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 مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران بندیشناسایی و اولویت
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 ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالنـ دانشجوی کارشناسی9

 8/6/5931تاریخ پذیرش:                                                                   27/5/5932تاریخ دریافت: 

  چکیده

 حاضر بود. هدف اصلی تحقیق ،ایرانرشته قایقرانی ان قایقران مشکالت زنان ورزشکار قهرمبندی شناسایی و اولویت :هدف

از نفر  061 ،شاملو  جامعه آماری. نمونه آماری در این پژوهش، برابر با بود پیمایشیـ  توصیفی از نوعتحقیق این   :شناسیروش

بعد ( در تحقیق شرکت کردند. درصد 55/39از آنان ) نفر 051که  بود در سطح قهرمان ملیزنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران 

 سوال 66 که حاوی ای آماده گردیدساختهبا ورزشکاران نخبه پرسشنامه محقق مصاحبه  و پیشینه تحقیق واز بررسی مبانی 

نفر از اساتید رشته تربیت بدنی، ورزشکاران نخبه و صاحب نظران  39روایی صوری و محتوایی آن را  کهپنج ارزشی لیکرت بود 

و  شناسایی( محاسبه گردید. برای =65/1α) با استفاده از ضریب همبستگی آلفا کرونباخ ،کردند. ثبات درونی آن نیز تأیید

 از روش تحلیل عاملی همراه با چرخش متعامد استفاده شد. ،مشکالت زنان قهرمان قایقران اولویت بندی

خانوادگی، فنی، اقتصادی و مشکالت  هفت عامل مشکالت مدیریتی، شخصی، امکانات و حمایت شغلی، ،در این تحقیق :هایافته

د که از دیدگاه شرکت کنندگان، مشکالت امکانات و حمایت واریانس شناسایی شدندرصد  56/10رسانه ای با  ـاجتماعی 

 (، به ترتیب در اولویت قرار داشتند. 30/9±63/1فنی )و  (60/9 ±61/1مدیریتی ) ( و 36/9 ±53/1شغلی )

رفع  تواند درمیها امکانات و حمایت شغلی و زیر ساخترسد که فراهم کردن توجه به نتایج تحقیق، به نظر می با :گیرینتیجه

 مشکالت این ورزش در ایران راه گشا باشد.

 .ورزش قایقرانی مشکالت مدیریتی، ،مشکالت امکانات و حمایت شغلیورزش قهرمانی،  ورزش زنان، های کلیدی:واژه

 E - mail: s_leila_khalili@yahoo.com 13000666651 نویسنده مسئول: تلفن:  *
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 مقدمه

توانند نقش مهمی در رشد و توسعه های ملی هستند و میسرمایه ،قهرمانان ورزشی مخصوصاً ورزشکاران قهرمان قایقرانی

پتانسیل الزم برای رسیدن به سکوهای افتخار را دارند و البته با  ،ورزش کشور داشته باشند و ورزشکارن قهرمان بخصوص زنان

اند و پرچم جمهوری ان برای کشور افتخار آفرینی کردهنج و زحمت فراوان در طول دوران ورزشی شمتحمل شدن تالش، ر

حضور زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه ما در عرصه ورزش قهرمانی ضرورتی انکار  اند.تزاز در آوردههاسالمی ایران را به ا

اجتماعی زنان  های، هر جا محیط برای فعالیتدهند. ضمناً میتعدادهای جامعه را زنان تشکیل ناپذیر است؛ چون نیمی از اس

محروم شدن  ،های آنان بروز بیشتری داشته است. از طرف دیگر، عدم تحرک جسمانی دختران و بانوان یعنیمهیا باشد، قابلیت

 دنبال خواهد داشتهای جبران ناپذیری برای کل جامعه به لطمهبخش مهم جامعه از سالمتی و بهداشت جسمانی و روانی، 

( .البته، ورزش قهرمانی همواره مورد توجه و عالقه مردم و مسئوالن کشور قرار داشته است و به 0966)میر غفوری و همکاران، 

شود، ولی اولویت بندی دقیقی در ورزش و معنوی صرف این سطح از ورزش می همین دلیل ساالنه بخش زیادی از منابع مادی

ها، بدون چشم انداز روشن و منطقی که در سطح ملی ها و برنامهندارد، بلکه فعالیت ژه در مورد زنان وجودقهرمانی کشور به وی

شوند ای تعقیب میهای بزرگ به صورت تصادفی و سلیقهشوند و تحقق آرزوته شده باشند، به اجرا گذاشته میپذیرف

 تواندموضوع میاست و همین  زنانری معطوف به ورزش نسبت به گذشته توجه بیشت ،در حال حاضر نیز (.0963)بارفروش،

با باز کرده است. ایران ورزش  دراز انزوا خارج و جایگاه خود را  زنان راچند سال گذشته، ورزش  هایتالش .امیدوارکننده باشد

کند، امروزه بحث مدال ها بیمه و سالمت فردی و اجتماعی را تضمین تواند ورزش را در بین خانوادهورزش بانوان می این که

 بایدبر هیچ کس پوشیده نیست و  و حتی المپیک های آسیایی و جهانیجایگاه ورزش ایران در بازی ءآوری و نقش آن در ارتقا

ورزشکار ایران در سایه زنان حضور  د.قرار گیرها در این بخش، شکل بهتری به خود گرفته و در مسیری مشخص سرمایه گذاری

های بسیار در این راه باعث گیرد که سنگ اندازیایی و جهانی در شرایطی صورت میهای آسیرانی در بازیحجاب و عفاف ای

شایسته ورزش ایران نشان  زناناهد. در حقیقت کدر عرصه قهرمانی را به هر قیمت ب زنانورزش ایران از حضور  ،استنشده 

 های آسیایی و جهانی نیستدر رقابت افتخارآفرینی آناناند که حجاب و رعایت موازین اسالمی، مانعی در راه داده

با وجود نقش مهم ورزش در سالمت زنان، هنوز جامعه ایران به اهمیت و ضرورت ورزش در بین دختران  (.0930،اکبرآبادی)

ا باید در فقدان پی نبرده است. جامعه ایران از لحاظ استعداد انسانی در میان زنان بسیار غنی است، ولی ظاهرا ریشه مشکل ر

احتماال ریشه عمیق تری در عدم شناخت و نا آگاهی نسبت به  ،جو کرد که خود این مسئله نیزستریزی شایسته جرنامهب

ها، آرزوها و عالیق فردی ن در ورزشی خاص بیشتر بر پایه سنتمشکالت واقعی و اصلی زنان دارد. در ایران، مشارکت جوانا

ن ورزش، فشار والدین، تخصص معلمان مدارس و فراهم بودن امکانات ورزش مورد نظر بستگی استوار است و به محبوبیت آ

های (. ورزش زنان از بارزترین نمود0961 ؛ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران،0931، اروانهدارد )حمیدی زاده و 

 رفع راستای در(. 0960مشکل مواجه کند )گائینی،تواند نظام فرهنگی جامعه را با ی هر جامعه است که غفلت از آن میفرهنگ

 جهت در را هاییگام بایدصدا و سیما و سازمان  آموزش و پرورش ،های فرهنگ ساز جامعه از جملهموانع فرهنگی، سازمان

زنان  (. تشریح موانع و مشکالت ورزش قهرمانی در0930)مظفری و همکاران، دنبردار ورزشکار زنان به نسبت جامعه دید صالح

زش، ترس از آسیب نشانگر آن است که مانع حاکم، عامل فرهنگ غالب در کشور است؛ وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه ور

های فرهنگی موثر در این ی بر ظاهر زنان و غیره، از مولفههای مذهبی، وجود تفکر تاثیرات منفی ورزشرسیدن به اعتقاد

مشکالت خصصی و مدیریتی هم بسیار موثرند. بی شک زنان از دیر باز با مسائل و اند. با وجود این، دیگر مشکالت تزمینه

اند، یکی از این مشکالت، فقدان فرصت و امکان پرداختن به ورزش است. هر چند امروزه  ورزش اجتماعی زیادی مواجه بوده

های فراوانی برای پرداختن به فرصترار گرفته و در سه دهه اخیر زنان مورد توجه مسئوالن اجتماعی و فرهنگی کشورها ق
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ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است، اما فاصله بین ورزش زنان و مردان زیاد است و ورزش قهرمانی زنان با مشکالت و 

های متعددی مواجه است. زنان ورزشکار قایقران برای ورود به عرصه ورزش، چه در جایگاه تماشاگر ورزش، چه در محدودیت

 بدنی تربیت سازمان اسناد و)مرکز آمار  با موانعی مواجه هستند ،رزشکار و قهرمان و چه در جایگاه فردی غیر ورزشیجایگاه و

مثال،  تحقیقات بسیاری در زمینه موانع و مشکالت ورزش همگانی زنان انجام گرفته است. .(0931ایران،  اسالمی جمهوری

های ورزش تفریحی پرداختند و نتایج زنان در فعالیت بازدارنده مشارکت(، به بررسی اهمیت عوامل 0966) احسانیکشکر و 

پژوهش نشان داد که در بین زنان، عوامل ساختاری مهم ترین عامل اثرگذار بر مشارکت در ورزش است و عوامل فردی و بین 

 و بدنی تربیت توسعة بر ؤثرم عوامل تعیین(، به 0931همچنین منظمی و همکاران ) ؛فردی در اولویت دوم و سوم قرار گرفت

که عوامل مالی و امکاناتی، انسانی و تخصصی، ساختاری و  داد نشان نتایجایران پرداختند و  اسالمی جمهوری بانوان ورزش

 رضایی .مؤثرند ایران اسالمی به ترتیب بر توسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری ،مدیریتی و فرهنگی و اجتماعی

 در زنان اندک تعداد باید را بانوان ورزش ازمشکالت جدی یکی که دارد می بیان هاپژوهش از برخی نتیجه یبررس با ،(0965)

 قلمرو در مدیر و مربی زنان از عینی و مشخص الگوهای فقدان دیگر؛ و مشکل دانست ورزش مدیریت و مربیگری هایپست

 سازد.می مواجه مشکل با را ورزش تخصص از بُعد این به مندان که عالقه است ورزش

پیشرفت و کامیابی ورزش مثال، های ورزشی زنان وجود دارد. هند که مشکالت زیادی برای موفقیتدتحقیقات نشان می

گذاری ورزش ها در مورد ترویج و هم سرمایهنقش رسانه گره خورده است و رسانهقهرمانی در سده بیستم تا اندازه زیادی به 

ای و قهرمانی زنان در جامعه و نادرست فرهنگی در خصوص ورزش حرفهتوان باورهای ه اند. البته، میی ایفای نقش کردقهرمان

به نقل )همسرداری و مراقبت از فرزندان(، تبعیض بین زنان و مردان در تسهیالت )یت هایی مربوط به وظایف خانوادگیمحدود

اشاره  ( و غیره0966احسانی و همکاران، شکالت اقتصادی )( و م0966احسانی و همکاران،؛ 0،0363؛ گارات0963،از احسانی

تمایل کمی به حمایت از ورزش زنان  ،و حامیان مالی کرد. همچنین بین پوشش خبری ورزش زنان و مردان تبعیض وجود دارد

ها بخصوص ، بر بی توجهی رسانه(0966ها و قاسمی و همکاران )(، بر نقش رسانه0963ی و همکاران )مثالً غفور دارند.

فرصت مربیگری، کمبود فضاهای  نابرابری ،(0966درباره دیگر عوامل اثر گذار، احسانی و همکاران )اند. اکید کردهتلویزیون ت

های ورزشی، ای از نظر تعداد رشتهبرای پرداختن زنان به ورزش حرفه ورزشی ویژه زنان )به ویژه زنان مسلمان(، نابرابری فرصت

 تبعیض در تخصیص اعتبارات به ورزش بانوان را از دیگر مشکالت مربوط به بخش بانوان عنوان کردند.مشکالت اقتصادی و 

، اگر حمایت مالی برداشته شود ،داردبیان میترین عامل توسعه ورزش دانسته و حمایت مالی را عمده ،(3101) 3همچنین کیم

 .ه حیات خود ادامه دهنداهند بود بای قادر نخوهای قهرمانی و حرفههیچ یک از ورزش

( 0965) خان زادهدر طرح پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب که توسط همتی نژاد و  

ی نرم شامل: پشتیبان و ها و تجهیزات، امکانات و زیر ساختمولفه، در قالب دو مولفه پشتیبانی سخت شامل هفتصورت گرفت، 

مورد بررسی قرار گرفت، ضمن این که فرایند قهرمانی  ،فناوری اطالعات و ارتباطاتریزی، نی، مدیریت و برنامهمالی و انسا منابع

ط ضعف ها و نقادهد که چالشسی مشکالت رشته قایقرانی نشان میهمچنین برر؛ به عنوان مولفه اصلی در نظر گرفته شد

ریزی، مالی، ضعف مدیریت و برنامه ف منابع انسانی، کمبود منبعضع ،توان در چند بخش شاملرشته قایقرانی ایران را می

ای های فناوری و رایانهر توسعه بعد قهرمانی و ضعف سیستمها، ضعف دکمبود تجهیزات ورزشی، کمبود امکانات و زیر ساخت

 ؛تیار زنان ورزشکار وجود ندارد(. مثالً اماکن و تجهیزات و امکانات چندانی در اخ0965،خان زادههمتی نژاد و طبقه بندی کرد )

شود. ه موجب کندی پیشرفت ورزشکاران میاز عواملی است ک ،همچنین نبود یا کمبود امکانات و تسهیالت ورزشی استاندارد

                                                      
1. Garratt 

2. Kim 
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 جکسون ورسد که ورزشکاران بتواند به باالترین سطح توانمندی خود برسند )مشکل برطرف نشود، بعید به نظر میاگر این 

محدودیت امکانات و باال بودن قیمت تجهیزات، فقدان مربیان واجد  ،(3115) و هولیهان 3. همچنین گرین(3603، 0پالمز

همچنین  ؛دانندهای آمریکا میهای رشد قایقرانی روئینگ در دبیرستانر مدارس را از جمله موانع و چالششرایط قایقرانی د

انی زنان در استان گیالن نشان دادند که پنج عامل اقتصادی، مدیریتی، (، با بررسی مشکالت ورزش قهرم0933بنار و همکاران )

ها، عامل اجتماعی و اقتصادی بیشترین اولویت و عامل ی شد و طبق این اولویت بندی عاملفنی و شخصی و اجتماعی شناسای

گ و آداب و رسوم ایرانی و توانند زبان گویای فرهنزنان در عرصه ورزش قهرمانی می کمترین اولویت را کسب کرد. ،شخصی

دهنده اهمیت نقش زن در تواند نشاناسالمی باشند. حضور زنان ورزشکار در میادین بین المللی و در عرصه ورزش قهرمانی می

تواند پایان دهنده ادعاهای نده کشور خود باشد و این حضور میجامعه باشد، زیرا او این توانایی را داشته است که به عنوان نمای

  موجود مبنی بر مهجور بودن زنان در ایران باشد.

مختلف ورزش  دهد که اکثر تحقیقات در مورد ورزش زنان از دانش آموزان تا میانساالن کشور بر ابعادنشان می مرور پیشینه

الت ورزش ( که مشک0933به جز یک تحقیق ) بنار و همکاران، ،ها، موانع و مشکالت متمرکز شده اندهمگانی مانند انگیزه

به  ،اند. سایر تحقیقات نیزسطح استانی و نه ملی بررسی کرده قهرمانی زنان را به صورت عمومی و نه در یک ورزش خاص و در

ای عالقه دارند، اما حرفه زنان و دختران ایرانی زیادی به ورزش قهرمانی واند. در صورتی که بعاد ورزش قهرمانی مردان پرداختها

مند جهانی روبرو  انند استعداد خود را بروز دهند، تنها با موانعی مانند تمرینات طاقت فرسا یا حریفان قدرتکه بتو برای این

چالشی سخت و  ،به رسمیت شناخته شدن حق رقابت و نحوه شرکت در آن نیز یایران کارزن قهرمان ورزش، بلکه برای نیستند

ها را داخل کشور پشت سر گذارند، در اند این محدودیتایرانی توانسته در برخی از موارد نیز که زنان. شوددشوار محسوب می

به مشارکت ورزشی زنان را  نیاز وردن عالقه وآ، پتانسیل باالیی برای برورزش قایقرانی اند.المللی با مشکل روبرو شدهعرصه بین

ی هاپذیر است و ظرفیت کسب موفقیتبسیار امکان  ،چون انجام این ورزش با حفظ موازین فرهنگی و اسالمی ،داراست

های اقلیمی و جغرافیایی بسیار در عرصه گسترش از طرف دیگر، با وجود فرصتای دارد. ای و قارهبیشتری را در سطح منطقه

لذا  ؛ها و مشکالت فراوانی مواجه بوده استدر ایران نیز با چالش ،یگاهی در خور و شایسته کسب نکردهاین رشته تا کنون جا

حسب اهمیت، شناسایی و ها را برقران ایران را شناسایی کرده و آنورزشکار قهرمان قایمحقق بر آن است تا مشکالت زنان 

 .اولویت بندی کند

 شناسیروش

انجام شد. جامعه آماری این به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه  که  مطالعه حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است

 ،های تحقیق در روش تحلیل عاملیبا توجه به این که تعداد نمونهباشند. قایقران ایران میق شامل، زنان ورزشکار قهرمان تحقی

مونه آماری قایقرانی، نهاست و به دلیل محدود بودن تعداد شرکت کنندگان در ورزش و و حداکثر ده برابر تعداد متغیرحداقل د

ر قهرمان قایقران ایران نفر از زنان ورزشکا 061ر در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق را و تمام شما برابر با جامعه آماری

از طریق مبانی و به ویژه بررسی مقاالت مرتبط با  ،نفر از آنان در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق 051دادند که تشکیل می

با استفاده  ،ادی درباره مشکالت ورزش قهرمانی زنان وجود نداشتگردید و چون مقاالت زی تهیهمشکالت زنان در ورزش همگانی 

ابزار نهایی تنظیم  ،نخبه قایقران مصاحبه و گفتگو با ورزشکاران و نیزایران  قایقرانی تیم ملی در محققاناز  یکیاز تجربیات حضور 

استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت  سواالت اصلی پرسشنامه باسوال بود که  093 ،شامل اولیه ساختهپرسشنامه محقق  .شد

 39ها بین با توزیع ابتدایی پرسشنامه هاپرسشنامه محتوای )بسیار زیاد( طراحی شد و اعتبار 5)بسیار کم( تا  0در پیوستاری از 

                                                      
1. Jackson and Palms 

2. Green and Holihan 
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ظرات اصالحی بررسی و ن ،نفر( 6مربیان و صاحب نظران ) و نفر( 00ورزشکاران نخبه ) ،نفر( 5نفر از اساتید رشته تربیت بدنی )

تنظیم و تائید شد.  سوال 66پس از بررسی و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادها، پرسشنامه نهایی با  گرفت. قرار تأیید آن ها مورد

، ثبات درونی آن با ضریب همبستگی آلفای ان ورزشکار قهرمان قایقران ایرانزننفر از  91پرسشنامه بین  تصادفیپس از توزیع 

با ، قهرمان قایقرانورزشکار پس از بررسی روایی صوری و پایایی آن، پرسشنامه بین کلیه بانوان  .تائید شد α =65/1کرونباخ 

همچنین تعدادی از  ؛وری گردیدآحضور در اردوهای ملی مختلف و مسابقات )لیگ و قهرمان کشوری( توزیع و جمع 

از طریق ایمیل ارسال و جمع  ،کردندترکیه( زندگی می ن، انگلیس، دبی،ورزشکاران زن قهرمان که در خارج از کشور ) آلما

، اصفهان، خراسان رضویهای گیالن، مازندران، ، از استانآوری شد. اکثر ورزشکاران قهرمان شرکت کننده در این تحقیق

تحلیل قرار پرسشنامه بین ورزشکاران پخش و سپس مورد تجزیه و  051و در نهایت بودند  هرمزگانو فارس کرمانشاه، تهران، 

در . سوال بود 65مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران در تحلیل عاملی  بخش اصلی حاوی پرسشنامه بررسیگرفت. 

های جمعیت در ارزیابی ویژگی. از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است هاپرسشنامهبه منظور تعیین پایایی  ،این تحقیق

های آمار توصیفی ) فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و برای ها(، از روشت متغیرها )گویهتعیین میزان اهمیشناختی و 

مشخص کردن ابعاد پرسشنامه مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران، از تحلیل عاملی اکتشافی همراه با چرخش 

 استفاده شد. 0متعامد

 هایافته

متوسط ( و 35/31±35/6ها )ن تحقیق، نشان داد که متوسط سن آزمودنیشناختی شرکت کنندگابررسی مشخصات جمعیت

 99شرکت کنندگان مجرد بودند و کمتر از )از  (درصد 65)بود. از طرف دیگر،  سال 5/1 حدود ،هاآن سابقه فعالیت ورزشی

یر دیپلم و دیپلم بودند. اغلب ز درصد( 9/95دادند. اغلب این شرکت کنندگان، حدود )از آنها را افراد متاهل تشکیل می( درصد

( فعالیت داشتند. ورزشکاران درصد 1کمترین آنها در رشته رفتینگ ) و درصد( 9/10شرکت کنندگان در رشته کانو/ کایاک )

مدال  00مدال آسیایی و  051مدال کشوری،  0106شرکت کننده در این پژوهش در طول دوره فعالیت خود، در مجموع 

از تحلیل عاملی اکتشافی همراه با چرخش  ،ابزار و عوامل مربوط به آن برای شناسایی ساختار داخلی د.جهانی کسب کرده بودن

و  3از معیار کیسر، میر، اکلین ،هاطمینان از کافی بودن تعداد نمونهپیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور امتعامد استفاده شد. 

 (.0استفاده شد )جدول 9رتلتاز آزمون با ،یرهابرای تعیین همبستگی بین متغ

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -5جدول 

 KMO 666/1آماره  KMOسنجش کفایت نمونه با 

 066/5 خی دو آزمون بارتلت

 3356 درجه آزادی

 110/1 سطح معنی داری

مربوط  1ساس ارزش ویژهها بر اآمد. اولین معیار به تعیین عامل هفت عامل با استفاده از ترکیب چندین معیار به دست سپس

 ،بودند. معیار دیگر 0هایی انتخاب شدند که دارای ارزش ویژه بزرگتر از ، در این مطالعه عامل5می شد. با استفاده از معیار کیسر

                                                      
1. Varimax rotation 

2. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 

3. Bartlett's test of sphericity 

4. Eigen value 

5. Keiser 

6. Williams 
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 ازدرصد  59/10عامل مشخص شده در این پژوهش،  5مربوط به استفاده از معیار توصیف واریانس بود که با توجه به آن، 

 51معتقدند در تحقیقات علوم انسانی واریانس تبیین شده معموال کمتر از  ،(3101ویلیامز و همکاران )تببین کرد.  اواریانس ر

سایر معیارهای مورد استفاده در رسد. ، قابل قبول به نظر میبنابراین مجموع واریانس تبیین شده در این مطالعه ؛است درصد

های مشخص شده در تحقیقات قرار دادن تعداد عامل های استخراجی و در نظرملداد عوامل، شامل قابلیت درک عاتعیین تع

همچنین  ؛(3متغیر بود )جدول  51/1تا  91/1های مربوط به این مطالعه از عاملی مشخص شده برای گویهپیشین بود. بار 

تعیین شد. حداقل بار  65/1 ،به دست آمد و میزان پایایی ابزار نیز 69/1تا  65/1ضریب پایایی عوامل مشخص شده بین 

)معیار مبنا ( در نظر گرفته شد و همچنین در ابعاد مشکالت مدیریتی، شخصی، امکانات و حمایت شغلی،  91/1عاملی

و در بعد  "حمایت مالی اندک از ورزش قایقرانی" گویهدر بعد مشکالت اقتصادی  حذف نشد، اما ایگویهخانوادگی، فنی 

حمایت سایر "و  "های اجتماعی زنانبه امور خانوادگی و دیگر فعالیت اولویت دادن جامعه" گویه ای،هرسانـ  مشکالت اجتماعی

 حذف شدند. بار عاملی پایین به دلیل پایین بودن "اعضاء ) برادر، خواهر، همسر( از ورزش قایقرانی

 های اصلی مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایرانتحلیل مؤلفه -2جدول 

 بار عاملی های اصلیلفهمو

 5 2 9 2 1 6 7 

        مشکالت مدیریتی 

       531/1 تبعیض بین مربیان ایرانی و خارجی

       555/1 وضعیت نامناسب استراحت و خواب ورزشکاران در اردوها

       555/1 تغذیه نامناسب ورزشکاران در اردوها

       565/1 ها مشخص نبودن مکان و زمان برگزاری برنامه

       533/1 برگزاری نامناسب اردوها

       506/1  بی تمرینی ورزشکاران در زمان برگشت از اردوها

       155/1  هابرگزاری نامنظم لیگ

       166/1  های طوالنی مدت قایقرانیحمایت اندک از برنامه

       119/1 وجود معیارهای نامناسب در انتخاب یا حذف بازیکنان

       110/1   های میزبانی مسابقات در کشورمحدودیت

       966/1 های استانی از قایقرانان با تجربه و تحصیل کردهاستفاده کم هیات

       961/1 کمبود روان شناس، مربی بدن ساز و ماساژور در فدراسیون

        مشکالت شخصی

      653/1  قرانیهای دشوار قایپیشرفت اندک در مهارت

      693/1  امنیت روانی پایین در مسابقات قایقرانی

      696/1  تاثیر پوشش اسالمی بر عملکرد قایقرانان

      691/1  ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با مربیان مرد

      555/1  اعتماد به نفس و خودباوری اندک

      516/1  یونداشتن اختالف نظر و تعارض با فدراس

      131/1  پراسترس بودن ورزش قهرمانی

      165/1  آسیب دیدگی در این رشته ءسابقه

      199/1  کمبود وقت برای رسیدن به مسائل شخصی و خانوادگی 

      931/1  انگیزه کم برای ادامه فعالیت در سطح قهرمانی

      955/1   هانداشتن ارتباط خوب با هم تیمی

      951/1  ضعف جسمانی در اردوها و شرایط تمرینی

      913/1  نگرش منفی جامعه نسبت به شرکت زنان در قایقرانی
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        مشکالت امکاناتی و حمایت شغلی

     650/1   حضور کم تماشاگران در ورزش قایقرانی

     663/1    حمایت کم دانشگاه و مدرسه از ورزش قایقرانی

     696/1    لیغات اندک برای شرکت زنان در ورزش قایقرانیتب

     511/1   های قهرمانی برای استعدادیابی و تقویت فنی ورزشکارانکمبود پایگاه

     136/1   کمبود فضاهای ورزشی و منابع آبی برای تمرین و آماده سازی ورزشکاران در استان

     153/1   ضعف حمایت از بیمه ورزشی قایقرانان

     110/1   جایگاه / توجه و سرمایه گذاری اندک در قایقرانی زنان

     109/1   هاکانات و تجهیزات ناکافی در استانوجود ام

     963/1   های برون مرزی برای بانوانتعداد محدود بازی

     966/1   مشکالت اشتغال پس از ورزش قهرمانی قایقرانی

 966/1   ان زن با قوانین روز قایقرانیآشنایی کم داور
    

 969/1   های قایقرانیوشش مناسب برای پخش مستقیم رقابتفقدان پ

     956/1     کمبود داور بین المللی زن

     915/1   اتکاء بیش از حد فدراسیون قایقرانی به بودجه دولت

        مشکالت خانوادگی

    651/1    اء خانواده در ورزش قایقرانیحضور کم و ناچیز سایر اعض

    613/1    ترس والدین از افت تحصیلی دختران ورزشکار

    565/1    مخالفت والدین با حضور در اردوها یا سفرهای ورزشی

    555/1    فشارهای مربوط به ادامه تحصیل

    535/1    ترس از تغییر ظاهر زنانه و پیدا کردن تیپ مردانه

    161/1    شرایط خاص فیزیولوژیکی زنان هنگام اردو، تمرین و مسابقه

    956/1    وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه

    956/1    های اقتصادی این ورزشتوجه و تمرکز کم رسانه بر جاذبه

        مشکالت فنی

   513/1     ضعف و بی برنامگی مربیان در تمرینات

   615/1     فنی مربیان هایضعف مهارت

   559/1     افزایش قدرت مربی به دلیل ضعف مدیریتی مسئولین

   515/1     های ورزشی در معرفی ورزشکاران استان به تیم ملیتمایل کم هیات

   155/1     هماهنگی ناکافی برای حضور در مسابقات برون مرزی ) بلیت و هتل(

   103/1     نی هزینه شرکت در ورزش قهرمانی قایقرانیوضعیت اقتصادی خانواده و گرا

   106/1     استفاده از مربیان و نیروهای جوان کم تجربه در تیم ملی

        مشکالت اقتصادی

  656/1      فدراسیونهای استانی و از سوی هیات تامین مالی هزینه شرکت در تمرینات و اردو

  630/1      به این رشتهمیزان توجه مسئولین فدراسیون 

  616/1      میزان حمایت مربیان باشگاهی از ورزشکاران قهرمان

  533/1      حمایت مالی در دوره قهرمانی ورزشکار 

  115/1      حمایت مالی در بازنشستگی از قهرمانان قبلی و گذشته

  951/1      حمایت مالی اندک از ورزش قایقرانی

        ایرسانه – مشکالت اجتماعی
های موروضعیت استعدادیابی در این رشته از نظر امکانات / برنامه و داشتن ن

 المللی و ملیبین
      565/1 

 516/1       )رادیو و تلویزیون( از ورزش قایقرانی های جمعیحمایت رسانه

 511/1       وضعیت اعطای نشان در ورزش قهرمانی قایقرانی
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 136/1       های اجتماعی زناناولویت دادن جامعه به امور خانوادگی و دیگر فعالیت

 135/1       ها و نشریات در این رشتهوجود سایت

 101/1       های تخصصی قایقرانیتعداد باشگاه

 109/1       همسر( از ورزش قایقرانی )برادر، خواهر، ءحمایت سایر اعضا

 936/1       جهیزات استاندارد قایقرانی در اردوها ) پارو، پیست، قایق(کمبود امکانات و ت

مشکالت مربوط به  ،های آنانس را نشان داد و چون اغلب گویهواری درصد 55/5(، گویه 03) های تشکیل دهنده عامل اولگویه

(، گویه 09های عامل دوم )گویه اری شد.نامگذ 0سنجید، به عنوان عامل مشکالت مدیریتیمدیریت ورزشکاران و رویدادها را می

زشکاران در سطح روانی ور امنیتمشکالت نبود  ،های آنمشخص کرد و از آنجا که اغلب گویهاز واریانس را  درصد 06/5

 65/6(، گویه 01های تشکیل دهنده عامل سوم )گویه معرفی شد. 3شد، به عنوان عامل مشکالت شخصیقهرمانی مربوط می

های آن مشکالت مربوط به تامین اماکن، تجهیزات و امکانات ورزشکاران ین کردند و از آنجا که اغلب گویهنس را تببواریا درصد

 درصد 13/6(، گویه 6های تشکیل دهنده عامل چهارم )گویهنام گرفت.  9مربوط بود، عامل مشکالت امکانات و حمایت شغلی

مشکالت مربوط به باورها، عقاید و فرهنگ حاکم در خانواده و جامعه  ،عاملهای این انس را نشان داد و چون اغلب گویهواری

های تشکیل دهنده عامل پنجم نامگذاری شد. گویه 1که عامل مشکالت خانوادگی ورزشکاران وجود داشت را ارزیابی می کرد

ها و ها، مهارتمشکالت توانایی به های تشکیل دهنده این عاملواریانس را مشخص کرد و چون گویه از درصد 51/5(، گویه 5)

 درصد 36/1(، گویه 6های تشکیل دهنده عامل ششم )نام گرفت. گویه 5شد، عامل مشکالت فنیهای مربیان مربوط میتخصص

مشکالت مربوط به مسائل اقتصادی و مالی ورزشکاران را  ،های این عاملشخص کرد و  از آنجا که اغلب گویهاز واریانس را م

از واریانس را  درصد 60/9(، گویه 6دهنده عامل هفتم )های تشکیلنام گرفت. گویه 6عامل مشکالت اقتصادی ،کردمیی ارزیاب

های اجتماعی زنان و همچنین کم توجهی به امور خانوادگی و دیگر فعالیت تبیین کرد و چون مشکالت اولویت دادن جامعه

مقایسه اولویت این مشکالت نشان  نام گرفت. 5ایرسانه _الت اجتماعی جید، عامل مشکرسانه در این رشته ورزشی را می سن

مشکالت امکاناتی و حمایت شغلی، مدیریتی،  ،زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران به ترتیب شاملمشکالت داد، میزان اهمیت 

 (.0رسانه ای و مشکالت اقتصادی است )شکل -فنی، خانوادگی، شخصی، اجتماعی

                                                      
1. Managerial Problems 

2. personal problems 

3. facilities and Jobt support problems 

4. Family Problems 

5. Technical Problems 

6. Economic Problems 

7. Social & Media Problems 
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 اولویت ابعاد مشکالت زنان زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران -5ل شک

 ، خالصه شده است.(9جدول )در مشکالت زنان ورزشکار قهرمان ایران ، مهم ترین همچنین، براساس یافته های تحقیق

 های مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقرانترین گویه مهمای از خالصه -9جدول

 انحراف معیار میانگین مشکالت زنان ورزشکار قهرمان ایرانهای مربوط به گویه

 56/1 51/1 حمایت مالی اندک از ورزش قایقرانی

 10/0 16/1 کمبود روان شناس، مربی بدن ساز و ماساژور در فدراسیون

 35/1 90/1 هاکانات و تجهیزات ناکافی در استانوجود ام

 11/0 31/1 مشکالت اشتغال پس از ورزش قهرمانی قایقرانی

 33/1 39/1 های قایقرانیوشش مناسب برای پخش مستقیم رقابتفقدان پ

 65/1 39/1 های اقتصادی این ورزشتوجه و تمرکز کم رسانه بر جاذبه

 35/1 05/1 گذاری اندک در قایقرانی زنانجایگاه / توجه و سرمایه

 66/1 09/1 ضعف حمایت از بیمه ورزشی قایقرانان

 15/0 03/1 های برون مرزی برای بانوانبازی تعداد محدود

 06/0 15/1 حضور کم تماشاگران در ورزش قایقرانی زنان

به  ،شدتجانس کوواریانس اطمینان حاصل میگیری مکرر ابتدا باید از ق، برای استفاده از آزمون اندازهدر بررسی فرضیات تحقی

پیش فرض استفاده گردید تا تجانس کوواریانس بین ابعاد مشکالت  به منظور آزمون 0کرویت موخلیآزمون  همین منظور از

چون ها تجانس کوواریانس وجود ندارد و تایج آزمون نشان داد که بین دادهو نزنان ورزشکار قهرمان قایقران مشخص شود 

نتایج آزمون  ،اساسن ای(. بر 1( استفاده شد )جدول 9فلت ـ )روش هینه 3اپسیلونتصحیح فرض کرویت برآورده نشده است از 

داری وجود اختالف معنی 10/1بین اولویت ابعاد مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران در سطح  ،نشان داداندازه گیری مکرر 

 .داشت

                                                      
1. Mauchly’s Test 

2. Epsilon correction 

3. Huynh-Feldt  

63/1±30/9  

 

50/1±16/9  

 

50/1±69/3  

 
51/1±91/3  

 

53/1±00/3  

 

 میانگین

 

53/1±36/9  

 

61/1±60/9  
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 بررسی اولویت ابعاد مشکالت زنان ورزشکار قهرمان -2جدول

 طح معنی داریس Fآماره مربع میانگین درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین مشکالت

 61/1 60/9 مدیریتی

169/1 631/016 035/066 110/1 

 50/1 69/3 شخصی

 53/1 36/9 امکاناتی و حمایت شغلی

 50/1 16/9 خانوادگی

 63/1 30/9 فنی

 53/1 00/3 اقتصادی

 51/1 9/3 ایرسانهـ  اجتماعی

( و نیز بین 133/1꞊pاولویت مشکالت مدیریتی و امکاناتی و حمایت شغلی ) بین ،همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد

بین اولویت  مشاهده نشد، اماداری زنان قهرمان قایقران تفاوت معنی از دیدگاه (933/1꞊pاولویت مشکالت خانوادگی و فنی)

 .(110/1꞊pوجود داشت )داری زنان قهرمان قایقران تفاوت معنی سایر ابعاد مشکالت

 گیریو نتیجه بحث

، )موتمنی و همکاراندارند  آن دخالت در زیادی عوامل که است ایهپیچید مسئله ورزشی هایفعالیت در زنان مشارکت نحوه

امید به حضور فعال  ،های فرهنگی که در نقش زنان در اجتماع به وجود آمده استبا توجه به تحوالت سریع و چالش .(0939

کند شدن سیر رشد ورزش به دلیل  ولی در بیشتر مواقع مشکالت زیاد و یا ؛ی دور از ذهن نیستزنان در عرصه ورزش قهرمان

موجب دلسردی جامعه ورزشی زنان شده  ،ها را ندارندها، هنوز توانایی غلبه بر آنشکالتی است که با وجود تمام تالشوجود م

شناسایی  ،قایقران ایران بوده است. در این پژوهش زنان ورزشکار قهرمانمشکالت است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی 

ت موجود، طیف زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران مشخص گردید. از آنجا که مشکالمشکالت  ابعاد و تعیین اولویت ابعاد

بر  گریزی ،گیرد، چه بسا ممکن است که تمامی این عوامل هنوز شناسایی نشده باشند. این پژوهشعظیمی را در بر می

مشکالت موجود در مسیر زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران زده شده است. عوامل مشکالت امکانات و حمایت شغلی، 

 به عنوان مشکالت عمده این قشر ورزشکار شناسایی شدند. ،ای و اقتصادیرسانه_، خانوادگی، شخصی، اجتماعیمدیریتی، فنی

شود ختلف کشور احتماال سبب میتخصیص عادالنه امکانات در مناطق م ، عدمدر خصوص مشکالت امکانات و حمایت شغلی

اگر درست  ،های ورزش قهرمانی هر کشور استها کشف نشوند و از آنجایی که استعدادیابی از پایهکه همه استعدادها در استان

های پژوهشی هم ه از دیدگاه نمونهاهمیت این گوی نیز دچار مشکل خواهیم شد و ، در ورزش قهرمانی قایقرانی زنانانجام نشود

یکی از عوامل موثر در ارتقاء کیفی اجرای ورزشی به  ،همچنین محیط ورزشی و تجهیزات ورزشی مناسب ؛تایید شده است

بر پیشرفت ورزشکاران اثر منفی از عواملی است که  ،شمار می آید. فقدان و یا کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی مناسب

 (،0956زاده )خان و نژادهمتی(، 0966احسانی و همکاران )(. اهمیت این عوامل با نتایج تحقیقات 3116، 0ینزگذارد )کولمی

 اریبس مسابقات قهرمانان نامه، نییآ طبق زین رانیا در. ( همخوانی دارد3116)  هولیهان و گرین(، 0966میرغفوری و همکاران)

، یزندگ التیتسه ،اشتغال التیتسه ،یلیتحص التیتسه از جهانی قهرمان ویی ایآس ک،یالمپ مسابقات جمله ازی مرز برون مهم

های گفته طبق(. البته 0930)مظفری و همکاران،  ندینما استفاده توانندیم امکان درحد نشانی اعطا، یورزشی ازکارافتادگ

آن، ر آن بسیار ناچیز است که نمونه بارز ورزشکاران این تسهیالت بیشتر جنبه تبلیغی دارد و در عمل یا وجود ندارد و یا مقدا

به عنوان مهمترین که با توجه به اهمیت مشکالت امکانات و حمایت شغلی  های قهرمانان است.عدم پرداخت به موقع پاداش

                                                      
1. Collins 
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ن تمرکز و اولویت اصلی خود را به این سطح از مشکالت شود که مسئوال، پیشنهاد میشناخته شد مشکالت قهرمانی زنان

 کار قهرمان قایقران اختصاص دهند.ورزش

بودن مکان و زمان برگزاری مشخص ن کمبود روان شناس، مربی بدن ساز و ماساژور در فدراسیون، در حیطه مشکالت مدیریتی

های استانی از قایقرانان با تجربه و تحصیل کرده، ها و استفاده کم هیاتزش قایقرانی، برگزاری نامنظم لیگها در وربرنامه

تبعیض بین مربیان  دودیت میزبانی مسابقات در کشور، تغذیه نامناسب و وضعیت نامناسب استراحت و خواب ورزشکاران،مح

ی آمادگ وی نیتمری هاروش و هاکیتاکت و هاکیتکن نهیزم در ایرانی و خارجی، از عمده مشکالت مدیریتی مطرح شده است.

 ریتاثی علم قاتیتحق ،کیومکانیب و یشناس حرکت ،یروانشناس ،یورزشی پزشک ،ماساژ ،یوتراپیزیف ،یاهیتغذ ریتداب وی جسمان

 و هادانشگاه نیبی قوی همکار دیبا ایمزا نیا بهی ابیدست جهت لذا ،داردی قهرمان درسطح ژهیو به ورزشکاران عملکرد بریی بسزا

های شدر اختیار مربیان قرار بگیرد تا در همایها اطالعات درستی از طرف این سازمان و بهتر است باشد برقرار هاونیفدراس

ن علمی به ویژه بدنساز، اعلمی حضور مربیان ورزشی نیز پررنگ تر از قبل گردد. در ایران نیز چندگاهی است که از متخصص

یل کرده های ورزشی نیز هر وقت افراد تحصشود و در فدراسیونهای ملی استفاده میه، روان شناس و فیزیوتراپ در تیمتغذی

 0اند. اهمیت این عامل با نتایج تحقیقات اوکلی و گرین، موفقیت بیشتری کسب کردهاندفتهتربیت بدنی در رأس امور قرار گر

شود که جهت یشنهاد میبا توجه به نتایج پ تایید شد.( 0965و همتی نژاد و خان زاده )( 3113) و همکاران 3(، بوهلک3110)

 گیری مربیان سطح باال جهت آمادگی ورزشکاران گامی برداشته شود.زن و به کار ائل روانی ورزشکارانحل مس

های ورزشی در معرفی ورزشکاران استان به تیم ملی، وضعیت اقتصادی خانواده و گرانی هزینه شرکت تمایل کم هیاتهمچنین 

های فنی مربیان، هماهنگی مهارت ن، ضعفافزایش قدرت مربی به دلیل ضعف مدیریتی مسئوال در ورزش قهرمانی قایقرانی،

استفاده از مربیان و  ضعف و بی برنامگی مربیان در تمرینات، )بلیت و هتل(، ناکافی برای حضور در مسابقات برون مرزی

توانند با برنامه ن قایقرانی کشور میمسئوالشود که فنی محسوب مینیروهای جوان کم تجربه در تیم ملی، از جمله مشکالت 

های آموزش برون مرزی، ارزیابی عملکرد اران و اعزام مربیان زن به کالسای بلندمدت برای آموزش و آمادگی ورزشکهریزی

های ملی به از مربیان مجرب خارجی در رأس تیمها جهت ایجاد انگیزه و همچنین استفاده بیان و معرفی مربیان برتر در لیگمر

همتی نژاد و خان زاده  ،( 3110)  9فیل نیگراین عامل با نتایج تحقیقات  رشد و پیشرفت این رشته کمک نمایند. اهمیت

های الزم را از توانند حمایتن و مربیان باشگاهی میمسئوال ،. در این راستااست( همسو 0933) (، بنار و همکاران0965)

های ملی باشند.ها به تیم، سکوی پرتاب آنورزشکاران خود داشته

فشارهای مربوط به ادامه تحصیل، ترس والدین از افت تحصیلی دختران ورزشکار، شرایط خاص  وادگی،در بعد مشکالت خان 

ترین مشکالت می مخالفت والدین با حضور در اردوها یا سفرهای ورزشی، مهم فیزیولوژیکی زنان هنگام اردو، تمرین و مسابقه،

. اهمیت این زش فرزندان ضروری استها در موفقیت ورمایتی آنقش والدین به ویژه نقش حن ،اظهار کرد (0365) 1. بلومباشند

کمبود وقت برای رسیدن به  . در خصوص مشکالت شخصی،استهمسو ( 0966میرغفوری و همکاران ) عامل با نتایج تحقیقات

استرس بودن  مسائل شخصی و خانوادگی، انگیزه کم برای ادامه فعالیت در سطح قهرمانی، پر استرس بودن ورزش قهرمانی، پر

 فیل نیگر(، 0933بنار و همکاران ) (،0966) همکاران و احسانیورزش قهرمانی، مهم ترین مشکالت معرفی شدند که با نتایج 

های جمعی )رادیو و تلویزیون( از ورزش قایقرانی، حمایت رسانهها و نشریات در این رشته، وجود سایت .استهمسو  (3110)

از  های اجتماعی زنان، وضعیت اعطای نشان در ورزش قهرمانی قایقرانی،عالیتر خانوادگی و دیگر فاولویت دادن جامعه به امو

                                                      
1. Oakley and Green 

2. Bohlke 

3. Greenleaf 

4. Bloom 
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قای یکی از عوامل موثر در ارت ،مطمئنا محیط و تجهیزات ورزشی مناسبای، معرفی شدند. رسانهـ  اجتماعیجمله مشکالت 

بر پیشرفت از عواملی است که  ،ات ورزشی مناسبآید. فقدان کمبود امکانات و تجهیزکیفی اجرای ورزشی به شمار می

 میرغفوری و همکاران(، 0966) احسانی و همکاران( که با نتایج تحقیقات 3116)کولینز،  گذاردورزشکاران اثر منفی می

 ( همخوانی دارد. با توجه به نقش قاطع رسانه در شکل3116)  هولیهان و گرین(، 0956زاده ) خان و همتی نژاد (،0966)

های قایقرانی، دیدگاه بسیاری از افراد جامعه به ویژه آنهایی تواند با نمایش دادن رشتهشه ها، رسانه ملی میدهی به افکار و اندی

 ،های گروهیها سوق دهد. رسانهه سمت عالقه و گرایش به این رشتهکه تنها رسانه ارتباطی شان رادیو و تلویزیون است را ب

ها ای تغییر عقیده افراد و گرایش آنرود و همچنین محملی برمعی به شمار میره و تعامل با فرهنگ جانعکاسی از زندگی روزم

ن و مسئوال ،در این راستا. استهمسو ( 0930مظفری و همکاران )اهمیت این عامل با نتایج . استبه سمت و سویی دلخواه 

فت و توسعه مشارکت زنان در ورزش قهرمانی اولویت خود را های استان برای پیشرن هیئتدست اندرکاران فدراسیون و مسئوال

ات بیشتری در این زمینه با توجه به مهم بودن افتخارآفرینی زنان برای این مرز و بوم، مطالع بیشتر به این عوامل قرار دهند.

قی ورزش قهرمانی زنان هر های به موقع و مناسب، مسیر رشد و ترگذاریریزی و سرمایهت تا برنامهشود. امید اساحساس می

توان نتیجه گرفت که به دلیل ت زنان قایقران قهرمان ایران میبه طور کلی و با توجه به اولویت مشکال چه بیشتر هموارتر شود.

های های کشور و پس از آن نیز نارساییت در سطح ملی و در هریک از استانماهیت این رشته، وجود امکانات و تسهیال

دیدگاه ورزشکاران در اولویت باالتری قرار داشتند. این موضوع از طرف دیگر با مشکالت مالی نیز پیوند خورده مدیریتی از 

 ،های مثبتماعی کشور و تبلیغ جنبهشود مدیران فدراسیون  و هیات قایقرانی با نفوذ در محیط اجت، پیشنهاد میبنابراین؛ است

های تجهیزات ورزشی به ویژه در استان مالی بیشتری را برای توسعه امکانات و هایو تفریحی این ورزش بتوانند حمایتسالم 

 قطب قایقرانی جذب نمایند.

 منابع

 ای در رشدنقش ورزش حرفه(. 0966) .فرزان، فرزام و چیان، هاشمکوزه ؛شریفیان، اسماعیل ؛هنرور، افشار ؛احسانی، محمد

 .050-059 ،(33)0 ،گسترش ورزش زنان مسلمان. پژوهش در علوم ورزشی

، 9151سال سیزدهم، شماره  ،روزنامه جام جم .آوری بانوان و ارتقای جایگاه ورزش ایران(. مدال0930) .الهحجت ،اکبرآبادی 

3-01 . 

ونت امور مطبوعاتی و اطالع ها، معا(. تحلیل محتوای نشریات ورزش. دفتر مطالعات و توسعه رسانه0963) .بارفروش، احمد

 .0966 زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سه ماهه چهارمو، رسانی

نشریه مدیریت  ورزش قهرمانی زنان استان گیالن. (. بررسی مشکالت0933) .کریمی، فریبا و احمدی، نسرین ؛بنار، نوشین

 .35-00(، 0)0انسانی در ورزش،  منابع

 ، چاپ(0963)در ورزش. ترجمه: محمد احسانی  (. مدیریت معاصر0336) .کوارترمن ،جروم و زنگر ،بیورلی ؛بی ژانت ،پارکز

 .اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

 پنجم، چاپ .)با تجدید نظر و اضافات( ریزی استراتژیک و بلند مدت(. برنامه0931) .اروانه، معصومه و زاده، محمد رضاحمیدی 

 انتشارات سمت.

اپ سوم، کمیته ملی المپیک (، چ0969گروه مترجمان ) .ورزشراهنمای مدیریت  .(0336) .پالمز، ریچاردو  راجرجکسون، 

 اسالمی ایران. جمهوری
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علوم  -نشریه پیک نور .رشت متوسطه شهرستان پسر مقطع آموزان دانش فراغت اوقات بررسی(. 0965) .مرتضی رضایی صوفی،

 .015-36، (9)1 ،انسانی

 مطالعات تفصیلی توسعه ورزش(. 0961) .عه ورزش کشور(سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی )مرکز ملی مدیریت و توس

 چاپ اول، تهران، انتشارات سیب سبز. .قهرمانی

(. راهبردهای توسعه 0930) .العابدینرضایی، زین و احدپور، هنگامه ؛شهامت ،عباسی ؛الهی، علیرضا ؛مظفری، سید امیر احمد

 .16-99 ،09 نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، .ورزش قهرمانی ایران نظام

 بانوان ورزش و بدنی تربیت توسعة بر مؤثر عوامل تعیین(. 0931) .شتاب بوشهری، سیده ناهید و علم، شهرام ؛منظمی، مریم

 .066-050 ،01مدیریت ورزشی،  .ایران اسالمی جمهوری

 هایبانوان در انجام فعالیتروی بندی موانع پیششناسایی و اولویت. (0939) .مرادی، هادی و همتی، امین ؛موتمنی، علیرضا

 .091-000، 31ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، 

 یل مسائل موثر بر مشارکتبررسی و تحل ،(0966) .میر فخرالدینی، سید حیدر و صیادی، حسن ؛یر غفوری، سید حبیب اهللم

 .011-69، 01مدیریت ورزشی، ، فعالیت ورزشی زنان در

و بررسی نقش متخصصان تربیت  (. مطالعه0963) .احسانی، محمد و چیان، هاشمکوزه ؛رحمان سرشت، حسین ؛غفوری، فرزاد

 .56-55، 06)رادیو، تلویزیون و نشریات( در گرایش مردم به ورزش قهرمانی. نشریه حرکت،  به نقش رسانه جمعی بدنی

. نشریه پژوهش تلویزیون در ایران(. توسعه ورزش از طریق 0966) .امیر تاش، علی محمد و مظفری، امیر احمد ؛قاسمی، حمید

 .016-090، 05علوم ورزشی،  در

(. بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی. مطالعات 0966) .احسانی، محمد و سارا کشکر،

 .091-009، 3 ،زنان

 سازمان اسناد ومرکز آمار  ها.گوی تمدن(. زن، ورزش و فرهنگ. خالصه مقاالت کنگره زن در گفت0960) .گائینی، عباسعلی

  .ایران اسالمی جمهوری بدنی تربیت

 مقاالت ریزی استراتژیک فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب. مجموعه(. برنامه0965) .خانزاده، شهرام و همتی نژاد، مهر علی
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Abstract  

Objective: The purpose of this research work was to identify and prioritize the female 

canoeing athlete’s problems in Iran. 
Methodology: The research method implemented was descriptive-survey. The research 

sample was equal to the statistical population and consisted of 160 female canoeing athletes 

from Iran in the national level, and 150 athletes (%93.75) participated in the study. After a 

literature review and interviews with elite athletes and coaches, a researcher-made 

questionnaire was prepared. This questionnaire contained 68 questions on five-point Likert 

value, and the content and face validity was confirmed by the viewpoints of 23 physical 

education specialists, elite athletes, and experts. The internal consistency coefficient of the 

questionnaire was confirmed using the Cronbach's alpha of correlation (α ꞊ 0.85). Factor 

analysis with varimax rotation was used to determine the dimensions of the questionnaire and 

prioritize the athletes’ problems. 

Results: In this study, seven problems with %41.76 of variance were identified: managerial 

problems, personal problems, facility and job support problems, family problems, technical 

problems, economic problems, and social & media problems. The facility and business 

support problems (3.98 ± 0.59), management problems (3.81 ± 0.64), and the technical 

problems (3.21 ± 0.69) were in priority. 

Conclusion: According to the results obtained, it seems that opportunities and job support 

and infrastructure could be helpful in solving the problems of this sport in Iran. 

Keywords: Women's sport, Championship sport, Facilities and Job support problems, 

Managerial problems, Canoeing. 
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