
  

اي كــاربردي جايگــاه  شناســايي و تــدوين مــدل عوامــل زمينــه 
  يافتگي هاي توسعه ورزش بانوان در بهبود شاخص

  
  3فاطمه آجورلو*  2بهرام قديمي*  1محمدكاظميرضا 

  چكيده 
اي كـاربردي جايگـاه ورزش بـانوان در     هدف از اين مقاله شناسايي و تدوين مدل عوامـل زمينـه  

جامعه آماري شامل . يافتگي با روش آميخته يا به عبارتي تركيبي است هاي توسعه بهبود شاخص
نظـران   اساتيد دانشگاه، كارشناسان و صاحب دو بخش است، جامعه آماري در بخش كيفي شامل

گيري غيراحتمالي، با انتخاب هدفمند و با حـداكثر تنـوع يـا     گيري به صورت نمونه و روش نمونه
شناسـي   جامعـه  كارشناسـان، دانشـجويان   جامعه آماري پژوهش در بخـش كمـي  . ناهمگوني بود

اي جايگـاه   شان داد كه عوامل زمينـه نتايج ن. است بانوان حوزه فعاالن و ورزشكار بانوان ورزشي،
يافتگي در ايران از پنج مقوله فرعي و بيست و نه كـد   هاي توسعه ورزش بانوان در بهبود شاخص

همچنين در بخش كمي نيز بارهاي عاملي تأييد شدند . ها تشكيل شده است مستخرج از مصاحبه
ي شـده در بـاالرفتن جايگـاه    در نهايـت عوامـل شناسـاي   . و مدل از برازش مناسبي برخوردار بود
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  مقدمه 
شناسان و محققـان   هاست كه از سوي اقتصاددانان، جامعه يافتگي سال مفهوم توسعه و توسعه

يافتگي  گيرد، اما مشكل اصلي تعريف توسعه و تفكيك توسعه مختلف، مورد توجه قرار مي
يافتگي تعريف دقيق و واحدي وجود نـدارد، امـا    از توسعه ).1396 اميني و همكاران،(است 

قربـاني  (دانند  يافتگي را فرايندي چندبعدي مي نظران، توسعه اكثريت قريب به اتفاق صاحب
توسعه را بايد فرايندي چندبعدي دانست كه مستلزم تغييراتي اساسي در ).1399و همكاران، 

ملي و نيز تسريع رشد اقتصـادي، كـاهش    ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي
بعـدي نيسـت، بلكـه جريـاني      توسـعه تـك   .كـن كـردن فقـر مطلـق دانسـت      نابرابري و ريشه

گيري متفاوت كل جوامـع را بـه همـراه     چندبعدي است كه در كل تجديد سازماني و سمت
ا بعـدها بـه   شد، ام يافتگي در ابتدا به معناي نرخ رشد اقتصادي قلمداد مي مفهوم توسعه.دارد 

هـاي اجتمـاعي و تغييـرات اساسـي در      معناي كاهش يا از ميان بردن فقر، بيكاري، نـابرابري 
واقعيت اين اسـت كـه در جهـان    . حمايت از جامعه در روند توسعه گرايش پيدا كرده است

هـا را متـراكم    امروز آنچه بيش از همه داراي اهميت است، منابع انساني هسـتند كـه سـرمايه   
هـاي   ها و تئوري با وجود اين، آخرين انديشه. كند ، از منابع طبيعي بهره برداري ميسازند مي

نظريه پردازان نيز حاكي از آن است كه آموزش محور اساسي و گام اول براي دسـتيابي بـه   
از اين رو بررسي رابطه متقابل توسـعه اقتصـادي   . يك توسعه سالم، پايدار و همه جانبه است

هـاي اخيـر مـورد توجـه و      ا نظـام آموزشـي امـري اسـت كـه در سـال      اجتماعي و سياسـي بـ  
  ). Klaos et al., 2018(هاي دقيق محققان قرار گرفته است  بررسي

دو  2000يافتگي ارائه شده توسط سازمان ملـل در سـال    هاي توسعه با توجه به شاخص
تجربـي  مطالعات . يافتگي هستد شاخص توسعه 17 ءشاخص تندرستي و برابري جنسيتي جز

هـاي جنسـيتي در سـطح يـا درجـه موانـع موجـود در راه انجـام          نشان داده است كه تفـاوت 
هاي ورزشي مؤثر است و زنان به عنـوان نيمـي از افـراد جامعـه بـا موانـع بيشـتري در         فعاليت

معمـوالً در بخـش    ).1397ونـد و همكـاران،    نـورعلي (هـا روبـه رو هسـتند     انجام اين فعاليت
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شود كه در كنار موانع ساختاري، ورزش بانوان  يدئولوژي مردانه اشاره ميورزش بانوان به ا
منظور از موانع ساختاري، وجـود قـوانين و قواعـد    . سازد هاي جدي مواجه مي را با دشواري

عالوه بر قوانين رسـمي، عوامـل   . شود رسمي و مصوبي است كه مانع رشد ورزش بانوان مي
مـرور تـاريخي بيشـتر    . توانند مانعي در اين راسـتا باشـند   تر فرهنگي اجتماعي نيز مي گسترده

اي زنان در ورزش اسـت كـه احتمـاالً بخشـي از آن متـأثر از       كننده نقش حاشيه جوامع، بيان
براي مثال در يونان قـديم  . گيرندگان ورزش زنان است ايدئولوژي جنسيتي حاكم بر تصميم

در المپيـك  . سـمي ممنوعيـت داشـت   هاي ر و المپيك باستاني، حضور فعال زنان در ورزش
هـاي   مدرن نيز كوبرتن در دوره حيات خود، مخـالف سرسـخت حضـور بـانوان در رقابـت     

هنوز هم كشـورهايي هسـتند كـه مخـالف حضـور ورزشـكاران زن در       . رسمي المپيك بود
هاي خـاص   در كشورهاي اسالمي نيز به دليل ويژگي. مسابقات رسمي مانند المپيك هستند

پنــاهي و (نــي و سياســي، ورزش بــانوان، متفــاوت از ســاير كشورهاســت      فرهنگــي، دي
 -اقتصـادي  توسـعة  از توسعة ورزش بـانوان، بخشـي مهـم   ). 1391زادگان اصفهاني،  صداقت
جامعـه،و تـاثير ورزش،    در بطـن  قـرار داشـتن بـانوان    دليـل  بـه  چراكـه  است، ملي اجتماعي

ورزش بـانوان   رواج .خواهـد داشـت  فراتر از نتـايج ورزشـي بـا خـود بـه همـراه        دستاوردي
و ارتقـاي ورزش قهرمـاني موجـب زبـانزد      وري ملـي  اجتماعي و بهره نشاط افزايش موجب

اي گسـترده دارد و   رو دستاوردهاي توسعة ورزش بانوان، دايـره  ازاين .هاست شدن نام ملت
  ).1393اسماعيلي و همكاران، (شود  موجب رونق اقتصادي و شكوفايي اجتماعي مي

 و كننـد   مـي  پيـدا  جامعـه  افراد از نيمي زندگي با مستقيمي ارتباط زنان اينكه به توجه با
 برخـوردار  كامـل  سـالمت  از بايـد  دارنـد،  جامعه توسعه در مهمي سهم كه گروهي عنوان به

 خـانواده  سـالمت  كلي تصوير بر مستقيماً زن ويژه  به جامعه اعضاي از هريك سالمت شوند،
 صـورت  به ورزشي هاي فعاليت در مشاركت). 1394نيا و همكاران،  ظهيري(گذارد  مي تأثير
اميني و همكـاران،  (نداشتند  چنداني زنان سهم و بود مردانه فعاليتي اواخر همين تا اي، حرفه
 رفـتن  باال فراغت، اوقات جمله افزايش از فرهنگي، – اجتماعي گوناگون عوامل اما). 1396
 اهتمـام  بـاالخره  جسـماني و  آمـادگي  و عمـومي  بهداشـت  بـه  توجه افزايش زندگي، سطح
 در آميـز زنـان   موفقيـت  هـاي  نمونه پيدايش بيستم، قرن اواسط از شد باعث سياسي هاي نظام

انـد   شناسـان بيـان كـرده    در اين رابطه جامعه). Cakli, 2017(يابد  افزايش ورزشي هاي عرصه
بر روي جذابيت و تناسب جسماني  اجتماعي بسياري-كه در جامعه امروزي، تأكيد فرهنگي
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هنجارهاي اجتماعي درباره زنان به نسبت بيشتري بر جـذابيت جسـماني تأكيـد    . وجود دارد
آنچه به لحاظ اجتمـاعي  . در چند دهه اخير، تناسب اندام معيار زيبايي زنان شده است. دارد

اللـت دارد  شود، بر الغري انـدام و تناسـب جسـماني د    تصويري مطلوب از بدن تعريف مي
ورزش بـانوان  ) 1978(در ايـن رابطـه بـر اسـاس نظـر بورديـو       ). 1391پـور،   ذكايي و امـين (

گـذاري و تـاريخ مربـوط بـه      اي در نظر گرفته شود كه پويايي، منطق، قـانون  تواند حوزه مي
اي كـه جـزء آن اسـت مسـتقل      ايـن حـوزه از جامعـه   ). Bordaie, 1978(خودش را داراست 

رو بايد گفت كه نقش ورزش بانوان در بهبود شـاخص سـالمت در جامعـه    از اين . باشد مي
تـر   انكارناپذير است، چراكه بانوان به عنوان نيمي از جامعه نقش انكارناپذيري دارند و مهـم 

خصـوص، نقـش بـانوان در اجـراي امـوري كـه مربـوط بـه          ها به اين كه در جامعه و خانواده
هاي نيـز در ايـن رابطـه     رو پژوهش از اين. باشد ن ميتر از آقايا سالمت است بيشتر و پررنگ

تأثير ورزش بانوان «با عنوان ) 1391(توان به پژوهش صادقي اراني  انجام گرفته است كه مي
اشاره كـرد كـه نتـايج بـه دسـت      » بر بهبود سالمت جسماني و رواني كل مردم استان سمنان

بر بهبـود سـالمت جسـماني و روانـي     آمده نشان داد كه ورزش كردن بانوان تأثير مستقيمي 
. كل استان دارد و همچنين بر بهبود سالمت رواني و ايجاد نشاط اجتماعي نيز اثرگـذار بـود  

نيـز بـه ايـن    ) 2004( 2و اوكانـدومياكل ) 2004( 1همچنين نتايج پـژوهش بـرايچ و همكـاران   
سـالمت جامعـه   عنوان يكي از عوامل مهـم و تأثيرگـذار در    صورت بود كه ورزش بانوان به

موانـع  : ، پژوهشي با عنوان توسعه پايدار از طريق ورزش)1399(قرباني و همكاران . باشد مي
 47و راهبردها انجام دادند كه بيان كردند در بررسي موانع توسـعة پايـدار از طريـق ورزش،    

دانشـي، سـاختاري و   -موانع شناختي(دهندة سه مقولة كلي  مفهوم كه شكل 11كد مستقل و 
كـد و   35همچنين در بخش راهبردها . بندي شدند بودند، شناسايي و طبقه) مديريتي-نونيقا

-ارتبـاطي، اقتصـادي  -راهبردهـاي ادراكـي  (مفهوم استخراج شدند و در سه مقولة كلي  10
هـاي   ريـزي  تواند در برنامـه  نتـايج اين پژوهش مي. بندي شدند دسته) ساختاري و عملكردي

هاي توسعة بخـش ورزش موردتوجـه قـرار گيـرد و بـا       ن برنامهكالن توسعة كشور و همچني
توان مسـير دسـتيابي بـه     تأكيد بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهاي مستخرج از اين پژوهش، مي

  .اهداف توسعة پايدار كشور را هموار كرد

                                                                                                                                        
1. Braich et al 
2. Okando Kamil 
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يكي ديگر از عوامل مورد مطالعه در پـژوهش حاضـر بحـث برابـري جنسـيتي و تـأثير       
هـاي جنسـيتي در سـطح يـا      مطالعات تجربي نشان داده است كه تفاوت. ورزش بر آن است

هـاي برطـرف كـردن ايـن موانـع انجـام        درجه موانع رشـد بـانوان وجـود دارد و يكـي از را    
 كشـورها  از بعضـي  در دهـد كـه   گزارش يونيسف نشان مي .هاي مؤثر ورزشي است فعاليت

 از مختلف جوامع در همچنين اند؛ داشته بيشتري آموزشي هاي فرصت زنان، به مردان نسبت

 در پسـر  نوجوانـان  بـه  نسـبت  كمتري انتخاب قدرت و آزادي دختر، ايران، نوجوانان جمله

از ايـن رو بايـد   ). 1392آبادي،  ابراهيم(دارند  شغلي هاي و فرصت فراغت اوقات به دستيابي
هـاي جنسـيتي    تفـاوت بيان كرد كه ورزش به عنوان وسيله و ابـزاري قدرتمنـد باعـث شـده     

 همچنـين بايـد گفـت مشـاركت    . حداقل در حوزه ورزش كمتـر و بـه نحـوي از بـين بـرود     

تحقيقـات   و بـوده  شناسـان  جامعـه  توجـه  مـورد  اجتمـاعي  پديدة يك عنوان به زنان ورزشي
 عوامـل  بـه  آنهـا  در و شـده  انجـام  كشـور  از خـارج  و داخـل  در خصـوص  اين در متعددي

 سـرماية  اجتمـاعي،  - اقتصـادي  پايگاه .است شده توجه ورزشي تبيين مشاركت در متعددي

 از ورزش مصرف و بدن مديريت بدن، تصوير زندگي، اجتماعي، سبك حمايت اجتماعي،

 نقـش  اجتمـاعي  پديـدة  ايـن  تبيـين  در محققان ديدگاه اين از كه است متغيرهايي ترين مهم

در پژوهشـي بـا   ) 1395(اران ونـد و همكـ   توان بـه پـژوهش نـورعلي    در اين رابطه مي .دارند
شناختي مشاركت ورزشي زنان با تأكيد بر هنجارهـاي جنسـيتي بـه نتـايج      عنوان تبيين جامعه

قربـاني و  . دست يافتند كه اين هنجارها در درآمد و جايگاه زنان نقـش مثبتـي داشـته اسـت    
انجام » دهاموانع و راهبر: توسعه پايدار از طريق ورزش«پژوهشي با عنوان ) 1399(همكاران 

 11كـد مسـتقل و    47دادند كه بيان كردند در بررسي موانع توسعة پايدار از طريـق ورزش،  
) مديريتي-دانشي، ساختاري و قانوني-موانع شناختي(دهندة سه مقولة كلي  مفهوم كه شكل

  . بندي شدند بودند، شناسايي و طبقه
راهبردهـاي  (قولة كلي مفهوم استخراج شد و در سه م 10كد و  35در بخش راهبردها 

نتــايج ايـن پـژوهش    . بنـدي شـد   دسـته ) ساختاري و عملكردي-ارتباطي، اقتصادي-ادراكي
هاي توسـعة بخـش ورزش    هاي كالن توسعة كشور و همچنين برنامه ريزي تواند در برنامه مي

مورد توجه قرار گيرد و با تأكيد بر رفع موانع و اتخاذ راهبردهاي مستخرج از اين پـژوهش،  
بـا توجـه بـه مطالـب     . توان مسير دستيابي به اهداف توسعة پايدار كشـور را همـوار كـرد    مي

شده، بايد بيان شود كه مسئله اصلي پژوهش حاضر بحث ورزش بانوان است كه تحت  گفته
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تأثير تبعيض جنسيتي قرار گرفته است و مطالب نشان داد كـه اگـر بـه مقولـه ورزش بـانوان      
سعه جامعه خواهـد گذاشـت و بـر شـاخص تندرسـتي جامعـه نيـز        توجه شود چه اثري بر تو

شود  ال پاسخ داده ميؤشده در مقاله حاضر به اين س با توجه به مطالب گفته. تأثيرگذار است
يـافتگي   هـاي توسـعه   اي كاربردي جايگاه ورزش بـانوان در بهبـود شـاخص    كه عوامل زمينه

  .كدامند) سالمت و تندرستي و برابري جنسيتي(

  پژوهش  روش. 1
روش . باشد كه به صورت ميداني انجـام شـد   پژوهش حاضر از نوع، تحقيقات كاربردي مي

ها ميداني بود كـه بـه صـورت     پژوهش حاضر از نظر راهبرد آميخته و روش گردآوري داده
نظـران مصـاحبه انجـام     كمي اجرايي شد، به صورتي كه در بخش كيفـي از صـاحب  -كيفي

دهاي استخراج شـده بـه صـورت پرسشـنامه تنظـيم و بعـد از       گرفت و در روش كمي نيز ك
در بخـش كيفـي جامعـه    . ها در ميان جامعه آماري پخش و گـردآوري شـد   تأييد، پرسشنامه

رشـته تحصـيلي و   . نظران و فعاالن حوزه بانوان بودنـد  آماري شامل اساتيد دانشگاه، صاحب
مديريتي و تجارب اجرايي در  هاي داشتن تأليفات علمي مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت

هـاي انتخـاب ليسـت اوليـه      ديـده اجتمـاعي از جملـه شـاخص     حوزه ورزش و بانوان آسـيب 
، با انتخاب هدفمند 1گيري غيراحتمالي گيري به صورت نمونه روش نمونه. نظران بود صاحب

اخص اندازه نمونه در اين پژوهش بـر مبنـاي شـ   . با حداكثر تنوع يا ناهمگوني استفاده شد و
توانـد   دهـد محقـق نمـي    هنگـامي كـه اشـباع نظـري رخ مـي     . نفر بود 16اشباع نظري برابر با 

هـا   اطالعات بيشتري را به موارد قبلـي اضـافه كنـد و محقـق شـاهد الگوهـاي تكـراري داده       
هـاي بيشـتر بـه بسـط      يابـد، چراكـه نمونـه    گيري خاتمه مي خواهد بود در اين وضعيت نمونه

آوري اطالعـات بـه    همچنين در اين تحقيق جمـع . كنند آن كمكي نمي تحقيق و تبيين بيشتر
براي گردآوري اطالعـات ابتـدا ادبيـات و پيشـينه     . اي و ميداني انجام گرفت شكل كتابخانه

نامـه و اسـناد مـرتبط و     هـاي مربـوط، آيـين    نامـه  تحقيق با اسـتفاده از كتـب، مجـالت، پايـان    
پس از تهيه راهنماي مصاحبه به نمونه آمـاري  . تهاي اينترنتي مورد بررسي قرار گرف سايت

الزم به ذكـر  . آوري شد هاي باز جمع هاي مورد نياز با استفاده از مصاحبه مراجعه شد و داده
 2سـازي  ها، از رويكـرد مثلـث   است به جهت جنبه نو بودن تحقيق و محدوديت احتمالي داده

                                                                                                                                        
1. Non probability 
2. Triangulation 
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آوري  ها و منابع گوناگون جهـت جمـع  سازي به فرايند استفاده از رويكرد مثلث. استفاده شد
بـا توجـه بـه    ). Skinner,  Edwards & Corbett, 2014(شـود   اطالعات در تحقيق اطالق مـي 

در اين تحقيق از موارد منـابع متنـوع   ) استفاده از منابع چندگانه(سازي  استفاده از شيوه مثلث
در مرحله كيفي از تحليل  ها تجزيه و تحليل داده. آوري اطالعات استفاده شد به منظور جمع

 Maxqdaافـزار   هاي آماري با كمـك نـرم   الزم به ذكر است كليه تحليل. روايت استفاده شد
  .انجام گرفت 12نسخه 

شناسـي ورزشـي    جامعه آماري پژوهش در بخش كمي كارشناسـان و نخبگـان جامعـه   
. شوند ي انتخاب ميباشد كه به روش تصادف مي) مانند اساتيد دانشگاه و فعاالن حوزه بانوان(

 05/0انتخاب حجم نمونه بر حسب هدف پژوهش، جهت آزمون، توان آزمون و سطح آلفا 
گيـري از   هـاي رايـج نمونـه    براي تعيين حجم نمونه، به جاي استفاده از فرمـول . انجام گرفت

 ترين با توجه به اينكه توان آزمون يكي از مهم. استفاده شده SPSS Sampel Powerافزار  نرم
باشد، ابزار مذكور تعـداد نمونـه را بـراي تـوان      معيارهاي مورد نياز در تعيين حجم نمونه مي

نفر انتخاب شدند يكي از  360به اين ترتيب . دانست نمونه مكفي مي 360درصد  80آزمون 
بـراي تعيـين حجـم نمونـه از نسـبت      ) 1999( 1مولر. ها حجم بهينه نمونه است فرض اين پيش

، 1بـه   5وي حداقل اين نسـبت را  . كند ارآمتر آزاد براي برآورد استفاده ميحجم نمونه به پ
با اين حال . كند عنوان مي 1به  20و حد باالي آن را نسبت  1به  10حد متوسط آن را نسبت 

در پژوهش حاضر با توجه به حجم جامعه و با مدنظر قراردادن حداقل نسبت حجم نمونه بـه  
ــاي مشــاهده  ــداد متغيره ــاي   شــده تع ــدل، روش برآورده ــدگي م ــاي آزاد، پيچي و پارامتره

، حجـم  )نياز داشتن به حجـم نمونـه متوسـط   (نمايي  پارامترهاي آزاد برآورد حداكثر درست
و رابطه نرماليتي چندمتغيره با حجم نمونه اصـل بـر ايـن    ) درصد 5كمتر از (هاي مفقود  داده

سـازي معادلـه سـاختاري كفايـت      لنفر به منظور اجراي مد 360گذاشته شد كه حجم نمونه 
اي و رفتاري بود كـه از سـيزده    متغير عوامل ساختاري، زمينه 3پرسشنامه شامل . الزم را دارد

تن از اساتيد  7روايي محتوايي اين پرسشنامه با استفاده از نظرات . مؤلفه نيز تشكيل شده بود
. اي بخـش كيفـي بودنـد   هـ  ايـن افـراد خـارج از نمونـه    . دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت

هاي روايي سنجي شـاخص روايـي    همچنين در خصوص روايي محتوي نيز با استفاده از فرم

                                                                                                                                        
1. Molerr 
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هـا مـورد    هاي مربوط بـه ايـن روش   روايي و استفاده از فرمول 2و نسبت روايي محتوا 1محتوا
قـدار  و م 99/0، )نفر 7(مقدار نسبت روايي محتوا با توجه به تعداد اساتيد . تأييد قرار گرفت

بنابراين روايي محتوي ابزار پژوهش مورد تأييـد  . به دست آمد 99/0شاخص روايي محتوا، 
همچنين روايي سازه پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عـاملي تأييـدي مـورد    . قرار گرفت

پايايي اين پرسشنامه نيـز بـا اسـتفاده از محاسـبه آلفـاي كرونبـاخ بـراي        . بررسي قرار گرفت
و بـراي   83/0اي برابـر بـا    ، بـراي عوامـل زمينـه   79/0اي عوامل رفتاري برابـر بـا   پرسشنامة بر

هـاي تحقيـق حاضـر از روش     جهـت تجزيـه و تحليـل داده   . بود 86/0عوامل ساختاري برابر 
تمامي روند تجزيه و تحليل . سازي ساختاري تفسيري و معادالت ساختاري استفاده شد مدل
  . انجام گرفت AMOSو  SPSSارهاي هاي تحقيق حاضر در نرم افز داده

  هاي پژوهش يافته. 2

  بخش كيفي. 1-2

 ارائه نهايت در و آنها از هر يك به مربوط هاي مؤلفه و شده استخراج كدهاي بخش اين در
اين  گرفته تجليل صورت و تجزيه از پس كه اي گونه به. شد خواهد ارائه برند توسعه نظريه

 در گـام  نخستين. پاسخ داده شود شده مطرح فرعي و اصلي سؤاالت به تا امكان وجود دارد
كدبندي باز از نظر واحد تحليل بـه صـورت   . است كدبندي باز انجام اي زمينه نظريه ساخت

سطر به سطر، عبارت به عبارت، يا پاراگراف به پاراگراف يـا بـه صـورت صـفحه جداگانـه      
ها، مفهـوم يـا    از سطرها يا جمله چنانچه واحد كدبندي، سطر باشد به هر يك. شود انجام مي

اين كدها يا مفاهيم بايد بتواند حداكثر فضاي مفهومي و معناي آن را . شود كدي الصاق مي
). Kreuger & Neuman,2006(شـود   در اين مرحله تمام اطالعات كدبنـدي مـي  . اشباع كنند

مفهـوم،  ( در كدبندي اوليه محقق براساس واحد كدبندي، به هر واحد مورد نظـر يـك كـد   
مفاهيم يا كدهاي به دست آمده در ايـن مرحلـه، سـنگ بنـاي     . كند الصاق مي) نام، برچسب

محمـدپور،  (كنـد   هاي عمده بعدي و نيز اجزاي اصلي مدل در حال ظهور را شكل مي مقوله
ها كدبندي شده و كدها يا مفاهيم اوليـه متعـددي سـاخته شـدند،      حال كه كليه داده). 1392

محقق در اين مرحله با متون خام كار ندارد، بلكـه بـا   . شود ندي باز آغاز ميمرحله دوم كدب
                                                                                                                                        
1. CVI 
2. CVR 
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هـدف ايـن مرحلـه از كدبنـدي بـاز كـه بـه        . مفاهيمي كه توليد كرده اسـت، سـروكار دارد  
محمـدپور،  (هـاي عمـده اسـت     كدبندي متمركز نيز مرسوم است، توليد و اسـتخراج مقولـه  

بـا  ) متمركـز (و سـطح دوم  ) اوليـه (ح اول ، نحـوه كدبنـدي سـط   1در جدول شماره ). 1392
عنوان درك معناي تدوين الگوي عوامـل زمينـه مـؤثر در جايگـاه ورزش بـانوان در بهبـود       

نتـايج بـه دسـت آمـده از تجزيـه و تحليـل       . يافتگي در ايران آمده اسـت  هاي توسعه شاخص
هاي  ود شاخصاي جايگاه ورزش بانوان در بهب هاي كيفي نشان داد كه عوامل زمينه مصاحبه
هـا تشـكيل    يافتگي در ايران از پنج مقوله فرعي و بيست و نه كد مستخرج از مصـاحبه  توسعه

  .شده است

  اي كدگذاري محوري عوامل زمينه .1جدول 

 )كد اوليه(هاي منطقي  گزاره )نكات كليدي(متن مصاحبه  مقوله فرعي اصلي مقوله
عوامل 
  اي زمينه

 بيروني –باال بردن انگيزه دروني بيروني بانوان در جامعه–باال بردن انگيزه دروني   عوامل فردي
ايجاد اعتماد به نفس و تقويت عزت به نفس با 

 شركت در ورزش
 ايجاد اعتماد به نفس

ايجاد اعتماد به نفس و تقويت عزت به نفس با 
 شركت در ورزش

 ايجاد اعتماد به نفس

به آينده به واسطه شركت با ايجاد احساس اميد 
 هاي ورزشي نوان در فعاليت

 ايجاد احساس اميد به آيند

ايجاد احساس آرامش دروني به واسطه تمركز بر 
 هاي ورزشي  فعاليت

 ايجاد احساس آرامش دروني

 كاهش احساس تنهايي كاهش احساس تنهايي بانوان در جامعه
اندام توجه زياد بانوان به سالمت و تناسب 

 مناسب
سالمت بدني و تناسب اندام 

 مناسب
عوامل فرهنگي 

  و اجتماعي
تقويت نگاه مثبت جامعه به ورزش بانوان از 

 هاي بدني طريق شركت در فعايت
تقويت نگاه مثبت جامعه به ورزش 

 بانوان
باالبردن سالمت جسماني جامعه از طريق 

 هاي بدني شركت در فعايت
 جامعه باالبردن سالمت جسماني

باالبردن سالمت اجتماعي جامعه به واسطه 
 هاي بدني شركت بانوان در فعاليت

 باالبردن سالمت اجتماعي جامعه

تغيير نگاه جنسيتي غالب به نقش  تغيير نگاه جنسيتي غالب به نقش زن در جامعه
 زن

سازي نسبت به حضور زنان در جامعه به  فرهنگ
 بدنيهاي  واسطه حضور در فعاليت

فرهنگي سازي نسبت به حضور 
 زنان در جامعه
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 )كد اوليه(هاي منطقي  گزاره )نكات كليدي(متن مصاحبه  مقوله فرعي اصلي مقوله
هاي خانواده در قبال  گيري كم شدن سخت

 دختران و بانوان
 هاي خانواده گيري شدن سخت كم

ريزي و  برنامه
  گذاري سياست

هاي راهبردي در راستاي تحقق و  تدوين برنامه
 پربار نمودن ورزش بانوان

هاي راهبردي در  تدوين برنامه
 تحقق و پربار نمودنراستاي 

 آموزش زنان مستعد ريزي براي آموزش زنان مستعد برنامه
ريزي در جهت توانمندسازي مديران  برنامه

 وزرشي زن
 توانمندسازي مديران وزرشي زن

هاي  هاي ورزشي بانوان در برنامه تدوين سياست
 توسعه كشور

 هاي ورزشي بانوان تدوين سياست

ريزي براي برگزاري مسابقات ورزشي  برنامه
 المللي  بانوان در سطح بين

براي برگزاري مسابقات ورزشي 
 بانوان در سطح بين المللي

هاي حمايتي از ورزش  سياست هاي حمايتي از ورزش بانوان تدوين سياست
 بانوان

بسترهاي قانوني 
  و حقوقي

تدوين قوانين مناسب جهت بسترسازي براي 
 بانوان ورزش

تدوين قوانين مناسب جهت 
 بسترسازي

به روزرساني قوانين ورزشي اتخاذ شده براي 
 بانوان با توجه به شرايط حاكم بر جامعه

روزرساني قوانين ورزشي با توجه  به
 به شرايط حاكم بر جامعه

تصويب قانون پخش مسابقات بانوان از صدا و 
 سيما

پخش مسابقات بانوان از صدا و 
 سيما

 فتواي علما و مراجع فتواي علما و مراجع راجع به ورزش بانوان
ذكر بند تعيين بودجه مساوي براي ورزش بانوان 

 ها و آقايان در اساسنامه فدراسيون
تعيين بودجه مساوي براي ورزش 

 بانوان و اقايان
ها به فعال كردن بخش  مكلف كردن سازمان

 قوانين وضع شدهورزش بانوان با توجه به 
فعال كردن بخش ورزش بانوان در 

 سازمان ها
اصالح قانون حق خروج از كشور زنان متأهل به 

 منظور حضور در اردوها و مسابقات ورزشي
اصالح قانون حق خروج از كشور 

 زنان متاهل
در اختيار قرار دادن فضاهاي طبيعي براي ورزش   عوامل محيطي

 بانوان
طبيعي براي قرار دادن فضاهاي 

 ورزش بانوان

 توسعه فضاهاي گردشگري ورزش بانوان
توسعه فضاهاي گردشگري ورزش 

 بانوان
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  گيري مدل  يابي كليت مدل اندازههاي ارز شاخص. 2جدول 

 برازش قابل قبول مدل نهايي اختصار نام شاخص ها شاخص

 هاي برازش شاخص
 90/0تر از  بزرگ GFI 906/0 نيكويي برازش

 90/0تر از  بزرگ AGFI 872/0 نيكويي برازش اصالح شده

هاي برازش  شاخص
 مطلق

 90/0تر از  بزرگ NFI 943/0 برازش هنجار شده
 90/0تر از  بزرگ CFI 992/0 برازش تطبيقي
 90/0تر از  بزرگ RFI 912/0 برازش نسبي
 90/0تر از  بزرگ IFI 994/0 برازش افزايشي

 50/0تر از  بزرگ PNFI 701/0 برازش مقتصد هنجار شده
هاي برازش  شاخص

 مقتصد
 10/0كمتر از  RMSEA 072/0 ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

 3تا  1مقدار بين  CMIN/df 784/2 اسكوئر به درجه آزادي كاي نسبت

ها در  هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب اين شاخص شاخص
هـاي پـژوهش حمايـت     مجموع بيانگر اين است كه مدل مفروض تدوين شـده توسـط داده  

هـا جـزء    ها بـه مـدل برقـرار اسـت و همگـي شـاخص       شوند، به عبارت ديگر برازش داده مي
گيـري عوامـل    ي داللت بر مطلوبيـت مـدل انـدازه   اسكوئر به درجه آزاد شاخص نسبت كاي

  . يافتگي در ايران دارند هاي توسعه اي جايگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص زمينه

  گيري بندي و نتيجه جمع. 3
با مطالعه ورزش در دنيا طي بيست سـال گذشـته، انقالبـي واقعـي در ورزش زنـان رخ داده      

رود و همـين امـر دورنمـاي     ن بـه شـمار مـي   توجه به ورزش جزء الينفك نهضت زنـا . است
توانيم جايگاه فعلي و مشكل احتمـالي   ما مي. جديدي را در زمينه تالش انسان گشوده است

ورزش زنان را در آينده با نگاهي به الگوي عملكرد ورزشي زنان، درست مانند هـر پديـده   
زي شـبيه منحنـي   به عبارت ديگر، پيشرفت ورزش زنـان چيـ  . بيولوژيكي ديگر، تصور كنيم

هاي متمادي، سطح فعاليت و عملكرد ورزشي زنـان بسـيار محـدود      طي سال. سينوسي است
كنندگان نخبه نيز بسيار كم بودند و از لحاظ كيفي هم در سـطح پـاييني    شركت. بوده است
اما در طي بيست سال گذشته سرعت پيشرفت ورزش زنان بسيار چشمگير شده . قرار داشتند

يافتـه در يـك كشـور در نظـر      عنوان يك عامـل توسـعه  ه كه ورزش بانوان ب بصورتي. است
پژوهشـگران اجتمـاعي معتقدنـد كـه بـانوان بنيـان       ). 1393اتقيا و همكاران، (شود  گرفته مي

هـاي   دهند و ناديده گرفتن ورزش از سوي آنان به غير از چـالش  اصلي خانواده را شكل مي
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وجـود  ه قشر، مشكالتي براي خـانواده و جامعـه بـ   جسمي حركتي و روحي رواني براي اين 
ديـده اجتمـاعي    توانـد اثـرات بيشـتري بـر بـانوان آسـيب       در ميان بانوان ورزش مي. آورد مي

ديـده اجتمـاعي نگـاه مثبتـي نيسـت و افـراد سـعي         بگذارد زيرا نگاه جامعه به بـانوان آسـيب  
كننـد كـه از بـانوان     صـيه مـي  كنند از آنها دوري بگيرند و حتي به اطرافيـان خـود نيـز تو    مي

  .ديده اجتماعي دور باشند و هيچ گونه ارتباطي بين آنها نباشد آسيب
توانـد جايگـاه     ويژه در سـطوح قهرمـاني تـا حـد زيـادي مـي       حضور زنان در ورزش به

موفقيت براي ورزشكاران يـك كشـور   . المللي براي كشور ايجاد كند اي در عرصه بين ويژه
كننـده وجهـه و اعتبـار آن كشـور در      طـور كلـي تقويـت    و المپيكي بههاي جهاني  در رقابت

عنوان كشوري در حال توسـعه بسـيار زيـاد     جهان خواهد شد و اهميت اين نقش در ايران به
عوامل زيادي وجود دارد كه بانوان را ترغيب كند به ورزش بپردازنـد و ايـن عوامـل     .است

هاي فردي است كـه بـانوان بـراي ايـن      مل عامليكي از اين عوا. نيز در توسعه اثرگذار باشد
مـرتبط بـا عوامـل     اًعوامـل فـردي شناسـايي شـده اكثـر     . عوامل اهميت خاصي قائـل هسـتند  

عنوان نيمي از جمعيت جامعه و عامـل  ه بانوان ب). 1393اتقيا و همكاران، (روانشناختي است 
عه اگر از عزت نفس كافي بسيار تأثيرگذار در خانواده در جهت تحكيم بنيان خانواده و جام

تواند ناشي از داشتن يك بـدن سـالم    د و با سالمتي كامل و انگيزه باال كه مينبرخوردار باش
تواننـد يـك ركـن اساسـي      ، در توسـعه كشـور مـي   باشـد  تر ازآن تناسب اندام مناسب و مهم

ر اين امر زماني تحقق پيدا خواهـد كـرد كـه فضـاي الزم و كـافي در اختيـا      . محسوب شوند
رو  ازايـن . هاي مناسـب اسـت   فضاي الزم براي ورزش بانوان مستلزم زيرساخت. بانوان باشد
بـدون شـك    ،هاي الزم فراهم شـود  از جمعيت كشور امكانات و زيرساخت يمياگر براي ن

هـاي توسـعه داشـته باشـد، چراكـه       تواند بر شـاخص  ها نيز اثرات مثبت مي وجود زيرساخت
در اين رابطه نيـز بايـد بسـترهاي الزم    . هاي توسعه است نمادهاي مناسب يكي از  زيرساخت

در ايـن  . فراهم شود كه قوانيني در جهت كمك بـه پيشـرفت ورزش بـانوان تصـويب شـود     
طلبـد تـا در زمينـه پيشـرفت ورزش بـانوان       هاي مختلف جامعـه را مـي   رابطه همكاري بخش

و قـوانين حمـايتي را تصـويب    هاي مثبتي برداشته شود و قوانين دست و پاگير را حذف  گام
هـاي فـردي و گروهـي در بخـش ورزش و      نمايند كـه بـانوان بـه راحتـي بتواننـد مشـاركت      

. هاي بدني داشته باشند كه در نهايت منجر بـه بـاالرفتن سـطح سـالمت جامعـه شـود       فعاليت
سازي الزم انجام گيرد بـدون فـراهم كـردن     زماني تحقق خواهد افتاد كه در جامعه فرهنگ
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  ). Nationel, 2014(رهاي فرهنگي بدون شك موفقيت خاصي كسب نخواهد شد بست
 يـادگيري  نتيجـه  انسـان  رفتـار  كـه  اسـت  معتقد اجتماعي يادگيري در اين رابطه نظريه

انجـام   از ممانعـت  يا تقويت باعث هستند مهم  ديگران كه افرادي اجتماعي حمايت و است
 از اجتمـاعي  حمايـت  تـأثير  فـوق  نظري هاي چارچوب مطابق بررسي اين در شود، رفتار مي
 تأكيـد  مـورد  غيرورزشـكار  و ورزشـكار  زنان گروه دو هر توسط زنان هاي ورزشي فعاليت
 در توانـد  نظـر مـي   مورد هاي سودمندي از افراد ارزيابي كه خود اين ديگر .است گرفته قرار

متعدد اجتماعي وجود رو بايد گفت عوامل  از اين .باشد مؤثر فردي تمايل كاهش يا افزايش
همچنين به اين . برد عنوان يك عامل بازدارنده از آنها نامه دارد كه در بحث ورزش بانوان ب

مراتب اجتمـاعي   ثير سلسلهأمفهومي است كه تحت ت مورد نيز بايد اشاره شود كه فضا اساساً
هـا   قـدرت كنـد و   ها نظم اجتمـاعي را تهديـد مـي    تفاوت. و مفهوم قدرت و سلطه قرار دارد

هـا نيـز    يكـي از تفـاوت  . سازي در ميان شهروندان خود دست بزنند كنند به يكسان تالش مي
هـا   توان تفاوت سازي مي تواند بحث ديگاه اجتماعي حاكم بر جامعه باشد و براي يكسان مي

كيــد كــرد و بحــث أهــا ت گــذاري تــوان بــر اشــتراك را شناســايي شــود و در ايــن رابطــه مــي
مشاركت ورزشي يكي از موارد مهـم اجتمـاعي بـراي بـانوان     . نظر گرفت ها را در مشاركت

توانند به جايگاه خـود در جامعـه برسـند و ديـدگاه مردسـاالري و       است كه از اين طريق مي
تواننــد از  بــراي تــدوين راهبردهــا مــي. تبعــيض جنســيتي را در بحــث ورزش كــاهش دهنــد

توان پيشنهاد كرد كه تقويت نگاه مثبت  رو مي ناز اي. المللي موفق الگو بگيرند هاي بين نمونه
گـذاري و اجـراي آن از مبـاني قـوه      صالح قانون جامعه به ورزش بانوان از طريق مراجع ذي

هـاي   سازي الزم نسبت به حضور زنان در جامعه به واسطه حضور در فعاليت فرهنگ، مجريه
ت بـه سـالمت اجتمـاعي و    هاي ملي و باالبردن آگـاهي نسـب   بدني از طريق آموزش و رسانه

همچنـين تـدوين راهبردهـا و    . هاي بـدني  جسماني جامعه به واسطه شركت بانوان در فعاليت
ريــزي جهــت  هــاي توســعه كشــور و برنامــه هــاي حمــايتي ورزش بــانوان در برنامــه سياســت

مسابقات و تربيت نيروي انسـاني مـورد    ،هاي آموزشي توانمندسازي ورزش بانوان در حوزه
در انتها ذكر اين نكته ضروري است كه در پژوهش حاضـر فقـط دو عامـل    . ثر استنياز مؤ

توانـد از جملـه    د كه ميشيافتگي بررسي  هاي توسعه برابري جنسيتي و تندرستي در شاخص
  . هاي پژوهش باشد محدوديت
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