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 شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران
 3، محمدرضا برومند2 حمیدرضا گوهررستمی ،1عذرا افتخاری

 

 14/10/31: رشیپذ خیتار                     41/41/39: افتیدر خیتار          

 چکیده

 حقیق با هدف بررسی موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران انجام شده است.این ت: هدف

گیری تحقیق، روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و به صورت میدانی انجام شد. ابزار اندازه :شناسی روش

نی تحقیق توسعه پیدا کرد. ( بود، که با مصاحبه و مبا1112بوسچر )عاملی توسعه ورزش قهرمانی دی 3پرسشنامه 
جامعه آماری در بخش مصاحبه، مربیان تیم ملی فوتبال بانوان ایران در رده های مختلف سنی، بازیکنان ملی و داوران 

خبره زن بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به حد اشباء مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی نیز 

 401و بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ) نفر( 11و داوران ) (نفر 11سرپرستان )، (نفر 11)جامعه آماری شامل مربیان 

در بخش داوران، سرپرستان و مربیان به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری و در  گیری روش نمونه باشند.نفر( می
نفر  401در مجموع  ونه آماری انتخاب شدند.که بر اساس جدول مورگان، نم هدفمند بوده استاز نوع بخش بازیکنان 

گیری از بهره وSPSS 22 . در نهایت اطالعات با استفاده از نرم افزار به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند

مورد تجزیه و تحلیل قرار  AMOS 21افزار اسمیرنف، فریدمن و تحلیل عاملی با نرم-آزمونهای آماری کلموگراف

 گرفت..

، 530/1نتایج نشان داد که از بین نه مولفة سطوح مدیریتی، بعد اماکن و تسهیالت ورزشی با بار عاملی  :ها فتهیا

 اند. ، کمترین موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران را تشکیل داده121/1بیشترین و بعد حمایت مالی با بار عاملی 

ترین مانع مدیریتی توسعه امل اماکن و تسهیالت ورزشی به عنوان مهمبا توجه به نتایج تحقیق حاضر، ع: گیری نتیجه

از آنجایی که ورزش زنان در ابتدای مسیر توسعه خود قرار دارد، در شرایط  فوتبال قهرمانی زنان در ایران شناسایی شد.

 باشد.ی اماکن و تجهیزات ورزشی میفعلی نیاز به توسعه

 موانع توسعه، زنان. ،یتبال قهرمانفو ،یتیریسطوح مد هان کلیدی: واژه
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 تهران یبهشت دیدانشگاه شه اریاستاد. 9
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 مقدمه

ترین نیازها و امروزه ورزش از ضروری

بشری به شمار  ترین نهادهای جوامع اساسی

ای آید. گسترش روز افزون ورزش به گونه می

نفر انسان، در سراسر جهان از  هااست که میلیون

ها ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران باشگاه

گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، دست اندرکاران 

های گروهی، رسانه مطبوعات ورزشی و دیگر

غول به های ورزشی مشهمه و همه در فعالیت

شک فوتبال کارند. در این میان بی

انگیزترین ترین و هیجانپرطرفدارترین، پربیننده

شود و در رشته ورزشی در جهان محسوب می

همین زمینه کشور ما نیز از این قاعده مستثنا 

وثوقی و  ؛4955نیست )المیری و همکاران، 

امروزه  (.4952علی وند،  و ؛4955 همکاران،
اند که توسعة ورزش ریافتهتمام کشورها د

گیری از مزایای مستقیم و غیر قهرمانی و بهره

ریزی و سیاست گذاری مستقیم آن بدون برنامه

(. 4931،نژادیرمضانمناسب میسر نخواهد شد )

بررسی جایگاه زنان در فوتبال، امروزه به یکی از 

های مختلف اندیشه و های مهم در حوزهپژوهش

ند در چهر  شده استعلوم اجتماعی تبدیل 

توانایی زنان در ورزش فوتبال  ،های مختلفدوره

چندان شناخته شده نبود اما امروزه حضور زنان 

توجه همگان را به خود معطوف کرده  ،در فوتبال

های متمادی، به طوری که طی سال ،است

سرعت پیشرفت، ارتقای سطح فعالیت و عملکرد 
)عسگری  فوتبال زنان بسیار چشمگیر بوده است

حضور زنان به عنوان بخش (. 4952 خانقاه،

مهمی از پیکره جامعه ما در عرصه ورزش 

و در سه دهه  قهرمانی ضرورتی انکار ناپذیر است

های فراوانی برای پرداختن به فرصت نیز اخیر

 باز ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است، اما

و  باشدمیفاصله بین ورزش زنان و مردان زیاد 

ت و الش قهرمانی زنان با مشکورز

های متعددی مواجه است که در این  محدودیت

توان تبعیض بین زنان و مردان در ارتباط می

ت اقتصادی المشک(، 1141، 4)کیم تالتسهی
-(، کمبود پوشش شبکه4951)رضایی صوفی، 

ها از ورزش قهرمانی زنان های خبری و رسانه

و  دان،مر فوتبال زنان نسبت به فوتبالخصوص ب

پیشرفت و کامیابی  . با وجود اینکهغیره را نام برد

تا اندازه زیادی به  حالورزش قهرمانی در سده 

ها در مورد نقش رسانه گره خورده است و رسانه

گذاری ورزش قهرمانی ایفای ترویج و هم سرمایه

اند، اما بین پوشش خبری ورزش زنان نقش کرده

 (4931یلی، )خل و مردان تبعیض قائل می شوند

و حامیان مالی تمایل کمی به حمایت از ورزش 

قاسمی و همکاران د. در همین راستا زنان دارن

در تحقیق خود ضمن تایید نقش  (، نیز4952)

تلویزیون در توسعه ورزش به ویژه ورزش 

یل الدارند یکی از مهمترین دقهرمانی، بیان می

های ورزشی بی ت در برخی از مولفهالمشک

باشد. از میها بخصوص تلویزیون رسانهتوجهی 

ترین و آنجایی که فوتبال یکی از پرجاذبه

باشد، لذا ها در کشور ما میترین ورزشپربیننده

همچون عضوی بزرگتر از توانند هم میها رسانه

کنند، و تاثیری شگرف بر  یک خانواده عمل

برای ارتقا و توسعه تغییر نگرش افراد یک جامعه 

نان داشته باشند  اما در بخش زنان در فوتبال ز

شرایط کنونی هم از نظر ساختار تشکیالتی و هم 

در ارتباط با آموزش علمی و فنی در موازنه و 

قیاس با استانداردهای جهانی، دارای کمبودها و 

ی قابل مالحظه و نگران های بازدارندهمشکل

                                                   
1. kim 
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 ورزش جامع طرح در چند هرای است. هکنند

یی هاتالشی قهرمان ورزش خشب در و کشور

 ،یابیاستعداد لیقب ازی موارد به و گرفته صورت

 با شده، اشارهی رقابتی هافرصت و ،یگریمرب

ای با توجه به حرفه که کرد اذعان دیبا نیا وجود
ها، هشدن لیگ ایران و توسعه فوتبال در باشگا

از موانع مدیریتی  یقیدقی بندتیاولو متأسفانه

 وجود کشور در ل قهرمانی زنانتوسعه فوتبا

ی توجه قابل بخش ساالنه لیدل نیهم به و ندارد

افتخاری ) رودیم هدر بهی معنو وی ماد منابع از

بنابراین فوتبال قهرمانی نیز  (.4931و همکاران، 

مانند هر نظام دیگری نیازمند تدوین اهداف 

های عملیاتی است تا کالن، راهبردها و برنامه

ز مسیر حرکت بتوان از هرگونه ضمن آگاهی ا

کاری، بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع دوباره

مالی، انسانی و فیزیکی اجتناب ورزید. بنابراین 

امروزه برای توسعه در بخش فوتبال زنان و زیر 

پوشش قرار دادن آنان، باید به طور اساسی 

ریزی برای فوتبال زنان کوشید. یعنی برنامه

د به عنوان طرح ملی یا بخش همچون مردان بای

ای از طرح جامع ورزش در نظر گرفته شود عمده

ای مدون و همه جانبه منطبق با شرایط تا برنامه

کشور، عالیق زنان، وضعیت اقتصادی و 

شود های حاکم بر جامعه تدوین و اجرا  ارزش

روند صحیح حرکت در راستای (. 4950)کشکر، 

ند متضمن تواارتقای سطح ورزش قهرمانی می

ارائة راهکارها برای پیشرفت آن ورزش و 

همچنین شناسایی مشکالت و موانع پیش روی 

ی سع ساله هر لیدل نیهم به آن ورزش باشد

ی قهرمان ورزش بهی توجه قابل بودجه شودیم

در ایران،  نیا وجود با اما شود، داده اختصاص
 داشتن نظر در بدون هابرنامه و هاتیفعالبیشتر 

 تحقق و شوندیم گذاشته اجرا بهی منطق اهداف

ی اقهیسل وی تصادف صورت به بزرگی آرزوها

 (. 1110، 4)گرین شودیم دنبال
با رشد روزافزون فوتبال و پیشرفت و توسعه این 

یابی تیم مردان به ورزش در ایران؛ همچنین راه

برای  4939مسابقات جام جهانی در سال 
چشمگیر  هایعدم موفقیتچندمین بار، و 

ضروری است  المللی،فوتبال زنان در میادین بین

های آتی در دهی برنامهبیش از پیش در جهت

فوتبال بانوان دقت الزم مبذول گردد، تا بتوان 

را در تمام  پیشرفت فوتبال بانوان و توسعه آن

 در چند هرهای کاربردی تسهیل نمود. زمینه

 ورزش بخش در و کشور ورزش جامع طرح

 به و گرفته صورتیی هاتالشزنان ی مانقهر

 و ،یگریمرب ،یابیاستعداد لیقب ازی موارد

بندی ولویتا اام شده، اشارهی رقابتی هافرصت

دقیقی وجود ندارد، یا اگر در طرح جامع ورزش 

کشور به آن پرداخته شده است، مورد توجه قرار 

بلکه (، 4931افتخاری و همکاران، ) گیردنمی

ها، بدون چشم انداز روشن و برنامهها و فعالیت

منطقی که در سطح ملی پذیرفته شده باشند، به 

تحقق آرزوهای بزرگ به  و شونداجرا گذاشته می

د شونای تعقیب میصورت تصادفی و سلیقه

ی بسیارعوامل به طور کلی (. 4931)خلیلی، 

ورزش در  و توسعه وجود دارند که باعث موفقیت

بندی این عوامل طبقه .شوندمی قهرمانیسطح 

ی عالی در عملکردها، زیرا بسیار دشوار است

های ژنتیکی، شرایط ، ترکیبی از کیفیتورزش

بوسچر و )دی استمحیطی و جسمانی افراد 

چنانچه فاکتورهای اساسی  (.1112، 1همکاران

ای مناسب شناسایی گردند، از طریق به گونه

ریزانو برنامه صرف زمان و انرژی کمتر، مدیران

                                                   
1. Green 
2. De Bosscher et al.  
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توانند نیل به توسعه موفقیت فوتبال یک می

کشور را هدفمند کنند تا با هزینه بهینه بهترین 

عملکرد را از مربیان، بازیکنان و مسئولین انتظار 

موارد مذکور محققان را بر آن  .داشته باشیم

 ه نظر مربیان،جانب داشت تا با بررسی همه
یگ سرپرستان، بازیکنان و داوران حاضر در ل

برتر فوتبال بانوان ایران و مرور مبانی نظری و 

، موانع مدیریتی موجود در پیشینه پژوهش

برای ارتقای سطح قهرمانی این  رافوتبال زنان 

رشتة ورزشی شناسایی کرده و از این طریق با 

فوتبال ارائة پیشنهادهای عملیاتی، به پیشرفت 

در کشور کمک کنند. سؤال اصلی این زنان 

چه موانع مدیریتی در  ین است کهپژوهش ا

توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران تاثیرگذار 

 آنها هر یک از یبندتیاولو باباشند و سپس می

 .یمینما مشخص را کدام هری نسب تیاهم زانیم

تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است 

که در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده در 
(، 4951)رضایی  اشاره خواهد شد. حوزه مذکور

دارد ها بیان میبا بررسی نتیجه برخی از پژوهش

ت جدی ورزش بانوان را باید المشک که یکی از

های مربیگری و تعداد اندک زنان در پست

مدیریت ورزش دانست و مشکل دیگر؛ فقدان 

الگوهای مشخص و عینی از زنان مربی و مدیر 

مندان به این بُعد هقالدر قلمرو ورزش است که ع

. سازداز تخصص ورزش را با مشکل مواجه می

(، در پژوهشی علل ناکامی 4933سجادی )

های فوتبال جوانان ایران در مسابقات  تیم

 -4335سال ) 11 قهرمانی جوانان آسیا طی

( را بررسی کرد. برخی نتایج حاکی از آن 4335

بود که عدم امنیت شغلی مربیان، عدم 
از مشاوران علمی و کادر پزشکی در گیری  بهره

ریزی، سازماندهی و کنار تیم، اشکال در برنامه

تدارک فدراسیون فوتبال و وجود مشکالت فنی، 

جاللی  اند.ترین عوامل ناکامی بوده از مهم

-(، نیز در تحقیق خود بیان می4951) فراهانی

کند که چنانچه خواهان استمرار موفقیت تیم 
مع ملی هستیم باید در هر ملی فوتبال در مجا

یک از این مقوالت )مدیریت و تشکیالت بودجه 

های فوتبال، مربیان و ریزیو امکانات، برنامه

ای و مطبوعاتی( به چاره اندیشی پوشش رسانه

نامه (، در پایان4931احمدی )اساسی بپردازیم. 

بررسی و تعیین عوامل "خود تحت عنوان 

از  "انی ایراناثرگذار بر موفقیت ورزش قهرم

 ازی تعدادکند که نقل می ،(4333) 4ریماگو

 و الزمتوسعه فوتبال ی برا کهی اصل عوامل

 ،استعدادیابی درست: عبارتند از هستندی ضرور

 قیعم دانش و نیتمر وی گریمربی هاروش

 نیگرهمچنین  .یورزش علوم وی زشروی پزشک

ی هاتیاولو عنوان تحتی امقاله در، (1111)

 عوامل، انگلستانزنان  ورزش دری گذاراستیس

 یفیک وی کم شیافزا رازنان  ورزش بر گذار اثر

 باال، سطح انیمرب ،یورزش امکانات و التیتسه

 ،یپزشک وی علمی هاوهیش بهی دسترس

 دری آموزش مؤسسات نقش ،یتدارکاتی ها یباز

 مدارس سیتأس ،زن ورزشکاران پرورش

 تمام انیمرب استخدام جوانان، ورزشمخصوص 

زنان  یقهرمان ورزش ی آکادم سیتأس و وقت

در (، 1113) 1گارسیا و همکاران. کرد ذکر

عوامل مؤثر بر موفقیت فوتبال کشورها، بررسی 

ها را بیشتر از هر عامل دیگر بر تأثیر نسبی رسانه

 و گولد .اندموفقیت ورزشی کشورها ذکر کرده

                                                   
3. Maguir 
4. Garcia et al  
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 عنوان تحت خود قیتحق در، (4333) 4همکاران

 عملکرد بر اثرگذاری هایاستراتژی ابیرزا

 ازی کی انیمرب که افتندیدرزن  ورزشکاران

. کوپر و باشندیم تیموفق عوامل نیمهمتر

(، در تحقیق خود نیز به نقش 1114) 1استرکین
ها نقش بسیار کند رسانهها اشاره و بیان میرسانه

 9همکاران و کریبمهمی در توسعه ورزش دارند. 

بررسی عوامل اثرگذار بر موفقیت  ، در(1119)

 و رقابت کهورزش به این نتیجه رسیدند 

هایی در ورزش تیموفقی اصل هسته دادهایرو

 1همکاران و کراوفورد. هستندمانند فوتبال 

 مشکالت و عواملی بررس در ،(1115)

ی اصل عامل 3 ایکن معلولزن  قهرمان ورزشکاران

 باوانع م نعنوا به معلول ورزشکاران و رانیمد که

 نگرش: کردند ذکر نیچن را بودند مواجه آن

 جامعه، دری جسم ناتوان و معلول افراد بهی منف

 ،در بخش زنان یگریمرب مشکالت وی مرب کمبود

 و التیتسه از استفاده وی دسترس مشکل

 مشکالت ،یناکاف التیتسه ،یورزش زاتیتجه

 عالئق ورزشکاران، (نقل و حمل) ییجابهجا

تیم  یمال تیحما عدم وی( نژاد ضیبعتی )نژاد

ی بررس در، (1113) همکاران و بوسچرید بانوان.

 وی قهرمان ورزشتوسعه ی هاستمیس نیب رابطه

 کشور 2 نیبی المللنیبی هارقابت در تیموفق

 انیب هلند و کیبلژ، نروژ کانادا، انگلستان، ا،یتالیا

 موفقی درکشورها عوامل ازی بعض که کردند

 ،یمال منابع لیقب از هلند، س،یانگل، ایتالیا شامل

 وی نیتمر التیتسه ،یشغل و یورزش تیحما

 عوامل ریسا به نسبتی باالتر تیاولو ازی گریمرب

                                                   
1. Gould et al. 
2. Kuper & Sterken 

3. Baker et al  
4. Crawford et al. 

نیز  ،(1114) 0نیگر و یاوکل .بودند برخوردار

پیشرفت و  در توانندیم که راواملی عبرخی 

 کسانی باًیتقر کشورها همهی برای ورزش تیموفق

 واملع نیابرخی از  کردندیی اساشن باشند

 ستمیس -1 تیریمدی سادگ -4: از عبارتند
 نظارت و کنترل ،ییشناسای برا مناسبی آمار

 فراهم -9 یورزشی استعدادها شرفتیپ بر

 -1 میتی اعضا تمام برای یورزش خدمات نمودن

 استفاده تیاولو با افتهی توسعه و ژهیو التیتسه

 .یقهرمان ورزشکارانی برا

های پرطرفدار در آنجایی که فوتبال از رشتهاز 

ای نزد ورزش دوستان باشد و جایگاه ویژهدنیا می

دارد از این رو بسیاری از کشورها در تالشند تا با 

ریزی و سازماندهی مطلوب، موانع پیش برنامه

ی خود را جهت روی توسعه ورزش در جامعه

به افزون، از میان بردارند و با توجه پیشرف روز

رشد اخیر فوتبال ایران و همچنین تقویت 

ساختارهای لیگ در بخش مردان و عدم 

موفقیتهای چشمگیر در بخش زنان، بررسی 

موانع این ورزش در بخش زنان ضروری به نظر 

با توجه به مباحث مطرح شده محقق  رسد.می

سرپرستان،  نظرات از استفاده با دارد نظر در

ی اصل هسته عنوان به انیمرب وداوران و بازیکنان 

 دهد پاسخ سئوال نیا بهزنان  یقهرمانفوتبال 

ه موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان ک

 بادر ایران چه عواملی هستند و سپس 

 کدام هری نسب تیاهم زانیم هاآنی بند تیاولو

 .دینما مشخص را

                                                   
5. Oakley & Green 
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 شناسی پژوهش روش
 پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق

از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به لحاظ ویژگی 

 -آوری اطالعات، از نوع توصیفیدر نحوه جمع

پیمایشی می باشد که به صورت نظرخواهی و به 

شکل میدانی انجام گرفته است. در این تحقیق در 
آوری اطالعات اقدام شده است. دو بخش به جمع

آوری اطالعات در مرحله اول در زمینه جمع

ای، ریک و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانهتئو

های مرتبط با موضوع اینترنت، مقاالت و پایان نامه

نامه محقق ساخته، جهت و در مرحله بعد از پرسش

ها استفاده گردیده است. پرسشنامه آوری دادهجمع
سوال  13مورد استفاده در این تحقیق حاوی 

ختار و باشد که با متغیرهای )حمایت مالی، سا می

های ورزش، میزان مشارکت سازماندهی سیاست

ورزشی، استعدادیابی، حمایت ورزشی، اماکن و 

تسهیالت، تدارک مربیان و توسعه مربیگری، 

های ملی و تحقیقات علمی( نامگذاری گردید رقابت
که جهت طراحی آن ابتدا بر اساس مطالعات مبانی 

بندی و نظری و مقاالت متعدد علمی و جمع

ها، فهرستی از مهمترین موانع گیری آنجهنتی

مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در نه بعد از 

( 1112پوسچر )گانه ورزش قهرمانی دیمدل نه

گرفته شد که با مصاحبه برخی سواالت حذف و 
اصالح و سپس سواالت نهایی پرسشنامه با طیف 

پنج ارزشی لیکرت طراحی گردید که پس از 

نفر از اساتید  44ایید روایی آن توسط بازبینی و ت

مجرب در زمینه مدیریت ورزشی و تعیین پایایی 

%، 31آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 

پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به آمار 
ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال، جامعه آماری 

در تحقیق حاضر شامل مربیان و سرپرستان شاغل 

نفر( و داوران 401نفر(، بازیکنان )11لیگ برتر )

روش باشند. نفر( می11لیگ برتر فوتبال بانوان )

هدفمند بوده از نوع  پژوهشاین  در گیری نمونه

است. به طوری که نمونه آماری در نظر گرفته شده 

در بخش داوران، سرپرستان و مربیان به صورت 
در بخش  تمام شمار و برابر با جامعه آماری و

بازیکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب  415مورگان، 

پرسشنامه در میان نمونه  421شدند. در مجموع 

 490آماری توزیع گردید که از این میان 

پرسشنامه به دلیل  1پرسشنامه عودت داده شد که 
 مخدوش بودن مورد استفاده قرار نگرفته و مابقی

های تحلیل داده تجزیه وسازماندهی و جهت 

اس اس، اس پی وارد نرم افزار آوری شده جمع

به منظور تجزیه و تحلیل گردید.  14ورژن 

)فراوانی، حداقل،  توصیفی نظیر آمار ازاطالعات 

حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد( جهت 
شد و استفاده ها ها و شاخصتوصیف متغیرها، گویه

آماری  از تکنیکآمار استنباطی  در سطح

برای تعیین وضعیت طبیعی  اسمیرنف-کلموگراف

گردید و به منظور استفاده ها  بودن داده

  بندی موانع  از تحلیل عاملی با نرم افزار اولویت

Amos2  و برای تفاوت بین موانع از آزمون
 .استفاده شده استفریدمن 

 

 های پژوهشیافته

ه تحت بررسی در نفر نمون 494از مجموع 

 1/99تحقیق حاضر، سرپرستان با میانگین سن 

 1/11بیشترین و بازیکنان با میانگین سنی 

پایین ترین گروه سنی را تشکیل می دادند. در 

 04/5نفر ) 5نمونه آماری،  31بخش بازیکنان از 

 40%( دیپلم،  31/15نفر ) 13%( دانش آموز، 

%(  19/95نفر ) 90%( فوق دیپلم،  30/40نفر )

%( فوق لیسانس و باالتر  03/3نفر ) 3لیسانس، 

 1نمونه آماری،  40بودند. در بخش مربیان از 

%( فوق  3/12نفر ) 1%( دیپلم،  9/49نفر )
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%(  11نفر ) 9%( لیسانس و 11نفر ) 2دیپلم، 

فوق لیسانس و باالتر بودند. در بخش سرپرستان 

لم، %( فوق دیپ 50/11نفر ) 9نمونه آماری،  3از 

%(  9/41نفر ) 4%( لیسانس و  50/11نفر ) 9

فوق لیسانس و باالتر بودند. در بخش داوران، از 
نفر  9%( دیپلم،  11نفر ) 9نمونه آماری،  40

 0%( لیسانس و  3/13نفر ) 1%( فوق دیپلم، 11)

%( فوق لیسانس بودند. نتایج نشان  9/99نفر )

ی داد در میان بازیکنان و مربیان مدرک تحصیل

لیسانس، در میان سرپرستان مدرک تحصیلی 

فوق دیپلم و لیسانس و در میان داوران مدرک 

تحصیلی فوق لیسانس بیشترین درصد را به 

خودشان اختصاص داده اند. نتایج مربوط به 

 494دهد که از مجموع شغل ورزشی نشان می

%( از  30/34نفر ) 31نمونه آماری تحت بررسی 

%(  90/0نفر ) 3 پاسخ دهندگان بازیکن،

 40سرپرست و سهم مربیان و داوران هر کدام 

%( بودند. نتایج مربوط به سابقه 10/44نفر )

 494فعالیت در لیگ نشان داد که از مجموعه 

نمونه آماری تحت بررسی، بیشترین پاسخ 

سال  9تا  1% ( دارای سابقه 13دهندگان )

فعالیت در لیگ و کمترین پاسخ دهندگان 

 سال و باالتر بودند. 41رای فعالیت ( دا3/41)

دهد ، نشان می4نتایج آزمون فریدمن در جدول  

بعد   داری در میانگین رتبهکه تفاوت معنی

اماکن و تسهیالت ورزشی وجود ندارد؛ زیرا سطح 

است که از سطح خطای  P< 45/1معنی داری 

10/1>P  بیشتر است. به عبارت دیگر تفاوت

ا وجود ندارد همچنین بر هداری بین گویهمعنی

 توجه »اساس نتایج بارعاملی گزارش شده، گویه 

بیشترین « اصلی زیرساختهای به نکردن
تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال 

های شاخصباشد. بانوان در این بعد را دارا می

1GFI ،2AGFI ،3NFI ،IFIبرازش 
4

 ،

CFI
دل را ،  است که اعتبار این م3/1بزرگتر از 0

 سطح مطلوبی به مدل این نتیجه تأیید کردند در

 است. یافته دست برازش از

  

                                                   
1. Goodness of fit index (GFI) 
2. Adjusted goodness of fit index (AGFI)  
3. Normed fit index (NFI) 

4. Incremental fit index (IFI) 
5. Comparative fit index (CFI) 
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  سطح اماکن و تسهیالت به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظرنتایج آزمون فریدمن در   .1جدول

 بار عاملی Chi Df Sig میانگین رتبه موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح اماکن و تسهیالت ورزشی

 9 اصلی زیرساختهای به نکردن توجه

 

 

53/44 

 

 

1 

 

 

45/1 

531/1 

 532/1 13/9 امکانات یعادالنه تخصیص عدم

 519/1 50/1 تمرینی تسهیالت به آسان دسترسی نبود

 515/1 35/1 باشگاهها وضعیت نبودن مطلوب

 ورزشی هایزیرساخت و تجهیزات کمبود
31/1 905/1 

 های برازششاخص

 گیریمدل اندازه

CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI 

130/4 350/1 301/1 352/1 333/1 333/1 

 
، 1همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول 

داری در میانگین دهد که تفاوت معنینشان می

های سطح استعدادیابی وجود دارد؛ زیرا رتبه

ه از سطح است ک P< 114/1داری سطح معنی

کمتر است. به عبارت دیگر   P<10/1خطای 

ها وجود ندارد داری بین گویهتفاوت معنی

همچنین بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده، 

 فوتبال بانوان درتوجهی بـه توسـعة کم »گویه 

بیشترین « ی فوتبال سطوح پایه باشگاهها

تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال 

های شاخصباشد. در این بعد را دارا میبانوان 

، بزرگتر GFI ،AGFI ،NFI ،IFI، CFIبرازش 

،  است که اعتبار این مدل را تأیید کردند 3/1از 

 برازش از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه در

 .است یافته دست

 

  ی عاملی متناظراستعدادیابی به همراه متغیرهای سازنده و بارها سطح نتایج آزمون فریدمن در .2جدول

 بار عاملی Chi Df Sig  میانگین رتبه موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح استعدادیابی

 34/1 ی فوتبالسطوح پایه باشگاهها فوتبال بانوان درتوجهی بـه توسـعة کم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39/19 

 

 

 

 

3 

114/1 

391/1 

 551/1 02/1 درست استعدادیابی سیستم نداشتن

 513/1 50/1 جوان استعدادهای شناسایی جامع ریزیبرنامه نبود

 591/1 34/9 تمرینی هایکمپ نبود

 543/1 34/1 فوتبال ایحرفه مدارس نبود

 514/1 11/1 آموزشی کالسهای کیفیت و کمیت فقدان

 341/1 03/1 استعدادها پرورش و شناسایی جامع نظام نبود

 های برازششاخص

 گیریهمدل انداز

CMIN/DF GFI  AGFI NFI IFI CFI 

243/1 311/1  533/1 303/1 339/1 339/1 

، نشان 9در ادامه نتایج آزمون فریدمن در جدول
های رتبه داری در میانگیندهد که تفاوت معنیمی

های سطح حمایت مالی وجود دارد؛ زیرا سطح گویه
از سطح خطای  است که P< 114/1داری معنی
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10/1>P   کمتر است . همچنین بر اساس نتایج

 گذاریسرمایه نبود»بارعاملی گزارش شده، گویه 

« زنان ورزش در های خصوصیمناسب بخش

گذاری را به عنوان موانع توسعه بیشترین تاثیر

باشد. فوتبال بانوان در این بعد را دارا می

، GFI ،AGFI ،NFIهای برازش  شاخص

IFI، CFI است که اعتبار این 3/1، بزرگتر از  ،

سطح  به مدل این نتیجه مدل را تأیید کردند در

 است. یافته دست برازش از مطلوبی

 

 سطح حمایت مالی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظرنتایج آزمون فریدمن در  .3جدول

موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح حمایت 

 الیم
 بار عاملی Chi  df Sig میانگین رتبه

 11/9 زنان ورزش در های خصوصیمناسب بخش گذاریسرمایه نبود
 

 

 

11/11 

 
 

 

 

1 

114/1 

315/1 

 311/1 12/9 زنان فوتبال در مالی حامی نداشتن

 393/1 10/9 تخصیصی اعتبارات و بودجه میزان کمبود

 331/1 25/1 زنان بالفوت درحیطه ضعیف بازاریابی مدیریت

 232/1  32/1 زنان فوتبال توسعه برای کافی تبلیغات عدم

 های برازششاخص

 گیریمدل اندازه

CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI 

304/1 320/1 323/1 351/1 355/1 355/1 

 

، نشان 1همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول 

های رتبه  انگینداری در میدهد که تفاوت معنیمی

های سطح حمایت شغلی وجود دارد؛ زیرا گویه

است که از سطح  P< 114/1داری سطح معنی

کمتر است. همچنین بر اساس   P<10/1خطای 
حمایت از  نبود »نتایج بارعاملی گزارش شده، گویه 

« قهرمانی دوران از پس (حقوق بیمه،) ورزشکاران

نع توسعه گذاری را به عنوان موابیشترین تاثیر

باشد. فوتبال بانوان در این بعد را دارا می

 ،GFI ،AGFI ،NFI ،IFIهای برازش  شاخص

CFI است که اعتبار این مدل را 3/1، بزرگتر از  ،

 از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه تأیید کردند در

 است.  یافته دست برازش

 تغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظرسطح حمایت شغلی به همراه منتایج آزمون فریدمن در . 4جدول

 بار عاملی Chi df Sig  میانگین رتبه موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح حمایت شغلی

 10/9 قهرمانی دوران از پس (حقوق بیمه،) حمایت از ورزشکاران نبود

 

 

 

 

32/10 

 

 

 

1 

 

114/1 

310/1 

 521/1 93/9 نبازیکنا قراردادهای میزان بودن پایئن

 303/1 35/1 باشگاه با قرارداد زمان مدت در فقط نخبه ورزشکاران از مالی هایحمایت

 300/1 51/1 آموزشی و رقابتی حمایت کمبود

  291/1  31/1 تمرین برای نامناسب زمانهای اختصاص

 های برازششاخص

 مدل انداز گیری

CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI 

 
305/9 313/1 314/1 300/1 323/1 322/1 
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، نشان 0دیگر نتایج آزمون فریدمن در جدول 

های رتبه داری در میانگیندهد که تفاوت معنی می

های سطح توسعه مربیگری وجود دارد؛ زیرا گویه
است که از سطح  P< 114/1داری -سطح معنی

همچنین بر اساس  کمتر است.  P<10/1خطای 

نظـام  عدم »ملی گزارش شده، گویه نتایج بارعا

بیشترین « نـوین مربیگری در ورزش کشور

گذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال بانوان تاثیر

های برازش شاخصباشد. در این بعد را دارا می

GFI ،AGFI ،NFI ،IFI، CFI بزرگتر از ،
 ،  است که اعتبار این مدل را تأیید کردند در3/1

 دست برازش از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه

 .است یافته

  در سطح توسعه مربیگری به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظرنتایج آزمون فریدمن   .5جدول

موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح توسعه 
 مربیگری

میانگین 
 رتبه

Chi df Sig بار عاملی 

 10/1 ورزش کشور نظـام نـوین مربیگری در عدم
 

 
15/19 

 

 
1 

114/1 

521/1 

 333/1 15/9 زنان فوتبال در ای حرفه و آکادمیک مربیان کمبود
 312/1 19/9 جوانتر مربیان برای خوب الگوسازی نبود

 مرزی برون آموزشی کالسهای به زن مربیان اعزام عدم
32/1 394/1 

 CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI های برازششاخص

 321/1 321/1 309/1 334/1 305/1 144/2 مدل انداز گیری

، نشان 2همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول 

های رتبه  داری در میانگیندهد که تفاوت معنیمی

های سطح مشارکت ورزشی وجود ندارد؛ زیرا گویه
است که از سطح  P< 031/1داری سطح معنی

ن بر اساس همچنی بیشتر است.  P<10/1خطای 

عدم تخصیص  »نتایج بارعاملی گزارش شده، گویه 

ین زنـان و  عادالنة منـابع مختلـف فدراسـیونهـا ـب

گذاری را به عنوان موانع بیشترین تاثیر«  مـردان

باشد. توسعه فوتبال بانوان در این بعد را دارا می

 ،GFI ،AGFI ،NFI ،IFIهای برازش شاخص
CFI که اعتبار این مدل را  ،  است3/1، بزرگتر از

 از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه تأیید کردند در

 .است یافته دست برازش

 

 سطح مشارکت ورزشی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر . نتایج آزمون فریدمن در 2جدول

 موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح مشارکت ورزشی
میانگین 

 رتبه
Chi  Df Sig بار عاملی 

 30/1 عدم تخصیص عادالنة منـابع مختلـف فدراسـیونهـا بـین زنـان و مـردان
 

 

 

31/1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

031/1 

344/1 

 319/1 34/1 مناسب ورزشی الگوهای یافتن و سازیفرهنگ کمبود

 پرورش و آموزش ها باهیات و فدراسیون الزم همکاری نبود
39/1 339/1 

 213/1 44/9 مدارس در دختران فوتبال مسابقات به ندادن میتاه

  213/1  15/9 سنی مختلف هایرده در زنان فوتبال پایه هایتیم نبود

 های برازششاخص

 گیریمدل اندازه

CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI 

043/4 351/1 391/1 351/1 330/1 330/1 
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، 3در جدول  در ادامه نتایج آزمون فریدمن 

-داری در میانگیندهد که تفاوت معنینشان می

های سطح پژوهش علمی وجود های رتبه گویه

است که  P< 1/ 412داریندارد؛ زیرا سطح معنی

بیشتر است. همچنین  P<10/1از سطح خطای 
 »بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده، گویه 

 زمینه در علمی تحقیقات به زیاد ندادن اولویت

گذاری را به عنوان موانع بیشترین تاثیر«  وتبالف

باشد. توسعه فوتبال بانوان در این بعد را دارا می

 ،GFI ،AGFI ،NFI ،IFIهای برازش شاخص

CFI است که اعتبار این مدل را 3/1، بزرگتر از  ،

 سطح مطلوبی به مدل این نتیجه تأیید کردند در

 .است یافته دست برازش از
 

 در سطح پژوهش علمی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر ج آزمون فریدمن . نتای3جدول

 بار عاملی Chi Df Sig  میانگین رتبه موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح پژوهش علمی

 51/1 فوتبال زمینه در علمی تحقیقات به زیاد ندادن اولویت

 

 

 

45/3 

 

 

1 

412/1 

315/1 

 544/1 19/9 استعدادیابی جهت علمی روش از مناسب استفاده معد

 344/1 55/1 ورزشی مراکز و هادانشگاه بین همکاری در ضعف

 033/1 44/9 هاکنفرانس در مدیران مربیان، منظم شرکت عدم

 های برازششاخص

 گیریمدل اندازه

CMIN/DF GFI  AGFI NFI IFI CFI 

123/1 333/1  333/1 333/1 315/1 353/1 

، 5همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول 

داری در دهد که تفاوت معنینشان می

های های سطح رقابتی گویههای رتبه میانگین

 119/1داری ملی وجود ندارد؛ زیرا سطح معنی

>P  10/1است که از سطح خطای> P کمتر

همچنین بر اساس نتایج بارعاملی گزارش  است.
 برای ملی استراتژی یک نبود »، گویه شده

بیشترین «  المللیبین رقابتهای سازماندهی

گذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال تاثیر

های شاخصباشد. بانوان در این بعد را دارا می

، بزرگتر GFI ،AGFI ،NFI ،IFI، CFIبرازش 

،  است که اعتبار این مدل را تأیید کردند 3/1از 

 برازش از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه در

 .است یافته دست

 های ملی. نتایج آزمون فریدمن برای موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در سطح رقابت5جدول

 های ملیموانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح رقابت
میانگین 

 رتبه
 Chi Df Sig 

بار 

 عاملی

 المللیبین رقابتهای سازماندهی برای ملی استراتژی یک نبود
 

22/1 

 

 

 

12/49 

 

 

 

 

1 

119/1 

511/1 

 المللیبین مسابقات در زنان فوتبال هایتیم حضور بین هماهنگی عدم

 نیازهایشان با
11/9 339/1 

 332/1 49/9 کشور در المللیبین رویدادهای میزبانی عدم

 رجیخا هایتیم در فوتبالیست زنان حضور عدم
41/9 251/1 

 های برازششاخص

 مدل انداز گیری
CMIN/DF GFI AGFI  NFI IFI CFI 

114/1 111/4 333/1  111/4 113/4 111/4 
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دهد ، نشان می3نتایج آزمون فریدمن در جدول 

-های رتبه گویهداری در میانگینکه تفاوت معنی

های سطح ساختار و سیاست های ورزشی وجود 

است که  P< 114/1داری سطح معنیدارد؛ زیرا 

همچنین  کمتر است. P<10/1از سطح خطای 
بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده، گویه 

«  های فوتبال زنانمدیریت ضعیف در تیم»

گذاری را به عنوان موانع توسعه بیشترین تاثیر

باشد. فوتبال بانوان در این بعد را دارا می

 ،GFI ،AGFI ،NFI ،IFIهای برازش شاخص

CFI است که اعتبار این مدل را 5/1، بزرگتر از  ،

 سطح مطلوبی به مدل این نتیجه تأیید کردند در

 .است یافته دست برازش از

 

 سطح ساختار و سیاستهای ورزشی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر نتایج آزمون فریدمن در  .9جدول

های ساختار و سیاستقهرمانی زنان درسطح موانع مدیریتی توسعه فوتبال 

 ورزشی

میانگین 

 رتبه
 Chi Df Sig بار عاملی 

 40/0 های فوتبال زنانمدیریت ضعیف در تیم

  
 

 

 

 

3 

 

 

 

 

114/1 

512/1 

 593/1 44/2 نبود برنامه استراتژیک برای جذب و فروش بازیکن

 543/1 42/0 فقدان نظام شایسته ساالری در تعیین مدیران زن

 352/1 10/0 کارآمد نبودن و تغییر مکرر مدیریت ورزش کشور

 03/0 عدم استمرار حضور مربیان برجسته در تیم ملی زنان

01/02 

334/1 

های مختلف ورزش گذاری سازمانعدم هماهنگی مناسب  و وحدت سیاست

 کشور
39/1 310/1 

  29/0 امناسبن شیوه به ورزش در سازیخصوصی سیاست اجرای
  

221/1 

 214/1  02/2 بانوان تیم حمایت برای هاباشگاه در سازیفرهنگ عدم

 های برازششاخص

 گیریمدل اندازه

CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI CFI 

251/1 312/1 531/1 303/1 351/1 351/1 

  

های کل ابعاد موانع ، نیز میانگین رتبه41در جدول 

در ایران به همراه  زنان یتوسعه فوتبال قهرمان

شاخصهای برازش هر یک از آنها گزارش شده 
است. که بعد اماکن و تسهیالت با باالترین بار 

عاملی و بعد حمایت مالی با کمترین بار عاملی به 

ترتیب بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در موانع 

 باشند.  توسعه فوتبال بانوان ایران دارا می

 
در  زنان یتوسعه فوتبال قهرمانموانع  برای سطح مدیریتیگیری و بار عاملی شاخصهای برازش مدل اندازهفریدمن،  آزمون .11جدول

 ایران

 بار عاملی Chi Df Sig میانگین رتبه قهرمانی زنان در ایرانتوسعه فوتبال  مدیریتی موانع

 

  14/1 اماکن و تسهیالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530/1 

ایت ورزشی و شغلیحم  21/1 539/1 

 543/1 12/5 شناسایی استعدادهای ورزشی

 333/1 01/9 مشارکت ورزشی

های ملیرقابت  15/1 309/1 



    411   41 یاپیپ ،2ماره ، ش4931تابستان ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                       ...       یگوهررستم درضای، حمیعذرا افتخار 

 

 341/1 114/1 5 011/011 32/9 پژوهش علمی

 054/1 31/9 توسعه مربیگری

های ورزشیسازماندهی سیاست  09/5 095/1 

 121/1 01/1 حمایت مالی

 گیریهای برازش مدل اندازهشاخص
CMIN/DF GFI AGFI NFI IFI  CFI 

 
11/1 344/1 513/1 393/1 321/1  324/1 

 

در شکل زیر، تحلیل عاملی موانع مدیریتی 

های توسعه فوتبال قهرمانی زنان و زیر مولفه

مربوط به آن و بارهای عاملی متناظر  هر یک، 

 بطور کلی آورده شده است.

 

 تحلیل عاملی سطح مدیریتی موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران. 1شکل

، بیشترین موانع مدیریتی 4با توجه به شکل 

موجود در فوتبال قهرمانی زنان در بخش اماکن 

(  و 310/1و تسهیالت ورزشی با بار عاملی )

کمترین موانع در بخش حمایت مالی با بار 

 باشد.(، می121/1عاملی )

 

 گیریحث و نتیجهب

این تحقیق با هدف تعیین موانع مدیریتی توسعه 

فوتبال قهرمانی زنان در ایران انجام شد که 

مبانی متغیرها و چارچوب اصلی پرسشنامه مدل 

بوسچر بوده عاملی توسعه ورزش قهرمانی دی3

که با مصاحبه و مبانی تحقیق توسعه و مورد 

اماکن و  بررسی قرار گرفت. این نه بعد شامل

(، حمایت 310/1عاملی )تسهیالت ورزشی با بار 

(، توسعه 539/1ورزشی و شغلی با بار عاملی )

(، 513/1استعدادیابی ورزشی با بار عاملی )
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، 1/(513مشارکت ورزشی با بار عاملی )

(، پژوهش 309/1های ملی با بار عاملی ) رقابت

(، توسعه مربیگری با 341/1علمی با بار عاملی )

(، سازماندهی و سیاستهای 054/1ر عاملی )با

( و حمایت مالی با 015/1ورزشی با بار عاملی )
(، به ترتیب به عنوان موانع 121/1بار عاملی )

مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران 

 شناخته شدند.

های پژوهش مانگونه که در بخش یافتهه

؛ نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مالحظه شد

توجه »طح اماکن و تسهیالت ورزشی گویه در س

با بار « نکردن به زیرساختهای اصلی و مناسب

( به عنوان مهمترین مانع این 530/1عاملی )

سطح شناخته شد. این نتیجه با نتایج تحقیقات 

(، سوتیریادو و 1114زیادی چون اوکلی و گرین )

پوسچر و همکاران (، دی1115همکاران )

( همخوانی 1110ران )( و چاد و همکا1113)

دارد که اماکن و تسهیالت مناسب را از عوامل 

دانند موفقیت و توسعه در ورزش قهرمانی می

ها سهم بسزایی بر چرا که توجه به زیرساخت

موفقیت ورزشکاران دارد و یکی از عوامل مؤثر 

آید. در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می

 مقدار به تواندیم باال تیفیک بای نیتمر التیتسه

 رب و بگذارد ریثأت ناورزشکار تیموفق بری ادیز

 زیآم تیموفق و بهتر عملکردی برا آنهای آمادگ

 بود یانلذا . کند کمک رقابت سطح نیباالتر در

امکانات و تسـهیالت ورزشـی به توجه نکردن 

اسـتاندارد از عـواملی اسـت کـه موجـب کنـدی 

این مشکل  اگر و شودپیشـرفت ورزشکاران می

رسـد کـه بعیـد بـه نظـر مـی ،برطرف نشود

ورزشـکاران بتواننـد بـه باالترین سطح توانمندی 
. با نگاهی (4335)جکسون و پالمر،  خود برسند

هـای قهرمـانی اجمـالی بـه بـولتن مـدال

توان مشاهده کرد که کشـورهای مختلف می

بیشترین افتخارات ملی نصـیب کشـورهایی 

ـده اسـت کـه امکانـات ورزشی مناسب و ش

)الهی و پورآقایی اردکانی،  استانداردتری دارند

هر چند در سالهای اخیر رونـد سـاخت  (.4959
ورزشی رو به رشد بوده است،  امـاکن و فضـاهای

این موضوع که در ساخت اماکن ورزشی مذکور 

المللی رعایت تا چـه حـد اسـتانداردهای بین

چه حد بطور ویژه نیازهای ورزش شده یا تا 

را تأمین کـرده اسـت قابـل تأمل  بانوان قهرمانی

یکی از مهمترین دالیل  نیز است. در حال حاضر

 عـدم توفیـق در اخـذ میزبـانی مسـابقات بـین

المللـی توسط ایران، کیفیت ضعیف اماکن 

)الهی و  ورزشی و استاندارد نبودن آنهاست

بنابراین به نظر (؛ 4959پورآقایی اردکانی، 

ی مناسب و به موقع و رسد بـا اتخاذ راهبرد می

بتوان  کاهش و تعدیل موانع موجود این سطح،

بـه  گـامی رو بهبود و توسعه این مولفهدر مسیر 

 جلـو برداشـت. 

عامل حمایت شغلی و ورزشی گویه  در

نبود حمایت از ورزشکاران )بیمه، حقوق( پس »

به عنوان  310/1ا بار عاملی ب« از دوران قهرمانی

مهمترین مانع این سطح شناخته شد. این نتیجه 

با نتایج دیگر محققان چون اوکلی و گرین 

( و 1113) 42(، بوهلک و همکاران1114)

باشد. (، همسو می1113پوسچر و همکاران ) دی

های مختلف محیطی که ورزشکاران را از جنبه

پس از  )به ویژه آموزش و آمادگی برای زندگی

کند احتماالً موفقیت دوران ورزشی( حمایت می

دهد چرا که حمایت شغلی و ها را افزایش میآن

تواند سهم مؤثری بر عملکرد هر ورزشی می

                                                   
16.Bohlke et al 
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ورزشکار در دوران ورزشی با توجه به اینکه عمر 

باشد به همرا قهرمانی ورزشکاران کوتاه می

داشته باشد. حمایتهای ورزشی و مالی باعث 

های روزمره زندگی هر ورزشکار ش دغدغهکاه

تر به توانند با خیالی آسودهشود و آنان میمی
ورزش بپردازند. از آنجایی که خدمات حمایتی 

تواند سهم مؤثری بر عملکرد هر ورزشکار می

 ورزشکار در زهیانگ جادیا منظور به و داشته باشد

 بهی وربهره و عملکرد بردن باالی برا و

؛ شودیم دادهی تیحما خدمات ورزشکاران

طلبد که با حمایت همه جانبه زنان بنابراین می

های فکری آنها، بستر ورزشکار  و کاهش دغدغه

تا الزم را برای توسعه ورزش آنها فراهم شود 

 بیشتری بتوانند بال غبا فرا بانوان فوتبالیست نیز

 د.بپردازن خود به ورزش قهرمانی

در ن داد که نشا های پژوهشیافته دیگر

سطح توسعه سیستم و شناسایی استعدادهای 

توجهی بـه موضـوع توسـعة کم» ورزشی گویه

« ی فوتبالسطوح پایه باشگاهها فوتبال بانوان در

به عنوان مهمترین مانع این  391/1با بار عاملی 

 43. از نظر دابسون و گوداردسطح شناخته شد

نوع  در ورزش نیز مانند سایر صنایع دو ،(1114)

توان مدت و بلندمدت را می گذاری کوتاهسرمایه

گـذاری روی رشـد و متصور شد که سـرمایه

های مختلف سنی جزء توسعة بازیکنان در رده

هـای بلندمـدت نهادهـای ورزشـی گذاریسرمایه

حال چنانچه این . شودمحسوب می

منـد و گذاری بلندمـدت بـه طـور نظـام سرمایه

کشور انجام  های فوتبالاشگاهبمـداوم توسط 

ای نـه چنـدان دور ورزشـکارانی شـود، در آینـده

                                                   
17 .Dobson & Gddard 

 بسیار با کیفیت برای نظام ورزش قهرمانی

 د.تربیت خواهند ش فوتبال زنان

همانگونه همچنین در بعد مشارکت ورزشی 

عدم تخصیص عادالنة » گویه  که مالحظه شد

منـابع مختلـف فدراسـیونهـا بـین زنـان و 
(، به عنوان 344/1با بار عاملی )« ـردانم

گفتنـی  مهمترین مانع این سطح شناخته شد.

کنندگان و اسـت بـه دلیـل تعـداد شرکت

محدودیتهای مختلف موجود برای مشارکت 

تـوان مفهوم بانوان در فعالیتهای ورزشی نمـی

حضور  عادالنه را بـا برابـری یکسـان دانسـت.

ی از پیکرۀ جامعة ما در بخش مهمزنان به عنوان 

 .عرصة ورزش قهرمانی ضرورتی انکارناپذیر اسـت

بـدیهی است نیمی از استعدادهای جامعه را زنان 

تشکیل میدهند. این موضوع کـه شـرایط 

مختلـف اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و 

مدیریتی کشور تا چه حد شرایط را برای شکوفا 

جای  شدن این اسـتعدادها مهیـاکـرده است،

بسی تأمل دارد، اما به هر حال ایـن موضـوع 

ثابـت شـده اسـت کـه هـر جـا محـیط بـرای 

فعالیتهای اجتماعی زنان مهیاتر شده است، 

با  .قابلیتهای آنان نیز بروز بیشتری داشته است

شود مسئولین اسناد به این نتیجه پیشنهاد می

ریزی مناسب برای مشارکت همه ربط، برنامهذی

 چه هرنبه افراد را فراهم نمایند چرا که جا

 بروز نهیزم باشد شتریبزنان  ورزش در مشارکت

 در بود، خواهد شتریب آنان نیز رشد و استعدادها

 یقهرمان ورزش و توسعه تیتقو موجب جهینت

  .شد خواهد نیز

 نبود» های ملی گویه در سطح رقابت

 رقابتهای سازماندهی برای ملی استراتژی
به  511/1با بار عاملی «  کشور در للیالم بین

 عنوان مهمترین مانع این سطح شناخته شد.
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های اوکلی و گرین این نتیجه با نتایج پژوهش 

(، بیکر و همکاران 1111(، گرین )1114)

( 1115) 45( و سوتیریادو و همکاران1119)

 دری اساس هسته کی رقابتهمخوانی دارد. 

ردن است که . با رقابت کاستی ورزش تیموفق
گیرند. شرکت ورزشکاران در معرض دید قرار می

های ملی نه تنها سطح ورزشکاران در رقابت

دهد بلکه ورزشکاران رقابت را افزایش می

دهد که دار را نیز در معرض دید قرار می آینده

برای تبدیل شدن به ورزشکاران قهرمانی نیاز 

های مختلف و یا شرکت است. برگزاری تورنمنت

کند تا بهتر در آنها به بانوان کمک می

های خود را در مقایسه با رقیبان سنجیده  توانایی

و با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری در 

المللی حضور داشته باشند. مسابقات مهم بین

و افتخاری  (4952پور )محمد تقیهمچنین، 

مرزی را در  برگزاری اردوهای برون(، نیز 4939)

زنان و فوتبال قهرمانی تکواندو پیشرفت ورزش 

 نیز که با نتایج پژوهش حاضر نددانمؤثر می

شود با پیشنهاد می . بنابراینهمخوانی دارد

درگیر کردن ورزشکاران در اردوها و برگزاری 

ای و چندجانبه در طول های منطقهتورنمنت

بستر مناسبی برای توسعه فوتبال قهرمانی سال 

 زنان نیز حاصل شود.
 اولویت» سطح پژوهش علمی گویه  در 

با بار عاملی « علمی تحقیقات به زیاد ندادن

به عنوان مهمترین مانع این سطح  315/1

در جهان امروز، پیشرفت و توسعة  شناخته شد.

کشورها بر مبنای علم و دانش استوار ورزش 

پـژوهش را بایـد مبنای همة تحوالت و  و اسـت

 قتصادی دانسـتحرکتهای اجتماعی، فرهنگی و ا

                                                   
18  . Sotiriadou et al 

 قاتیتحق. از آنجایی که (4953علیزاده و الهی، )

 و زاتیتجه ساخت وی طراح در همی علم

 و هاکیتکنی نهیزم در هم وی ورزش التیتسه

ی آمادگ وی نیتمری هاروش و هاکیتاکت

 ،یوتراپیزیف ،یاهیتغذ ریتداب هم وی جسمان
 ،یروانشناس ،یورزشی پزشک ماساژ،

 بریی بسزا ریتاث کیومکانیبو  یشناس حرکت

ی قهرمان سطح در ژهیو به ورزشکاران عملکرد

ها در صورتی محقق توفیـق در ایـن زمینه، دارد

شود که ساختار پژوهشـی منسـجم بـا می

هـا و راهبردهـای مشخص ایجاد و سیاسـت

دلیل  در سالهای اخیر هر چند به. تقویت شود

در  افزایش دانشـجویان تحصـیالت تکمیلی

گرایشهای مختلف علوم ورزشی پتانسیل باالیی 

هـای ایـن بخش رسـاله  هـا ونامه در پایان

 بسیاری از این پژوهشها بهاما  وجود آمده است به

صورت هدفمند و بـر اسـاس نیـاز انجـام 

 جهت لذا(. 4953علیزاده و الهی، شود ) نمی

 نیبی قوی همکار دیبا ایمزا نیا بهی ابیدست

گردد تا به طبع  برقرار هاونیفدراس و هااهدانشگ

 فوتبالبتواند نقـش تأثیرگـذاری در توسـعة  آن

 د.ایفا کن زنان نیز قهرمـانی

نظـام  عدم» در سطح توسعه مربیگری گویه 

با بار عاملی « نـوین مربیگری در ورزش کشور

به عنوان مهمترین مانع این سطح  521/1

آمد و متخصص از نیروی انسانی کار شناخته شد.

مؤثرترین عوامل ارتقای نظام ورزش قهرمـانی 

عنوان  شود. مربیان بهمی هـر کشـور محسـوب

گران ورزشکاران در  کنندگان و هدایت تربیت

قش بسیار ن (تمـامی سـطوح )مبتـدی تـا نخبـه

کنند. مهمی در توسعة ورزش قهرمانی ایفا می
ای فعلـی تشـکیالت ورزشـی کشـوره  رویکرد

توسعه یافته مبتنی بر آموزش و ارتقای دانش 
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مربیان است؛ از ایـن رو بسـیاری از کشـورها بـه 

بـازنگری نظام آموزشی، ارزیابی و ارتقای مربیان 

(. هـر 4953بیگدلی، انـد )ورزشی خود پرداخته

 دهندۀ تعداد چنـد مطالعـة وضـع موجـود نشان

رزش زیاد افراد دارای مدارک مربیگری در و
میـزان فعـال بودن  در مورد همواره کشور است،

کیفیت حرفهای این افراد تردید وجود  و نیز

رسـد ایجـاد نظـام داشـته اسـت. بـه نظـر مـی

نـوین مربیگری در ورزش کشور بتواند بخشی از 

 د.را از میان بردار فوتبال بانوان مشکالت پیش رو

در سطح سازماندهی و سیاستهای ورزشی  

« های فوتبال زنانمدیریت ضعیف در تیم »ویه گ

به عنوان مهمترین مانع این  512/1 با بار عاملی

سطح برای توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران 

شناخته شدند. این نتیجه با تحقیقات 

(، 1114دانشمندان زیادی چون اوکلی و گرین )

( و 1113(، گرین و همکاران )1111گرین )

( تایید 1113، 1115ان )پوسچر و همکاردی

 وی بدنتیترب تیمسئول کشورها اکثر درشود. می

 که است خاص التیتشک و سازمان کی با ورزش

 هری برا مشخص فیوظا بایی هامجموعه ریز

 فقدان. دارد وجود جامعهی هابخش از کی

ی زیربرنامه وی مشخط نییتعی برای سازمانده

 مشهود کامالً کشور ورزش بخش در منظور نیبد

و این شاید خود ناشی از خالی بودن  است

های ورزشی جایگاه زنان در مدیریت و سیاست

کشور است. در واقع اگر بخواهیم در ورزش 

قهرمانی خود موفق باشیم باید سازماندهی 

 مناسبی در ورزش داشته باشند. 

 نبود»در سطح حمایت مالی گویه 

 فطر از زنان ورزش در مناسب گذاری سرمایه
به  395/1با بار عاملی « خصوصی بخشهای

عنوان مهمترین مانع این سطح شناخته شد. این 

(، 1114نتیجه با نتایج پژوهش اوکلی و گرین )

( همخوانی 1113، 1115پوسچر و همکاران ) دی

امروزه تقریباً تمامی کارشناسان معتقدنـد دارد. 

دولتـی، سـاختار  ایـران از مالکیـت گسـتردۀ

ری بـازار، درونگرایی و تعامل نداشتن با انحصـا
جهان خارج متحمل لطمات فراوانی شده است. 

راه حلی کـه بـرای رفـع این ایرادات ساختاری 

تجویز میشود استقرار ساختار رقـابتی، بـرون 

گرایـی و توسـعة تعامـل بـا اقتصـاد جهانی 

است. چنین اهدافی با گسترش نقـش و جایگـاه 

و قـرار گـرفتن آن بـه عنـوان  بخـش خصوصـی

ترین عنصر در فعالیت بنگاههای اقتصادی اصلی

(. نهادهای 4951زاده، کابلیپذیر است )امکان

ورزش قهرمـانی نیـز بـا تشـکیالت خصوصـی 

تواننـد کـارآیی دوچنـدان داشـته باشـند. مـی

(. بنابراین پیشنهاد 4934الهی و همکاران، )

ستری مناسب برای ترغیب شود با ایجاد ب می

حامیان مالی خصوصی در بخش فوتبال زنان 

زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر آنان، فراهم 

 نمود.

بنابراین نتایج این پژوهش بر توجه به 

ها که یکی از عوامل مؤثر در ارتقای زیرساخت

کیفی اجرای ورزشی و سهم بسزایی بر موفقیت 

بایست قبل از می ورزشکاران دارد تاکید دارد؛ لذا

هر چیز مدیران و تصمیم سازان در راستای 

توسعه فوتبال قهرمانی زنان به بررسی و رفع 

های موجود در این سطح بپردازند. بطور موانع

 دیریتیم سطح عوامل شد انیب که همانطورکلی 

 بای جزئ طور به مواردی اپاره در و کامل طور به

 نییتعی شورزی هایمشخط و هایگذاراستیس

برای توسعه  طیشرا همه کهی صورت در .شوندیم
 خواهند موفقی ورزشکاران باشد،ی مساوورزشی 

یکارآمدتر و مؤثرتری ورزشی هاستمیس که شد
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 نیهم به، باشند داشتهخود  یقهرمان ورزش در 

 سراسر در های ورزشیفدراسیونل است که یدل

 ورزشی ارتقا جهتی هنگفت مبالغ جهان

 واقع در و کنندیم نهیهز خود کشور یقهرمان

 نیب رقابت به ورزش درفوتبال قهرمانی 
شود لذا پیشنهاد می .است شده لیتبد ها ستمیس

داشتن یک سیستم موثر که در آن به عوامل 

سطح مدیریتی فوتبال قهرمانی زنان توجه ویژه 

تواند در توسعه فوتبال قهرمانی زنان شود می

 .ایران مؤثر واقع گردد
 

 منابع
 ( 4931احمدی، سیروس .) بررسی و تعیین

. عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران

 رساله دکترا، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

  افتخاری، عذرا. بنار، نوشین. امامی، مینا و
واکاوی موانع و (. 4931صادقی، منیژه )منصور

چکیده  های توسعــه والیبال زنان ایــران.چالش

انجمن علمی مدیریت همایش ملی  اولیناالت مق

دانشگاه عالمه طباطبائی. تهران. ، ورزشی
 .25-31صص

 ( بررسی موانع توسعه 4939افتخاری، عذرا .)

فوتبال قهرمانی زنان ایران. پایان نامه کارشناسی 
 ارشد. دانشگاه شمال آمل.

 ؛ مظفری، سید امیراحمد؛ عباسی، الهی، علیرضا

العابدین گامه و رضایی، زینشهامت؛ احدپور، هن

راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی (. 4934)
نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره  .ایران

 .99-15، صص 49

 ،موانع و راهکارهـای (. 4953علیرضا ) الهی

توسـعه اقتصـادی صـنعت فوتبـال جمهـوری 
رساله انتشار نیافته دکترای  .اسالمی ایران

ریـزی در ورزش، ت و برنامـهتخصصـی مـدیری

 ی.دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدن

 (. 4959زهرا ) ،علیرضا و پورآقایی اردکانی، لهیا

هـای فوتبـال کشـور بررسی وضعیت استادیوم
نشریه علمی  .در مقایسه با استانداردهای اروپایی

 .29-33، صص 43پژوهشی حرکت، شماره 

 مسعود؛  ؛ نادریان جهرمی،المیری، مجتبی

حسینی، محمدسلطان؛ نصراصفهانی، علیرضا و 
بررسی عوامل موثر  (.4955)رحیمی، محمد 

. هابرحضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه

  .24-39، صص 9مدیریت ورزشی، شماره 

 نظام راهبردی آموزش (. 4953یگدلی، مهدی )ب
سری مقـاالت اولـین  .و ارتقای مربیان انگلستان

یت ورزشی با تاکید بر سند همایش ملی مدیر

چشم انـداز بیسـت سـاله جمهـوری اسـالمی 

 ک.ایـران، تهران، آکادمی ملی المپیک و پارالمپی

 مقایسة (. 4952طهرانی، پروانه ) .محمد ،پورتقی

دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحبنظران در 

مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان 

ن، ناسی ارشد، دانشگاه تهرانامة کارش. پایانکشور
 .39-32 صص

 و هاقوتی بررس. (4951) دیمج، یفراهانی جالل 

ی جهان جام در رانیا فوتبالی مل میتی هاضعف

 جامی برا راهکار ارائه منظور به ،(4335) فرانسه
 صص ،12 شماره حرکت،،  نشریه 1112ی جهان

34-03. 

 ( 4931خلیلی نودهی، سیده لیال .) بررسی

 زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران.مشکالت 
 پرپوزال ارایه شده در دانشگاه گیالن.

 راهنمای (. 4335) راجر جکسون، ریچارد پالمر

، چاپ (4959گروه مترجمـان ) .مدیریت ورزشی

سوم، کمیته ملّی المپیک جمهوری اسالمی 
 .ایران

 بررسی اوقات . (4951)رضایی صوفی، مرتضی

طع متوسطه فراغت دانش آموزان پسرمق

، 423مجله نشاط، شماره  .شهرستان رشت
 ش.نشریه آموزش و پرور
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  ،سید محمد حسین، خوش چهره، محمد، رضوی

(، 4959) حسـن ،اسدی وکاظم نژاد، انوشیروان 
سازی در ورزش با تاکید بر ورزش خصوصی

المپیک،  نشـریه علمـی پژوهشـی .قهرمـانی

 .15شماره 

 سین، هژیری، ، رحیم، عیدی، حنژادیرمضان
. (4939)کاظم، ریحانی، محمد، عسکری، بهمن 

پایدار  اول، انتشارات چاپ. مدیریت ورزش نخبه

 دانشگاه شمال. 

 (. 4953حسین. الهی، علیرضا )علیزاده، محمد
-ریزی راهبردی پژوهشهای حوزه تربیتبرنامه

 .بدنی و علوم ورزشی جمهوری اسالمی ایـران

بدنی و ربیـتطـرح پژوهشـی، پژوهشـکده ت

  .علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ( 4933سجادی، سید نصرااهلل .) بررسی علل

ناکامی تیمهای ملی فوتبال جوانان در مسابقات 

طرح پژوهشی،  .4335-4335 آسیایی

 بدنی و علوم ورزشی، تهران. پژوهشکدۀ تربیت

 زاده، علیرضا عسگری خانقاه، اصغر؛ حسن

. ماهنامه هافوتبال و فردیت فرهنگ (.4954)

 .442-415، صص 43علوم اجتماعی، شماره 

 بررسی جامعه (. 4952نور )وند، علیعلی
گری شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشی

نامه کارشناسی ارشد، پایان .در ورزش فوتبال

 .دانشگاه اصفهان

  ،قاسمی، حمید؛ مظفری، امیر احمد؛ امیر تاش
توسعه ورزش از طریق . (4952)د علی محم

. نشریه پژوهش در علوم تلویزیون در ایران

 .141-111، صص 11ورزشی، شماره 

 سـازی خصوصی(. 4951) زاده، احمدکابلی
تهـران،  .مردمـی؛ کـارآیی همـراه بـا عـدالت

 .پژوهشهای مجلس شورای اسالمیمرکـز 

 مل تجزیه و تحلیل عوا(. 4950) کشکر، سارا

های ورزشی در فعالیت بازدارنده زنان از مشارکت
نامه دکترای، دانشگاه . پایانتفریحی شهر تهران

 تربیت مدرس تهران.

 ( 4953گرین، مایک. هولیهان، باری .)

بندی در توسعه ورزش سیاستگذاری و اولویت
. ترجمه رضا قراخانلو. انتشارات کمیته قهرمانی

 .0ان. ص ملی المپیک جمهوری اسالمی ایر

 ؛ خسروی نژاد، سید محسن منصور، وثوقی

اجتماعی _بررسی عوامل فرهنگی . (4955)
نامه . پژوهشرفتار هیجانی تماشاگران فوتبال

-415، صص 4علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 

412. 

 ( زنان 4332ویک، داک؛ ارولی، لیز .) ،و فوتبال
(، 4955) ترجمه آرش رستگارزاده و عباس ترافی

 ،14ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت، شماره 

 .90-14صص 
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Abstract 

 

Objective: The purpose of this research was an identification of obstacles to 

develoment of women's championship football in Iran. 

Methodology: This study is a descriptive-survey that do it survey form. 
Measuring tool of research is a 9 dimnesions questionnaire Debosscher elite 

sport development and developed by interview and research Foundations. In 

interview section, Statistical population was national coaches, national players 
and woman Expert referees and national players that interview lasted until 

Achieving Saturated. In questionnare section, population was included coaches 

(n=22), Supervisors (n=22), referees (n=22) that samples was equal to 

population. And players of women's football super league (n=150). Method of 
sampling was Purposive sampling. Overally, 152 people as statistical sampling 

selected in this research. Data analysed by using SPSS software (ver: 22) to KS 

statistical tests and Friedman.factor analysis did with Amos 21. 
Results: Results showed that among nine dimensionals of management levels, 

sport facilities was the most importamt obstcle with 0.895 factor loads and 

financial support was the least important with 0.464 factor load barriers in 
women's championship football development. 

Conclusion: regarding to this current results, the most inportant obstcle of 

womens’ championship football was sport facility.According to women's sport 

is at the beginning of the path of development. Therfore in the current situation 
requires to the development of sports facilities and equipment. Although, other 

dimensionals are as development obstcles of womens championship football 

with significant important.but descision makers should pay more attention to 
development of womens championship football based on this this research. 

 

Keywords: Middle levels, Championship football, Development barriers, 
Women. 
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