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این تحقیق به بررسی وضعیت، راهکارهای اثربخشی، دالیل اعتماد و یا عدم اعتماد به بانوان، توصیه هاای واورد   

نظر وتخصصین، ویزان اثربخشی و ووضوعات تخصصی دیگر با رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد پرداخته است. در 

هایی که از وراحل وختلف وصاحبه جمع آوری گردید باه صاورت وفااهی     ی نشانرد، کلیهفرایندهای این رویک

ی وحاوری انتخاا    ای به عنوان وقولاه باشند. وقولهی وقوله ویکدگذاری شده و چند وفهوم نیز تشکیل دهنده

وانند شرایط علی ها به صورت کدهای وحوری به آن وربوط شدند. در این ورحله که از وراحلی شد و بقیه وقوله

گاذرد، نتاایب باه صاورت کادهایی بارای رسایدن باه         گر، راهبردها و پیاودها وای وقوله وحوری، شرایط وداخله

 کدگذاری گزینشی یا انتخابی آواده گردید.

ای باه وفهاوم و کلیااتی در واورد ورزه و هیاات هاای       ی تحقیق، با بررسی وطالعات کتابخاناه در وراحل اولیه

ن حضور بانوان در ورزه و هیات های ورزشی رسیده و ورور تحقیقات گذشته نیز اطالعاتی را ورزشی و همجنی

ی این ورحلاه ساواالتی بارای پرسا  از وتخصصاین در      برای رسیدن به چارچو  تحقیق اضافه کرد. در نتیجه

ه و وساالل  ی ورزتن از وتخصصاین حاوزه   66دسته پرسیده شد.  6فرایند وصاحبه انتخا  گردید. سواالت در 

هایی نظیار انجاام تحقیقاات پیشاین در ایان      ی اول با در نظر گرفتن وولفهاداری هیات های ورزشی در ورحله

های ورزشی، حضور و نقد فعال بانوان در این حوزه و تالیف کتب و وناابع  ی اجرایی بانوان در هیاتحوزه، زوینه

هماهنگ شده بود. در فرایند اجارای وصااحبه پاز از     نفر از قبل 66شناسایی شده که با پی گیری وحققین با 

 باشد. وصاحبه، فرایند وصاحبه تقریبا به اشباع نظری رسید که بحث در وورد نتایب بدین صورت وی 61انجام 

ی اول یعنای بررسای   نشان در دسته 14نشان در ورحله ی اول شناسایی و به صورت باز کدگذاری شدند.  601

نشاان در   60ی عواول تاثیرگذار بار حضاور باانوان،    نشان در دسته 46ی راهکارها، ستهنشان در د 14وضعیت، 

 ها قرار گرفتند.ی پیشنهادات و توصیهنشان نیز در دسته 4ی ویزان تاثیرگذاری، دسته
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