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چکیده

هدف از انجام دادن این پژوهش ،بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و پس ازطرح ادغام بود .این پژوهش با

هدف مقایسه تشکیالت و نیروی انسانی ،آموزش و پژوهش ،توزیع بودجه وهزینه ،اماکن و امکانات ورزشی ،کسب
موفقیت ها و مدال ها در ورزش بانوان قبل و پس ازطرح ادغام انجام گرفت .روش این پژوهش ،از نظر راهبردی،
توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .که به شکل میدانی انجام شد .در این پژوهش ،از پرسشنامه محقق
ساخته به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت .تمامی  36فدراسیونی
که پرسشنامه ها در بین آنها توزیع شد ،جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعه آماری
همه آنها به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری در هر  5بخش از
پرسشهاي پرسشنامه قبل و پس از طرح ادغام وجود دارد .بر اساس نتایج اين پژوهش در بخش تشکیالت و نیروی
انسانی نميتوان تفاوت معناداري را در میزان مشارکت مدیران زن در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کالن کشور،
بها دادن به توانمندیها و آگاهیهای زنان در امور ورزش بانوان ،میزان حضور زنان در پست ها و سمت های مدیریتی
در سازمانها و ارگانهای مختلف ورزشی ،مشاهده كرد .دراولویت بندی ،هدف از ادغام ورزش زنان و مردان از دیدگاه
مدیران و دبیران مرد و زن گزینههای؛ بهره مندی زنان از امکانات بیشتر ،توسعه ورزش زنان در بعد قهرمانی و بهرهمندی
زنان از بودجه بیشتر به ترتیب ،اولویت های اول و دوم وسوم را به خود تخصیص دادند و اعتقاد به مدیریت بهتر مردان
در ورزش اولویت آخرشناخته شد.
کلید واژه ها :ورزش بانوان ،طرح ادغام ،فدراسیون های ورزشی،
1و - 2اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مقدمه

ورزش و فعالیت های بدنی ،جزئی از فرهنگ هر ملت است ،از آنجايي که ورزش ،مختص

یک گروه ،جنس و یا سن خاصي نيست؛ باید برنامه صحیحی را براي رشد هر چه بیشتر این
مقوله در کشور پي ريزي كرد .با وجود اینکه زنان نیمی از پیکره یک کشوررا تشکیل می دهند
و با اینکه هزاره سوم آغاز شده است ،همچنان درصد حضور زنان در فعالیت های ورزشی در بین
کشورها متفاوت است و درتمام کشورها زنان از نظر تعداد ،کمتر از نیمی از مردان در فعالیتهای
ورزشی فعال هستند (.)7
اهمیت نقش منابع انسانی در فرایند توسعه پایدار و اینکه زنان و مردان با هم منابع انسانی
سازمان ها را می سازند برکسی پوشیده نیست؛ لذا می توان گفت كه نقش زنان در افزایش بهره
وری و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها يك نقش بنيادي است و به همین نسبت حضور
زنان درسازمان های ورزشی اهمیت بیشتری دارد .یکی از موارد بسیار روشن و واضح در این
زمينه به ورزش بانوان در ایران برمی گردد .سپردن امر مدیریت ورزش بانوان به دست خود آنان
قبل از طرح ادغام باعث شد كه زنان بتوانند ضمن به دست آوردن خود باوری و اعتماد به نفس،
تجارب و شایستگی های بسیاری را در عرصه مدیریت و ورزش به دست آورند و دراین عرصه از
مدیریت الگوهاي موفقي را ازخود نشان دهند .حال مدیران زن ورزش کشورمان با کوله باری از
تجارب به دست آمده در این سال ها و شناخت دقیق مسائل و مشکالت ورزش بانوان ،به خوبی
مي توانند پس از ادغام ورزش بانوان و مردان ،با مدیران مرد در عرصه های مختلف ورزشی
مشارکت داشته باشند و راهکارهای مثبتی را برای حل مشکالت بانوان و ورزش کشور ارائه
دهند و از این طریق باعث گسترش و تعمیم ورزش در بین زنان و تمامی آحاد جامعه بشوند.
رضایی ( )1384با بررسي نتيجه برخي از پژوهش ها بیان می دارد که یکی ازمشکالت
جدی ورزش بانوان را بايد تعداد اندک زنان در پست های مربیگری و مدیریت ورزش دانست و
مشکل دیگر؛ فقدان الگوهای مشخص و عینی از زنان مربی و مدیر در قلمرو ورزش است که
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عالقه مندان به این بُعد از تخصص ورزش را با مشکل مواجه می سازد ( .)5اگواج ( 1)2007در

بررسی مربیان زن فوتبال چندین دلیل را برای نقصان تعداد زنان در رهبری و مدیریت ورزش
ارائه کرد .مربیان معتقد بودند که ورزش هنوز یک دنیای مرد ساالری است .مربیگری یک شغل
زمانبر است و زنان نیازهای خانوادگی را ترجيح مي دهند .اگر زنی بخواهد در این شغل موفق
باشد ،بایستی تمام اعضاي خانواده او را حمایت کنند ( .)11پژوهش هاي فوق نشان می دهند
که زنان در ورزش برای احراز پست های اجرایی با مشکالت چشمگيري روبه رو هستند .در این
راستا بوشهری ( )1387در پژوهشي به بررسی ارتقاي زنان به سطوح مدیریتی در سازمان تربیت
بدنی کشور با هدف رشد و اشاعه ورزش زنان و مطرح كردن بحث مدیریت پرداخت .نتايج
پژوهش نشان داد که از ديدگاه مديران زن و مرد ،مهم ترين عامل بازدارنده ،ورزش حرفهاي
بوده است .همچنين مردان نسبت به زنان براي تمامي مولفه ها نقش بازدارندگي بيشتري قائل
بوده اند .ازديدگاه مديران زن و مرد عوامل رواني و شخصيتي زنان در ارتقاي آنان به پست هاي
مديريتي ،نقش بازدارنده اي نداشته است .در کل ،مديران مرد براي عوامل فردي و محيطي
موثر در ارتقاي زنان ،نقش بازدارنده اي قائل بوده اند؛ در حالي که مديران زن براي ارتقاي خود
فقط نقش عوامل محيطي را بازدارنده دانسته اند (.)2
ابودردا ( )1385در پژوهشي به بررسی داليل حمايت نكردن اسپانسرها از ورزش حرفه ای
بانوان شهر اصفهان پرداخت .هدف از این پژوهش ،بررسی داليل حمایت كردن اسپانسرها
از ورزش حرفه ای بانوان شهر اصفهان است .پژوهشگر دلیل حمايت نكردن اسپانسرها از
ورزش بانوان را نرسیدن شرکت ها به اهداف خود دانست که علت آن هم به تماشاگران کم،
پوشش رسانه ای محدود ،پخش نكردن مسابقه ها از تلویزیون ،حضورنيافتن ورزشکاران در
مسابقههاي جهانی ،آسیایی و ....مربوط می شود ،بنابراین میزان کم پوشش رسانه ای ورزشی
زنان به شكلهاي گوناگون مانع از رشد و شکوفایی ورزش بانوان جلوگيري مي كند (.)1
1- Eguaoge
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حضرتی ( )1380در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که یکی از مشکالت ورزش بانوان،
نداشتن حمایت مالی مناسب است .مشکل جديی که در این راستا وجود دارد ،این است که به
دلیل فقدان پوشش خبری برخی از رشته های ورزشی ،امکان اينكه اسپانسرها آن را حمایت
مالی کنند وجود ندارد؛ حتی در رشته هایی که امکان تصویر برداری وجود دارد نيزاسپانسرها
فعال نیستند ( .)3حمايت نشدن زنان در جامعه ورزش یکی دیگر از مشکالتی است که این
پژوهشها به آن اشاره كرده اند و شایداين يكي از علل بي ميلي بانوان برای احراز پست های
مدیریتی در ورزش باشد .به این موضوع در تحقیق هافمن ( 1 )2006نیز اشاره شده است .از
نتايج پژوهشي که او درمورد رهبری زنان بین دانشکده ای ورزش در آمریکا انجام داد ،مشخص
مي شود كه احساسات مرتبط با جنسیت منجر به کارگیری زنان و مردان در حوزه های مختلفی
از کار میشود .مردان مدیر بیشتر احتمال داردکه به مسؤولیت هایی مانند؛ مدیر تیم های ملی
منصوب شوند ،زیرا این شغل برای ایجاد نظم و انضباط در محیط ورزشی به افرادی نیاز دارد که
خشن و پرقدرت باشند ،همچنین در قسمت های رقابتی و مربیگری نیاز به اشخاص با اقتدار و
افرادی دارند كه بتوانند كه در بيشتر ماه هاي سال مسافرت كنند .این صفات به طور قرار دادی
با مردان در ارتباط است (.)13
آکوستا وکارپنز ( 2)2006نيز اعالم کردند كه هر چند الیحه  IX3تاثیر قابل مالحظه ای بر
افزایش تعداد شرکت کنندگان داشت؛ ولی به طور چشمگیری نیز باعث کاهش تعداد زنان و به
ويژه زنان رنگین پوست در پست مدیریت ورزش شد .بعد از تصویب الیحه  IXادغام برنامههای
ورزشی زنان و مردان (که در دو بخش جدا انجام می شد) با هم در یک بخش انجام گرفت.
در سال  1980این ادغام باعث حذف مدیران ورزشی زن شد و مردان مسؤولیت بخش واحد را
برعهده گرفتند .قبل از ادغام %90 ،برنامه ریزی ورزشی زنان را مدیران زن برعهده داشتند؛ در
1- Haffman,J.L
2- Acosta & Carpenter

 -3الیحه  :IXطرح ادغام برنامه های ورزشی زنان ومردان در انجمن ملی ورزش دانشکده ای در آمریکا
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حالی که امروز این رقم به  %20کاهش یافته است.
در سال  1384یکی از مهمترین رويدادهاي سازمانی و تشکیالتی که در حوزه ورزش
بانوان کشور رخ داد ،ادغام انجمن های ورزشی با فدراسیون های مربوط بود .در بحث ادغام
ورزش بانوان با بدنه کل کشور ،شاید مهمترین موضوع ،ادغام مدیریت ورزش و یکپارچه شدن
مدیریت ورزش برای زنان و مردان باشد که در صورت اجرای دقیق آن ،ورزش در بخش ها
و رشتههای مختلف آن توسعه و بهبود خواهد یافت .شایداز اين طريق جایگاه ورزش بانوان
در عملکرد فدراسیون ها از یک دستورالعمل با ساختاری مطلوب تر بر خوردار شود .پس از
ادغام دو شاخص،ارزیابی عملکرد فدراسیون ها ازدو منظر اهميت ويژه اي دارد؛ نخست اینکه
چه میزان از اعتبارها صرف ورزش بانوان شده؟ و دوم اینکه چه میزان موفقیت در این زمینه
کسب شده است؟ (سایت آفتاب .)1384،حال پرسش هايي که طرح می شوند بدين قرارند :آیا
زنان ما همپای مردان در امور ورزش شريك هستند؟ آیا زمینه الزم برای نشان دادن استعدادها
و تواناییهای خود دراین زمینه را در شأن و اندازه خود دارند؟ آیا طرح ادغام سبب پیشرفت
ورزش زنان در کشور و درسطوح بین المللی می شود؟ آیا با اجرای این طرح ،وضعیت به کار
گیری مدیران متخصص و دیگر نیروهای انسانی متخصص زن در ورزش کشور بهبود می یابد؟
نظر به اهمیت مطالب باال و با توجه به اینکه بعد از گذشت چند سال از اجرای طرح ادغام،
تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته ،بنا براین ضرورت انجام دادن این پژوهش احساس شد.
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادغام می پردازد با این
هدف که بتواند کاربرد مناسبی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران ورزش کشور در جهت توسعه
ورزش بانوان داشته باشد.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر راهبردي ،توصیفی  -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که به
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شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.
جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق را تمامي رؤسا و نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی يي

تشكيل دادند که ورزش بانوان در آن فدراسیون ها فعال بودند .از تعداد  45فدراسیون حاضر،
تعدادي از آنها بنا به داليلي همچون؛ تغییر مدیریت ،بي اطالعي از طرح ادغام یا خارج از کشور
بودن مسؤوالن و ...حاضر به همکاری نشدند و لذا تعداد آنها به  36فدراسیون کاهش یافت.
چارت تشکیالتی بیشتر فدراسیون ها شامل؛ یک رئیس ،یک نایب رئیس مرد ،یک نایب رئیس
زن و یک دبیر است؛ اما بعضی فدراسیون ها فقط یک نایب رئیس دارند و برخي تنها یک رئیس
مثل(فدراسیون های ورزش های اسالمی ،ورزش مدارس و )...با توجه به این امر تعداد 130
پرسشنامه در فدراسیون ها توزیع شد که  83پرسشنامه کامل و قابل استفاده بود.
ابزاراندازه گیری و روش جمع آوری اطالعات

ابزار اندازهگیری این تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته است که شامل  46پرسش با

پاسخهای  5گزینه ای در طیف لیکرت و  3سئوال ویژه است.
بخش نخست پرسشنامه ،شامل؛ ویژگی ها ی فردی آزمودنی ها ٬بخش دوم شامل 3
پرسش ویژه در مورد طرح ادغام و بخش سوم شامل  46پرسش است که با طیف لیکرت و
ارزش عددی  1تا  5یا ارزش کیفی خیلی خوب تا خیلی ضعیف برای پاسخ هر پرسش امتیاز
گذاری شده بود.
ترکیب پرسش هاي پرسشنامه با توجه به دسته بندی طرح شده و همچنین مدل تحقیق
به صورت ذيل است.
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جدول .1پرسش هاي مربوط به هر یک از مولفه های تحقیق
مولفه

سئواالت

پرسسش هاي ویژه طرح ادغام

الف تا ج

تشکیالت و نیروی انسانی

 1تا 15

آموزش و پژوهش

 16تا 26

بودجه

 27تا 33

امکانات و اماکن ورزشی

 34تا 41

کسب مدال ها و موفقیت ها

 42تا 46

اعتبار محتوایی پرسشنامه را  10نفر از استادان دانشگاه و  10نفر از مدیران زن ورزشی که
هم قبل از ادغام و هم بعد از ادغام جزو مدیران ورزشی بوده اند ،مورد تایید قرار دادند .همچنین
با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه  α= 0/79به دست آمد.
پژوهشگر پرسشنامه ها را به همراه توضيحات الزم در مورد موضوع تحقیق ،طی  3هفته
در فدراسیون ها توزیع كردكه پس از تکمیل شدن جمع آوري شدند.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات

آمار توصیفی براي تهیه شاخص های مرکزی و پراکندگی ،جداول فراوانی مورد استفاده

قرارگرفتند و از آمار استنباطی كه شامل آزمون ویلکاکسون مي شود برای بررسی فرضیه های
تحقیق استفاده شد.
یافته های تحقیق

در پاسخ به وجود داشتن يا نداشتن تشکیالت رسمی پس از ادغام مشاهده شد که 91/4

درصد پاسخ دهندگان گزینه بله را انتخاب كرده اند (جدول  .)1در مورد امكان وجود يا فقدان
شرح وظایف پست های تشکیالتی و مدیریتی بانوان پس از ادغام 89 ،درصد پاسخ دهندگان
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گزینه بله را برگزيدند (جدول .)2
با بررسی ديدگاه نمونه های پژوهش در مورد با هدف از ادغام ورزش زنان و مردان در
سطوح مدیریتی ميتوان متوجه شد كه بهره مندی زنان از امکانات بیشتر با مجموع امتیاز ،379
اولویت نخست و اعتقاد به مدیریت بهتر مردان با مجموع امتیاز  ،129اولویت آخر را به خود
اختصاص داده است (جدول .)3
میانگین امتیاز داده شده به پنج بعد اصلی پرسشنامه قبل و بعد از ادغام نشان داد که آموزش
و پژوهش قبل از ادغام با میانگین  2/77و تشکیالت و نیروی انسانی بعد از ادغام با میانگین
 3/63بیشترین هستند (جدول  .)4نتایج آزمون ویلکاکسون تفاوت معنی داررا در هر  5بخش از
پرسش هاي پرسشنامه (قبل و بعد از طرح اقدام) نشان مي دهد كه شامل؛ تشکیالت و نیروی
انسانی ،آموزش و پژوهش ،بودجه ،امکانات اماکن ورزشی و کسب مدال ها و موفقیت های
ورزش بانوان مي شود (جدول .)5
جدول .1-میزان پراکندگی وجود داشتن يا نداشتن تشکیالت رسمی پس از ادغام
فراوانی مطلق

بله
خیر

74
7

فراوانی نسبی بدون
احتساب بدون پاسخ ها
91/4
8/6

فراوانی نسبی با احتساب
بدون پاسخ ها

پاسخ ها

بدون جواب

2

-----

2/4

مجموع

83

100

100

89/2
8/4

جدول .2-میزان پراکندگی امكان وجود يا فقدان شرح وظایف پست های تشکیالتی و مدیریتی بانوان پس از ادغام
پاسخ ها

فراوانی مطلق

بله

73

89

1

-----

خیر

بدون جواب
مجموع

70

9

83

فراوانی نسبی بدون احتساب

فراوانی نسبی با احتساب

بدون پاسخ ها

بدون پاسخ ها

11

100

88

10/8
1/2

100
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جدول .3-توصیف و اولویت بندی اهداف ادغام ورزش زنان و مردان.
اولویت ها

پاسخ های داده شده

بدون پاسخ ها

مجموع

بهره مندی زنان از امکانات بیشتر(اول)

58

25

379

توسعه ورزش زنان دربعد قهرمانی(دوم)

58

25

377

بهره مندی زنان از بودجه بیشتر(سوم)

52

31

278

54

29

262

توسعه ورزش زنان در بعد مدیریتی(پنجم)

51

32

261

دستیابی زنان به دستاوردهای علمی(ششم)

49

34

164

نظارت و کنترل بیشتر به ورزش زنان(هفتم)

49

34

158

اعتقاد به مدیریت بهتر مردان در ورزش(هشتم)

48

35

129

امکان برنامه ریزی بهتر برای ورزش زنان و
مردان(چهارم)

جدول .4-میانگین امتیازهاي داده شده به پنج بعد اصلی پرسشنامه قبل و بعد از ادغام.
 5بعد اصلی پرسشنامه

قبل از ادغام و بعد از ادغام

میانگین

انحراف استاندارد

تشکیالت و نیروی انسانی

قبل از ادغام
بعد از ادغام

2/55
3/63

0/57
0/61

آموزش و پژوهش

قبل از ادغام
بعد از ادغام

2/77
3/33

0/69
0/75

بودجه و هزینه

قبل از ادغام
بعد از ادغام

2/44
3/37

0/85
1/04

امکانات و اماکن ورزشی

قبل از ادغام
بعد از ادغام

2/54
3/51

0/74
0/79

کسب موفقیت ها و مدال ها

قبل از ادغام
بعد از ادغام

1/98
2/79

0/74
1/08
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جدول  .5آزمون ویلکاکسون برای بررسی اختالف  5بعد اصلی پرسشنامه قبل و بعد از ادغام.
��� ��� ��������

����� ��

������ � ����� ������ ���������� -

����� ����

����� � ����� ���������� -

����� ����

����� � ����� ��� �� ����� -

����� ����

������� � ����� ����� ��� �� ����� -

����� ����

������ � ����� ������ ��� �������

����� � ����� ��� �������

����� � ����� ��� �� �����

������� � ����� ����� ��� �� �����

��� ������ �� � ���� �� ��� ��

����� ��� �� ���� � �� ������ ��� -
�� �����

������� ���� ��

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����
����� ����

����� ����

11/06

42/24
19/07

28/89
26/58

����� ���� ��
88/ 5

2914/ 5
286

1040
319

33/87

1761

26/22

236

36

19/17

30/16

2179
115

1538

����Z

��� ���� ����

- 7/176

0/01

- 3/534

0/01

- 4/825

0/01

- 5/812

0/01

-5/661

0/01

بحث و نتیجه گیری
تشکیالت و نیروی انسانی

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش درمورد با مولفه تشکیالت و نیروی انسانی وجود

تفاوت معنی داری قبل و پس از ادغام در این بخش مشهود است .یافته های این بخش
از پژوهش با نتایج پژوهش انجمن مربیگری کانادا12001،؛ هافمن22006،؛ ابودردا1385 ،؛
رحمتی1386 ،؛ همخوانی دارد.
دو دیدگاه در مورد اینکه چرا مردان بیشتر به پست های کلیدی و مدیریتی گمارده میشوند،
وجود دارد ،از جمله اینکه توان زنان از مردان كمتر است و دومین دیدگاه اعتقادداردكه جامعه
پذیری زنان به گونه اي است که آنها را فاقد اعتماد به نفس و تصمیم گیری برای رقابت با
مردان در جهت اهداف شغلی بار می آورد (.)8
1- Coaching Association of Canada
2- Hoffman, J.L
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پژوهش هافمن ( )2006که بر روی رهبری زنان بین دانشکده ای ورزش در آمریکا انجام
شد ،نشان می دهدكه احساسات در ارتباط با جنسیت منجر به بکارگیری زنان و مردان در
حوزههای مختلفی از کار می شود .مردان مدیر بیشتر احتمال داردکه به مسؤولیت هایی مانند
مدیر تیم های ملی منصوب شوند؛ زیرا این شغل برای ایجاد نظم و انضباط در محیط ورزشی به
افرادی نیاز دارد که خشن و پرقدرت باشند ،همچنین در قسمت های رقابتی و مربیگری نیاز به
اشخاص با اقتدار و افرادی دارد که بتوانند درطول سال دائم وگسترده درسفر باشند .در دیدگاه
فرد محورانه تمرکز اصلی بر این است که چگونه زنان باید تغییر کنند تا خود را با سازمان ها و
نقش های سازمانی تطبیق دهند .دیدگاه دوم ،دیدگاه سازمان محوری نام دارد و در این دیدگاه
اعتقاد بر این است که رفتارهای افراد با توجه به ساختار های سازمانی و سیستم ها شکل
میگیرد .تفاوت بین رفتارهای زنان ومردان به این علت است که زنان را بیشتر در پست های
پایین و پست هایی که از قدرت کمتری برخوردارند می بینیم .بنابراین سازمان ها به سمتی
میروند که زنان را دست کم و پایین تر تصورکنند و آنهارا در پست های تصمیم گیری دخالت
ندهند .در این دیدگاه ،چیزی که باید تغییر کند خود سازمان است .تغییر رفتار زنان و مردان به
دنبال تغییراتی است که آن سازمان در خود به وجود می آورد(.)10
آموزش و پژوهش

با توجه به نتایج به دست آمده از اين پژوهش در مورد مولفه آموزش و پژوهش مشخص

شد که تفاوت معنی داری قبل و پس از ادغام در این بخش وجود دارد.
این بخش شامل پرسش هايي مانند؛ تعداد و کیفیت پژوهش ها و سمینارهای انجام شده و
زمینه الزم جهت انجام دادن پژوهش در ورزش بانوان ،نحوه آموزش مدیران ورزشی زن ،تعداد
مربیان و داوران تربیت شده در سطوح ملی و بین المللی است .نتیجه این بخش از پژوهش
با اظهارات (شهریان )1388 ،همسو ست .بنا به گفته های این مقام مسؤول تعداد مربیان از
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 91749درسال  ،1384پس از ادغام تاسال 1386به  ،95211تعداد ناجیان غریق از  3460نفر
در سال  1384پس از ادغام به  3745نفر در سال  ،1386تعداد نفرات آموزش دیده در زمینه
داوری تا سال  1384از  59490به 65424تا سال 1386رسیده است.
در زمینه آموزش و پژوهش و انتشارات پس از ادغام تعداد مربیان اعزام به کالس های
آموزشی خارجی از  12بار در سال  1384به  17بار درسال  1386رسیده و تعداد مربیان اعزام
به خارج جهت تدریس از صفر در سال  1384به  5بار در سال  1386رسیده است .در زمینه
برگزاری دوره های آموزشی داوری بعد از ادغام تعداد داوران اعزام به کالس های آموزشی
خارجی از  25بار در سال  1384به  37بار درسال  1386و تعداد داوران اعزام به خارج جهت
تدریس از صفر در سال  1384به  7بار در سال  1386رسیده است .در مورد پژوهش بعد از
ادغام (سمینارها ،کنگره ها و اعزام نماینده به نشست های بین المللی) تعداد کارشناسان اعزامی
به سمپوزیوم و کنگره های علمی از  6بار در سال  1384به  10بار در سال  1386رسیده و
تعداد کنگره ها و سمینارهای داخلی از  2195بار در سال 1384به  2217بار در سال 1386
رسیده است.
بودجه

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش درباره مولفه بودجه ورزش بانوان مشخص شد که

تفاوت معنی داری قبل و پس از ادغام در این بخش وجود دارد .این بخش شامل پرسشهاي
ذيل است :چند درصد از بودجه کل فدراسیون ها صرف ورزش بانوان می شود؟ چه میزان از
بودجه و اعتبارات تعیین شده برای ورزش بانوان برای ایشان هزینه می شود؟ میزان بودجه
جهت اعزام ورزشکاران زن به مسابقه هاي بین المللی ،میزان بودجه جهت خرید وسایل و
تجهیزات اماکن ورزشی بانوان و ....چقدر است؟
نتیجه این بخش از پژوهش با پژوهش هاي (حضرتی )1380 ،و اظهارات (شهریان)1388 ،
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همخوانی دارد.
قبل از ادغام ،بودجه ورزش زنان تنها  ۱۰میلیون تومان بود .با وجود بودجه كم ،تالش
بسیاری برای ورزش بانوان می شد .نیمی از جمعیت جامعه -یعنی بانوان -توقع برخورداري
از امكانات ورزشی را داشتند كه البته این میزان بودجه کافی نبود .رؤسای فدراسیونها ۳۰
برابر اعتبارات مالی انجمنها را میگرفتند ،دركنار آن كمك های مردمی ،بخش خصوصی و
سودآوری از تبلیغات را نیز داشتند ،بنابراین طرح ادغام انجمنها با فدراسیونها یك رنسانس
در ورزش بانوان به شمار مي آمد .زنان  ۲۱سال با فرهنگی مستقل كار كردند ،در هیچ جای
دنیا این ساختار وجود نداشت .تشكیالت مستقل به ورزش بانوان كمك نمیكرد؛ از طرفی در
خارج از كشور انجمنها را قبول نداشتند .برای توسعه ورزش بانوان ،رؤسای انجمنها باید نایب
رییسان فدراسیونها میشدند( ،البته ورزش بانوان در كار اجرایی مستقل از مردان عمل میكند)
فدراسیونها باید سیاستگذاری كالن در دو بخش را انجام دهند و نایب ريیسان در اجرا مستقل
عمل كنند ۲۱ .سال از  ۱۰۰درصد بودجه سازمان ورزش ۹۱ ،درصد متعلق به مردان و  ۹درصد
مخصوص بانوان بود .این بودجه جوابگوی سالمت نیمی از مخاطبان جامعه نبود ،این طرح در
سالهای گذشته وجود نداشت؛ در واقع  ۲۱سال ورزش بانوان مظلوم واقع شده بود (.)8
شاید بتوان گفت كه یکی از مشکالت ورزش بانوان ،فقدان حمایت مالی مناسب است.
مشکل جدیي موجود در این راستا ،این است که به دلیل عدم پوشش خبری برخی از رشته های
ورزشی امکان آن وجود ندارد تا اسپانسرها آن را حمایت مالی کنند؛ حتی در رشته هایی که
امکان تصویر برداری وجود دارد اسپانسرها فعال نیستند(.)3
امکانات و اماکن ورزشی

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد مولفه امکانات و اماکن ورزشی مشخص

شد که تفاوت معنی داری قبل و پس از ادغام در این بخش وجود دارد .این بخش شامل
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پرسشهايي همچون؛ وسایل ورزشی و تجهیزاتی است که براي تمرین و مسابقه ها در اختیار
بانوان ورزشکار قرار می گیردو همچنين شامل وضعیت تدارکات تیم های ورزشی بانوان و نحوه
اعزام تیم های ورزشی بانوان به مسابقه هاي ورزشی نيز مي شود.
نتیجه این بخش از پژوهش با پژوهش هاي (سالمی و همکاران ،)1381 ،و اظهارات
(شهریان )1388 ،همخوانی دارد.
سالمی و همکاران ( )1381در پژوهش خود به توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت های
ورزشی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان دادکه عوامل بسياري از شرکت زنان در فعالیت های
ورزشی ممانعت مي كند که :در بخش امکانات و تسهیالت ورزشی ،نبودن امکانات ورزشی در
محل زندگی ،محدود بودن فضاهای مناسب برای فعالیت های ورزشی زنان و محدود بودن زمان
استفاده از اماکن ورزشی از مهمترین موانع شرکت زنان در فعالیت های ورزشی به شمار مي آيند.
در گذشته ،اماكن ورزشی هم برای بانوان و هم برای آقايان كم بود؛ ولی اكنون با احداث
فضای ورزشی ویژ ه بانوان این مشكل درحال رفعشدن است .پیش بینی مي شود که تا پايان
سال  ۱۵۰۰ ،1388سالن ورزشي ويژه بانوان در سطح كشور به بهرهبرداري برسد .استفاده
بانوان از حداقل 20درصد امكانات ورزشي در سطح کشور ،ساخت و بهره برداری از  1500پروژه
ورزشی تا پایان سال  1388واحداث استادیوم  40هزارنفری ویژه بانوان در مجموعه ورزشی
آزادی از اقداماتی است که مسؤوالن ورزش در جهت توسعه ورزش زنان انجام داده اند(.)8
کسب پيروزي ها و مدال ها

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد مولفه کسب پيروزي ها و مدال ها

مشخص شد که تفاوت معنی داری قبل و پس از ادغام در این بخش وجود دارد .این بخش
شامل پرسش هايي همچون؛ تعداد مدال هایي است كه بانوان ورزشکار فدراسیون مورد نظر
در تورنمنت ها و بازی های بین المللی ،بازی های کشورهای اسالمی ،مسابقه هاي جهانی،
بازی های آسیایی و المپیک جهاني كسب كرده اند.
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فدراسیونها در بخش قهرمانی به مدالآوری میاندیشند ،بنابراین در این زمینه به ورزش
بانوان به شكل صنفی نگاه نمیكنند .زمانی هدف از ورزش بانوان تنها حضور در میادین برون
مرزی بود؛ ولی هم اكنون نگرش سازمان كسب سكو ست و همه به دنبال این مهم هستند كه
المپیكیها چه نتایجی خواهند گرفت؟ در گذشته ،توجه مسؤوالن برای جذب مربی خارجی كم
بود،اما طی سالهای اخیر بیش از  ۱۹رشته ورزشی مربی خارجی به خدمت گرفته اند .از طرفی،
تربیت  ۸۰هزار مربی و  ۶۰هزار داور داخلی در داخل كشور میتواند به توسعه ورزش همگانی
و قهرمانی بانوان كمك كند.
کسب مدال برنز آسیا در مسابقه هاي دوومیدانی رشته  3000متر بامانع .کسب سهمیه
ورودی المپیک برای نخستین بار براي تیم های قایقراتی ،تیراندازی باکمان و تکواندو و
همچنين کسب سهمیه پارالمپیک برای دومین بار در تاریخ ورزش ایران در رشته تنیس روی
میز ،کسب سهمیه در رشته تیراندازی معلوالن و کسب سهیمه ورودی پارالمپیک در رشته دو
میدانی ،کسب مقام نخست فوتسال بانوان در باشگاه های غرب آسیا (اردن) ،كسب مقام سوم
مسابقه هاي قهرمانی آسیا در رشته والیبال نشسته معلوالن (چین) مجموعا  12مدال طال در
رشته قایقرانی و ...ازجمله موفقیت های ورزش بانوان بعد از ادغام به شمار مي آيند.
باجمع بندی نتایج پژوهش مشخص شد که طرح ادغام ،سبب تحوالت بسياري در بخش
ورزش بانوان؛ بويژه در زمینه های مورد توجه در این تحقیق شده است .آنچه که ازنتایج
پژوهش استنتاج می شود نشان دهنده تفاوت معنی دار در هر  5بخش از پرسش هاي پرسشنامه
است كه شامل؛ تشکیالت ونیروی انسانی ،آموزش و پژوهش ،بودجه ،امکانات و اماکن ورزشی
و کسب مدال ها و موفقیت های ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادغام مي شود؛ به عبارتی
بيشتر پاسخ دهندگان ،طرح اغام ورزش بانوان با آقایان را سبب تقویت ورزش بانوان در همه
این زمینه ها می دانند .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شودكه مسؤوالن برای افزایش
سطح کیفی ورزش در قسمت بانوان از آنها در کارهای اجرایی استفاده كنند و با بررسی
مشکالت حاصل از نتایج این پژوهش در جهت رفع آن ها همت گمارند.
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