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 چکیده

توان به دو گروه عوامل محیط گذارند که آنها را میعوامل محیطی و فرهنگی فراوانی بر رشد و توسعۀ ورزش قهرمانی زنان کشور اثر می
ش نیز هدف از این پژوه یافتگی متوازن باشد.تواند نخستین گام در فرایند توسعهشناسایی این عوامل می بندي کرد.درونی و بیرونی طبقه

هیت بررسی عوامل محیط درونی مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ما
مانی بود که نمونۀ آماري به صورت هدفمند و در تمامی زنان فعال در حوة ورزش قهر پژوهش شامل آماري جامعۀ .پیمایشی بود -توصیفی

سؤال  22یافتگی استان در قالب بعد؛ و وضعیت توسعه 3گویه در  27هاي محیط درونی شامل پرسشنامه .)=351nدسترس انتخاب شدند (
ساخته محقق روایی پرسشنامۀصورت کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شد. به 5تا  1ارزشی لیکرت از بعد بود که براساس طیف پنج 7و 

دست آمدو پایایی ترکیبی آن نیز به 83/0نظران مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ نفر از صاحب 21توسط 
انجام  3PLS و 25SPSSافزارهاي ي معادالت ساختاري در نرمازمدلز ها و بررسی برازش مدل با استفاده اوتحلیل دادهتأیید شد. تجزیه

 75داري بر توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود مستقیم اثر مثبت و معنا طوربهعوامل محیط درونی  کهگرفت. نتایج نشان داد 
اي به رشد و توسعۀ ورزش قهرمانی زنان باید توجه ویژهمنظور اندرکاران حوزة ورزش، بهدرصد این متغیر را تبیین کردند. بنابراین دست

ریزي راهبردي در ورزش زنان، کنترل و نظارت گذاري و برنامهوجود سیاست هاي مختلف،برگزاري منظم لیگ استانی بانوان در رشته
 . داشته باشند هرمانی زنانآموزشی براي توسعۀ ورزش قاستفاده از فناوري کمکو  هاسیستماتیک بر عملکرد هیأت

 
  هاي کلیديواژه

 توسعۀ ورزش، زنان، محیط درونی، ورزش قهرمانی.
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 مقدمه 

انداز که در سند چشم 1404اولین مشخصۀ ایران 

و  ستیافتگی اسالۀ کشور بر آن تأکید شده، توسعهیستب

ساز تأمین زمینه عنوانی و ورزش نیز بهبدن یتتربتوسعۀ 

هاي توسعۀ نیروي انسانی سالم و تندرست، بخشی از برنامه

) 2009( 1). سوتیریادو و شیبوري12آید (شمار میملی به

ها ها، فرصترا مشتمل بر ساختارها، سیستم 2ۀ ورزشتوسع

سازد در ورزش و دانند که افراد را قادر میو فرایندهایی می

تفریحات شرکت کنند و عملکرد خود را تا سطح دلخواه 

ارتقا دهند. بخشی مهمی از توسعۀ ورزش نیز با مفهوم 

 3). گرین30توسعۀ ورزش قهرمانی گره خورده است (

 را تعامل سه فرایند انتخاب 4سعۀ ورزش قهرمانی) تو2007(

و ورود ورزشکار به سیستم ورزش نخبه، رشد و پیشرفت 

). 24داند (ورزشکار و در نهایت حفظ و نگهداري او می

اي کارامد و پویا در ایجاد و گسترش یلهوسورزش قهرمانی 

فرهنگی در حفظ صلح و آرامش ارتباط و همبستگی میان

هاي فرهنگی، یدهپدرابطۀ ورزش با  .)2(در جوامع است 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادي حاکی از اهمیت این پدیده و 

و در یک  کشورهاستي توسعۀ ملی هابرنامهنقش آن در 

 اقتدار باپیشرفت ورزشی در هر کشوري،  نگاه کلی توسعه و

). ورزش زنان نیز 21و قدرت آن کشور رابطۀ نزدیکی دارد (

مگانی و قهرمانی بخش مهمی از توسعۀ از هر دو بعد ه

المللی ورزشکاران زن ینبشود. موفقیت یمورزش محسوب 

کنندة یتتقوکلی  طوربهالمللی و المپیکی ینبي هارقابتدر 

شود. اهمیت یموجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهانی 

یی براي یادگیري، هافرصتالمللی زنان ینبهاي یتموفق

سازد. یمار جمعی و لحظات ممتاز فراهم تجربۀ موفقیت، ک

البته ورزش قهرمانی زنان جدا از مسائل فنی و ورزشی 

ي است فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که رشد و ترقی امقوله

                                                           
1 . Sotiriadou & Shilbury 
2 . Sport Development 

). اکنون 3( استآن در هر کشوري بیانگر توسعۀ کلی جامعه 

دهند، یمنیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل 

ي الزم براي مشارکت هافرصتو  که زنان امکاناتیدرحال

ورزشی گسترده را ندارند. اگرچه عمده اهداف ورزش بانوان 

ي مندعالقهکشور، عمومیت و همگانی کردن ورزش و ایجاد 

که این روند  هاستخانوادهو نفوذ ورزش در بافت سنتی 

هاي ورزش و نیز ارتقاي یطمحبه  هاخانوادهموجب اعتماد 

المللی و قهرمانی خواهد ینبرصۀ سطح ورزش بانوان در ع

 ).20شد ( 

بررسی میزان رشد کنونی ورزش بانوان در عرصۀ داخلی 

و خارجی، گواه پیشرفت نسبی ورزش قهرمانی بانوان ایرانی 

است، اما باید این واقعیت را پذیرفت که در مقایسه با 

گذاري، تالش رقبا و استانداردهاي موجود در ورزش یهسرما

یزي مسئوالن نسبت به ورزش ربرنامهزان توجه و بانوان، می

مثال، کم بودن تعداد و  طوربهقهرمانی زنان کافی نیست. 

ها و یونفدراسي مدیریتی و اجرایی هاپستکیفیت احراز 

هاي ورزشی، عدم کسب مدال در مسابقات المپیک، هیأت

اختالف فاحش بودجۀ تخصیصی به ورزش قهرمانی بانوان 

). 9مردان از موارد مهم در این زمینه است ( در مقایسه با

یی در حوزة ورزش زنان صورت هاپژوهشي اخیر هاسالدر 

گرفته است. براي مثال برخی رابطۀ انگیزة زنان با مشارکت 

) و این 17،11هاي ورزشی را بررسی کردند (در فعالیت

ها و موانع یزهانگموضوع در تحقیقات دیگري با موضوع 

). در تحقیقات دیگري 19،10دنبال شد و گسترش یافت (

). البته 6،3نیز ابعاد مختلف ورزش زنان بررسی شده است (

تحقیقات فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش 

ي هارشتهي استراتژیک در هابرنامهقهرمانی یا تدوین 

که در همۀ ) 12،11،5،1است ( هگرفت انجاممختلف ورزشی 

این تحقیقات موضوع ورزش قهرمانی بدون توجه به موضع 

3 . Green 
4 . Sport Championship Development 
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کلی براي زنان و مردان انجام گرفته است.  طوربهزنان و 

ي استراتژیک هابرنامهبیشتر مطالعات در داخل کشور روي 

نیز  هاپژوهش. برخی اندشدهتوسعۀ ورزش قهرمانی متمرکز 

با ی زش قهرماناز عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورابعاد خاصی 

از  یبرخ اند ورا بررسی کرده سوات یکاستفاده از تکن

نظام  یتاز جمله تقو یتوسعۀ ورزش قهرمان يراهبردها برا

نگرش جامعه در  ییرتغ يو تالش برا یزيربرنامه یریتی،مد

 یرهو غ یورزش قهرمان یژهاستان نسبت به ورزش بانوان به و

 ).2، 3، 5، 8، 19( اندارائه داده

رسد یمنظر برخالف شرکت در ورزش همگانی به   

مشارکت زنان در ورزش قهرمانی با موانع و مشکالت فراوان 

گذارند. مرور یمهمراه است و عوامل مختلفی بر آن اثر 

پیشینۀ پژوهش بیانگر آن است که با وجود اهمیت توسعۀ 

ورزش قهرمانی زنان تاکنون تحقیقات داخلی زیادي در این 

نجام نگرفته است. البته برخی مطالعات راهکارهایی مورد ا

. در مورد اندکردهرا براي توسعۀ ورزش قهرمانی کشور ارائه 

) با بررسی 1392ورزش قهرمانی زنان، بنار و همکاران (

مشکالت ورزش قهرمانی زنان استان گیالن نشان دادند که 

توان در پنج عامل اقتصادي، اجتماعی، یماین مشکالت را 

ي کرد که عوامل بندطبقهمدیریتی، فنی و شخصی 

اجتماعی و اقتصادي در اولویت باالتري نسبت به عوامل 

) به طراحی 1394راسخ و همکاران ( ).3دیگر قرار گرفت (

و تدوین برنامۀ راهبردي ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران 

 باید کشور بانوان قهرمانی ورزش که دادند پرداختند و نشان

 تدوین برنامۀ و کنند استفاده تدافعی تدوین راهبردهاي از

 الگوپردازي، همچون مناسب راهبردهایی انتخاب و راهبردي

 به توجه با بانوان ویژة ورزشی اماکن ساخت و طراحی

 الزم شرایط ایجاد و اقلیمی و اجتماعی فرهنگی، مقتضیات

 در بانوان المللیبین مؤثر ورزشی رویدادهاي میزبانی و اخذ

 از دوري و هاضعف رساندن حداقل به منظورکشور به داخل

نیز با  )1395( اندام و همکاران). 10شد ( پیشنهاد تهدیدها

تحلیل راهبردي ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با 

ورزش قهرمانی بانوان  دادند نشان سواتاستفاده از تکنیک 

 13ضعف،  21قوت،  13استان همدان در وضعیت کنونی از 

 8این اساس  تهدید برخوردار است. بر 13 فرصت و

بررسی موقعیت  ود شبرنامه تدوین  46استراتژي در قالب 

 نشان داداستراتژیک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان 

لحاظ  از سواتکه این سازمان بر روي محور مختصات 

ها و از لحاظ عوامل خارجی ضعف ۀعوامل داخلی در ناحی

افتخاري و ). نتایج تحقیقات 2( ها قرار داردفرصت ۀیدر ناح

گیري موانع مدل اندازه ۀهدف ارائ با  )1395همکاران (

توسعۀ والیبال قهرمانی زنان ایران در سطوح کالن، میانی و 

با بار » فرهنگی« ۀخرد نشان داد که در سطح کالن مؤلف

بار با » استعدادیابی«ۀ لفمؤ میانی، سطح در ،79/0ی عامل

 به نسبت ضعیف نگرش« گویۀ خرد، سطح در و ،9/0 عاملی

 ترینمهم ،78/0 با بار عاملی» ورزشی هايفعالیت انجام

نژاد و یرمضان). 1هستند ( ایران زنان والیبال توسعۀ موانع

) با بررسی مشکالت زنان ورزشکار قایقران 1395همکاران (

، هفت عامل مشکالت مدیریتیایران نشان دادند که 

شخصی، امکانات و حمایت شغلی، خانوادگی، فنی، 

 درصد 41/76 با ايرسانه _اقتصادي و مشکالت اجتماعی 

 کنندگان،شرکت دیدگاه از که شدند شناسایی واریانس

 و) 3/98 ±0/59( شغلی حمایت و امکانات مشکالت

 ترتیببه ،)3/21±0/69( فنی و ) 3/81 ±0/64( مدیریتی

نظر با توجه به نتایج تحقیق، به .داشتندر اولویت قرار د

رسد که فراهم کردن امکانات و حمایت شغلی و می

تواند در رفع مشکالت این ورزش در ایران ها میزیرساخت

ۀ مطالعبا  )1396پورگچی و همکاران (). 11( راهگشا باشد

موانع ارتقاي ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان 

ل برخورد جامعه با میانگین عامنشان دادند  خوزستان

مدیریتی  عوامل اول و جایگاه در 5/37ي ارتبه

 )،5/23( ورزشی يهاسازمان در جنسیتی نابرابري ،)5/25(
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 هايسازمان در ضوابط بر روابط ، حاکمیت)5(فنی  عوامل

 از تصور ،)4/24(شغلی  آیندة و ها، هزینه)4/87(ورزشی 

 دوم هايرتبه) 2/80(فرهنگ  و جنسیت و )3/25(جنسیت 

 ).6بودند ( موانع هشتم تا

، گلنبی و 98و  97ي هاسالدر جدیدترین تحقیقات 

 وورزش  مسئوالن یدگاهد مقایسۀ ) نیز با1397( همکاران

 يارسانه پوشش خصوصدر  جمعی يهارسانه مسئوالن

 فزایشا راهکارهاي کیفی، بخشدر بانوان دریافتند ورزش 

 دهندگانپاسخ یدگاهاز د بانوانورزش  يارسانه پوشش

دو  هر نظرداد از  نشان نتایج. شد بنديیتو اولو شناسایی

 ياو حرفه تربیتی خبارا پوششدر  بانوانورزش  سهم گروه

و ورزش در  سانهر مسئوالن ماا ست،ا کمها در رسانه

ها در رسانه همگانیو  قهرمانیورزش  خبارا پوشش خصوص

 مسئوالن به نسبتورزش  ئوالنمس. نددار یدگاهد تفاوت

 .)16( دانندیم کمتررا  بخشدو  یندر ا خبارا پوشش سانهر

) در پژوهشی کیفی با عنوان 1398فرزادفر و همکاران (

 محجبۀ نانز موفقیتو  حضور جتماعیا پیامدهاي«

 نشان دادند که» المللیینب شیورز یدادهايدر رو مسلمان

 بهتر تصویر یجادا همچنینو  شادمانی حساسو ا ملی غرور

 لعام سه ینا که از جمله این پیامدها است. سالما یناز د

ست ا بوده شوندهمصاحبه فرادا توجه مورد مهم يهامؤلفه

)14.( 

و  هابرنامهویژه مرور مبانی نظري و تحقیقات و به

دهد در حال حاضر نقش زنان یماقدامات ورزش زنان نشان 

تر از گذشته شده است و زنان در عرصۀ در ورزش پررنگ

 وتوانند زبان گویاي فرهنگ و آداب ورزش قهرمانی می

رسوم ایرانی باشند. با توجه به اهمیت ورزش قهرمانی زنان، 

در این تحقیق تالش شده است تا برخی عوامل محیطی 

ن استان گیالن بررسی قهرمانی زنا مؤثر بر توسعۀ ورزش

شود. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، بررسی محیط 

                                                           
1. Internal Environment 

ورزش قهرمانی زنان است. چون عوامل محیط  1درونی

در کنترل مدیریت نیست، محیط درونی  کامالًبیرونی 

شناسایی این ابعاد محیطی  .ورزش مورد توجه قرار گرفت

عرصۀ ورزشی  یزان، مدیران و مسئوالنربرنامهتواند براي یم

استان گیالن این امکان را فراهم کند تا با آگاهی از این 

ي مناسب براي ارتقا و مشارکت زنان در هابرنامهروابط، 

آن رشد و توسعۀ ورزش قهرمانی  تبعبهورزش قهرمانی و 

 زنان در استان گیالن تدوین کنند. 

 
 ی تحقیقشناسروش

 براساس نوع هدف، کاربردي و براساستحقیق حاضر   

یمایشی است که پ -نحوة گردآوري اطالعات، توصیفی

ري ي و میدانی انجام گرفت. جامعۀ آمااکتابخانه صورتبه

 پژوهش شامل تمامی ورزشکاران زن استان گیالن بودند که

ي هارشتهالمللی، ملی و لیگ برتر تمام ینبدر سطوح 

 ورزشی فعالیت داشتند و همچنین تمامی مسئوالن زن، اعم

ها یأتهرئیسان از مربیان، داوران، کارشناسان ورزش و نایب

بق ي استان به فعالیت مشغول بودند. طهاشهرستانکه در 

 303آمار ادارة ورزش و جوانان استان گیالن، حدود 

 ورزشکار زن در استان وجود دارد که در مسابقات کشوري

ام یل دسترسی نداشتن به تمدلبه. اندکردهو ملی شرکت 

سبب نبودن در استان (اردو و مهاجرت) از بهافراد، 

در  وي در دسترس و پرسشنامۀ آنالین استفاده شد هانمونه

کارشناس در تحقیق شرکت  125ورزشکار و  226نهایت 

هاي تحقیق یشینهپکردند. پس از مطالعه و بررسی مبانی و 

د و یرها، ابعامتغ، هاروشرة ورزش قهرمانی و بررسی دربا

ي اساختهمحقق ۀپرسشنامهاي مطالعات مختلف، یهگو

شناختی، عوامل محیط درونی و شامل سه بخش جمعیت

 یافتگی ورزش قهرمانی استان طراحی شد. توسعهسنجش 



                                                                     عوامل محیط درونی مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن

  

 

گویه در ابعاد عوامل  27پرسشنامۀ محیط درونی، شامل 

 استیزي ربرنامهوامل فنی و مدیریت و فردي و خانوادگی، ع

صورت کامالً به 5تا  1ارزشی لیکرت از طیف پنج براساسکه 

مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شد. منظور از بعد فردي و 

خانوادگی در این پژوهش حاالت روانی، گرایش و انگیزة 

بر مشارکت زنان در ورزش  تأثیر افراد خانواده ورزشکار و

گویه بررسی شده است. بعد فنی با  8ت که با اسقهرمانی 

یزي ربرنامهیري شده است. عامل مدیریتی و گاندازهگویه  9

یري شد. پرسشنامۀ گاندازهگویه  10با  پژوهشدر این 

بعد نیروي انسانی،  7و  سؤال 22یافتگی، در قالب توسعه

ي، توان آورمدالتعداد ورزشکاران، فضا و امکانات، رکورد و 

در این پژوهش منظور قابتی، رویداد و آموزش تنظیم شد. ر

و امکانات  ،هااز توسعۀ ورزش قهرمانی توسعۀ زیرساخت

حضور و موفقیت ورزشکاران در  ۀفرایندهایی است که زمین

. براي سنجش المللی ورزش هستندهاي ملی و بینعرصه

نفر  21روایی صوري و پرسشنامه، از نظرها و پیشنهادهاي 

حوزة مدیریت ورزشی استفاده شد. پس از  نظراناحبصاز 

حذف  سؤال 14، نظرانصاحباین مرحله و اعمال نظرهاي 

پرسشنامه  سؤاالتدیگر ادغام شدند و تعداد  سؤاالتیا با 

کاهش یافت. براي سنجش پایایی، پرسشنامه  سؤال 79به 

 آنهانفر از جامعۀ آماري قرار داده شد و پایایی  30در اختیار 

با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامۀ سنجش 

) و پرسشنامۀ 80/0 -71/0(بین 80/0محیط درونی 

). از 90/0 -70/0محاسبه شد (بین 76/0یافتگی نیز توسعه

اسمیرنوف براي تشخیص نرمال  -آزمون آماري کولموگروف

 3Plsو  25SPss افزارنرماز  هادادهو براي تحلیل  هادادهبودن 

 ي معادالت ساختاري استفاده شد. مدلسازو 

 
 نتایج تحقیق

درصد  4/64 دهدیمتوصیف نمونۀ آماري تحقیق نشان 

 کارشناس) نفر 125درصد ( 6/35ورزشکار و  نفر) 226(

ورزش قهرمانی) در این  نظرانصاحب(مربیان، داوران و 

 ).1تحقیق شرکت داشتند (جدول 

 
 میزان مشارکت در تحقیق براساس مطالعه مورد. توصیف نمونۀ آماري 1جدول 

 درصد فراوانی تعداد به نفر)( یفراوان آماري ۀنمون
 4/64 226 ورزشکار
 6/35 125 کارشناس
 100 351 جمع کل

 
درصد  9/11مجرد و  ورزشکاراندرصد  1/88همچنین 

بودند. بیشترین فراوانی فرد اثرگذار براي شرکت در  متأهل

درصد  42مربوط به پدر بود.  نفر) 84درصد ( 2/37ورزش با 

ورزشکاران مدرك تحصیلی زیر دیپلم داشتند و بیشترین 

 4/39فراوانی وضعیت شغلی نمونۀ تحقیق (ورزشکاران) با 

 بود.  آموزدانشمربوط به وضعیت شغلی  نفر) 89(درصد 

، بیشترین فراوانی کسب 2ي جدول هادادهبا توجه به 

 نفر) 92درصد ( 70/40مدال نمونۀ تحقیق (ورزشکاران) با 

مدال بود. در میان کارشناسان نیز  4تا  2مربوط به کسب 

بودند و مدرك  متأهلدرصد  6/73مجرد و  درصد 4/26

مدرك  درصد 12آنها لیسانس بود و رصد د 4/46تحصیلی 

ي ورزشی مربوط هارشتهیپلم داشتند. توزیع دفوقدیپلم و 

 2در پژوهش نیز در جدول  کنندهشرکتبه ورزشکاران 

 آورده شده است.

 پژوهش در بخش هايیافته، توصیف 3جدول در 

بر مشارکت زنان در  اثرگذارابعاد محیطی  یتاولومقایسه 
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 یزي،ربرنامهعامل مدیریتی و  که نشان دادورزش قهرمانی 

ی و خانوادگ) و عامل فردي 933/3(بیشترین میانگین 

 ) را در محیط درونی داشت.75/3رین میانگین (کمت

 در پژوهش کنندهشرکت ورزشکاران رشتۀ ورزشی . توصیف2جدول
 رشتۀ ورزشی N فراوانی درصد فراوانی

 3/1 3 ایروبیک

 07/7 16 بدمینتون

 09/3 7 دوومیدانی

 9/7 18 فوتبال

 37/16 37 قایقرانی

 76/1 4 ژیمناستیک

 98/3 9 هندبال

 95/34 79 رزمی

 19/6 14 شمشیربازي

 88/0 2 پونگپینگ

 75/5 13 شنا

 84/8 20 والیبال

 76/1 4 سپک تاکرا

 100 226 کل

 
 بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان اثرگذار. مقایسۀ ابعاد محیط درونی 3 جدول

 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 83/0 75/3 عامل فردي و خانوادگی

 95/0 930/3 عوامل فنی

 96/0 933/3 یزيربرنامهعامل مدیریت و 

 
 هاي پژوهش در بخش، توصیف یافته4 جدولدر 

ترتیب به یافتگی ورزش قهرمانی زنان نشان دادتوسعه

توسعۀ امکانات و فضاهاي ورزشی، وجود توان و ظرفیت 

 رقابتی ورزش زنان در استان و در نهایت کسب موفقیت سه

 شوند. یمبعد مهم توسعۀ ورزش قهرمانی محسوب 

-لموگروفوبراساس آزمون کي تحقیق هادادهبررسی 

کمتر از  هاگویهتمام  دارياسطح معننشان داد نوف راسمی

                                                           
1. Measurement Model  

05/0=α ،در بود.ها غیرنرمال توزیع دادهرو ازاین است 

روش مدل معادالت  از هایهفرض آزمون نتیجه براي

 .داستفاده ش Smart PLSافزار نرمساختاري با استفاده از 

از سه بخش مدل  PLSوتحلیل با استفاده از روش تجزیه

شده  و مدل کلی تشکیل 2، مدل ساختاري1گیرياندازه

خص براي سنجش پایایی درونی، شامل سه است. پایایی شا

2. Structural Model  
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معیار ضرایب بارهاي عاملی، آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 است. 

 

 یافتگی ورزش قهرمانی زنانتوسعه. مقایسۀ اولویت ابعاد 4جدول 
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 25/1 17/4 انسانی نیروي

 49/1 94/3 ورزشکاران

 13/1 71/4 امکانات و فضا

 22/1 47/4 موفقیت و رکورد

 06/1 60/4 رقابتی توان

 32/1 31/4 رویداد

 52/1 08/4 آموزش

 

 هاي ابعاد محیط درونییهگو ضرایب بارهاي عاملی. 5جدول 

 بار عاملی گویه ابعاد

ی
دگ

نوا
خا

 و 
دي

فر
 

 439/0 ورزشکار مذهبی يهاشیگرااعتقاد و 

 670/0 ورزشکار در کسب موفقیت ةانگیز

 609/0 یا همسر حمایت والدین

 521/0 ورزشی يهاتیفعالجهت حضور دختران در  هاخانوادهتمایل 

 590/0 افت تحصیلی ترس از

 700/0 داشتن آمادگی روانی براي حضور در ورزش قهرمانی

 647/0 براي ورود به ورزش قهرمانی اعتماد و خودباوري زنان

 637/0 توانایی برقراري ارتباط مؤثر با مربیان

نی
ف

 

 570/0 مشابه بودن شرایط تمرینی ورزشکاران با شرایط مسابقه

 733/0 وقت براي تیماستفاده از مربیان تمام

 738/0 به معرفی ورزشکاران به تیم ملی هاتیأهتمایل 

 638/0 به رویدادهاي مهم ورزشی هامیتاعزام 

 680/0 مدتو کوتاه بلندمدتبرگزاري اردوهاي 

 237/0 مختلف يهارشتهبرگزاري منظم لیگ استانی بانوان در 

 691/0 برگزاري مسابقات قهرمانی بانوان در استان

 637/0 جذب مربیان زن خارجی

 566/0 ورزشی روزبهآشنایی ورزشکاران و مسئوالن با قوانین فنی 
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 هاي ابعاد محیط درونییهگو ضرایب بارهاي عاملی. 5جدول ادامۀ 

 بار عاملی گویه ابعاد

زي
 ری

مه
رنا

و ب
ی 

ریت
دی

م
 

 373/0 استانی با تقویم ورزشی فدراسیون ورزشی يهابرنامهتطبیق 

 410/0 شناس و تغذیه)(مانند روان وجود متخصصان علوم ورزشی

 642/0 سطح دانش علمی و فنی مربیان يارتقا

 696/0 وسایل و تجهیزات ورزشی ایمنی

 687/0 يافزارسختو  يافزارنرموجود تجهیزات اطالعاتی 

 627/0 ورزش قهرمانی زنان توسعۀآموزشی براي استفاده از فناوري کمک

 795/0 راهبردي در ورزش زنان يزیربرنامهو  يگذاراستیسوجود 

 728/0 نوآموزان به روش علمی براي ورزش قهرمانی یابیاستعداد

 597/0 استمرار در استعدادیابی زنان ورزشکار

 613/0 هاتیأهکنترل و نظارت سیستماتیک بر عملکرد 

 
بارهاي عاملی  ،دهدیمنشان  5جدول  يهاداده

 يداراي بارها گویه فقط دوو  است 4/0ها باالتر از سنجه

 ،از مدل پژوهش حذف شدندکه  بودند 4/0عاملی کمتر از 

ید أیت هايیهگو از با استفادهوتحلیل پژوهش تجزیهبنابراین 

 .ده صورت گرفت

شود، بارهاي مالحظه می 6طورکه در جدول همان

است،  4/0مربوط به خود باالتر از  ةها در سازعاملی سنجه

 پژوهشي هاداده وتحلیلیهتجز در سؤاالتنتیجه تمام در 

و پایایی با  (CR)پایایی ترکیبی استفاده شدند. بررسی 

نشان داد تمامی متغیرها داراي مقدار  کرونباخي آلفاروش 

دهد مدل یم نشان که هستند 70/0آلفاي کرونباخ باالي 

 ).91/0 - 81/0(از  داراي پایایی مناسبی است

 

 یافتگی ورزش قهرمانیتوسعههاي ابعاد یهگو ملیضرایب بارهاي عا. 6جدول 
 بار عاملی گویه ابعاد

 نیروي انسانی

 872/0 استان شدةنامثبتتعداد داوران 

 831/0 استانشدة نامثبتتعداد مربیان 

 684/0 استانشدة نامثبتتعداد ورزشکاران 

 ورزشکاران

 725/0 المللیبین هايبازيتعداد ورزشکاران زن اعزامی به 

 790/0 به مسابقات کشوري شدهاعزامتعداد ورزشکاران زن 

 771/0 و المپیاد کشوري هالیگزن اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور،  تعداد ورزشکاران

 838/0 ورزشی اختصاصی بانوان هايمکانتعداد 

 فضا و امکانات
 793/0 سرانه فضاهاي ورزشی اختصاصی بانوان

 693/0 توسط زنان استان در مسابقات قهرمانی کشور شدهکسب هايمدالتعداد 

رکورد و 
 موفقیت

 781/0 توسط زنان استان در مسابقات آسیایی  شدهکسب هايمدالتعداد 

 694/0 توسط زنان استان در مسابقات قهرمانی جهانی  شدهکسب هايمدالتعداد 

 750/0 المللیبیندر مسابقات  توسط زنان استان شدهکسب هايمدالتعداد 

 858/0 حاضر زنان استان در لیگ دسته یک کشور هايتیمتعداد 
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 یافتگی ورزش قهرمانیتوسعههاي ابعاد یهگو ضرایب بارهاي عاملی. 6جدول ادامۀ 
 بار عاملی گویه ابعاد

 توان رقابتی

 858/0 حاضر زنان استان در لیگ دسته یک کشور هايتیمتعداد 

 855/0 کشور زیرگروهحاضر زنان استان در لیگ  هايتیمتعداد 

 787/0 فعال ورزشی زنان استان هايهیأ تعداد

 رویداد

 805/0 ملی بانوان در استان رویدادهايتعداد میزبانی 

 824/0 تیم ملی بانوان در استان اردوهايتعداد میزبانی 

 747/0 بانوان در استان المللیبینتعداد میزبانی رویدادهاي 

 575/0 استانی براي بانوان  برگزارشدهتعداد مسابقات 

 آموزش

 866/0 برگزارشدهعلمی  سمینارهايو  هاکارگاهتعداد 

 814/0 براي بانوان برگزارشدهمربیگري  هايکالس تعداد

 819/0 براي بانوان برگزارشدهداوري  هايکالستعداد 

 
 . ضرایب پایایی متغیرهاي پژوهش7جدول 

Composite Reliability Cronbach's Alpha ابعاد 
 آموزش 779/0 872/0
 توان رقابتی 781/0 872/0
 توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  897/0 911/0
 رویداد 723/0 830/0
 رکورد و موفقیت 710/0 820/0
 و خانوادگیعوامل فردي  754/0 821/0
 عوامل فنی 804/0 853/0
 ریزيعوامل مدیریتی و برنامه 825/0 866/0
 فضا و امکانات 598/0 812/0
 محیطی درونی  752/0 915/0
 نیروي انسانی 732/0 841/0
 ورزشکاران 835/0 831/0

 
با توجه به مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی در 

تمامی متغیرها داراي مقدار آلفاي کرونباخ باالي ، 7جدول 

امکانات و پایایی ترکیبی باالي  و به استثناي بعد فضا 70/0

 نظر ازدهد مدل داراي پایایی (چه می نشان کههستند  8/0

پایایی ترکیبی) مناسبی است.  لحاظ ازآلفاي کرونباخ و چه 

ها در مدل (بخش بین سازه ۀاولین معیار براي سنجش رابط

که یاست. درصورت T-values اداريمعن ساختاري)، اعداد

 ۀبیشتر شود، نشان از صحت رابط 96/1مقدار این اعداد از 

                                                           
1. Vtzle 

هاي پژوهش در سطح ید فرضیهأینتیجه ت ها و دربین سازه

شده  ارائه t-valuesمقادیر ، 8جدول . در دارد 95اطمینان 

 است.

فرمول حاصل مقادیر ) GOF(در برازش کلی مدل 

)2= �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�������������������� × 𝑅𝑅�GOF ( با توجه به

با سه مقدار  دتوان) می2009و همکاران ( 1مطالعات وتزلس

در سه سطح ضعیف، متوسط و قوي  36/0و  25/0 ،1

 نگیانیم ۀنشان ��������������������� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 شوند که بنديدسته
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 Rانگین مقادیر یمقدار منیز  2Rو  اشتراکی هر سازه

Squares زاي مدل استهاي درونسازه. 

 تحقیقاصلی  يهاروابط عامل (T-values)داري اضریب معن.  8جدول 

P Values T Statistics (|O/STDEV|) یکدیگر با اصلی هايعامل از هریک روابط  
 آموزش ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  181/37 001/0

 توان رقابتی ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  864/47 001/0
 رویداد ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  668/35 001/0
 رکورد و موفقیت ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  218/26 001/0
 فضا و امکانات ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  359/12 001/0
 انسانینیروي  ←توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  049/10 001/0
 ورزشکاران ← توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  589/13 001/0
 توسعۀ ورزش قهرمانی زنان  ←محیط درونی  144/6 001/0
 عوامل فردي و خانوادگی ←محیط درونی  140/43 001/0
 عوامل فنی ←محیط درونی  861/76 001/0
 ریزيعوامل مدیریتی و برنامه ←محیط درونی  944/93 001/0

 
 )GOFشاخص برازش کلی مدل ( ۀمنظور محاسببه 2Rو  communalitiesمقادیر . 9جدول 

 متغیرهاي پژوهش communalities R Squareمقدار 
694/0  658/0  آموزش 
696/0  696/0  توان رقابتی 
540/0  708/0  توسعۀ ورزش قهرمانی زنان 
554/0  606/0  رویداد 
534/0  578/0  رکورد و موفقیت 
519/0  690/0  عوامل فردي و خانوادگی 
621/0  792/0  عوامل فنی 
539/0  828/0 ریزيعوامل مدیریتی و برنامه   
665/0  338/0  فضا و امکانات 
557/0  محیط درونی برونزا 
726/0  275/0  نیروي انسانی 
553/0  419/0  ورزشکاران 

 

GOF= √0.600 × 0.634 =  برازش کلی قوي 0.691
 

 معیار نامبرده برابر اینکه ،9مقادیر جدول  توجه بهبا 

و س هاي وتزلپژوهش براساس روازایناست،  691/0

ید أیت "قوي") برازش کلی مدل در حد 2009همکاران (

 عوامل ریتأثفرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر  براساس. شودمی

و با توجه  زنان قهرمانی ورزش توسعۀ بر درونی محیط

فرضیۀ صفر رد و فرض ، 10و جدول  1ي شکل هاداده

صورت که محیط درونی شود. بدینپژوهشی تأیید می

 توسعۀاز تغییرات  درصد 75توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان 

برابر با  t value اداريمعن ةرا با آمارورزش قهرمانی بانوان 

 .کندیتبیین م 781/29
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 شهپژوفرضیۀ اصلی  بررسی .10 جدول

 داريامعن Tآمارة  ضریب مسیر هامؤلفه
 001/0 559/42 832/0 عوامل فردي و خانوادگی

 001/0 685/71 891/0 عوامل فنی
 001/0 808/89 908/0 یزيربرنامهعوامل مدیریتی و 

 001/0 781/29 758/0 توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان

 

 
 زنان نیقهرما ورزش توسعۀ بر درونی محیطی (t-values) داريامعنضریب . میزان ضریب اثر و 1شکل 

 
 

 گیريیجهبحث و نت

هدف از این پژوهش تحلیل عوامل محیطی درونی   

اثرگذار بر ورزش قهرمانی بانوان در استان گیالن بود. این 

عوامل در دو بخش محیط درونی و ابعاد توسعۀ ورزش 

ي شدند. عوامل مورد بررسی در این بنددستهقهرمانی 

پژوهش با وجود تفاوت در متغیرها و ابعاد با تحقیقات قبلی 

بندي محیط درونی در یمتقسهمخوان بود. استفاده از این 

با عنوان  هاي ورزشیياستراتژتحقیقات مرتبط با تدوین 

بندي یمتقسنقاط قوت و ضعف بررسی شده است. البته در 

حاضر منظور از محیط درونی عوامل فردي و خانوادگی 

                                                           
1 . Input  

. دي بوسچر و همکاران استعوامل فنی و مدیریتی 

از توسعۀ ورزش  هاملتشود یم) عواملی را که سبب 2009(

 9شوند، در  مندبهرهالمللی ینبقهرمانی و موفقیت ورزشی 

گیرند: یمبندي کردند که در سه گروه جاي یمتقسمحور 

است که دربرگیرندة ساختار،  1روه اول شامل وروديگ

ها ياستراتژ. گروه دوم استمشارکت ورزشی و منابع مالی 

هایی است که توسعۀ ورزش قهرمانی را تسهیل یاستسو 

کند و شامل تسهیالت تمرین، مربی، رقابت و مسابقه و یم

که نتیجۀ  است 2تحقیقات علمی است. گروه سوم خروجی

ي المپیک و هامدالوسیلۀ قهرمانی است و بهتوسعۀ ورزش 

2 . Output 
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). 23شود (یمدیگر مسابقات و تعداد ورزشکاران مشخص 

ي توسعۀ هاشاخص) در بررسی 1397مالئی و همکاران (

نشان داد، استان گیالن جزو  هااستانورزش قهرمانی 

پیشنهادي  مدلیافته است. تحلیل توسعهي نسبتاً هااستان

اد بیشترین ضریب اثرگذاري در ابعاد تحقیق مذکور نشان د

ترتیب شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی، کالن توسعه به

ها و امکانات و جغرافیایی، منابع انسانی، زیرساخت

). همچنین بنار و همکاران 18رویدادهاي ورزشی بودند (

)، عوامل مؤثر بر ورزش قهرمانی را در پنج عامل 1392(

فنی و شخصی قرار دادند و  اجتماعی، اقتصادي، مدیریتی،

عنوان شده در پژوهش مذکور بهییشناسابا اینکه عوامل 

شده عوامل محیطی آورده نشد، اما برخی از ابعاد بررسی

 ).  3همانند محیط درونی تحقیق حاضر است (

ابعاد  که داد نشان هاي تحقیقداده  عاملی تحلیل

عوامل فردي )، عوامل فنی  و 91/0ریزي (مدیریتی و برنامه

ن یدر تبی داريمعنانقش  ترتیب اولویتو خانوادگی نیز به

عوامل محیطی درونی مؤثر بر ورزش قهرمانی بانوان استان 

 هايچالش نیز با بررسی) 1394پور (جوادي .گیالن دارند

 ۀفقدان برنام نشان داد که مدیریت ورزش قهرمانی در ایران

 هاگیريجهت ها واستراتژیک و روشن نبودن سیاست

ترین مانع است که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. مهم

ترین عامل هاي آن مهمرسد مدیریت و ضعفنظر میبه

ها از جمله ورزش ها در همۀ عرصهوجود برخی کاستی

شود. بسیاري از کارشناسان ورزش معتقدند که محسوب می

ظور منهاي باالیی بهورزش قهرمانی زنان از قابلیت

افتخارآفرینی ملی و توسعۀ استانی برخوردار است، اما 

هاي مدیریتی هاي محیطی و ضعفدلیل محدودیتبه

 ظرف مثابۀرو، مدیریت بهرود. ازاینآسانی هدر میبه

 آن در فرایندها تمام است که یک سازمان هايفعالیت

 هاي سازمانافراد و بخش رفتار و عملکرد بر و دارد جریان

کننده و محوري در ). مدیریت نقش تعیین2گذارد (یم اثر

هر سیستمی مانند سیستم ورزش قهرمانی زنان دارد که 

اي و ترغیبی آن بیشتر از سایر عوامل است و نقش مداخله

تواند در آگاهانه بودن اثر مدیریت باشد. دلیل این مسئله می

هاي اساسی و پایه در از طرف دیگر، احتماالً وجود ضعف

اختار و مدیریت ورزش قهرمانی کشور سبب شده است تا س

نمونۀ آماري این پژوهش اهمیت زیادي براي مدیریت قائل 

شوند. استفاده از استعدادیابی براي نوآموزان و استمرار در 

هاي این برنامه کمک شایانی به کشف قهرمانان در حیطه

هاي کند. همچنین استفاده از فناوريمختلف ورزشی می

افزاري و آموزشی و تجهیزات اطالعاتی نرمککم

هاي مناسب و کارا ریزي برنامهافزاري براي پیسخت

 تأثیرگذار خواهد بود. 

) نقش 89/0از بین عوامل مختلف، عوامل فنی (     

داري در تبیین محیط درونی توسعۀ ورزش قهرمانی معنا

بررسی نیز در  )1393و همکاران ( زنان داشتند. قهفرخی

 نشان دادندراهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی کشور 

پیشرفت ورزش عوامل فنی اثر معناداري  کنترل و نظارت

دارد که با نتایج این پژوهش همخوان است. ورزش قهرمانی 

شود که به ي تخصصی محسوب میاو فعالیت ورزشی مقوله

 آموزش و تمرین نیاز دارد. آشنا بودن ورزشکاران و مسئوالن

با قوانین فنی روز، جذب مربیان زن خارجی و برگزاري 

ند که امدت از عوامل فنیاردوهاي بلندمدت و کوتاه

توانند بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان تأثیر داشته باشند. می

بر این، تفاوت ورزش قهرمانی با ورزش همگانی در عالوه

 رو، نقشاي شدن آن است. ازاینتخصصی بودن زیاد و حرفه

عوامل فنی و تخصصی در ورزش قهرمانی بسیار برجسته 

است. در این عامل برگزاري منظم لیگ استانی بانوان در 

دلیل هاي مختلف داراي اولویت بود که احتماالً بهرشته

دلیل مشکالت نظمی فعلی مسابقات بانوان بهپراکندگی و بی

) نیز 83/0مختلف است.  عوامل فردي و خانوادگی (

کنندة محیط درونی توسعۀ ورزش داري تبیینت معناصوربه



 51                                                                     عوامل محیط درونی مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن
 

 

) 1389( گشاقهرمانی زنان بودند. در همین زمینه، مشکل

 نشان داد که توسعۀ مشارکت ورزشی زنان در بررسی

رابطۀ  بیرونی، انگیزة درونی، انگیزة زنان با  ورزشی مشارکت

فردي اثر معناداري بر میزان دو نوع  عوامل داري دارد ومعنا

انگیزة داخلی و خارجی دارند که با نتایج این پژوهش 

همخوان است. از جمله عوامل فردي که به ورزشکار براي 

کند، انگیزه، آمیز در مسابقات کمک میحضور موفقیت

داشتن آمادگی روانی  و اعتماد و خودباوري است، البته 

هاي خانواده نیز تأثیر زیادي بر این مشارکت و حمایت

ها در آن دارد. در این عامل گویۀ تمایل خانوادهاستمرار 

 داراي ورزشی هايفعالیت در دختران حضور منظوربه

 خانواده، احتماالً پشتیبانی دهدمی نشان و بود اولویت

 .است دختران حضور براي نیاز یک مشوقان و والدین

در بین ابعاد توسعه، توان رقابتی، آموزش، رویداد، 

ورزشکاران، فضا و امکانات و نیروي انسانی رکورد و موفقیت، 

اولویت بودند. با توجه به اینکه اساس ورزش  دارايترتیب به

هاي رقابتی و مسابقات است و قهرمانی مربوط به ویژگی

همچنین ورزش قهرمانی ماهیت فرایندي دارد، بنابراین 

تري دارد. تحلیل عاملی توان رقابتی نقش بیشتر و بلندمدت

) داراي نقش معناداري 81/0د که عامل آموزش (نشان دا

در تبیین ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن 

) نیز با بررسی عوامل مؤثر 2012است. پارك و همکاران (

هاي تیمی در کره دریافتند که عواملی از جمله بر ورزش

ساختار سازمانی مؤسسۀ کره، استعدادیابی ورزشکاران، 

تأسیسات بر  بیان، افزایش و بهبود امکانات وتوسعۀ علم مر

). ورزش 27هاي تیمی کره تأثیر دارد (توسعۀ ورزش

هاي ورزشی در ها و تاکتیکقهرمانی، اجراي ماهرانۀ تکنیک

قالب مسابقات است. تکنیک و تاکتیک نیز همواره به 

رو، نظام آموزش اي نیاز دارند. ازاینآموزش مستمر و حرفه

 اي در ورزش قهرمانی دارد. ندهکننقش تعیین

                                                           
1 . Reystvlayn  

داري ) داراي نقش معنا77/0عامل برگزاري رویداد (     

بر تبیین ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن بود. 

ورزش قهرمانی در رویداد و مسابقات نمود عینی پیدا 

ها و تماشاگران بستگی مستقیمی کند و رونق حضور تیممی

یفیت مسابقات دارد. در همین زمینه، به تعداد، زمان و ک

) با تحلیل عاملی موانع بازاریابی 1393ساعتچیان و الهی (

اي فوتبال هاي لیگ حرفهجذب و توسعۀ هواداران باشگاه

کننده ایران نشان دادند که کیفیت مسابقات نقش تعیین

رو، مدیریت رویدادها بخش مهمی از ). ازاین13دارد (

قهرمانی زنان است. از آنجا که در مدیریت توسعۀ ورزش 

ها مسابقات زنان در سطح مناسبی برگزار بیشتر رشته

ها سبب فراهم ساختن امکانات شود، گرفتن میزبانینمی

بیشتر و تدارك بهتر شده و در نتیجه مسابقات سطح 

شود. همچنین عامل رکورد و باالتري در استان برگزار می

بر تبیین ابعاد توسعۀ داري ) نقش معنا76/0موفقیت (

ورزش قهرمانی زنان استان گیالن داشت. تداوم توسعۀ 

نفعان مختلف، و ورزش قهرمانی به میزان مشارکت ذي

نفعان نیز به میزان دستاوردشان بستگی دارد،. مشارکت ذي

المللی ها و ورزشکاران (به ویژه) در سطح بینو عملکرد تیم

ن و همچنین فرصت سبب حضور بهتر تماشاگران و حامیا

رو شود. ازاینهاي میبیشتر براي فعالیت مربیان و باشگاه

ها در مسابقات ورزشی بیانگر دستیابی به عناوین و سهمیه

موفقیت ورزش قهرمانی است. در این عامل گویۀ تعداد 

شده توسط زنان استان در مسابقات هاي کسبمدال

جهه و اعتبار مدال دلیل والمللی داراي اولویت بود که بهبین

ترین برونداد و خروجی نفعان و ملموسورزشی در بین ذي

 و نمایانگر میزان موفقیت در ورزش است. 

داري بر تبیین ابعاد ) اثر معنا64/0عامل ورزشکاران (    

توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان گیالن داشت. 

و همکاران 2)، موچ 2012( و همکاران 1ریستوالینن

2. Mvch  
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) نشان دادند 2013( 1) مزین2012پاتسوراکو ( )،2012(

که ورزشکاران به دالیل مختلفی وارد ورزش قهرمانی 

گیري آنها نیز متأثر از عوامل وند و تداوم حضور یا کنارهشمی

صورت کلی بر محوریت فرد، مختلف است که این عوامل به

). 25،26،28،29باشگاه، مربی و محیط رقابتی قرار دارند (

ن عامل گویۀ تعداد ورزشکاران  زن  اعزامی به مسابقات در ای

ها و المپیاد کشوري داراي اولویت بود قهرمانی کشور، لیگ

المللی شدن و کسب که بیانگر میزان نیاز ورزش زنان به بین

صورت ) به58/0(  المللی است. فضا و امکاناتتجارب بین

زنان استان داري بر تبیین ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی معنا

) عنوان کردند 2009( 2گیالن اثرگذار بود. بالک و رابینسون

که دسترسی به تسهیالت و تجهیزات رکن اصلی ساختار 

)، در 1397رقابتی در ورزش است. بنار و همکاران (

اي نشان دادند که اماکن ورزشی استان گیالن از مطالعه

دلیل توزیع مناسبی برخوردار نیستند. ورزش قهرمانی به

ها و حساسیت مسابقات و تنگاتنگ بودن رقابت بین تیم

). 4ورزشکاران به امکانات و تجهیزات بسیار وابسته است (

رو، استانداردسازي اماکن و فضاهاي ورزشی با تأکید ازاین

المللی جزو محور اصلی در راستاي بر استانداردهاي بین

ششم اي کشور در برنامۀ توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه

صورت ) نیز به52/0توسعه است. بعد نیروي انسانی (

معناداري بر تبیین ابعاد توسعۀ ورزش قهرمانی زنان استان 

گزارش ) 1396( پورکیانی و همکارانگیالن اثرگذار بود. 

در ورزش قهرمانی توسعۀ نظام استعدادیابی و پرورش کردند 

است. سرمایۀ انسانی مستعد در توسعۀ ورزش  ،ورزشکاران

شود. ها در عصر حاضر محسوب میترین دارایی سازمانمهم

نیروي انسانی متخصص و ماهر بهترین مزیت رقابتی براي 

). در ورزش نیز برخورداري از 5هاي  مختلف است (شرکت

نام از مربیان، مدیران و ورزشکاران توانمند و صاحب

 فقیت است. هاي الزم براي کسب موترین قابلیتمهم

                                                           
1. Mazayen 

نشان داد که عوامل محیط درونی بر تحلیل مسیر 

داري توسعۀ ورزش قهرمانی بانوان اثر مستقیم، مثبت و معنا

هاي اصلی جهت تدارك محیط درونی شامل زمینه .داشت

 و هدایت فعالیت ورزشکاران است و عملکرد ورزش قهرمانی

بستگی مستقیمی به وضعیت این عوامل موجود در این 

ها دارد. ط مانند مدیریت، امکانات و حمایت خانوادهمحی

ها و اقدامات از طریق عوامل مدیریتی تدوین، اجرا و برنامه

شوند. در واقع مسئولیت اصلی توسعۀ ورزش ارزیابی می

ی قهرمانی زنان بر عهدة عوامل داخلی است و عوامل بیرون

نقش مکمل عوامل داخلی را دارند. همچنین ورزش جزو 

شدت توجه محیط را به خود جلب هایی است که بهدهپدی

تنهایی تأثیر یط بهعوامل مربوط به مح ،روکند. ازاینمی

 زیادي بر وضعیت ورزش قهرمانی بانوان دارند. بنابراین

توان گفت توجه به محیط داخلی و تالش براي می

تواند نقش بسزایی در توسعۀ ورزش سازي میهماهنگ

حلیل تستان گیالن داشته باشد. با توجه به قهرمانی بانوان ا

ریزي در بین ضریب مسیر و اولویت بعد مدیریتی و برنامه

ابعاد محیط درونی ورزش بانوان استان گیالن پیشنهاد 

هاي شود مدیریت ورزش استان با بازنگري در برنامهمی

 هاي مناسب در زمینۀ توسعۀ ورزشموجود به تدوین برنامه

 ان بپردازد.قهرمانی بانو

 

2. Boulk & Rabinson 
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Abstract 
Many environmental and cultural factors affect the growth and development of women's 
championship sport in Iran, which can be classified into two groups: internal and 
external environmental factors. The first step in a balanced development process can be 
to identify these factors. The aim of this study was to investigate the internal 
environmental factors affecting the development of women's championship sport in 
Guilan province. The present study was applied in terms of objectives with a 
descriptive-survey nature. The statistical population consisted of all women active in 
the field of championship sport and the statistical sample was selected through 
purposive and convenience sampling method (n=351). The internal environmental 
questionnaires included 27 items in 3 dimensions and the development situation of the 
province included 22 items and 7 dimensions which were designed based on the 5-point 
Likert scale ranging from 1 to 5 (I completely disagree to I completely agree). The 
validity of the researcher-made questionnaire was confirmed by 21 sport management 
experts and its reliability was confirmed by Cronbach alpha test (0.83) and its composite 
reliability was also verified. Structural equation modeling in SPSS25 and PLS3 were 
used for data analysis and model fit examination. The results showed that internal 
environmental factors had a positive and significant effect on the development of 
women's championship sport and explained about 75% of this variable. Therefore, those 
authorities in the field of sport should pay special attention to the regular women's 
provincial league in different fields, the existence of policy making and strategic 
planning in women's sport, the systematic control and supervision of board performance 
and the use of extracurricular technology to grow and develop women's championship 
sport.  
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