هاهیگو در نیمسئول و ورزشکاران گروه دو نیب این تفاوت .داشت وجود

 .ی محرز بودورزش سفر ای اردو در دختران حضور جهت خانواده کم لیتما و همسر ای و نیوالد کم تیحما ،خصوص مربیان مردهب

 نظر از هاهیگو نیا دهدیم نشان که بود ورزشکاران از باالتر نیمسئول به مربوط نیانگیم ،هاهیگو اکثر در که است ذکر قابل

های ان و مسئولین در مورد اهمیت گویهورزشکار. دیدگاه متفاوت ندا بوده گذارتراثر ،یهرمانق ورزش مشکالت عنوانبه نیمسئول

 ساالن دارند باگویای این مطلب باشد که انتظارات حمایتی که ورزشکاران و مسئولین از خانواده و هم تواندعامل شخصی می

 تیوضع  بهبود در ،یجمع رسانه نیترمهم عنوان به مایس و صدا جانب از بلندمدت و مستمر یهاآموزش یکدیگر متفاوت است.

 .باشد نندهککمک تواندیم  یقهرمان ورزش

 د،نامه نشان داپرسش های فردیویژگیها در قسمت نتایج بررسی تفاوت عوامل مشکالت ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه گروه

بین دو گروه از ورزشکاران که دارای شغلی غیر از ورزش بودند و گروهی که ورزش تنها شغل آنها محسوب می شد، در عامل 

 ،مین هستندألی ترسد، چراکه افراد شاغل که از نظر ماه شد. این نتیجه منطقی به نظر میاقتصادی تفاوت معناداری مشاهد

ه و بار تکنند، مشکالت اقتصادی کمتری داشها تقبل مینوادههایشان را خاهزینه د ونسبت به کسانی که درآمد شخصی ندارن

 کنند.مالی کمتری را نیز  حس می

های با و بدون سابقه حضور در تیم ملی، تفاوت در عوامل مدیریتی و فنی معنادار بود. در توضیح این گروه از آزمودنی دو در

مرزی به دلیل دارا بودن شرایط خاص در عرصه ورزش رقابتی در سطح برونتفاوت این نکته حائز اهمیت است که شاید حضور 

های قهرمانی داخل، دارای کیفیت و ، نسبت به رقابتباشد قوانین و سطح ورزشی کشورهای دیگر می که نیازمند هماهنگی با

های اجتماعی مرزی، در عاملای با و بدون اعزان برونهین دو گروه از ورزشکاران در رشتهب تری باشد.کمیت متفاوت و ملموس

 به مربوطهای و تفاوت شوندعزام متحمل میهایی که ورزشکاران هنگام اهزینهو اقتصادی تفاوت معناداری گزارش شده است. 

 آید.  وجود میشده بههای ذکربنابراین تفاوت شود؛میدرک  بیشتر شرایط اجتماعی با حضور در مسابقات برون مرزی

یق ها در یک تحقبه طور حتم مشکالت و موانع دیگری نیز در مسیر بانوان ورزشکار وجود داشته که شناسایی و بررسی همه آن 

جانبه از سوی تمامی اعضای جامعه احساس ه برای رفع آن نیاز به تالشی همهاهمیت این است ک نکته حائزگنجد ولی نمی

بیش از  حیطهلیاقت و کفایت خود را در این  ،شود که در این بین، وظیفه اصلی بر دوش خود زنان است تا با تالش و پشتکارمی

 واهدخ کمک کشور ینقهرما ورزش زانیر برنامه به بانوان یقهرمان رزشو در مشکالت و ازهاین شناختپیش به اثبات برسانند. 

 یقمنطریغ و اجرا رقابلیغ یهابرنامه لیتحم و یعمل ریغ یهایزیربرنامه از و باشند داشته اثربخش یهایریگمیتصم تا کرد

 رچهه زنان یقهرمان ورزش یترق و رشد ریمس مناسب، و موقعبه یهایگذار هیسرما و یزیر برنامه با تا است دیام .کنند اجتناب

 نهیمز نیا در شتریب مطالعات به ازین بوم، و مرز نیا یبرا ینیآفردرافتخار زنان نقش بودنمهم به باتوجه .شود هموار شتریب

هی تحقیقات مشابشود استان گیالن است لذا پیشنهاد می نواناین تحقیق در مورد مشکالت ورزش قهرمانی با .شودیم احساس

شود تحقیقات مشابهی مقایسه شوند. همچنین پیشنهاد می در مورد ورزش آقایان هم انجام گیرد و نتایج این دو تحقیق با هم

 ها با یکدیگر مقایسه شوند.ها انجام شود و نتایج یافتهدر سایر استان

                                                           
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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