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 چكيده

تحقيق حاضر از نوع . عيين عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران بودتتحقيق،  اين زهدف ا

جامعة تحقيق، مديران زن . هاي آن از طريق پرسشنامة محقق ساخته و به صورت ميداني جمع آوري شد دهاتوصيفي است و د

 شامل معاونت امور بانوان در سازمان تربيت بدني، رؤساي زن فدراسيون هاي ورزشي، 1388تربيت بدني و ورزش كشور در سال 

ان ها و رؤساي زن هيأت هاي ورزشي استان هاي سراسر كشور س زن فدراسيون ها، معاونان توسعة ورزش بانوان در استئينواب ر

، » مالي و امكاناتي«نتايج نشان داد كه عوامل . محقق كلية جامعة تحقيق را به عنوان نمونة پژوهشي انتخاب كرده است. بود

بدني و ورزش بانوان به ترتيب اولويت بر توسعة تربيت  »فرهنگي و اجتماعي«و » مديريتي ساختاري و«، »انساني و تخصصي«

 .جمهوري اسالمي ايران مؤثرند

 

 هاي كليديواژه

 . توسعه، تربيت بدني، ورزش، بانوان
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 مقدمه
توسعه و اعتالي تربيت بدني و ورزش در جامعة ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه هاي جاري 

 هاي كارامد و مؤثر، بي شك نيازمند بازنگري در برنامه هاي گذشته و جاري و تدوين برنامه. ورزشي است
تحقيقات گسترده و همه جانبه است كه نتايج آن بتواند خط مشي برنامة جديد را تعيين و صحت انطباق آن را 

 كس پوشيده نيست از طرفي اين واقعيت بر هيچ). 17(با نيازهاي اساسي جامعه در حال تحول ما تضمين كند 
يمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، دستيابي به توسعة واقعي ميسر كه بدون در نظر گرفتن زنان كه ن

 . نخواهد بود
در بسياري از جوامع، زنان با مشكالت و نابرابري هايي مانند نداشتن دسترسي به امكانات آموزشي برابر با 

) 41(، تنش هاي بيشتر )43، 36، 25(، فقر و درآمد نابرابر )43(، فرصت هاي شغلي نابرابر با مردان )48(مردان 
مواجهند كه تربيت بدني و ورزش را ) 43، 38، 32(و ايفاي نقش هاي متعدد خانوادگي و تضاد در اين نقش ها 

 سال پيش، از شركت زنان در فعاليت هاي ورزشي ممانعت به عمل 150در حدود . نيز مي توان به آن اضافه كرد
امروزه نيز در ). 46(، بازار كار و سياست باز داشته مي شدند مي آمد، همان طور كه آنان از شركت در جامعه

بيشتر جوامع، زنان از فرصت هايي برابر بري شركت در فعاليت هاي ورزشي محروم بوده و با محدوديت هايي 
، 29، 24(، محدوديت هاي مالي و امكاناتي )33، 28، 26(محدوديت هاي ساختاري و مديريتي ). 39(مواجهند 

، 30، 29، 24(و محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي ) 33، 28(، محدوديت هاي انساني و تخصصي )45، 44، 34
، از جملة آن محروميت ها هستند، ولي اين محروميت ها در كشور جمهوري اسالمي )47، 45، 40، 37، 35، 31

در اين ). 12(ي دارد ايران به داليل مختلف به ويژه شرايط فرهنگي اجتماعي حاكم بر كشور برجستگي بيشتر
زمينه تربيت بدني و ورزش بانوان در جمهوري اسالمي ايران اهميت خاصي دارد، چرا كه عالوه بر وجوه اشتراك 
آن با ورزش مردان و تأثير مشتركي كه بر سالمت و نشاط هر دو جنس زن و مرد دارد، با توجه به اوامر و نواهي 

 . استدين، حدود و ضوابط براي آن تعيين شده 
اساس نتايج تحقيقات انجام گرفته، پرداختن به ورزش و فعاليت هاي جسماني موجب افزايش اعتماد به  بر

نفس، دوري از مواد مخدر، نداشتن ناهنجاري هاي جنسي، پيشرفت تحصيلي و كاهش جرايم در بانوان مي شود 
دوران ( آنان در دوران پس از بزرگسالي و در دوران بارداري آثار مثبتي بر وضع حمل زنان دارد و ضامن سالمت

اساس نتايج تحقيقات قبلي در ايران دختران در سنين قبل از  با اين حال بر). 27(است ) كهنسالي و يائسگي
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 كمتر براي ورزش به باشگاه ها مراجعه مي كنند و در مجموع، مردان بيشتر از زنان به ورزش روي مي ازدواج
 برابر بيشتر از 8/6 به برابري تقريبي تعداد مردان و زنان در جامعة كنوني، مردان آورند، به طوري كه با توجه

بررسي ميزان رشد كنوني ورزش بانوان در عرصه هاي داخلي و خارجي، گواه ). 18(زنان ورزش مي كنند 
با ورزش مردان پيشرفت نسبي ورزش بانوان ايراني است، اما نمي توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه در مقايسه 

به طور مثال در مسابقات ورزشي سال هاي اخير، . يا بانوان ديگر كشورها از رشد خوبي برخوردار نبوده است
ورزش بانوان تنها سه شركت كننده در بازي هاي المپيك، يك شركت كننده در بازي هاي المپيك زمستاني و 

 فدراسيون فعال در بخش 44از ميان . ب كرده استتنها در سه رشتة ورزشي در مسابقات پارالمپيك سهميه كس
 36بانوان، تنها موفق به تصدي يك پست رياست فدراسيون و از ميان بيش از هزار هيأت ورزشي استاني تنها 

پست رياست هيأت را كسب كرده اند، عدم كسب مدال در مسابقات المپيك و پارالمپيك، عدم كسب مدال طال 
و كسب تنها يك ) 10(قهرماني آسيا، كسب تنها يك مدال در مسابقات غرب آسيا در مسابقات جام جهاني و 

 مدال طالي توزيع شده در بخش بانوان بازي هاي آسيايي گوانجو، از جمله موارد، در 206مدال طال از مجموع 
افته هاي به عالوه مطالعه و بررسي تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه تقريباً كلية ي. اين زمينه است

پژوهشي در زمينة تربيت بدني و ورزش بانوان در كشور جمهوري اسالمي ايران بيانگر آن است كه دختران و 
زنان ايراني در انجام فعاليت هاي ورزشي محدوديت ها و مشكالت عديده اي مانند محدوديت هاي ساختاري و 

، 2(، محدوديت هاي انساني و تخصصي )21، 14 ،4، 2، 1(، محدوديت هاي مالي و امكاناتي )19، 5، 3(مديريتي 
اين رو با توجه به اينكه  از. دارند) 23، 22، 19، 18، 14، 7، 1(و محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي ) 14، 3

امروزه در جوامع مختلف، ايجاد زمينه هاي مناسب براي ورزش بانوان، موضوع مهم و ملي تلقي مي شود و ميزان 
زنان در فعاليت هاي ورزشي به عنوان شاخص جهاني از وضعيت اجتماعي زنان در جامعه به حضور يا عدم حضور 

شمار مي آيد، اين موضوع در ايران اهميت بيشتري مي يابد، زيرا زنان مسلمان ايراني نيازمند محيط و امكاناتي 
 زم است عاله بر اين رو ال از. مستقل و اختصاصي براي انجام فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش هستند

با عنايت به اين مطالب و به ). 20(بر با مردان، از حمايت هاي قانوني بيشتري برخوردار شوند اهاي بر حمايت
دليل آنكه بيشتر پژوهش هاي صورت گرفته در كشور متوجه موانع و محدوديت هاي مشاركت قشرهاي متفاوت 

در قالب شناسايي، تعيين و اولويت بندي عوامل مؤثر بر بانوان در فعاليت هاي ورزشي است و تا كنون پژوهشي 
توسعة كمي و كيفي تربيت بدني و ورزش بانوان از جنبه هاي مختلف به صورت جامع انجام نگرفته است، محقق 
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بر آن شد طي پژوهشي آن عوامل را بر اساس نظر تخصصي جامعة مديران زن تربيت بدني و ورزش كشور 
 . كندشناسايي و اولويت بندي

 

 روش تحقيق 
تحقيق حاضر از نوع توصيفي است و داده هاي آن از طريق پرسشنامه و به صورت ميداني جمع آوري شده 

محقق كلية ). 1جدول ( هستند 1388جامعة تحقيق حاضر مديران زن تربيت بدني و ورزش در سال . است
 . جامعة تحقيق را به عنوان نمونة پژوهشي انتخاب كرده است

 )1388مديران تربيت بدني در سال (جامعه تحقيق _  1جدول 
 درصد فراواني اعضاي جامعه

 9/0 1 معاونت امور بانوان در سازمان تربيت بدني
 9/0 1 رئيس فدراسيون ورزشي

 8/26 30 معاون توسعه ورزش بانوان استان
 3/39 44 نايب رئيس زن فدراسيون ورزشي 

 1/32 36 رئيس هيأت ورزشي استان
 100 112 جمع

 
 ابزار اندازه گيري 

با توجه به آنكه تا كنون پژوهش مشابهي در تربيت بدني و ورزش كشور در اين زمينه انجام نگرفته است، 
محقق با مطالعة كتاب ها، مقاالت، گزارش گردهمايي هاي مرتبط و برخي طرح هاي پژوهشي مشابه در ديگر 

از استادان، صاحب نظران و مديران زن تربيت بدني و ورزش كشور از رشته ها و حوزه ها و همچنين نظرخواهي 
طي دو مرحله، عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان ) روش دلفي(طريق پرسشنامة باز مقدماتي 

به منظور تعيين روايي ابزار تحقيق ابتدا پرسشنامه . جمهوري اسالمي ايران را جمع آوري و دسته بندي مي كند
 نفر از استادان دكتري رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي 15به همراه تعريف كاربري واژه ها و اهداف تحقيق، به 

پس از جمع آوري نظرها و پيشنهادهاي مطرح . گرايش مديريت و برنامه ريزي به منظور اعمال نظر ارائه شد
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 76ال و پرسشنامة تحقيق در قالب شده، با همفكري و هم انديشي همكاران طرح، اصالحات پيشنهادي اعم
همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه از دو روش آلفاي كرونباخ و دو نيمه كردن . سؤال تنظيم و تدوين شد

تعداد كل سؤاالت .  به دست آمد90/0 و 96/0آزمون استفاده شد كه به ترتيب براي كل پرسشنامه برابر با 
 سؤال در مورد نظر آزمودني ها در زمينة عوامل 76بارة مشخصات فردي و  سؤال در14: پرسشنامه عبارت بود از 

 در بارة ديگر عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و زمؤثر بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان و يك سؤال با
 . ورزش بانوان ايران
 ها آوري و تجزيه و تحليل داده روش جمع

امل و جامعي از تعداد مديران زن تربيت بدني و ورزش كشور به با همكاري سازمان تربيت بدني فهرست ك
اساس فهرست مذكور محقق و همكاران  بر. همراه آدرس و تلفن محل كار آنها در اختيار محقق قرار داده شد

ب ي نا44پرسشنامة تحقيق را حضوراً به معاون امور بانوان در سازمان تربيت بدني، يك رئيس زن فدراسيون و 
براي ديگر اعضاي جامعة تحقيق . ي ورزشي تحويل دادند و پس از تكميل، تحويل گرفتنداه ن فدراسيونرئيس ز
 رئيس هيأت ورزشي استان ها، نيز پرسشنامه از 36 معاون توسعة ورزش بانوان استان ها و همچنين 30شامل 

 . طريق پست پيشتاز به آدرس هاي از قبل تهيه شده ارسال و جمع آوري شد
محاسبة فراواني، درصد، ميانگين و انحراف (ظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي به من

 تك متغيره، تحليل واريانس با اندازه هاي مكرر، تحليل واريانس tآزمون (و روش هاي آمار استنباطي ) معيار
دو نيمه كردن آزمون براي محاسبة ، آزمون تعقيبي بونفروني و روش هاي آلفاي كرونباخ و »مانوا«چند متغيري 
به منظور امتيازدهي به سؤاالت مرتبط با تعيين عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و . استفاده شد) ضرايب پايايي

، 3، 4، 5ورزش بانوان، براي هر يك از گزينه هاي خيلي زياد، زياد، تا حدودي، كم و خيلي كم به ترتيب مقادير 
 نسخة SPSSبراي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري .  در نظر گرفته شد1، 2

 .  در نظر گرفته شدα= 05/0در ضمن براي كلية فرضيه ها سطح معني داري . هفدهم استفاده شد 
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 نتايج و يافته هاي تحقيق 
 )نمونة تحقيق( مشخصات مديران زن تربيت بدني _2جدول 

 درصد فراواني مشخصات
 0/37 30 ل ورزش بانوان استانؤمس
 7/24 20 ب رئيس فدراسيون ينا

 0/37 30 رئيس هيأت ورزشي استان
 پست سازماني

 2/1 1 رئيس فدراسيون
 1/48 39 تربيت بدني

 رشتة تحصيلي
 9/51 42 غيرتربيت بدني

 6/13 11 ديپلم
 3/12 10 كارداني

 4/49 40 كارشناسي
 8/19 16 ارشدكارشناسي 

 تحصيالت

 9/4 4 دكترا
30-21 6 4/7 
40-31 28 6/34 
50-41 36 4/44 

 )سال(سن 

 6/11 11  سال به باال51
5-1 49 5/60 
10-6 14 3/17 
15-11 10 3/12 
20-16 4 9/4 

سابقة مديريت 
 )سال(

 9/4 4  سال به باال21
 100 81 جمع
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 توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران تأثير عوامل ساختاري و مديريتي بر : 1فرضية 
 . دارد

 . عوامل مالي و امكاناتي  بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران تأثير دارد : 2فرضية 
 . داردعوامل انساني و تخصصي بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران تأثير  : 3فرضية 
و اجتماعي بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران تأثير  عوامل فرهنگي: 4فرضية 

 . دارد
 

 )3(تأثير عوامل بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان با نمرة ميانگين مالك  _3جدول 

انحراف  ميانگين متغير فرضيه
 معيار

Test 
Value df 

T مشاهده 
 شده

 سطح
 اريمعني د

 0001/0 32/40 80 3 345/0 54/4 عوامل ساختاري و مديريتي 1
 0001/0 73/38 80 3 380/0 64/4 عوامل مالي و امكاناتي 2
 0001/0 99/33 80 3 409/0 55/4 عوامل انساني و تخصصي  3
 0001/0 43/27 80 3 490/0 49/4 عوامل فرهنگي و اجتماعي 4

 
 شود، ميانگين پاسخ دهندگان به سؤاالت مربوط به فرضية اول برابر  مشاهده مي3همان طور كه در جدول 

و ) t=32/40 و P=0001/0 (54/14، فرضية سوم برابر )t= 73/38 و P=0001/0 (64/4، فرضية دوم برابر 54/4
باالتر و از ) »حد وسط پاسخ «3(است كه از مقدار ميانگين نظري ) t=43/27 و P=0001/0(49/4فرضية چهارم 

به عبارت ديگر، از نظر پاسخ . بنابراين هر چهار فرضيه تأييد شد.  آماري اين اختالف ها معني دارندنظر
بر » فرهنگي و اجتماعي«و » انساني و تخصصي«، »مالي و امكاناتي«، »ساختاري و مديريتي«دهندگان، عوامل 

 . توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسالمي ايران تأثير دارند
در » مالي و امكاناتي«بدني و ورزش، عوامل  ، مشاهده مي شود ديدگاه مديران زن تربيت4 توجه به جدول با

بدني و ورزش بانوان ايران  در اولويت چهارم تأثيرگذاري بر توسعة تربيت» عوامل فرهنگي و اجتماعي«اولويت اول 
افزايش سهم « ميانگين نمرة پاسخ ها، مربوط به از ميان هجده عامل مالي و امكاناتي، باالترين. قرار گرفته است

از بين شانزده عامل .  است89/4با ميانگين » بدني بانوان از كل بودجة تربيت بدني و ورزش در سازمان تربيت
هاي آموزشي به منظور به  برگزاري كارگاه ها و دوره«ها، مربوط به  انساني و تخصصي باالترين ميانگين نمرة پاسخ
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 مديريتي، از ميان بيست و هفت عامل ساختاري و.  است68/4با ميانگين » و ارتقاي دانش داوران و مربيان زنروز كردن 
و  ها، هيأت نظارت وكنترل بر سهم بانوان در توزيع اعتبارات فدراسيون«ها، مربوط به  باالترين ميانگين نمرة پاسخ

ده عامل فرهنگي و اجتماعي باالترين ميانگين نمرة از ميان شانز.  است84/4با ميانگين » ادارات تربيت بدني
ويژه صدا و سيما براي تشويق و ايجاد انگيزه در بانوان  هاي جمعي به استفادة مناسب رسانه«ها، مربوط به  پاسخ

 .  است74/4با ميانگين » هاي ورزشي براي شركت در فعاليت
 

 و ورزش بانوانثر در توسعة تربيت بدني ؤاولويت بندي عوامل م_  4جدول 
 امتياز عوامل اولويت

  عوامل مالي و امكاناتي 
 89/4 افزايش سهم بانوان از كل بودجة ترييت بدني و ورزش در سازمان تربيت بدني اول
 85/4 افزايش سهم بانوان از كل اعتبارات، كمك ها و درآمدهاي فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي دوم
 اول 80/4 اصي، ويژة بانوان در سازمان تربيت بدني، مراكز استان ها و شهرستان هاتعيين بودجة اختص سوم

 64/4 ميانگين كل هجده عامل 
 عوامل انساني و تخصصي 

 89/4 افزايش سهم بانوان از كل بودجة تربيت بدني و ورزش در سازمان تربيت بدني اول
 85/4 درآمدهاي فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشيافزايش سهم بانوان از كل اعتبارات، كمك ها و  دوم
 دوم 80/4 تعيين بودجة اختصاصي، ويژة بانوان در سازمان تربيت بدني، مراكز استان ها و شهرستان ها سوم

 55/4 ميانگين كل شانزده عامل 
 عوامل ساختاري و مديريتي 

 84/4 ن ها، هيأت و ادارات تربيت بدنينظارت و كنترل بر سهم بانوان در توزيع اعتبارات فدراسيو اول
 73/4 افزايش جايگاه هاي مديريت بانوان در نهادهاي رسمي به ويژه تربيت بدني و ورزش كشور دوم
 دوم 73/4 تبيين شرح وظايف و افزايش اختيارات معاونت توسعة ورزش بانوان در استان ها سوم

 54/4 ميانگين كل بيست و هفت  عامل 
 ي و اجتماعيعوامل فرهنگ

استفادة مناسب رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما به منظور تشويق و ايجاد انگيزه در  اول
 74/4 بانوان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي 

 59/4 فرهنگ سازي براي حضور زنان در پست هاي مديريتي تربيت بدني و ورزش از طريق رسانه ها دوم
 59/4  به منظور همگاني كردن ورزش بانوان"زن و ورزش"رسال به عنوان روز اختصاص يك روزد سوم

 دوم

 49/4 ميانگين كل شانزده عامل 
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 خالصة نتايج تحليل واريانس با اندازه هاي مكرر روي نمره هاي ارزيابي پاسخ دهندگان از عوامل_  5جدول 
 )P(داري  سطح معني F ميانگين مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات متغير

 001/0 67/5 285/0 3 855/0 عامل

 __ __ 050/0 240 05/12 خطا

 
 نتايج آزمون بونفروني بين نمره هاي ميانگين ارزيابي پاسخ دهندگان از عوامل مؤثر_  6جدول 

 ميانگين عامل ها
ساختاري و 

 مديريتي

مالي و 

 امكاناتي

انساني و 

 تخصصي

فرهنگي و 

 اجتماعي

 __ __ *  54/4 تيساختاري و مديري 1

 * *   64/4 مالي و امكاناتي 2

 __    55/4 انساني و تخصصي 3

     49/4 فرهنگي  و اجتماعي 4

 
است كه اين ) P=001/0سطح  (67/5برابر با ) عامل (F نشان داده شده، نسبت 5طور كه در جدول  همان

ز عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و ورزش  ارزيابي پاسخ دهندگان ا2دار است، يعني حداقل بين  معنينسبت 
دهد كه  دار شدن اين تفاوت با استفاده از تحليل واريانس نشان نمي معني. داري وجود دارد بانوان تفاوت معني

اين رو به دنبال اين تحليل، از تحليل تعقيبي بونفروني استفاده شد كه  ها تفاوت وجود دارد، از بين كدام عامل
دهندگان از تأثير عوامل   مشاهده مي شود بين ارزيابي پاسخ6در جدول .  ارائه شده است6جدول نتايج آن در 

بر توسعة تربيت ) ساختاري مديريتي، انساني تخصصي و فرهنگي و اجتماعي(مالي و امكاناتي و تأثير ديگر عوامل 
ان ارزيابي باالتري از تأثير عوامل به عبارت ديگر پاسخ دهندگ. داري وجود دارد بدني وورزش بانوان تفاوت معني

دهندگان  بين ارزيابي پاسخ. اند مالي و امكاناتي نسبت به عوامل ديگر بر توسعة تربيت بدني وورزش بانوان داشته
 . داري مشاهده نمي شود در مورد تأثير ديگر عوامل مؤثر، تفاوت معني
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 بحث و نتيجه گيري 
يدگاه مديران زن، از ميان عوامل چهارگانه در اولويت سوم مجموع عوامل ساختاري و مديريتي از د

اين عوامل كه به نوعي با تشكيالت سازماني، . تأثيرگذاري بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان كشور قرار گرفت
 ها، وظايف قانوني و ارتباطات كاري و ليتؤبروكراسي حاكم بر ادارات، سيستم مديريتي حاكم، اختيارات، مس

= حد وسط (چشمگيري از متوسط   كه به طور54/4ميانگين  اند، با بيست و هفت عامل و مرتبط ي موجودرسم
از ميان بيست . است، از نظر پاسخ دهندگان بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري مؤثر بودندباالتر ) 3

م بانوان در توزيع اعتبارات و هفت عامل مؤثر شناخته شدة ساختاري و مديريتي، نظارت و كنترل بر سه
در اين زمينه . فدراسيون ها، هيأت ها و ادارات تربيت بدني، به عنوان مؤثرترين عامل در اولويت اول قرار گرفت

قانون برنامة چهارم توسعه بر سهم ) 117مادة ( آئين نامة اجرايي بند ب 2 از مادة 3اگر چه به صراحت در تبصرة 
 درصد بودجه و 30و استعالم گزارش تخصيص حداقل ) 12(ز اعتبارات اشاره شده  درصدي بانوان ا30حداقل 

منابع مالي از فدراسيون ها در بخش همگاني و قهرماني به عنوان بخشي از رئوس فعاليت ها و عملكرد دفتر 
ازمان ، به نظر مي رسد اين وظيفة كنترل و نظارتي س)11( گزارش شده است 1387توسعة ورزش بانوان در سال 

تربيت بدني به خوبي انجام نگرفته است، به نحوي كه از ديدگاه مديران زن، براي توسعة تربيت بدني و ورزش 
بانوان، بايد بيش از ديگر عوامل ساختاري و مديريتي، بر هزينه كرد و سهم بانوان در توزيع اعتبارات فدراسيون 

در مورد اهميت نظارت و كنترل شايد به جرأت . يردرت گها، هيأت ها و ادارات تربيت بدني، نظارت و كنترل صو
بتوان ادعا كرد هيچ فعاليتي در سازمان قرين توفيق نخواهد بود مگر آنكه كنترل هاي الزم نسبت به آن صورت 
گرفته باشد و سازمان بدون وجود سيستم مؤثر كنترل، در تحقق مأموريت خود موفق نخواهد بود و نمي تواند از 

در واقع هيچ برنامه اي بدون كنترل به درستي اجرا نمي شود و برنامه ). 6( درستي استفاده كند منابع خود به
ابالغ بنابراين عالوه بر تصويب و ). 13(ريزان فقط با كنترل مي توانند به صحت پيش بيني هاي خود پي ببرند 
بيت بدني و كلية زيرمجموعه هاي آنها، سهم حداقلي بانوان از اعتبارات به فدراسيون ها، هيأت ها و ادارات كل تر

 .نظارت و كنترلي دقيق و عيني در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد
مجموعه عوامل مالي و امكاناتي از ديدگاه مديران زن، از بين عوامل چهارگانه در اولويت اول تأثيرگذاري بر 

منشأ آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين عوامل كه . توسعة تربيت بدني وورزش بانوان كشور قرار گرفت
مسائل اقتصادي و مالي، همچنين تهيه و تأمين اماكن، تأسيسات، تسهيالت، تجهيزات و امكانات ارتباط دارد، با 
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باالتر است، از نظر پاسخ دهندگان ) 3= حد وسط(كه به طور چشمگيري از متوسط  64/4هفده عامل و ميانگين 
از ميان هفده عامل مؤثر شناخته شده مالي و .  و ورزش بانوان جمهوري مؤثر بودندبر توسعة تربيت بدني

امكاناتي، افزايش سهم بانوان از كل بودجه تربيت بدني و ورزش بانوان در سازمان تربيت بدني به عنوان مؤثرترين 
، )1993(2، كارن)1980 (1عاملي كه در نتايج پژوهش هاي رومسا و هافمن. عامل در اولويت اول قرار گرفت

در اين زمينه شايان يادآوري . بر آن تأكيد شده بود) 2008 (5و گالسوسكي) 2007 (4، بارنت)1994 (3سيدر
 و مطرح شدن بحث اجرايي ادغام تشكيالت و مديريت ورزش بانوان كشور، انجمن هاي 1384است با شروع سال 

ن طرح در شرايطي تصويب شد كه رئيس وقت سازمان ورزشي زنان با فدراسيون هاي مربوط يكپارچه شدند و اي
ادغام ورزش بانوان با . تربيت بدني كشور از آن به عنوان يك حركت مهم براي توسعة ورزش بانوان ياد مي كرد

بدنة كل ورزش كشور در نگاه اول توفيقي بود كه به ورزش بانوان نويد مي داد امكانات و بودجه ها به سمت 
و سهم بانوان از كل بودجة تربيت بدني و ورزش افزايش يابد، اما به نظر مي رسد با توجه به بهينه هدايت شود 

ديدگاه مديران زن تربيت بدني و ورزش كشور، طرح ادغام با موارد بحث برانگيزي مواجه شده و تا حدودي از 
ر به بخش بانوان به هدف اصلي و اساسي آن يعني يكپارچگي ورزش كشور و در نتيجه تخصيص منابع مناسب ت

دور مانده است يا آنكه اين طرح به تنهايي جوابگوي مطالبات، استقبال و استعداد زنان ايراني در تربيت بدني و 
پيش بيني سهمي ويژه از بودجه در اين زمينه راهكار نهايي و اخير سازمان تربيت اين رو  از. ورزش نبوده است

كلية فدراسيون ها و استان ها ابالغ شد، اما با ابالغ دستورالعمل اختصاص بدني بود كه در قالب بخشنامه اي به 
 درصد از بودجه و درآمدها در بخش ورزش كشور به ورزش بانوان اين سؤال مطرح مي شود كه چرا 30حداقل 

 درصد جامعة كشور كه ساليان متمادي در تخصيص منابع، تسهيالت و امكانات تربيت بدني و ورزش از 50
شايسته و در  شأن نيمة مهم  درصد سهم باشد؟ آيا اين سهم 30ي كمتر برخوردار بوده است، بايد داراي سهم

جامعه است؟ حال آنكه تندرستي، سالمت، توليد و تربيت نسل هاي آيندة كشور به تندرستي، سالمت و بهداشت 
ورزش كشور در  ران زن تربيت بدني وبر اين اساس و با توجه به ديدگاه مدي. جسماني و رواني آنان وابسته است

 . اين زمينه، به نظر بانوان ايراني بايد از سهمي برابر با مردان و نيز حمايت هاي مالي بيشتري برخوردار شوند
                                                           
1 - Romsa, G and W.Hofman 
2 - Karen L. Hill 
3 - Sydor, Alison 
4 - Barnet  
5 - Gollschewski 
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مجموعه عوامل انساني و تخصصي از ديدگاه مديران زن، از ميان عوامل چهارگانه در اولويت دوم تأثيرگذاري 
اين عوامل كه به قابليت ها، توانايي ها، مهارت ها و . ورزش بانوان كشور قرار گرفتبر توسعة تربيت بدني و 

 كه به طور چشمگيري از 55/4تخصص ها و راهكارهاي ارتقاي آنها مرتبط اند، با شانزده عامل و ميانگين 
جمهوري مؤثر بيشتر است، از نظر پاسخ دهندگان بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان ) 3= حد وسط (متوسط 

از بين شانزده عامل مؤثر  شناخته شدة انساني و تخصصي، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي . بودند
عاملي كه . به روز كردن و ارتقاي دانش داوران و مربيان زن به عنوان مؤثرترين عامل در اولويت اول قرار گرفت

با توجه به آنكه قبل از انقالب اسالمي غالب امور ورزش . ده بودبر آن تأكيد ش) 2006 (1در نتايج پژوهش هافمن
بانوان چه در پست هاي مديريتي و چه در امر مربيگري و داوري به دست مردان اداره مي شد و آمار به جا مانده 

 10 و32 به ترتيب 1357از آن سال ها به خوبي بيانگر اين ادعا است، به طور مثال مربيان و داوران زن در سال 
، بعد از پيروزي انقالب اسالمي به دليل اهميت مسائل شرعي، ورزش بانوان و محيط هاي ورزشي )9(نفر بودند 

اين وضعيت در بدو امر، بحران . آنان از آقايان مجزا شد و امر مربيگري و داوري در ورزش به خود آنان داده شد
جربه بودن زنان در امر مربيگري و داوري و همچنين اين بحران، ناشي از كم ت. پيچيده اي را به وجود آورد

زنان در آن اوضاع به خوبي بحران را مديريت كردند و الگويي موفق در اين عرصه . كمبود امكانات و تسهيالت بود
در رشته هاي مختلف ورزشي، بيانگر گامي ) 16( هزار داور 60 هزار مربي و80حال وجود . از خود نشان دادند

تاي رفع يكي از معضالت ورزش بانوان در زمينة كمبود نيروي انساني متخصص است، اما به نظر مي مهم در راس
رسد گام بعدي كه بايد در راستاي بهبود و ارتقاي تخصصي مربيان و داوران زن كشور باشد، به طور مناسب 

كاركنان با سابقه و با تجربه بديهي است كه آموزش، خاص افراد تازه وارد نيست، بلكه براي . برداشته نشده است
در واقع آموزش، خاص يك گروه يا منحصر به مقطع زماني خاصي . نيز بايد بنا به ضرورت، دوره هايي ترتيب داد

به طور دائم و مستمر، آموزش ببينند تا در سمتي كه بايد عمر كاري خود  نيست، تمام نيروهاي انساني در طول
با عنايت به ديدگاه مديران زن لذا ). 20(رايي و اثربخشي را داشته باشند انجام وظيفه مي كنند، حداكثر كا

الن تربيت بدني و ورزش كشور به برگزاري كارگاه ها و دوره ؤتربيت بدني و ورزش كشور در اين زمينه، اقدام مس
دقيق و اطالع هاي آموزشي به منظور به روز كردن و ارتقاي دانش داوران و مربيان زن به همراه برنامه ريزي 

 . رساني شفاف و به موقع در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد
                                                           
1 - Hofman, J.L 
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مجموعه عوامل فرهنگي اجتماعي از ديدگاه مديران زن، از ميان عوامل چهارگانه در اولويت چهارم 
 و اين عوامل كه به سنت ها، باورها، عقايد. تأثيرگذاري بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان كشور قرار گرفت

فرهنگ حاكم و همچنين نوع ارتباطات افراد جامعه و مسائل اجتماعي مرتبط اند، با شانزده عامل و ميانگين 
بيشتر است، از نظر پاسخ دهندگان بر توسعة تربيت ) 3= حد وسط ( كه به طور چشمگيري از متوسط 49/4

اخته شدة فرهنگي اجتماعي، استفادة از ميان شانزده عامل مؤثر شن. بدني و ورزش بانوان جمهوري مؤثر بودند
تشويق و ايجاد انگيزه در بانوان براي شركت در فعاليت جهت مناسب رسانه هاي جمعي به ويژه صدا و سيما 

 1عاملي كه در نتايج پژوهش هاي كينگ. هاي ورزشي به عنوان مؤثرترين عامل در اولويت اول قرار گرفت
با توجه به آنكه امروزه . بر آن تأكيد شده بود) 2008(السكوسكي و گ) 2007(، بارنت )2006(2، هان)1999(

رسانه ها قوي ترين ابزار براي طرح و رواج انديشه ها و كارامدترين وسايل براي نفوذ فرهنگ ها و نگرش ها به 
گيري مخاطبان دارند، براساس شواهد موجود در كشور، جاي خالي  قلب جوامع هستند و نقش مهمي در شكل

با وجود تالش هاي اخير بانوان . ها از ورزش بانوان احساس مي شود  و عدم حمايت مناسب به وسيلة رسانهبزرگ
به طور . ايراني، سهم آنان تا كنون از خبرهاي ورزشي موجود در رسانه هاي گروهي بسيار كم و ناچيز بوده است

هاي بانوان،   درصد آنها به ورزش2 نشان داد تنها 1383مثال بررسي وضعيت نشريات ورزشي كشور در سال 
 تا سه 1379همچنين با تحليل محتواي نشريات ورزشي از سال ). 19(تربيتي، نهادها و معلوالن پرداخته بودند 

 توسط مركز مطالعات و تحقيقات رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مشخص شد 1381ماهة اول سال 
 درصد اخبار به 7زش مردان بيش از ورزش زنان پرداخته بودند و تنها تمام روزنامه هاي مورد بررسي به ور

به هر حال رسانه هاي جمعي از ابزار مهم توسعة ورزش هستند كه در تحقق ). 7(ورزش بانوان اختصاص داشت 
ه دليل هاي گروهي، تلويزيون و راديو ب بسياري از اهداف توسعة تربيت بدني و ورزش اثرگذارند، اما در ميان رسانه

توانند با توسعه و  سيما مي هاي جمعي به ويژه صدا و اين اساس رسانه بر). 10(ترند  دامنة فراگيري بيشتر، مهم
رساني درمورد سودمندي و عدم تأثيرات منفي جسماني و رواني تربيت  ترويج فرهنگ ورزش بين زنان، اطالع

در اين زمينه،  گي و آداب رسوم غلط برخي مناطق كشورهاي فرهن بدني و ورزش براي بانوان و مقابله با نارسايي

                                                           
1 - King,A., Blair, S., Bild.D. Dishman, R., et al 
2 - Hannan, C.  
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هاي ورزشي، به پلة ترقي و توسعة تربيت بدني و  عالوه بر تشويق و ايجاد انگيزه در زنان براي شركت در فعاليت
 .ورزش بانوان در كشورتبديل شوند
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