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Abstract 
The aim of this study was to design a model for sustainable development in the 

women's sport of Iran. In this qualitative study with a systematic and explicit 

approach, the statistical population consisted of two parts of the human community 

(directors, professors, educators and so on) and the information society (books, 

articles, documents, media and so on). Sampling was collected based on theoretical 

saturation, and the judgment was done (24 and 76 versions). The research tool was a 

library study and framework exploratory interviews. The validity of the tool was 

evaluated and confirmed by the legal and scientific credibility of the statistical sample, 

opinion of the experts and coefficient of agreement between the codecs. Multi-stage 

coding method was used to analyze the data. The framework of the research identified 

in the model consisted of four general and consecutive levels: ecosystem (2 

perspectives, 5 dimensions and 20 components), strategy (3 perspectives, 10 

dimensions and 29 components), performance (3 perspectives, 11 dimensions and 43 

components) and outcome (2 perspectives and 8 components). The nature of the 

relationship between variables in the model was determined based on causal 

relationships and system analysis. Based on the research findings, it can be said that 

the sustainable development of women's sports is formed by the systematic interaction 

of three perspectives (ecosystem environment, strategy and performance) and the 

ultimate goal is to achieve sustainable development of women's sports. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 

Undoubtedly, women are more restricted in dealing with sports than men, so 

they should be given more attention in sports development programs (Deaner 

et al., 2016). Based on scientific and media evidence, the most important 

paradigm of women's sports at the international level is related to the issues 

of sustainable development of women's sports and women's empowerment 

through sports (Lindsey and Chapman, 2017). In women's sports, sustainable 

development needs to be the most important goal of the management and 

development process because it is more in line with the inherent 

characteristics of women's role and social status. According to the principles 

of the Women's Sports Foundation (WSF), there are several reasons for the 

sustainable development of women's sports. On the one hand, sport is an 

important part of social life that develops leadership skills and opportunities 

for creativity and contributes to the friendship and closeness of society, and 

on the other hand, participation in sports activities increases the level of public 

health and Preventing diseases and engaging more members of society in a 

busy life. The foundation sees sports as a means to improve the freedom and 

well-being of women and girls. (WSF website). However, sustainable 

development in Iranian women's sports is not yet pursued as a formal and 

specific program. Scientific research is one of the methods that increase 

environmental and institutional attention to the issue of sustainable 

development of women's sports and the present study has been defined in this 

regard. A review of the research has shown that so far, no specialized research 

has been conducted on the issue of sustainable development of women's sports 

in the country from a managerial and structural perspective. Moreover, 

previous studies in the field of executive, scientific and media have not 

provided a model or management model in the field of sustainable 

development of women's sports. Therefore, the aim of this research was to 

design a model for sustainable development in the women's sport of Iran. 

 
Methodology  
The method of the current study was qualitative with a systematic and explicit 

approach. The statistical population consisted of two parts of the human 

community (directors, professors, educators and so on) and the information 

society (books, articles, documents, media and so on). Sampling was collected 

based on theoretical saturation, and the judgment was done (24 and 76 

versions). The research tool was a library study and framework exploratory 

interviews. The validity of the tool was evaluated and confirmed by the legal 

and scientific credibility of the statistical sample, opinion of the experts and 

coefficient of agreement between the codecs. The multi-stage coding method 

was used to analyze the data. In the present study, an attempt was made to 

increase internal validity by providing feedback to the respondents and 

directing them in the direction of the research in a way that did not influence 

the way they answered. In addition, after each interview, the model obtained 
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up to that point was presented and discussed if the interviewee had any points 

about the model. This was done after the interview so that the interview was 

free from assumptions and orientations. Since the reliability component refers 

to the extent to which research findings can be replicated and in conducting 

qualitative studies, the researcher interprets the subject under study. 

Simultaneously with data collection, their analysis work began in three coding 

steps. After extracting the codes, they were classified: Continuous 

comparisons revealed differences and similarities between these codes, 

Classes were separated or merged to form a theory in the process. Existing 

sources and texts were also used in the process of completing the theory. Data 

collection continued until the researcher was satisfied that continuing the work 

added nothing new to his knowledge. After conducting 24 interviews over a 

six-month period, data analysis revealed that no new data were added to the 

previous data; because a high percentage of the data extracted from the last 

interviews were repetitive.  

 
Results  
The framework of the research identified in the model consists of four general 

and consecutive levels: ecosystem (2 perspectives, 5 dimensions and 20 

components), strategy (3 perspectives, 10 dimensions and 29 components), 

performance (3 perspectives, 11 dimensions and 43 components) and outcome 

(2 perspectives and 8 components). The nature of the relationship between 

variables in the model was determined based on causal relationships and 

system analysis. Based on the identified framework: the national context 

included three approaches to national sport development, national sustainable 

development and national approach to women's development. The global 

context included two approaches to international sustainable sport 

development and international women's sport development. The perspective 

of supporting women's sports was composed of two types of institutional 

support and map support. The Sustainable Development Survey perspective 

includes development needs assessment, documentation of experiences and 

development studies. The sustainable development capacity building 

perspective contains four approaches: environmental networking, 

performance standardization, management efficiency and process integration. 

The sustainable development strategy perspective comprises three types of 

strategies: reactive, propulsive and situational. Stabilizing women's sports 

participation is also included. There are three sections: breeding sports, public 

sports and women's competitive sports. Sustainability of women's sports 

resources consisted of financial, human, physical and knowledge resources. 

Further, sustainable development of women's sports involved social 

development, institutional development, green development and economic 

development. Finally, the consequences of sustainable development included 

two types of external and internal consequences for the women's sports 

system. The level of women's sports ecosystem covered three perspectives: 

national context, global context and environmental support. The level of the 
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strategy included three perspectives: sustainable development survey, 

sustainable development capacity building and sustainable development 

strategy. Besides, the level of performance included three perspectives of 

stabilizing women's sports participation, stabilizing sports resources, and 

sustainable development of women's sports. In addition, the outcome level 

included two perspectives on extra-systemic consequences and intra-systemic 

consequences. 

 

Discussion 

The nature of the relationships between variables in the model was based on 

causal relationships (research background) and system analysis theories in 

management and development sciences. These general perspectives are in line 

with the perspectives introduced in the previous model of women's sports. 

According to the research findings, sustainable development of women's 

sports can be formed from systematic interaction and emergence of 

components in six perspectives, and the ultimate goal is to achieve sustainable 

development of women's sports to enhance its function. 
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 مقالة پژوهشی

 1ایران  زنان ورزش پایدار توسعه الگوی طراحی
 

 3مجید سلیمانی ،2، سیروس احمدی1شیرین محمدامینی 

 

 ، ایران همدان  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ، واحد همدان،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی .  1

 )نویسندۀ مسئول(   ایران، همدان،  دانشگاه آزاد اسالمیواحد همدان،  ،  مدیریت ورزشیاستادیار گروه  .  2

   .ایران، مالیر،  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مالیر،استادیار گروه تربیت بدنی،  .  3

 

 11/08/1399تاریخ پذیرش:               03/1399/ 08تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات    زنان  ورزش  در  پایدار  توسعه  الگوی  طراحی  هدف از پژوهش حاضر ارائه

جامعه   شد.  انتخاب  سیستماتیک  و  اکتشافی  رویکرد  با  انسانی  کیفی  جامعه  بخش  دو  شامل  آماری 

ها، و ...( بود. نمونه گیری  ها، مقاالت، اسناد، رسانه)مدیران، اساتید، مربیان، و ...( و جامعه اطالعاتی )کتاب

نسخه(.    76نفر و    24به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد )

ک  و مصاحبهتابخانهابزار پژوهش شامل مطالعه  اکتشافی چارچوب ای  برهای  ابزار  بود. روایی  اساس    دار 

  تأیید اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و  

استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی   ایها از روش کدگذاری چندمرحلهه گردید. جهت تحلیل داد

بُعد و   10منظر،  3(، راهبرد )مؤلفه 20بُعد و   5منظر،  2؛ اکوسیستم )امل چهار سطح کلیدر مدل ششده 

ماهیت ارتباط بین    ( بود.مؤلفه  8منظر و    2و پیامد )  (مؤلفه  43بُعد و    11منظر،    3(، عملکرد )مؤلفه  29

های  یافته  بر اساسمعلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است.    -روابط علی   بر اساس متغیرها در مدل  

اکوسسستم،  ی )گانه  چهارمنظرهای  امل نظامند  از تعپایدار ورزش زنان  که توسعه  توان گفت  پژوهش می

 0است.زنان گیرد و هدف نهایی دستیابی به توسعه پایدار ورزش شکل می (و پیامد عملکرد راهبرد، 
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 مقدمه 
از   برخوردارند  بیشتری  محدودیت  از  مردان  به  نسبت  ورزش،  به   پرداختن  نظر  از  زنان  تردید،  بی

.  (2016و همکاران،    1)دینر  های توسعه ورزش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرنداین رو در برنامه

مربوط به    ورزش زنان در سطح بین الملل  ترین پارادایمای، مهمو رسانه  علمیشواهد    بر اساس

،  2اپمن )لیندسی و چ توسعه پایدار ورزش زنان و توانمندسازی زنان از طریق ورزش است مباحث

  زن،  هایی مانند سمینار بین المللی در چند سال اخیر با همایش. این رویکرد در کشور ما  (2019

توانمندسازی زنان و دختران از طریق ورزش، همایش ملی  بین المللی    سمپوزیوم  رسانه،  ورزش،

زنان کشور به  این وجود هنوز توسعه پایدار در ورزش  با    تر پیگیری شد.علوم ورزشی زنان جدی

  که  هایی استروشیکی از  تحقیقات علمی  شود.  صورت یک برنامه رسمی و مشخص دنبال نمی

پژوهش    وشود  می  موضوع توسعه پایدار ورزش زنانبه    محیطی و نهادی  سبب افزایش توجهات

 حاضر نیز در این راستا تعریف شده است.

مفهومی است که توجه روزافزونی را در تحقیقات امروزی به خود معطوف کرده  ،  3توسعه پایدار

مبتنی بر نیازهای یکپارچه   سازی و بر مفهوم پایدار  تأکید از طرفی مبحث توسعه پایدار با  است.  

)زاهدی،    بر کاهش تخریب محیطی نیز در نظر گرفته شده است  تأکید جهت بهبود رفاه انسانی با  

پایداری در توسعه به معنی تعادل بین سالمتی اقتصادی، عدالت    ۀطه، کلمدر این راب  .(2014

-کند و فرصتاندازی طوالنی مدت را تدوین می است که چشم  4پذیریاجتماعی و قابلیت انعطاف

برای را اگر توسعه .  (2015و همکاران،    رهبرغفاری)  آورد برد فراهم می-های برد ه حلهایی را 

رشد مستمر و  به مثابهتوان گفت که توسعه پایدار ورزش ، میشودورزش از دید پایداری تعریف 

مانند منابع    ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست محیطیدر    محوریهای  شاخص  ت دبلندم

 توسعۀاز منظری دیگر،  .  (2019)لیندسی و چاپمن،    است  پایدار، داوطلبی ورزشی، ورزش سبز

را  پاید ورزش  اجتماعی  توان  میار  مداخلۀ  فرصت  دانستنوعی  ایجاد  دنبال  به  برای که  هایی 

در برخی کشورها از قبیل انگلستان منظور از .  استتمام طول عمر    در  همگانی  مشارکت ورزشی

در  را  ها، توسعه  ای برای ورزش، توسعه پایدار ورزش است، چرا که این برنامههای توسعهبرنامه

، اهدافی مانند عدالت ها این برنامهتمامی ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، محیطی( در نظر گرفته است.  

اجتماعی، توسعه جامعه، امنیت اجتماعی، عملکردِ برابر، بهبود سالمتی، انسجام اجتماعی، کنترل  

توانمندسازی و موفقیت در ورزش، توسعه شغلی، توسعه فردی، تفویض   اجتماعی،  توانبخشی، 

کا اخالقی،  عملکرد  مختاری،  خود  رااختیار،  توأمان  اجرای  و  یادگیری  گروهی،  ورزش    ر  برای 

استمرار و تداوم به صورت کلی  .  اندگذاری کردههدفانگلستان   قابلیت  به  پایدار ورزش  توسعه 
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  تأکید هایی برای  تالش. در نتیجه  (2016،  1همکاران   و  )شریگردد  های توسعه ورزش بر میبرنامه

 . همزمان بر هر دو جنبه صورت گرفته است

زیرا   باشد توسعه    هدف از فرایند مدیریت و ترین  توسعه پایدار مهمالزم است که    ،در ورزش زنان

  اد یبناصول    بر اساس  .ماعی زنان تناسب بیشتری نیز دارداجتو وضعیت  های ذاتی نقش  با ویژگی 

  . از یک طرفوجود داردزنان    ورزشتوسعه پایدار  جهت    یمتعدد   لیدال (  WSF)   2ورزش زنان 

و فرصت بروز   یرهبر  یهاکه سبب توسعه مهارت  استی  اجتماع   یاز زندگ  یورزش بخش مهم

دوست  گرددیم   هاتیخالق به  م   ی کینزد  و  ی و  کمک  دیگر  کند یجامعه  طرف  از  در    و  شرکت 

 ر یدرگ  زیو ن  هایمار یاز بروز ب  ی ریو جلوگ  یبهداشت عموم  سطح  شیباعث افزا  یورزش  یهاتیفعال

 ی برا  لهیوس  کی  را  ورزش  این بنیاد  .شودیپرتحرك م  یزندگ  کی  در  آحاد جامعه  شتریشدن ب

وضع زنان  یآزاد  تیبهبود  رفاه  سایتداند.  می  دختران  و  و  جزو   .( 3WSF)وب  مذکور  موارد 

 (.2016توسعه پایدار یونسکو،  2030های اصلی توسعه پایدار هستند )سند شاخص

های اساسی از در حال حاضر ورزش زنان در کشور با چالشای و علمی  شواهد رسانه  بر اساس

است های ذاتی این قشر مواجه جمله بی جهت بودن روند توسعه و بی ارتباط بودن آن با ویژگی

ها  . از سوی دیگر وابستگی بسیاری از ابعاد ورزش زنان به سایر بخش(2014  )موتمنی و همکاران،

 است   موجب ضعف پیوندهای پسین این بخش شده  ،در حوزه مردانخود  سطح  باالدستی و هم

ثیر آن ضعیف ماندن بخش مشارکت زنان در ورزش و امکانات و خدمات مربوط به  أ کمترین ت که

 ،مین منابع توسعه اولیهأ . از این روی، بخش ورزش زنان به لحاظ ت(2017  )حکمتی،  استآن  

در همین راستا    .گرا استبیشتر درون  ، گرا و به لحاظ عرضه دستاوردها و رویدادهابیشتر برون

کشورهای پیشرفته در  دهد که  نشان میورزش زنان    توسعهپارادایم حاکم و روند حرکت جهانی در  

ورزش زنان به صورت سیستماتیک و مبتنی بر نوآوری در چهارچوب   تمرکز بر توسعهصنعتی  

هستند نگرانه  آینده  و  همکاران  فرد)سعادتی  علمی  مح.  (2021  ،و  نمودن  فراهم  یط بنابراین 

کنار  مناسب در  ورزشی  فرهنگی،جذب    مشارکت  اجتماعی،    پشتوانه    گذاریسرمایهحمایت 

. دستیابی به قرار بگیردزنان    توسعه ورزشاقدامات و مطالبات  اولویت    درتوجه باید    اقتصادی و

مدیریتی و ساختاری نظامند است که این پژوهش بر    الگوهایچنین ساختاری نیازمند داشتن  

 .داردتمرکز آن 

ر و  متغی  شرایط محیطی  ثر ازأتوان متهای راهبردی برای مدیریت و توسعه را میضرورت مدل

های مدیریت و  مدل محیطی، تحوالتاین    با هماهنگ شدن برای  دانست.  کنونی   پیچیده جهان

 داشته آینده از آن بینش فکری مناسبی تا کندکمک می  هایسازمان  و نهادها مدیرانتوسعه به 

 اجرای فرآیند و اتخاذ باسپس    ،کنند ترسیم را خود ساختارهای تحت امر حرکت روند  و باشند

 
1. Sherry et al  

2. Women's Sport Foundation 
 www.wsf.org.uk آدرس سایت:. 3
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 محیطی آماده هایدگرگونی با سازگاری منظور  به شدن متحول برای را خود همواره ریزی،برنامه

 نگر، چنانچه. بر اساس این دیدگاه و با اتکا به تفکر سیستمی و کل(2018پور،    قلی)دارند   نگه

 بزرگتری هایدرون سیستم در و اجتماعی سیستم و نهادی نظام یک عنوان به ورزش زنان کشور

 دستیابی وورزشی حوزه زنان    هایسازمان عملکرد شود، گرفته نظر در نظام ورزش کشور همچون

  پذیرد.تأثیر می   ی مختلفسطوح در گوناگون  عواملی از همزمان ،در این زمینه  توسعه اهداف به

 سازی و تفسیر هستند. این عوامل نیازمند شناسایی، تحلیل، مدل

تحقیقات پایدار    یتاکنون  توسعه  موضوع  با  زنان  و  مرتبط  پرداختهورزش  دانش  ارائه  در    .اندبه 

  فراغت  اوقات  و  ورزش  فرهنگ  توسعه  در  رسانه  نقش  (2010)  فخری  عبدوی وتحقیقات داخلی  

  عوامل  که  ند داد   نشان  (2011)  . منظمی و همکارانگزارش کردند   معناداردر همه ابعاد    رازنان  

  اولویت   ترتیب  به  اجتماعی  و   فرهنگی مدیریتی و  و  ساختاری  تخصصی،  و  انسانی  امکاناتی،  و  مالی

 موانع   ترینمهم  (2014)  و همکاران  موتمنی  .مؤثرند  کشور  بانوان  ورزش  و  بدنیتربیت  بر توسعۀ

 وجود   عدم توجه مسئوالن به ورزش زنان،  را شاملورزشی    هایفعالیت  انجام  در  بانوان  روی  پیش

گذاری الزم در توسعه اماکن عدم سرمایه  و  اقتصادی  وضعیت  کمبود زمان،  محوری،  مرد  فرهنگ

  قهرمانی  ورزش توسعه در تحلیل راهبردی (2015) سجادی . راسخ وگزارش کردند ورزشی زنان

 قرار   WT  موقعیت  در  استراتژیک  موقعیت  نظر  از  بانوان  قهرمانی   ورزش  ندگزارش کرد  کشور  بانوان

 ساختاری،  عوامل  که  داد  ( نشان2016کند. هاشمی )  استفاده  تدافعی  راهبردهای  از  بایستی  و  دارد

و-سیاسی   اجتماعی،-فرهنگی توسعه  مدیریتی  حقوقی  تعیین   ورزش  در  مالی  منابع  در  بانوان 

بررسی2017)  و همکاران  پالندی   باقری  . کننده هستند در    در   زنان  حضور  حقوقی   و   فقهی  ( 

ها متوجه شرایط محیطی مشارکت و حضور زنان در ورزشی کرده است که عمده چالش  فضاهای

ایران   در بانوان ورزش توسعهپیشنهادی خود برای  ( مدل2017) . حکمتیاستفضاهای ورزشی 

عمومی سه شاخگی الگوی  با  بر    را منطبق   رفتاری   و  ساختاری  محیطی،  هایمؤلفهو مشتمل 

  موانع را    ورزش  در  بانوان  مدیریت  هایچالش ترین  مهم(  2017)  رستگاری  .استترسیم کرده  

گزارش کرده   قانونی  و  شرعی  موانع  و  اجتماعی و  محیطی  سازمانی، شخصیتی، و  فردی  فرهنگی، 

 زنان   تفریحی  ورزش  توسعهپیشنهادی خود برای    ( الگوی2021)  و همکاران  فرد . سعادتیاست

 شرایط   ای،واسطه   علی، شرایط  شرایط  شامل منظرهای  مدل پارادایمیرا منطبق بر چارچوب    ایران

زنان های انجام شده در ورزش  به طور کلی نتایج و پژوهش  قرار داد.  و پیامدها  ای، راهبردهازمینه 

، عدم هماهنگی بین مجموعه های راهبردیخط مشی  ها، نشان داده است که فقدان سیاستکشور  

ودن منابع مادی و انسانی در  مرتبط با ورزش، ناکافی ب  های اجراییها و دستگاه نهادها، سازمان

های ورزشی  های مختلف ورزشی و بعضاً انجام کارهای موازی و عدم نظارت کافی بر فعالیتحوزه

 شوند. محسوب میاین بخش های ترین نارساییاز جمله مهم

اند. نظری و  توسعه پایدار پرداختهورزش و  برخی تحقیقات داخلی هم در حوزه ورزش به موضوع  

جتماعی،  محورهای فرهنگی ا  را مربوط به  ورزشپایدار    توسعه  در  رسانه   ( تأثیر2013قاسمی )
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  پایدار  توسعه در ورزش ( کارکردهای2018قربانی ) .دانندمیمالی   آموزشی و پژوهشی، انسانی و

( برای 2018پور )  قلی  .گزارش کرده استاقتصادی    و  های فرهنگی، اجتماعیحوزه  را مربوط به

نقش   سازمانی  بین  مشارکت ارتقای  مانند چالش  ،پایدار  توسعه  در  ورزش  جهت   نبودن   هایی 

 مسئولین   الزم  آگاهی   عدم   و  سازمان  اصلی  ماموریت  به  توجه  عدم   ،ها زیرساخت  و   هاظرفیت

  سیاسی،  نخبگان  از  استفاده  ی مانندراهبردهای  را شناسایی کرده و برای آنها  ورزشی  هایسازمان

است.    انسانی  و  مالی  منابع   تأمین   ،ها برنامه  اجرای  بر  نظارت کرده  پیشنهاد    و  نژاد  رمضانی را 

  کردند  گزارش  2030  سند  بر  مبتنی  ورزش  و  پایدار  توسعه  ارتباط  بررسی  در  (2019)  همکاران

 مستقیم طور به ورزش ،2030 سند در پایدار توسعه هدف  17 بین از خبرگان، نظر بر اساس که

  نقش   (2019)  نسب و همکاران  دارد. حسینی  ارتباط  هدف  7  با   غیرمستقیم  طور  به  و  هدف   6  با

و    (مشهد)شهری    پایدار  توسعه  در  ورزشی  گردشگری اجتماعی  اقتصادی،  منظرهای  در  را 

 زیست   ادراك  تأثیر  بررسی  در (  2020)  مقدم  شعبانی  و  قرار دادند. نظری  تأییدزیرساختی مورد  

  با   محیطیزیست   تأثیرات  از  ادراك  سطح  بین  که  دادند  نشان  ورزش   در  پایدار  توسعه  بر  محیطی

  .دارد وجود یمعنادار رابطه ورزشی رویدادهای در کننده مصرف  واقعی رفتار

در  اند.  تری از توسعه پایدار ورزش زنان را مورد بررسی قرار دادهتحقیقات خارجی ابعاد گسترده

( تبعیض بین ورزش مردان و زنان به  2007)  زنان  یتوسعه برا  تحت عنوانگزارش سازمان ملل  

-ضیتبع طیشرا (2008) 1رس است. عنوان شده ترین مانع توسعه پایدار ورزش زنان  عنوان مهم

  (2012)  2اسچولنکورف.  داندمی توسعه ورزش زنان    مانع ترین  مهمرا  ورزش به نفع مردان    در  زیمآ

رویدادهای ورزشی بسته به حجم    گزارش کرد که  ورزش  طریق از  جامعه  پایدار  در بررسی توسعه

( در بررسی رویکرد  2013و همکاران )   3توسعه پایدار محلی نقش دارند. هانکوكبر    پوشش آنها 

ای برای توسعه که ورزش ظرفیت تعریف به عنوان برنامه  ندجهانی توسعه ورزش زنان گزارش کرد

و ساختار    برنامه  ،برای توسعه پایدار ورزش  مدلی( در ارائه  2014)  4کوتچوار پایدار زنان را دارد.  

ن  شد  نهینهاد( در پژوهش خود گزارش کرد که  2015)  5فینک  ریت قرار داده است.را در محو

ورزشی در جوامع    آنان  یرفتارها  از نقش و انتظارات مربوط به  به آگاهی  ،ورزش در زندگی زنان

گزارش کرد که    در ورزش  یتیجنس  یهاتفاوت( در بررسی  2016و همکاران )  6بستگی دارد. دینر

وجود   قابل توجهی  ای، و...( تفاوتبین انواع مشارکت در ورزش )فعالیت ورزشی، هواداری، رسانه

  هاو نوع ورزش  تیجنس  تناسب( در پژوهش خود نشان دادند که  2016و همکاران )  7دارد. ویسیون 

 
1. Ross 

2. Schulenkorf 

3. Hancock 

4. Kotschwar 

5. Fink 

6. Deaner 

7  .  Vinson 
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تعیین کننده   زنان و مردان  آنها در بخش  اگلسبی استبر میزان توسعه  ( در  2016)  1. هال و 

پدیده سقف شیشه  زنان پژوهش خود کاهش  آینده توسعه ورزش  از روندهای مهم  را یکی  ای 

( در بررسی نقش رسانه در اوقات فراغت زنان  2017و همکاران )  2کند. فاردولی بینی میپیش

-می  آنان  های اجتماعی بیشترین اثر مثبت خود بر تندرستی و فعالیت بدنیانهنشان داد که رس

پایدار گزارش کرد    توسعه  اهداف  و  ( در بررسی همسویی ورزش2019)  3لیندسی و داربی گذارند.  

های  سیاست  هماهنگییی با اهداف توسعه پایدار دارد و با افزایش که اهداف ورزش همسویی باال

( در ارائه مدل ورزش 2019) 4اسچولنکرف و سیفکن  .شودایجاد می یبیشتر همسویی دو حوزه،

  ان در تفسیر مدل )برابری، کارکردهای بین زنان و مردبرای توسعه و زندگی سالم، به برخی تفاوت

لبل  است.  توجه کرده  )  5و..(  را مهم2019و همکاران  امروز  در  ( فرهنگ دیجیتال  عامل  ترین 

وسعه ورزش زنان وضعیت ت  تحلیل( در  2020)  6اندرسون   داند.ت ورزشی زنان میپویایی جمعی

دارد  وجود  ورزش زنان نسبت به مردان شکاف    ،ها در ایاالت متحده، نشان داد که در تمامی زمینه

 ای و رفتاری در کاهش این شکاف اثرگذارند. ، فنی، رسانهعوامل تجاریو 

براین در  مدل  یبررس  عالوه  شده  ارائه  و    تحقیقاتهای  ورزش  خارجی  داخلی  توسعه  و حوزه 

شرایط   چالش اصلی مربوط به  گفت  توانیورزش زنان متوسعه پایدار    نهیدر زم  موجودی  هادگاهید

 ی است. در این زمینه رقابت  یها ورزش  و   برای شرکت در ورزش همگانی   زنان   خانوادگی و محیطی

قطب    کی. در  وجود دارد  وستاریپ   کیدر    نینابینگاه ب  کیو  ها(  مدل)در اکثر    ینگاه حداکثر  دو

  ی های ژگیشده است که با و  ی نامناسب تلق  یزنان موضوع   یبرای رقابت  یهاورزش  وستار،یپ   نیاز ا

  ، (یستیفمنی  هاشهیگرا و به طور خاص اندیتساورویکردهای  طرفداران  )7زنانه در تعارض است 

د  قطب  در  ا  وستاریپ   نیا  از  یگریاما  عرصه  یهافرصت  جادیخواهان  در همه  جمله برابر  از  ها 

ب  یرقابتی  هاورزش بوده  نیدر  مردان  و  منتقدان فرهنگزنان  را همواره مرد  اند.  ساالر، ورزش 

معقتد است صرف نظر از    واست  ی  نینابیب  ،سوم  دگاهید .  انددانسته   مردان  یتحت سلطه و هژمون

و  سلطه  زانیم تناسب  یتیجنس  شهیکلآثار    مردان  ورزش،  ورزش    تیجنس  در  نوع  از   یکیو 

بندی )جمع  است  مردان و زنان  یبرا  یورزش  یهارقابت  تیمقبول  مورد  در   قابل انکار  ریموضوعات غ 

وجود   پیشینهای  از منظر رویکردهای توسعه نیز دو رویکردهای غالب در اکثر مدل  . نگارندگان(

توسعه   مانندتوسعه ورزش مشتمل بر مواردی  رویکرد    دارد: توسعه ورزش و ورزش برای توسعه.

 
1  .  Hall & Oglesby 

3. Fardouly et al. 

4. Lindsey & Darby 

5. Schulenkorf & Siefken 

6. Lebel 

7. Anderson 

 بوده است  دگاه ی د نی خود از طرفداران ا  نی نو  کیگذار المپان یبن کوبرتن باشد که ز یتعجب برانگ دی شا .8
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  دررزش برای توسعه بیانگر نقش ورزش  رویکرد ودر ورزش است و    تشکیالت  و   منابع، مشارکت 

 (. 2019نژاد و همکاران، )رمضانی استتوسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

پایدار ورزش زنان در   تاکنون تحقیقی تخصصی با موضوع توسعه  مرور تحقیقات نشان داد که 

در حوزه اجرایی،  کشور از منظر مدیریتی و ساختاری انجام نشده است. همچنین مطالعات قبلی  

اند.  ای مدل یا الگوی مدیریتی در زمینه توسعه پایدار توسعه ورزش زنان ارائه ندادهعلمی و رسانه

راستا،   اساس در همین  و همکاران،  بر  زنان در کشور )موتمنی  نامناسب ورزش    وضعیت فعلی 

گیری از ورزش  المللی در زمینه بهره.( و تجارب موفق بین.؛ و.2015  سجادی،   ؛ راسخ و 2014

توان مسئله توسعه پایدار می...(،  ؛ و2015؛ فینک،  2013زنان )هانکوك و همکاران،    توسعهبرای  

توان تحول مثبتی در  چگونه می  مطرح کرد که  سئوالاین    ورزش زنان در کشور را به صورت

راهکارها  و    هاپاسخیکی از    پایدار قرار بگیرد؟  ورزش زنان کشور شکل داد تا در مسیر صحیح توسعه

برای توسعه پایدار توسط محققان مند  و نظام  نگر، فرایندنگرجامع  هایمدلدر این زمینه، ارائه  

پایدار  ها و چالشبا توجه محدودیت  .است ایران، توسعه  های فراوان پیش روی ورزش زنان در 

شود که تاکنون به صورت تحقیق علمی بررسی نشده  ترین مقوله مورد بحث محسوب میمهم

توان در اصلی توسعه ورزش زنان را می  مسئلهمطالب بیان شده به صورت کلی    بر اساساست.  

 نیاز به ارائه چارچوب علمی در زمینه از این رو به رویکرد توسعه پایدار عنوان کرد.  محدود توجه

پاسخ به  درصدد    حاضر  در کشور وجود دارد و پژوهش  زنان  ورزش  پایدار  توسعه  تحلیل سیستم

پایدار زنان در کشور   سئوالاین   است که مدل مفهومی و تحلیلی مناسب برای توسعه ورزش 

  چگونه است؟

 

 روش پژوهش
)منطبق بر تئوری    بندی سیستماتیک بودروش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و چارچوب

اطالعاتی )منابع علمی، اسنادی و    منابعانسانی و    بخش منابعجامعه آماری شامل دو  .  بنیاد(داده

دادند که  انسانی جامعه آماری پژوهش را تمامی کسانی تشکیل میمنابع  بخش ای( بود. کتابخانه

های  مدیران سازمانآگاه به موضوع مدیریت و توسعه ورزش زنان هستند و به صورت مشخص  

نظر در زمینه ورزش زنان، مربیان و معلمان  اساتید مدیریت ورزشی صاحب  متولی ورزش زنان،

به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری چارچوب  نمونه آماری  .  ورزش زن و ...(

اساس انتخاب نمونه  نفر(.    24گیری شد )پژوهش انتخاب و به صورت هدفمند و دردسترس نمونه

جامعه    ها کمک کنند. گیری نظریه و تکرارپذیری یافتهتوانند به شکلاین بود که افراد منتخب ب

کتابخانه منابع  نیز شامل  علمی، گزارشاطالعاتی  و  و  ای  منابع  و  و حقوقی  اجرایی  اسناد  و  ها 

رسیدن به اشباع نظری    بر اساسنسخه    76نمونه آماری این بخش شامل  ای بود.  آرشیوهای رسانه

 گیری شد.نمونه  گیری نظری و از نوع قضاوتیبه روش نمونه چارچوب پژوهش انتخاب و و 
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 مشخصات نمونه آماری پژوهش -1جدول 

 جامعه اطالعاتی جامعه انسانی  جامعه

گروه  

 مطالعه 

و   مدیران

کارشناسان  

های  سازمان

حوزه ورزش  

 زنان 

اساتید  

دانشگاهی  

نظر در  صاحب

  زمینه توسعه

ورزش و ورزش  

 زنان 

مربیان و  

معلمان  

 ورزش زن 

منابع  

ای  کتابخانه

 و علمی

ها و  گزارش

اسناد  

اجرایی و  

 حقوقی 

منابع و  

آرشیوهای  

 ای رسانه 

 گیری نمونه
هدفمند و  

 دردسترس 

هدفمند و  

 دردسترس 

هدفمند و  

 دردسترس 

نظری  

 )قضاوتی( 

نظری  

 )قضاوتی( 

نظری  

 )قضاوتی( 

 نمونه 
 نسخه  31 نسخه  16 نسخه  29 نفر  7 نفر  8 نفر  9

 نسخه  76 نفر  24

 

کتابخانه مطالعه  شامل  پژوهش  نظاابزار  بود.  مای  اکتشافی  مصاحبه  و  و مند  مصاحبه  سئواالت 

طراحی  توسعه پایدار ورزش زنان  ای بر اساس چارچوب نظری  چارچوب رونوشت مطالعه کتابخانه

بود.  زیر    شده  به صورت  پژوهش  ابزارهای  از روشاستمشخصات  استفاده  با  ابزار  روایی  های  . 

 کنترل و مطلوب ارزیابی شد.  2سنجی ذکر شده در جدول  روایی

 
 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول  

 روایی زمینه ابزار  روش 

مطالعه  

 ای کتابخانه

رونوشت )چک لیست  

 استخراج مفاهیم(

جامعه  

 اطالعاتی

های معتبر به لحاظ علمی و انتخاب نسخه

 حقوقی 

روایی محتوایی و صوری رونوشت از دیدگاه  

 متخصصان 

 مصاحبه 
نامه  چارچوب پرسش )پرسش 

 بازپاسخ(  

جامعه  

 انسانی 

انتخاب افراد بر حسب شایستگی علمی و 

 فنی

نامه از  روایی محتوایی و صوری پرسش 

 دیدگاه متخصصان 

محاسبه ضریب توافق بین اساتید کدگذار و  

 مصحح  

 

شوندگان و قراردادن آنها در مسیر پژوهش به طوری در این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه

که بر نحوه پاسخگوئی آنها تأثیر نگذارد، به منظور افزایش روایی درونی اقدام شد. ضمناً، پس از  

شونده شد و در صورتی که مصاحبهآمده تا آن مرحله ارائه میدست  هانجام هر مصاحبه، الگوی ب

شد  داد. این کار پس از انجام مصاحبه انجام مینکاتی را نسبت به الگو داشت، مورد بحث قرار می
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جایی در انجام مطالعات  گیری انجام شود. از آنفرض و جهتتا مصاحبه خالی از هر گونه پیش 

ها، کار تحلیل  همزمان با گردآوری داده  پردازد.مورد مطالعه می  کیفی پژوهشگر به تفسیر موضوع

.  شوند بندی میآنها طی سه مرحله کدگذاری نیز شروع شد. پس از استخراج کدها، آنها طبقه

تفاوت مداوم،  میمقایسه  آشکار  را  کدها  این  بین  تشابهات  و  ادغام  ها  یا  و  جدا  طبقات  کند؛ 

فرآیند شکل گیرد. منابع و متون موجود نیز در روند تکمیل تئوری   گردند تا نظریه در روند اینمی

می قرار  استفاده  دادهمورد  گردآوری  کار  اطمینان گیرند.  پژوهشگر  که  یافت  ادامه  زمانی  تا  ها 

مصاحبه در   24افزاید. پس از انجام  های او نمیای به دانسته حاصل کند که ادامۀ کار چیز تازه 

های قبلی بود؛ چرا ها حاکی از اضافه نشدن دادۀ جدید به دادهل دادهطی دورۀ شش ماه، تحلی

های آخر تکراری بود. بنابراین، با رسیدن به حد  های مستخرج از مصاحبهکه درصد باالیی از داده

پایان داده شد. اشباع نظری، به مصاحبه  از  روایی، و اعتبار  واژۀ به جای کیفی پژوهشگران  ها 

 . کنند می استفاده پذیریتأییدو   پذیریمقبولیّت، انتقال هایواژه

بندی و کدگذاری مفهومی بر مبنای تحلیل سیستمی های چارچوبها از طریق روشتحلیل یافته

روش   مفهومی صورت گرفت. کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجام شد.

یافته ترکیبی تحلیل  پژوهش  این  در  کیفی  )چارچوب  های  ساختاری  تحلیل  روش  بندی دو 

یعنی پس از کدگذاری اول،    . (1)شکل    مفهومی( و تحلیل کمی )میزان تکرار در مطالعه( است

انسجام یافته مفاهیم    مؤلفهو تکرار بازنویسی و گزینش شدند و هر    تأکید ها برحسب فراوانی  مؤلفه

   محوری آن در منابع اطالعاتی و انسانی است.

 
اول کدگذاری    

 

کدگذاری   

 دوم
 

 
سوم کدگذاری    

 

 

ها مقوله ها مؤلفه  ها عامل ابعاد   

     

 
 

 مدل پژوهش 

 های پژوهشفرایند کدگذاری یافته -1شکل 

 

نفر که هم    5با حضور    جلسات گروه کانونیدر نهایت مدل پژوهش به صورت تخصصی در یک  

بودند و متغیرها و    زناندارای دکتری مدیریت ورزشی و دارای فعالیت مدیریتی در حوزه ورزش  

 روابط بین آنها ویرایش و تکمیل گردید. 
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 نتایج 
جامعه آماری مستخرج شدند پس از مراحل کدگذاری های پژوهش که با استفاده از ابزارها از  یافته

عوامل شناسایی شده دارای بیشترین تکرار  .  در قالب چارچوب و مدل مفهومی تنظیم گردیدند 

 در منابع و بیشترین میزان ارتباط به ماهیت و ساختار و ورزش زنان و توسعه پایدار آن هستند 

  ملی   توسعه  تر ملی شامل سه رویکرد منظر بس،  چارچوب شناسایی شده   بر اساس  . (3)جدول  

است. منظر بستر جهانی شامل دو رویکرد    زنان   توسعه  ملی  ملی و رویکرد  پایدار  ورزش، توسعه

زنان  ورزش از زنان بود. منظر حمایت ورزش المللیبین  توسعه پایدار ورزش بین المللی و توسعه

نوع حمایت دو  بر  و حمایت  مشتمل  پیمایش.  استها  نقش  نهادها  شامل    توسعه  منظر  پایدار 

مطالعات  مستندسازی  توسعه،  نیازسنجی و  ظرفیت  تجربیات  منظر  است.   توسعه   سازیتوسعه 

شبکه  رویکرد  رویکرد  چهار  شامل  استانداردسازی  سازیپایدار  کارآمدسازی  محیطی،    عملکرد، 

های سه نوع استراتژیشامل    پایدار  توسعه  فرایندها بود. منظر استراتژی  سازیمدیریت و یکپارچه 

  سه بخش ورزش   .زنان نیز شامل  ورزشی  مشارکت  پایدارسازی  واکنشی، پیشرانی و وضعیتی است.

پایدارسازی  رقابتی  و ورزش  همگانی  پرورشی، ورزش زنان مشتمل بر   ورزش  منابع  زنان است. 

اجتماعی،    توسعهزنان نیز شامل    ورزش  پایدار  فیزیکی و دانشی بود. توسعه  منابع مالی، انسانی،

اقتصادی است. در نهایت پیامدهای توسعه پایدار شامل دو    سبز و توسعه  نهادی، توسعه  توسعه

 نوع پیامدهای بیرونی و درونی برای سیستم ورزش زنان است. 
 

)تحلیل   های استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنهاکدگذاری مقوله  -3جدول 

 ها(افتهساختاری و کمی ی

  3کد 

 ( منظر)
 ها( مؤلفه) 1کد  ( عامل)  2کد 

میزان تکرار 

 در مطالعه

ی 
 مل

تر
بس

 

رویکرد توسعه  

 ملی ورزش 

 13 برنامه کالن توسعه ورزش کشور 

 5 زش کشور رمدیریت سبز در و

 4 توسعه فرهنگی ورزش کشور 

 8 توسعه اقتصادی ورزش و صنعت ورزش در کشور 

رویکرد توسعه  

 پایدار ملی 

 12 های توسعه سبز در کشور سیاست

 11 راهبردهای توسعه اجتماعی پایدار کشور 

 3 های توسعه اقتصادی پایدار کشور سیاست

 6 های ملی توسعه پایدار  برنامه

رویکرد ملی  

 توسعه زنان 

 7 رشد مشارکت اجتماعی زنان در کشور 

 5 کشور ارتقای مشارکت اقتصادی زنان در 

 6 ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور 

 5 توانمندسازی زنان در کشور 
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های استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها کدگذاری مقوله -3ادامة جدول 

 (ها)تحلیل ساختاری و کمی یافته

  3کد 

 )منظر( 
 ها( مؤلفه) 1کد  )عامل(   2کد 

میزان تکرار 

 در مطالعه

ی 
هان

 ج
تر

بس
 

توسعه  

المللی  بین

 ورزش زنان 

 4 رشد تجاری ورزش زنان در جهان 

 4 های ورزش زنان در جهان ارتقای پوشش رسانه

 7 افزایش حمایت و منابع ورزش زنان در جهان 

موفقیت ورزش در ارتقای جایگاه اجتماعی زنان در سطح  

 بین المللی 
9 

توسعه پایدار  

 جهانی ورزش 

های کشورهای مختلف در زمینه توسعه  اقدامات و برنامه

 پایدار ورزش 
3 

 9 قوانین و منشورهای جهانی در زمینه توسعه پایدار ورزش 

نهادها و مراکز فعال در زمینه توسعه پایدار ورزش در سطح  

 جهان 
11 

 3 مطالعات و تحقیقات جهانی توسعه پایدار ورزش  

ی
یط

مح
ت 

مای
ح

 
ان 

 زن
ش

رز
ز و

ا
 

 حمایت نهادها 

 4 ای کشور از ورزش زنان جلب حمایت نهادهای رسانه

 3 جلب حمایت نهادهای فرهنگی هنری کشور از ورزش زنان 

 6 زنان جلب حمایت نهادهای سیاسی کشور از ورزش  

جلب حمایت نهادهای ورزشی بین المللی از ورزش زنان  

 کشور 
3 

-حمایت نقش

 ها

ها و فرهیختگان زن جامعه از ورزش  جلب حمایت شخصیت

 زنان 
5 

های ورزشی بین المللی از ورزش  جلب حمایت شخصیت

 زنان کشور 
7 

 4 هواداران ورزشی از ورزش زنان جلب حمایت بیشتر 

 6 های ورزشی مرد کشور از ورزش زنان جلب حمایت شخصیت

ان 
 زن

ش
رز

ه و
سع

تو
ش 

مای
پی

 

مستندسازی  

 تجربیات 

ایجاد سازوکار ثبت و تفسیر تجربیات مدیریت و توسعه  

 ورزش زنان 
5 

 7 مستندسازی تجربیات مدیران ورزشی زن 

 10 توسعه ورزش زنان های پیشین تحلیل برنامه

نیازسنجی  

 توسعه 

 6 نظرخواهی از جامعه ورزش زنان در ارتباط با نیازهای توسعه 

 9 پایش و آمایش توسعه ورزش زنان در کشور 

 8 بندی نیازهای توسعه ورزش زنان ب ارزیابی و چارچو

مطالعات  

 نگر توسعه

کشورهای  انجام مطالعات تطبیقی در زمینه ورزش زنان با 

 مختلف 
4 

 3 پژوهی در زمینه ورزش زنان  انجام مطالعات آینده

 3 شناسی راهبردی در زمینه ورزش زنان  انجام مطالعات آسیب
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های استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها کدگذاری مقوله -3ادامة جدول 

 (ها)تحلیل ساختاری و کمی یافته

  3کد 

 )منظر( 
 ها( مؤلفه) 1کد  )عامل(   2کد 

میزان تکرار 

 در مطالعه

ت
رفی

ظ
ان 

 زن
ش

رز
ر و

دا
پای

ه 
سع

تو
ی 

ساز
 

کارآمدسازی  

 مدیریتی

تعریف بخش یا واحد تخصصی برای توسعه پایدار ورزش  

 زنان 
11 

 9 ریزی مناسب در زمینه توسعه پایدار ورزش زنان برنامه 

توسعه ورزش زنان توسط  ریزی گذاری و برنامهسیاست 

 نهادهای متولی 
12 

  استانداردسازی 

 عملکرد

 8 نظام استاندارد و ارزیابی مدیریت، برنامه و عملکرد

 7 به روزآوری و اجرای قوانین و مقررات 

 8 های توسعه ورزش زنان  نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیت

سازی  یکپارچه

 فرایندها 

 5 مرتبط به توسعه ورزش زنان های همسوسازی برنامه

های مختلف در توسعه  تعیین روابط و وابستگی بین فعالیت

 ورزش زنان 
10 

های ساختاری  مؤلفهها برحسب سازی کلیه فعالیتهماهنگ

 و عملکردی
7 

سازی  شبکه

 محیطی

ایجاد سیستم ارتباطی و جریان اطالعاتی بین متولیان و  

 ذینفعان  
6 

 6 تقسیم کار ملی و بین سازمانی به ورزش زنان  

تعریف نقش و تفویض اختیارات در تشکیالت مرتبط با  

 ورزش زنان 
8 

ش 
رز

ر و
دا

پای
ه 

سع
تو

ی 
تژ

ترا
اس

 

 واکنشی

 4 زنان تدوین قوانین الزم در زمینه توسعه پایدار ورزش  

 4 پیش بینی تغییرات الزم جهت توسعه پایدار ورزش زنان 

 8 پایدارسازی فرایندهای ورزش زنان )آموزش، ارزیابی و ...(

 پیشرانی

 3 هوشمندسازی فضاهای ورزشی تخصصی زنان 

 6 های ورزش سبز در فضاهای ورزشی زنان سازی شاخصپیاده

 5 عملکرد حوزه ورزش زنان کارآمدسازی سیستم مدیریت 

 وضعیتی

های الزم جهت توسعه پایدار  ها و نقشدهی بخشمشارکت

 ورزش زنان 
5 

 3 بهبود امکانات و شرایط مشارکت هواداران ورزشی زنان 

 6 مدیریت مهاجرت ورزشی زنان در کشور 
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پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها های استخراج شده از کدگذاری مقوله -3ادامة جدول 

 (ها)تحلیل ساختاری و کمی یافته

  3کد 

 )منظر( 
 ها( مؤلفه) 1کد  )عامل(   2کد 

میزان تکرار 

 در مطالعه

بع 
منا

ی 
ساز

دار
پای

 
ان 

 زن
ش

رز
و

 

 مالی 

 6 افزایش بودجه متخص ورزش زنان در کشور 

 8 توسعه جذب منابع مالی از بخش نهادها و افراد  

 3 مالی تأمینهای ارتقای و تنوع بخشی روش

 انسانی 

 7 های مختلف ورزش کشور تربیت متخصصان زنان برای حوزه

اصالح نظام استخدام و ارتقای شغلی ورزش کشور جهت  

 عدالت بیشتر نسبت به زنان 
7 

 8 داوطلبی و کارورزی در ورزش زنان های گیری از ظرفیتبهره

 فیزیکی

 6 رشد سرانه فضای ورزشی قابل استفاده برای بانوان 

کمک از منابع خیریه، نهادهای عمومی و مردمی جهت  

 توسعه فضاهای ورزشی برای زنان 
4 

استانداردسازی فضاهای ورزش رقابتی و قهرمانی زنان در  

 کشور 
5 

 دانشی 

 9 ها تولیدات علمی مرتبط با ورزش زنان در دانشگاهتوسعه 

در مراکز و فضاهای ورزشی   و نوآوری ارتقای سطح فناوری

 زنان 
11 

 5 های آموزشی حوزه ورزش زنانتوسعه دوره
ان 

 زن
ی

زش
ور

ت 
رک

شا
ی م

ساز
دار

پای
 

ورزش  

 پرورشی زنان 

ارتقای سطح سواد حرکتی و آموزش ورزشی دانش آموزان  

 دختر

3 

 8 ترویج مشارکت ورزشی دانشجویان دختر 

 2 توسعه سیستم استعدادیابی ورزشی برای دختران  

ورزش همگانی  

 زنان 

 4 رشد فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی زنان  

سازی جو محیطی مناسب جهت حضور بانوان در  فراهم

 ورزش همگانی 

2 

مانند  توسعه ورزش در اوقات فراغت و تفریحات زنان 

 گردشگری ورزشی 

7 

ورزش رقابتی  

 زنان 

 3 بهبود مستمر سطح مسابقات ورزشی زنان در کشور 

 2 داری در ورزش زنان داری و باشگاهحمایت از تیم

کارآمدسازی سیستم مدیریت مسیر ورزشی استعدادها و  

 قهرمانان دختر 

6 

های بانوان در رویدادهای ورزشی بین  حمایت از حضور تیم

 المللی  

4 
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های استخراج شده از پیمایش کیفی و گزارش فراوانی تکرار آنها کدگذاری مقوله -3ادامة جدول 

 (ها)تحلیل ساختاری و کمی یافته

  3کد 

 )منظر( 
 ها( مؤلفه) 1کد  )عامل(   2کد 

میزان تکرار 

 در مطالعه

ش 
رز

ر و
دا

پای
ه 

سع
تو

ان 
زن

 

توسعه  

 اجتماعی 

 4 ارتقای عدالت بین وزش زنان و مردان در سطوح مختلف 

 11 ها سازی مشارکت ورزشی زنان در جامعه و خانوادهنهادینه

 9 ارتقای سرمایه اجتماعی زنان مشارکت کننده در ورزش 

 توسعه نهادی 

ارتقای نقش زنان در مدیریت ورزش کشور و کاهش سقف  

 ای  شیشه
8 

 12 های کالن کشور  ارتقای جایگاه ورزش زنان در برنامه

 4 توسعه ساختارها و تشکیالت سازمانی ورزش زنان 

 توسعه سبز 

 5 ارتقای استانداردهای زیست محیطی در ورزش زنان 

 3 ارتقای استانداردهای بهداشتی در ورزش زنان 

 3 ارتقای استانداردهای اخالقی در ورزش زنان 

توسعه  

 اقتصادی

با رویکرد   ارتقای نقش زنان در تجارت و صنعت ورزش

 کارآفرینی
8 

 3 توسعه تولیدات و خدمات تخصصی ورزش زنان 

 3 منابع مالی و فیزیکی ورزش زنان  تأمین پایدارسازی 

ی
ها

مد
پیا

 
عه

وس
ت

 
دار 

پای
 

پیامدهای  

درون  

 سیستمی

 5 ارتقای منافع روانی ورزش برای زنان  

 4 ارتقای مزایای جسمی ورزش برای زنان  

 3 ارتقای مزایای تربیتی ورزش برای زنان  

 4 ای ورزش برای زنان  ارتقای مزایای حرفه

پیامدهای  

برون  

 سیستمی

 3 ارتقای کارکردهای سیاسی ورزش زنان در کشور 

 7 اقتصادی ورزش زنان در کشور ارتقای کارکردهای 

 5 ارتقای کارکردهای فرهنگی ورزش زنان در کشور 

 6 ارتقای کارکردهای اجتماعی ورزش زنان در کشور 

 

معلولی و تحلیل سیستمی مشخص    -روابط علی   بر اساسماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل  

و   اکوسیستم، راهبرد، توسعهکلی و متوالی؛    سطح  چهار. چارچوب اصلی مدل شامل  شده است

محیطی   ملی، بستر جهانی و حمایت  سه منظر بستر  زنان شامل  ورزش  اکوسیستم  سطحپیامد بود.  

 استراتژی  پایدار و توسعه سازیپایدار، ظرفیت توسعه بود. سطح راهبرد شامل سه منظر پیمایش

پا  توسعه منظر  سه  شامل  نیز  عملکرد  سطح  بود.  زنان،    ورزشی  مشارکت  یدارسازیپایدار 

  زنان بود. سطح پیامد نیز شامل دو منظر پیامدهای   ورزش  پایدار  و توسعه  ورزش  منابع  پایدارسازی

 سیستمی بود.   درون پیامدهای  سیستمی و برون

 



 231                                                               رانیورزش زنان ا داریتوسعه پا یالگو  ی: طراحمحمدامینی

 
 ها( مدل مفهومی اولیه پژوهش )متغیرها و روابط بین آن  -2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
مفاهیم کلیدی و محوری در توسعه پایدار ورزش زنان    به اکتشاف و نظامندسازیدر این پژوهش  

شد.    کشور اصلیاقدام  شده  مدل    ساختار  اکوسارائه  متوالی؛  و  کلی  سطح  چهار  ستم،  یشامل 

پیامد بود.  معلولی    -روابط علی   بر اساسبین متغیرها در مدل    روابطماهیت    راهبرد، توسعه و 

این منظرهای  .  استدر علوم مدیریت و توسعه  تحلیل سیستمی  های  تئوریو  )پیشینه پژوهش(  

.  دارای انطباق و همسویی است  پیشین حوزه ورزش زنانکلی با منظرهای معرفی شده در مدل  

  حکمتیایران در مدل    در  بانوان  ورزش  توسعه  رفتاری  و  ساختاری  محیطی،   هایمؤلفهبه طور مثال  

 ورزش   و پیامدهای توسعه  ای، راهبردهازمینه   شرایط  ای،واسطه   علی، شرایط  شرایط  و(  2017)

این  (  2021)  و همکاران  فردسعادتیایران در مدل    زنان  تفریحی ارائه شده در مدل  با سطوح 

 پژوهش همخوانی دارند. 

ملی، بستر جهانی    شامل سه منظر بسترزنان    ورزش  یاکوسیستمسطح اول مدل مربوط به عوامل  

در آن جریان   هابه مثابه ظرفی است که سایر عناصر و سیستم اکوسیستممحیطی بود.    و حمایت

دارند. از این رو هر چه عوامل موجود در اکوسیستم ورزش کشور )نهادها، رویدادها، و ...( بیشتر 

ساز توسعه پایدار آن  توانند زمینهشتر میهای ورزش زنان پیوند ایجاد کنند بیمؤلفهبتوانند به  

؛  2017  حکمتی،مانند  های پیشین )در مدلدر این پژوهش  عوامل اکوسیستمی  برخی از    .شوند

توان گفت بنابراین می   اند. تحت عنوان عوامل محیطی بررسی شده  (2021  ،و همکاران  فردسعادتی
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هایش از میان امکانات و  ظرفیت  اساسبر    شهروند  شوند کهمی  های اکوسیستمی موجبقابلیت

  به مشارکت ورزشی بپردازد.  و برگزیند را خاص  مواردی های ورزشی مختلفرشته

  توسعه  ملی  ملی و رویکرد   پایدار  ورزش، توسعه  ملی   توسعه  منظر بستر ملی شامل سه رویکرد

بستر ملی سیستم ورزش،  توان بر سه  در واقع توسعه پایدار ورزش زنان در کشور را میزنان است.  

های توسط محققان قبلی به صورت مطالبات توسعه پایدار و مسائل زنان توصیف کرد. این زمینه

  حقوقی  و  های مراجع فقهی ( دیدگاه 2017)  پالندی  باقریاند.  شده  تأییدموردی نیز بررسی و  

(  2016راسخ و سجادی )  .داندرا دارای چالش می ورزشی    میادین  و  اماکن   در  زنان  برای حضور

منظر بستر جهانی   اند.ای توصیف کردهای زمینهنقش توسعه ورزش برای ورزش بانوان را مقوله 

گیری جهت  زنان بود.  ورزش  المللیبین   شامل دو رویکرد توسعه پایدار ورزش بین المللی و توسعه

اعدالتی بین ورزش زنان  بستر بین المللی توسعه پایدار ورزش زنان بر کاهش شکاف و ن  اصلی در

در   است.  متمرکز  مردان  برا و  توسعه  بین 2007)  زنان  یگزارش سازمان ملل بخش  تبعیض   )

 1رس   است.  تأکیدترین مانع توسعه پایدار ورزش زنان مورد  ورزش مردان و زنان به عنوان مهم

ترین دلیل شکاف توسعه  مهم،  ورزش به نفع مردان  در  زیآم  ضی تبع  طیشرانشان داد که    (2008)

 بین ورزش زنان و مردان است.  

توان می.  استها  نقش  نهادها و حمایت  زنان مشتمل بر دو نوع حمایت  ورزش  از  منظر حمایت

اصلی زنانگفت  ورزش  توسعه  عدم  دلیل  حمایت  ،ترین  حوزه  نبود  در  مناسب  های چندجانبه 

 توجه به وضعیت فعلی ورزش زنان در کشوربا  از این رو    .استمالی و قانونی    سیاسی، اجتماعی، 

نهادی  که توسعه ورزش زنان بیش از هر اقدامی به حمایت  توان گفتمی، و مسائل مربوط به آن

تا بتواند ابتدا جایگاه واقعی خود را تعریف کند و سپس در مسیر توسعه گام   نیاز داردو عمومی  

دستیابی به    در همین راستا،  ع ورزش زنان باید در مسیر توسعه پایدار گام بردارد.. در واقبردارد

سطح مطلوب از توسعه ورزش زنان نیازمند یک رویکرد مدیریت اکوسیستمی است تا بتواند به  

ایفا را جهت  ذینفعان  و  نهادها  مناسب همه  همطور  و  فعال  نقش  نتایج  ی  دهد.  مشارکت  افزا 

  سازمانی و نهادی  بین  مشارکت  (2018پور )  قلی کننده این عوامل هستند.    دتأییمطالعات پیشین  

(  2013نظری و قاسمی )  ورزش در توسعه را عاملی محوری معرفی کرده است.  جهت ارتقای نقش

(  2017)  پالندی   ( نقش نهادهای اقتصادی و باقری2016ای، هاشمی )رسانه  نقش افراد و مراکز

 اند. ارزیابی کرده  نهادهای مذهبی فرهنگی را در توسعه ورزش بانوان کشور مهمهای مراجع و  نقش

 استراتژی   پایدار و  توسعه  سازیپایدار، ظرفیت  توسعه  شامل سه منظر پیمایشنیز  سطح راهبرد  

تر شده و نیازمند اتخاذ  ایتر و حرفهای تخصصیدر جهان امروز مدیریت مقولهپایدار بود.  توسعه

نوین  روش فرایندهای  و  ظرفیت.  استها  محیطی،  پایش  رو  این  تعیین  از  و  سیستمی  سازی 

برخی  هستند.  در زمینه توسعه توسعه پایدار  از هم  مجزا  و    استراتژی هر کدام یک رویکرد مهم

مصوبه   در  اند. به طور مثال، گیری کلی را ترسیم کردهاین زمینه یک جهتدر  اسناد و قوانین ملی  
 

1. Ross 
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و    کرده  ورزش زنان کشور مطرح  ی اجتماع -یفرهنگ   یهااستیس  ،1ی انقالب فرهنگ   ی عال  یشورا 

همچنین   .است  شده  تأکید  یاسالم  نیمواز  تیزنان با رعا  مشارکت ورزشی  نهیفراهم آوردن زم  بر

های معاونت توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و معاونت زنان ریاست جمهوری بر توسعه سیاست

نتایج برخی تحقیقات داخلی و خارجی پیشین نیز با    دارند.   تأکیدهای ورزش زنان از جمله  سرانه

مختلف مدیریتی، اقتصادی،    راهبردهای   (2015)  سجادی   اند. راسخ وراستا بودهاین پژوهش هم

(  2019لیندسی و داربی )اند.  کشور پیشنهاد کرده  بانوان  قهرمانی  ورزش  ای و.. را برای توسعهرسانه

 ها را برای توسعه پایدار ورزش پیشنهاد کرده است.همسوسازی و هماهنگی بین استراتژی

توسعه   تجربیات و مطالعات  مستندسازی  توسعه،  پایدار شامل نیازسنجی  توسعه  منظر پیمایش

مقدمه مدیریت و توسعه داشتن اطالعات است  توان گفت که  در تبیین اهمیت این عامل میاست.  

در نتیجه    های مناسب استخراج اطالعات است.کارگیری روشهبرخورداری از اطالعات نیازمند بو  

و مطالعات سه ابزارهای مهم برای پایش توسعه و اقداماتی مانند آمایش    نیازسنجی، مستندسازی

هستند. ظرفیت   سرزمین  شبکه   توسعه  سازیمنظر  رویکرد  چهار  شامل  محیطی،    سازیپایدار 

برای هر سیستمی  فرایندها بود.    سازیمدیریت و یکپارچه  عملکرد، کارآمدسازی  ازیاستانداردس

از   (، 44؛  2018)بنار و همکاران،    صورت بگیردمداخله مثبت و سازنده    تا   مانند ورزش، الزم است

نقشی که  ظرفیت  رو  این دلیل  به  توانمندسازها  و  بهبودسازها  تواند  می  ورزشیفرآیندهای    در 

در ارتباط   .باشند به عنوان متغیرهای تعیین کننده باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرندداشته  

  نقش  تحقیقات داخلی  برخیتوان به عنصر رسانه اشاره کرد.  سازی محیطی می با رویکرد شبکه

را    رسانه ارتباطات  توجه گزارش کردند    فراغت  اوقات  و  ورزش  فرهنگ  توسعه  درو  قابل  زنان 

برای توسعه پایدار  ارائه شده در خارج از کشور  ی  هاچارچوبهمچنین    .(2010  فخری،  )عبدوی و

)کوتچوار،   درنهای موجود در این زمینه در محوریت قرار دابرنامه  بیانگر این هستند که  ورزش

می(.  2014 رو  این  مصدایق محیطی از  و  نظری  پشتوانه  از  گزارش شده  رابطه  توان گفت که 

 ر است. برخوردا 

شامل سه  است که  پایدار توسعه استراتژی مربوط به سومین منظر سطح راهبرد از مدل پژوهش 

استراتژی پیشرانی و وضعیتی  نوع  بر اصول  .  استهای واکنشی،  استراتژی منطبق  این سه نوع 

لیندسی    در شواهد علمی مشابه،(.  2014های بین المللی هستند )زاهدی،  توسعه پایدار در برنامه

اند  راستای اهداف و استراتژی توسعه ورزش با توسعه پایدار را پیشنهاده کرده( هم2019)  و داربی 

  2030های موجود در سند  گیریکه با منظر پیشرانی در مدل پژوهش انطباق دارد. عمده جهت

مدیریت  (. از این رو 2019نژاد و همکاران، نیز با توسعه ورزش انطباق و همسویی دارند )رمضانی 

های کلی  توسعه پایدار ورزش زنان باید به تناسب و فراخور شرایط محیطی در هر یک از بخش

اهداف ورزش همسویی باالیی    داشته باشد.  تأکیدها  سیستم ورزش زنان بر یکی از این استراتژی
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اهداف    در تحقق این   های اجرایی آنسیاست  هماهنگی   با اهداف توسعه پایدار دارد و به طور ویژه

 .مشترك بیشتر نقش را دارد

و  ورزش منابع زنان، پایدارسازی ورزشی مشارکت سطح عملکرد نیز شامل سه منظر پایدارسازی

ورزش زنان و مردان جا که  توان گفت از آندر تبیین این منظرها میزنان بود.    ورزش  پایدار  توسعه

سرمایه گذاری در ورزش زنان نسبت به  بنابراین    ،شوند متفاوت از هم تلقی می  سیستمدر کل دو  

  .محسوب شود  تربالقوه  حوزهتواند به نوعی سرمایه گذاری در یک  می  تر است( )توسعه یافته  مردان

سرمایهالبته   عملکرد،  در  موفقیت  و  اهداف  تحقق  نظر  ورزشاز  بر  ریسک  زنان    گذاری  دارای 

برای   عدالت در توزیع منابع و فرصت مشارکت برای زنان در ورزش  باالتری از ورزش مردان است.

   . (2020، 1)اندرسون  است شده پیشنهاد به عنوان اصلی ضروری ورزش زنان  توسعه پایدار

و    همگانی   پرورشی، ورزش  زنان نیز شامل سه بخش ورزش  ورزشی  مشارکت  منظر پایدارسازی

این سه بخش در واقع همان سطوح عمومی مشارکت در ورزش هستند  زنان است.    رقابتی  ورزش

که ارتباط تنگاتنگی نیز با هم دارند. به طور مثال ترویج و توسعه پایدار ورزش زنان در سطح 

ی  )لیندس  ای تأثیر باالیی دارداجتماعات محلی بر توسعه ورزش زنان در سطوح قهرمانی و حرفه

  معیشتی، اجتماعی و  وضعیت به وابسته را در ورزش عمده تحقیقات، مشارکت  . (2019و داربی، 

همچنین   .(2018)بنار و همکاران،    اندهای رفتاری و مدیریتی دیگر دانستهبا میانجی  اقتصادی

شود و  می  ارزیابی   و مفید  مثبت  ارزشمند،  فعالیتی  نفسه  فی  جامعه  افراد  از  نزد بسیاری  در  ورزش

اما این هدف   به فعالیت ورزشی روی بیاورد  هر فردی ممکن است برای مدتی کوتاه )چندبار( 

اصلی توسعه مشارکت ورزشی نیست، بلکه فعالیت ورزشی مستمر همراه با نهادینه شدن اثرات  

تحقیقات   یبررسدر این میان    . (2019)بشارتی و همکاران،    دهد آن به طور اعم و اخص را شکل می

چالش اصلی مربوط  گفت  توان  یورزش زنان متوسعه پایدار    نهیدر زم  موجودی  هادگاهیدخارجی و  

 ی است.رقابت یهاشرکت زنان در ورزشبه 

مفهوم    فیزیکی و دانشی بود.  زنان مشتمل بر منابع مالی، انسانی،  ورزش  منابع  منظر پایدارسازی

اصلی توسعه پایدار داللت بر حفظ و توسعه منابع برای آینده دارد. منابع مورد استفاده در ورزش 

  فیزیکی و دانشی   توان آنها در چهار دسته کلی مالی، انسانی،نیز از تنوع باالیی برخوردارند که می

 است ع مالی موجود  برای توسعه و گسترش ورزش زنان نیاز به تنوع مناب  قرار داد. به طور مشخص

زشی زنان بیش از هر چیزی به امکانات و خدمات  ور. از طرفی مشارکت  (2016)شری و همکاران،  

در یک دهه اخیر نیز نقش سرمایه انسانی و  همچنین  (.  2012محیطی وابسته است )صفاری،  

د. از شودستیابی به دانش و فناوری نوین نیز تعیین کننده مزیت رقابتی در توسعه محسوب می

این رو پایدارسازی انواع منابع در ورزش زنان میزان پیشبرد سایر اقدامات در توسعه پایدار این  

کننده اهمیت و نقش این منابع  تأییدشواهد علمی در داخل کشور نیز  کند.  حوزه را تعیین می

  تخصصی  و  انسانی  امکاناتی،   و   مالی  عوامل  را دارای وابستگی مستقیم به  ورزش  توسعۀهستند و  
 

1. Anderson 
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کرده و همکاران،گزارش  )منظمی  رو(2016  ،هاشمی  ؛2011  اند  این  از  اهداف  .  تحقق    جهت 

 های دولتی و عمومی به توسعهاز طریق مشارکت و حمایتزنان کشور باید  ورزش  پایدار در  توسعه  

 .  شودمنابع مالی، امکانات و فضاها، سرمایه انسانی، دانش و فناوری اهتمام ورزیده 

  سبز و توسعه   نهادی، توسعه  اجتماعی، توسعه  زنان نیز شامل توسعه  ورزش  پایدار  منظر توسعه

تحقیقات مختلف و اسناد بین المللی توسعه پایدار این چهار    بر اساسدر واقع  اقتصادی است.  

امروزه در   .هستندوسعه پایدار هستند که بر کارکردهای حوزه ورزش نیز منطبق  بخش اصلی ت

دیگر بحث اهمیت و ضرورت ورزش و توجیه آن برای مردم مطرح  حوزه زنان نظران میان صاحب

توسعه پایدار در محورهای چندگانه  بلکه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این امر به منظور    ؛نیست

پایدار مبنی بر توسعه انسان است.    آن مهم است. از طرفی دیگر الزم به ذکر است که توسعه 

های بیشتر و شرایط الزم توسعه پایدار نیاز به آن دارد که بتوان برای تمامی اعضاء جامعه فرصت

جهت   های ورزشی در این راستا برنامه  تر و پر محتواتر را فراهم نمود. دربرای زندگی سالم، طوالنی

کند )غفاری  اجتماعی و فرهنگی و ثبات محیطی کمک میاهداف توسعه پایدار اقتصادی،  تأمین

  ورزش مانند صفاریهای پیشین توسعه مدل بر اساسدر همین راستا  (.2015رهبر و همکاران، 

توان گفت که مشارکت ورزشی زنان در واقع پیامد واکنش عوامل مبتنی بر زنان به ( می2012)

 . استعوامل ساختاری، رفتاری و محیطی ورزش 

زنان به عنوان آخرین سطح در مدل مورد بررسی قرار   ورزش  عه پایدارسپیامدهای تودر نهایت  

  فراتر از سطح فردی هستند.  کارکردهای ورزش برای زنان چند بعدی هستند اما عمدتاً گرفت.  

شود، از های فراغتی بسیار اهمیت داده میدر فرهنگ فراغت ایرانیان به چندبعدی بودن فعالیت

ارزشمند و ملموس برای شهروندان فراهم کند تا   کردراین رو فعالیت ورزشی باید بیش از یک کا

توان گفت از منظر برون سیستمی میدر سبد خرید و مصرف تفریحی آنها جزو ترجیحات باشد. 

تواند  میاجتماعی    و  بر دستاوردهای آشکار فرهنگیعالوه    زنانورزش  توسعه پایدار  پیامدهای  که  

 این قشر های شکوفایی  و زمینه   اشدفراملی راهگشا ب های ملی و  در بسیاری از زوایای پنهان عرصه 

تواند با مقابله با تفکرات غلط درباره شایستگی  های ورزشی میبرای مثال برنامه  .سازدرا فراهم  

های آموخته شده از ها و ارزشمهارت  زنان به کاهش تبعیض و گسترش نقش زنان کمک کند. 

های کمتری نسبت به پسران برای نان که فرصتو به آاست  ورزش به ویژه برای دختران مهم  

ها را در سطحی فراتر ها و ارزش دهد که مهارتهای اجتماعی خارج از خانه دارند اجازه میفعالیت

 بررسی   در(  2013)  همکاران  و   هانکوك  (.2011ها فرا بگیرند )حمیدی و همکاران،  از خانواده

  ای برنامه  عنوان  به  تعریف  ظرفیت   ورزش  که  ندکرد  گزارش  زنان   ورزش  توسعه  جهانی  رویکرد

بر توسعه پایدار   رویدادهای ورزشی بسته به حجم پوشش آنها  دارد.  را  زنان  پایدار  توسعه  برای

  زنانبخش  ی در   ورزشهای  با توجه به ماهیت فعالیت(.  2012محلی نقش دارند )اسچولنکورف،  

ساز اصلی تربیت نیروی انسانی سالم  و زمینه  نابانوکه مؤثر بر ارتقای سالمت جسمانی و روانی  

ورزش همگانی موجب افزایش نشاط و بهره وری و ورزش قهرمانی موجب (.  2015)برمن،    است
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نام  زنان  های  زبانزد شدن  از مشارکت در هر شود.  پیروز میفردی، سازمانی و ملی  افراد  هدف 

تدوام  فعالیت میزان  آنها  به  دستیابی  میزان  و  است  انتظار  مورد  مزایای  و  دستاوردها  کسب  ی 

   کند.مشارکت را تعیین می

پایدار و ورزش زنان  سایر مدل  باتوان  مدل پژوهش را می های مرتبط با توسعه ورزش، توسعه 

به مدل نسبت  داد. مدل حاضر  مانند حکمتی تطبیق  تحقیقاتی  ارائه شده در  و  2017)  های   )

( برای توسعه ورزش زنان در کشور از جامعیت بیشتری برخوردار  2021)  و همکاران  فردسعادتی

( دارای تفاوت است اما در عمده  2018است. از منظر تحلیل سیستمی نسبت به تحقیق قربانی )

اسچولنکرف این نسبت به تحقیق    پیامدها و کارکردهای بررسی شده با آن تطابق دارد. عالوه بر

های تخصصی بیشتری برای ورزش زنان برخوردار ( از جنبه2020( و اندرسون )2019و سیفکن )

 است.

  کرد تحلیل و تجزیه را ورزش زنان توانطراحی شده می  پایه مدل برتوان گفت که در نهایت می

مدیران و ادراك  مطالعات پیشین، تجارب  بر مبتنی که دست یافت  جدید بندی دسته نوعی به و

  باشد  حوزه  این  در  مطالعات  برای  بومی  و  مناسب  چارچوبی  توانمدل، می  این  متخصصان است؛

همچنین   بگیرد.  قرار  عمل  مبنای  تواندمی  زنان  ورزش  شدن  پایدار  منظور  به  ایمقدمه  عنوان  به  و

  چگونگی  و  کلیدی  عوامل  شناسایی  پایه  ورزش زنان براز سیستم    جامع  شناختی  مدل ترسیم شده

  با  بگیرند.  قرار نیز پایدار آن  توسعه عقالنی مبنای  توانند آورد و میمی پدید   یکدیگر با  آنها  تعامل 

 به   شده  ارائه  مدل  اکوسیستم ورزش است؛  نصف  زنانورزش    به طور پیش فرض،  کهاین به  توجه

  ارزیابی   قابلیت  دهد،   نشان  را  به سوی ورزش  زناندر جذب    مختلف  ابعاد  ظرفیت  تواند می  خوبی

 چه عواملی و به چه صورتی اثر   از  ورزش  در زنان  مشارکت  که  سازد   روشن  کند و  ایجاد  را  مستمر

 موجب   تواندنمی  تنهایی  به  فراوان  توانمندى  و   گسترده  امکانات  با   نهاد مشخص  یک  پذیرد. می

  خروجى  و   بخشى  بین  ایفرآورده  ،رفتاری  محصول  یک  زشور  زیرا  شود،   زنان  ورزش  پایدار  توسعه

   یک نظام اجتماعی است. کل

 بر  ایجا که مبانی اصلی دانش در هر حوزهتوان گفت از آنشناختی نیز میاز منظر ضرورت روش

های جزئی و پراکنده قرار دارد؛ بنابراین مطالعات  یافته  نه  های شناسایی شده مناسب ومدل   پایه

باالیی اهمیت  از  بر مدل  زیرا  مبتنی    مدل  قالب  در  هاداده  برای توسعه و مدیریت برخوردارند. 

طور های اجتماعی را بهتواند روابط پدیدهنمی  سازیشوند. مدل  تفسیر  تبیین و  کشف،  توانندمی

  اتکا   قابل  های مدل   فقدان  کند.می  ترآسان  را  آن  اساسی   هایمکانیسم  درك  کامل توضیح دهد، اما 

با اتکا بر نظرات کارشناسان  تا داشت برآن را  محقق زنان در توسعه ورزشو دارای مصادق عینی 

باید    شده  ارائه  مجرب ورزش زنان، مدل ساختاری توسعه پایدار ورزش زنان را ارائه بدهد. مدل

  دهد.  اثرگذار بر توسعه حمایت ورزش زنان را بیشتر نشان  مختلف  ابعاد  ظرفیت  خوبی  به  بتواند

 تبیین   زنان است و در حد خود قادر به  ساختار توسعه پایدار ورزش  از  ایساده  نمایش  مدل  این

ساخت ورزش  اساسی  هایکارکرد  مدل.  است  زنان  توسعه  از  هدف  راستا  همین  های  سازیدر 
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نگری است تا  پژوهی و آیندهای از آیندهتوسعه و جلب حمایت در ورزش زنان، اقدام به نوع ویژه

های ممکن، مرجح های محتمل را به آیندههای انسانی، آیندهبندی مدلصورت با اتکا به فنون و  

 و مطلوب تبدیل نمود.

این  بر به  توجه  با  اساس    عمل  اىجزیره  فعلی،   هاىبرنامه  ناکارایی   عمده   دالیل   از  یکى  کهاین 

شود که پیشنهاد می  است  نگرکلی  مندنظام  نقشه  و  مدل  یک  نداشتن  ،حوزه ورزش زنان  در  کردن

شناسی های آتی برای توسعه ورزش زنان در کشور الف( از منظر مفهومریزیدر مطالعات و برنامه

 ؛به مفاهیم نوین و کلیدی که عمده آنها در این پژوهش شناسایی شده است توجه جدی شود

ه الگوی ارائ  بر اساستحلیل اکوسیستمی و مبتنی بر مدل    شناختی نیز از روشب( از منظر روش

ج( از منظر کاربست نیز این نتایج به صورت برنامه عملیاتی    ؛شده در این پژوهش استفاده شود

 ها، راهکارها و ابتکاراتی مورد استفاده قرار گیرد.در قالب پروژه دتوانمی

 و تشکر    ریتقد

معلمان  مربیان و  و   های حوزه ورزش زنانمدیران و کارشنناسنان سنازمان  یاز  تمام  تینها   در

 . میکنیتشکر م مانهیصمکردند،    یاری  قیتحق  نیکه  ما  را  در  انجام  ا ورزش زن
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