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چکیده
هدف :این ت حقیق با هدف بررسی موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران انجام شده است.
روششناسی :روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و به صورت میدانی انجام شد .ابزار اندازهگیری تحقیق،
پرسشنامه  3عاملی توسعه ورزش قهرمانی دیبوسچر ( )1112بود ،که با مصاحبه و مبانی تحقیق توسعه پیدا کرد.
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
جامعه آماری شامل مربیان ( 11نفر) ،سرپرستان ( 11نفر) و داوران ( 11نفر) و بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان (401
نفر) میباشند .روش نمونهگیری در بخش داوران ،سرپرستان و مربیان به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری و در
بخش بازیکنان از نوع هدفمند بوده است که بر اساس جدول مورگان ،نمونه آماری انتخاب شدند .در مجموع  401نفر
به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند .در نهایت اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSS 22و بهرهگیری از
آزمونهای آماری کلموگراف-اسمیرنف ،فریدمن و تحلیل عاملی با نرمافزار  AMOS 21مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت..
یافتهها :نتایج نشان داد که از بین نه مولفة سطوح مدیریتی ،بعد اماکن و تسهیالت ورزشی با بار عاملی ،1/530
بیشترین و بعد حمایت مالی با بار عاملی  ، 1/121کمترین موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران را تشکیل دادهاند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،عامل اماکن و تسهیالت ورزشی به عنوان مهمترین مانع مدیریتی توسعه
فوتبال قهرمانی زنان در ایران شناسایی شد .از آنجایی که ورزش زنان در ابتدای مسیر توسعه خود قرار دارد ،در شرایط
فعلی نیاز به توسعهی اماکن و تجهیزات ورزشی میباشد.
واژههان کلیدی :سطوح مدیریتی ،فوتبال قهرمانی ،موانع توسعه ،زنان.
 .4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
 .1استادیار دانشگاه گیالن
 .9استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولOzra.eftekhari@gmail.com :
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مقدمه
امروزه ورزش از ضروریترین نیازها و
اساسیترین نهادهای جوامع بشری به شمار
میآید .گسترش روز افزون ورزش به گونهای
است که میلیونها نفر انسان ،در سراسر جهان از
ورزشکاران ،مربیان ،داوران و مدیران باشگاهها
گرفته تا عکاسان ،خبرنگاران ،دست اندرکاران
مطبوعات ورزشی و دیگر رسانههای گروهی،
همه و همه در فعالیتهای ورزشی مشغول به
کارند .در این میان بیشک فوتبال
پرطرفدارترین ،پربینندهترین و هیجانانگیزترین
رشته ورزشی در جهان محسوب میشود و در
همین زمینه کشور ما نیز از این قاعده مستثنا
نیست (المیری و همکاران4955 ،؛ وثوقی و
همکاران4955 ،؛ و علی وند .)4952 ،امروزه
تمام کشورها دریافتهاند که توسعة ورزش
قهرمانی و بهرهگیری از مزایای مستقیم و غیر
مستقیم آن بدون برنامهریزی و سیاست گذاری
مناسب میسر نخواهد شد (رمضانینژاد.)4931،
بررسی جایگاه زنان در فوتبال ،امروزه به یکی از
پژوهشهای مهم در حوزههای مختلف اندیشه و
علوم اجتماعی تبدیل شده است هر چند در
دورههای مختلف ،توانایی زنان در ورزش فوتبال
چندان شناخته شده نبود اما امروزه حضور زنان
در فوتبال ،توجه همگان را به خود معطوف کرده
است ،به طوری که طی سالهای متمادی،
سرعت پیشرفت ،ارتقای سطح فعالیت و عملکرد
فوتبال زنان بسیار چشمگیر بوده است (عسگری
خانقاه .)4952 ،حضور زنان به عنوان بخش
مهمی از پیکره جامعه ما در عرصه ورزش
قهرمانی ضرورتی انکار ناپذیر است و در سه دهه
اخیر نیز فرصتهای فراوانی برای پرداختن به
ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است ،اما باز
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فاصله بین ورزش زنان و مردان زیاد میباشد و
ورزش قهرمانی زنان با مشکالت و
محدودیتهای متعددی مواجه است که در این
ارتباط میتوان تبعیض بین زنان و مردان در
تسهیالت (کیم  ،)1141 ،4مشکالت اقتصادی
(رضایی صوفی ،)4951 ،کمبود پوشش شبکه-
های خبری و رسانهها از ورزش قهرمانی زنان
بخصوص فوتبال زنان نسبت به فوتبال مردان ،و
غیره را نام برد .با وجود اینکه پیشرفت و کامیابی
ورزش قهرمانی در سده حال تا اندازه زیادی به
نقش رسانه گره خورده است و رسانهها در مورد
ترویج و هم سرمایهگذاری ورزش قهرمانی ایفای
نقش کردهاند ،اما بین پوشش خبری ورزش زنان
و مردان تبعیض قائل می شوند (خلیلی)4931 ،
و حامیان مالی تمایل کمی به حمایت از ورزش
زنان دارند .در همین راستا قاسمی و همکاران
( ،)4952نیز در تحقیق خود ضمن تایید نقش
تلویزیون در توسعه ورزش به ویژه ورزش
قهرمانی ،بیان میدارند یکی از مهمترین دالیل
مشکالت در برخی از مولفههای ورزشی بی
توجهی رسانهها بخصوص تلویزیون میباشد .از
آنجایی که فوتبال یکی از پرجاذبهترین و
پربینندهترین ورزشها در کشور ما میباشد ،لذا
رسانهها هم میتوانند همچون عضوی بزرگتر از
یک خانواده عمل کنند ،و تاثیری شگرف بر
تغییر نگرش افراد یک جامعه برای ارتقا و توسعه
فوتبال زنان داشته باشند اما در بخش زنان در
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
مشکلهای بازدارندهی قابل مالحظه و نگران

1. kim
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کنندهای است .هر چند در طرح جامع ورزش
کشور و در بخش ورزش قهرمانی تالشهایی
صورت گرفته و به مواردی از قبیل استعدادیابی،
مربیگری ،و فرصتهای رقابتی اشاره شده ،با
وجود این باید اذعان کرد که با توجه به حرفهای
شدن لیگ ایران و توسعه فوتبال در باشگاهها،
متأسفانه اولویتبندی دقیقی از موانع مدیریتی
توسعه فوتبال قهرمانی زنان در کشور وجود
ندارد و به همین دلیل ساالنه بخش قابل توجهی
از منابع مادی و معنوی به هدر میرود (افتخاری
و همکاران .)4931 ،بنابراین فوتبال قهرمانی نیز
مانند هر نظام دیگری نیازمند تدوین اهداف
کالن ،راهبردها و برنامههای عملیاتی است تا
ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتوان از هرگونه
دوبارهکاری ،بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع
مالی ،انسانی و فیزیکی اجتناب ورزید .بنابراین
امروزه برای توسعه در بخش فوتبال زنان و زیر
پوشش قرار دادن آنان ،باید به طور اساسی
کوشید .یعنی برنامهریزی برای فوتبال زنان
همچون مردان باید به عنوان طرح ملی یا بخش
عمده ای از طرح جامع ورزش در نظر گرفته شود
تا برنامهای مدون و همه جانبه منطبق با شرایط
کشور ،عالیق زنان ،وضعیت اقتصادی و
ارزشهای حاکم بر جامعه تدوین و اجرا شود
(کشکر .)4950 ،روند صحیح حرکت در راستای
ارتقای سطح ورزش قهرمانی میتواند متضمن
ارائة راهکارها برای پیشرفت آن ورزش و
همچنین شناسایی مشکالت و موانع پیش روی
آن ورزش باشد به همین دلیل هر ساله سعی
میشود بودجه قابل توجهی به ورزش قهرمانی
اختصاص داده شود ،اما با وجود این در ایران،
بیشتر فعالیتها و برنامهها بدون در نظر داشتن
اهداف منطقی به اجرا گذاشته میشوند و تحقق
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آرزوهای بزرگ به صورت تصادفی و سلیقهای
دنبال میشود (گرین .)1110 ،4
با رشد روزافزون فوتبال و پیشرفت و توسعه این
ورزش در ایران؛ همچنین راهیابی تیم مردان به
مسابقات جام جهانی در سال  4939برای
چندمین بار ،و عدم موفقیتهای چشمگیر
فوتبال زنان در میادین بینالمللی ،ضروری است
بیش از پیش در جهتدهی برنامههای آتی در
فوتبال بانوان دقت الزم مبذول گردد ،تا بتوان
پیشرفت فوتبال بانوان و توسعه آن را در تمام
زمینههای کاربردی تسهیل نمود .هر چند در
طرح جامع ورزش کشور و در بخش ورزش
قهرمانی زنان تالشهایی صورت گرفته و به
مواردی از قبیل استعدادیابی ،مربیگری ،و
فرصتهای رقابتی اشاره شده ،اما اولویتبندی
دقیقی وجود ندارد ،یا اگر در طرح جامع ورزش
کشور به آن پرداخته شده است ،مورد توجه قرار
نمیگیرد (افتخاری و همکاران ،)4931 ،بلکه
فعالیتها و برنامهها ،بدون چشم انداز روشن و
منطقی که در سطح ملی پذیرفته شده باشند ،به
اجرا گذاشته میشوند و تحقق آرزوهای بزرگ به
صورت تصادفی و سلیقهای تعقیب میشوند
(خلیلی .)4931 ،به طور کلی عوامل بسیاری
وجود دارند که باعث موفقیت و توسعه ورزش در
سطح قهرمانی میشوند .طبقهبندی این عوامل
بسیار دشوار است ،زیرا عملکردهای عالی در
ورزش ،ترکیبی از کیفیتهای ژنتیکی ،شرایط
محیطی و جسمانی افراد است (دیبوسچر و
همکاران  .)1112 ،1چنانچه فاکتورهای اساسی
به گونه ای مناسب شناسایی گردند ،از طریق
صرف زمان و انرژی کمتر ،مدیران و برنامهریزان
1. Green
2. De Bosscher et al.
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می توانند نیل به توسعه موفقیت فوتبال یک
کشور را هدفمند کنند تا با هزینه بهینه بهترین
عملکرد را از مربیان ،بازیکنان و مسئولین انتظار
داشته باشیم .موارد مذکور محققان را بر آن
داشت تا با بررسی همه جانبه نظر مربیان،
سرپرستان ،بازیکنان و داوران حاضر در لیگ
برتر فوتبال بانوان ایران و مرور مبانی نظری و
پیشینه پژوهش ،موانع مدیریتی موجود در
فوتبال زنان را برای ارتقای سطح قهرمانی این
رشتة ورزشی شناسایی کرده و از این طریق با
ارائة پیشنهادهای عملیاتی ،به پیشرفت فوتبال
زنان در کشور کمک کنند .سؤال اصلی این
پژوهش این است که چه موانع مدیریتی در
توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران تاثیرگذار
میباشند و سپس با اولویتبندی هر یک از آنها
میزان اهمیت نسبی هر کدام را مشخص نماییم.
تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است
که در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده در
حوزه مذکور اشاره خواهد شد .رضایی (،)4951
با بررسی نتیجه برخی از پژوهشها بیان میدارد
که یکی از مشکالت جدی ورزش بانوان را باید
تعداد اندک زنان در پستهای مربیگری و
مدیریت ورزش دانست و مشکل دیگر؛ فقدان
الگوهای مشخص و عینی از زنان مربی و مدیر
در قلمرو ورزش است که عالقهمندان به این بُعد
از تخصص ورزش را با مشکل مواجه میسازد.
سجادی ( ،)4933در پژوهشی علل ناکامی
تیمهای فوتبال جوانان ایران در مسابقات
قهرمانی جوانان آسیا طی  11سال (-4335
 ) 4335را بررسی کرد .برخی نتایج حاکی از آن
بود که عدم امنیت شغلی مربیان ،عدم
بهرهگیری از مشاوران علمی و کادر پزشکی در
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کنار تیم ،اشکال در برنامهریزی ،سازماندهی و
تدارک فدراسیون فوتبال و وجود مشکالت فنی،
از مهمترین عوامل ناکامی بودهاند .جاللی
فراهانی ( ،)4951نیز در تحقیق خود بیان می-
کند که چنانچه خواهان استمرار موفقیت تیم
ملی فوتبال در مجامع ملی هستیم باید در هر
یک از این مقوالت (مدیریت و تشکیالت بودجه
و امکانات ،برنامهریزیهای فوتبال ،مربیان و
پوشش رسانهای و مطبوعاتی) به چاره اندیشی
اساسی بپردازیم .احمدی ( ،)4931در پایاننامه
خود تحت عنوان "بررسی و تعیین عوامل
اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران" از
ماگویر  ،)4333( 4نقل میکند که تعدادی از
عوامل اصلی که برای توسعه فوتبال الزم و
ضروری هستند عبارتند از :استعدادیابی درست،
روشهای مربیگری و تمرین و دانش عمیق
پزشکی ورزشی و علوم ورزشی .همچنین گرین
( ،)1111در مقالهای تحت عنوان اولویتهای
سیاستگذاری در ورزش زنان انگلستان ،عوامل
اثر گذار بر ورزش زنان را افزایش کمی و کیفی
تسهیالت و امکانات ورزشی ،مربیان سطح باال،
دسترسی به شیوههای علمی و پزشکی،
بازیهای تدارکاتی ،نقش مؤسسات آموزشی در
پرورش ورزشکاران زن ،تأسیس مدارس
مخصوص ورزش جوانان ،استخدام مربیان تمام
وقت و تأسیس آکادمی ورزش قهرمانی زنان
ذکر کرد .گارسیا و همکاران  ،)1113( 1در
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت فوتبال کشورها،
تأثیر نسبی رسانهها را بیشتر از هر عامل دیگر بر
موفقیت ورزشی کشورها ذکر کردهاند .گولد و

3. Maguir
4. Garcia et al
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همکاران  ،)4333( 4در تحقیق خود تحت عنوان
ارزیابی استراتژیهای اثرگذار بر عملکرد
ورزشکاران زن دریافتند که مربیان یکی از
مهمترین عوامل موفقیت میباشند .کوپر و
استرکین  ،)1114( 1در تحقیق خود نیز به نقش
رسانهها اشاره و بیان میکند رسانهها نقش بسیار
9
مهمی در توسعه ورزش دارند .بیکر و همکاران
( ،)1119در بررسی عوامل اثرگذار بر موفقیت
ورزش به این نتیجه رسیدند که رقابت و
رویدادها هسته اصلی موفقیت در ورزشهایی
1
مانند فوتبال هستند .کراوفورد و همکاران
( ،)1115در بررسی عوامل و مشکالت
ورزشکاران قهرمان زن معلول کنیا  3عامل اصلی
که مدیران و ورزشکاران معلول به عنوان موانع با
آن مواجه بودند را چنین ذکر کردند :نگرش
منفی به افراد معلول و ناتوان جسمی در جامعه،
کمبود مربی و مشکالت مربیگری در بخش زنان،
مشکل دسترسی و استفاده از تسهیالت و
تجهیزات ورزشی ،تسهیالت ناکافی ،مشکالت
جابهجایی (حمل و نقل) ورزشکاران ،عالئق
نژادی (تبعیض نژادی) و عدم حمایت مالی تیم
بانوان .دیبوسچر و همکاران ( ،)1113در بررسی
رابطه بین سیستمهای توسعه ورزش قهرمانی و
موفقیت در رقابتهای بینالمللی بین  2کشور
ایتالیا ،انگلستان ،کانادا ،نروژ ،بلژیک و هلند بیان
کردند که بعضی از عوامل درکشورهای موفق
شامل ایتالیا ،انگلیس ،هلند ،از قبیل منابع مالی،
حمایت ورزشی و شغلی ،تسهیالت تمرینی و
مربیگری از اولویت باالتری نسبت به سایر عوامل

1. Gould et al.
2. Kuper & Sterken
3. Baker et al
4. Crawford et al.
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برخوردار بودند .اوکلی و گرین  ،)1114( 0نیز
برخی عواملی را که میتوانند در پیشرفت و
موفقیت ورزشی برای همه کشورها تقریباً یکسان
باشند شناسایی کردند برخی از این عوامل
عبارتند از -4 :سادگی مدیریت  -1سیستم
آماری مناسب برای شناسایی ،کنترل و نظارت
بر پیشرفت استعدادهای ورزشی  - 9فراهم
نمودن خدمات ورزشی برای تمام اعضای تیم -1
تسهیالت ویژه و توسعه یافته با اولویت استفاده
برای ورزشکاران قهرمانی.
از آنجایی که فوتبال از رشتههای پرطرفدار در
دنیا میباشد و جایگاه ویژهای نزد ورزش دوستان
دارد از این رو بسیاری از کشورها در تالشند تا با
برنامه ریزی و سازماندهی مطلوب ،موانع پیش
روی توسعه ورزش در جامعهی خود را جهت
پیشرف روزافزون ،از میان بردارند و با توجه به
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
میرسد .با توجه به مباحث مطرح شده محقق
در نظر دارد با استفاده از نظرات سرپرستان،
داوران و بازیکنان و مربیان به عنوان هسته اصلی
فوتبال قهرمانی زنان به این سئوال پاسخ دهد
که موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان
در ایران چه عواملی هستند و سپس با
اولویتبندی آنها میزان اهمیت نسبی هر کدام
را مشخص نماید.

5. Oakley & Green
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق
از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به لحاظ ویژگی
در نحوه جمعآوری اطالعات ،از نوع توصیفی-
پیمایشی می باشد که به صورت نظرخواهی و به
شکل میدانی انجام گرفته است .در این تحقیق در
دو بخش به جمعآوری اطالعات اقدام شده است.
در مرحله اول در زمینه جمعآوری اطالعات
تئوریک و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانهای،
اینترنت ،مقاالت و پایان نامههای مرتبط با موضوع
و در مرحله بعد از پرسشنامه محقق ساخته ،جهت
جمعآوری دادهها استفاده گردیده است .پرسشنامه
مورد استفاده در این تحقیق حاوی  13سوال
میباشد که با متغیرهای (حمایت مالی ،ساختار و
سازماندهی سیاستهای ورزش ،میزان مشارکت
ورزشی ،استعدادیابی ،حمایت ورزشی ،اماکن و
تسهیالت ،تدارک مربیان و توسعه مربیگری،
رقابتهای ملی و تحقیقات علمی) نامگذاری گردید
که جهت طراحی آن ابتدا بر اساس مطالعات مبانی
نظری و مقاالت متعدد علمی و جمعبندی و
نتیجهگیری آنها ،فهرستی از مهمترین موانع
مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در نه بعد از
مدل نهگانه ورزش قهرمانی دیپوسچر ()1112
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
بازبینی و تایید روایی آن توسط  44نفر از اساتید
مجرب در زمینه مدیریت ورزشی و تعیین پایایی
آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان ،%31
پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به آمار
ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال ،جامعه آماری
تحقیق حاضر شامل مربیان و سرپرستان شاغل در
لیگ برتر (11نفر) ،بازیکنان (401نفر) و داوران
لیگ برتر فوتبال بانوان (11نفر) میباشند .روش
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نمونهگیری در این پژوهش از نوع هدفمند بوده
است .به طوری که نمونه آماری در نظر گرفته شده
در بخش داوران ،سرپرستان و مربیان به صورت
تمام شمار و برابر با جامعه آماری و در بخش
بازیکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه
مورگان 415 ،نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .در مجموع  421پرسشنامه در میان نمونه
آماری توزیع گردید که از این میان 490
پرسشنامه عودت داده شد که  1پرسشنامه به دلیل
مخدوش بودن مورد استفاده قرار نگرفته و مابقی
جهت سازماندهی و تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده وارد نرم افزار اس پی اس اس،
ورژن  14گردید .به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات از آمار توصیفی نظیر (فراوانی ،حداقل،
حداکثر ،میانگین و انحراف استاندارد) جهت
توصیف متغیرها ،گویهها و شاخصها استفاده شد و
در سطح آمار استنباطی از تکنیک آماری
کلموگراف-اسمیرنف برای تعیین وضعیت طبیعی
بودن دادهها استفاده گردید و به منظور
اولویتبندی موانع از تحلیل عاملی با نرم افزار
 Amos2و برای تفاوت بین موانع از آزمون
فریدمن استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
از مجموع  494نفر نمونه تحت بررسی در
تحقیق حاضر ،سرپرستان با میانگین سن 99/1
بیشترین و بازیکنان با میانگین سنی 11/1
پایین ترین گروه سنی را تشکیل می دادند .در
بخش بازیکنان از  31نمونه آماری 5 ،نفر (5/04
 )%دانش آموز 13 ،نفر ( )% 15/31دیپلم40 ،
نفر ( )% 40/30فوق دیپلم 90 ،نفر ()% 95/19
لیسانس 3 ،نفر ( )% 3/03فوق لیسانس و باالتر
بودند .در بخش مربیان از  40نمونه آماری1 ،
نفر ( )% 49/9دیپلم 1 ،نفر ( )% 12/3فوق
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دیپلم 2 ،نفر ( )% 11لیسانس و 9نفر ()% 11
فوق لیسانس و باالتر بودند .در بخش سرپرستان
از  3نمونه آماری 9 ،نفر ( )% 11/50فوق دیپلم،
 9نفر ( )% 11/50لیسانس و  4نفر ()% 41/9
فوق لیسانس و باالتر بودند .در بخش داوران ،از
 40نمونه آماری 9 ،نفر ( )% 11دیپلم 9 ،نفر
( )% 11فوق دیپلم 1،نفر ( )% 13/3لیسانس و 0
نفر ( )% 99/9فوق لیسانس بودند .نتایج نشان
داد در میان بازیکنان و مربیان مدرک تحصیلی
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
شغل ورزشی نشان میدهد که از مجموع 494
نمونه آماری تحت بررسی  31نفر ( )% 34/30از
پاسخ دهندگان بازیکن 3 ،نفر ()% 0/90
سرپرست و سهم مربیان و داوران هر کدام 40
نفر ( )%44/10بودند .نتایج مربوط به سابقه
فعالیت در لیگ نشان داد که از مجموعه 494
نمونه آماری تحت بررسی ،بیشترین پاسخ
دهندگان ( ) %13دارای سابقه  1تا  9سال
فعالیت در لیگ و کمترین پاسخ دهندگان
( )41/3دارای فعالیت  41سال و باالتر بودند.
نتایج آزمون فریدمن در جدول  ،4نشان میدهد
که تفاوت معنیداری در میانگین رتبه بعد
اماکن و تسهیالت ورزشی وجود ندارد؛ زیرا سطح
معنی داری  P> 1/45است که از سطح خطای
 P>1/10بیشتر است .به عبارت دیگر تفاوت
معنیداری بین گویهها وجود ندارد همچنین بر
اساس نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه « توجه
نکردن به زیرساختهای اصلی» بیشترین
تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال
بانوان در این بعد را دارا میباشد .شاخصهای
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برازش ،4IFI ،3NFI ،2AGFI ،1GFI
0 CFIبزرگتر از  ،1/3است که اعتبار این مدل را
تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی
از برازش دست یافته است.

)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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جدول .1نتایج آزمون فریدمن در سطح اماکن و تسهیالت به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر

موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح اماکن و تسهیالت ورزشی

میانگین رتبه

توجه نکردن به زیرساختهای اصلی

Chi

Df

Sig

بار عاملی

9

1/531

عدم تخصیص عادالنهی امکانات

9/ 13

1/532

نبود دسترسی آسان به تسهیالت تمرینی

1/ 50
1/ 35

مطلوب نبودن وضعیت باشگاهها
کمبود تجهیزات و زیرساختهای ورزشی

1/519
1

44/ 53

1/ 45

1/515
1/905

1/ 31

شاخصهای برازش

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

مدل اندازهگیری

4/130

1/350

1/301

1/352

1/333

1/333

همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول ،1
نشان میدهد که تفاوت معنیداری در میانگین
رتبههای سطح استعدادیابی وجود دارد؛ زیرا
سطح معنیداری  P> 1/114است که از سطح
خطای  P>1/10کمتر است .به عبارت دیگر
تفاوت معنیداری بین گویهها وجود ندارد
همچنین بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده،
گویه « کمتوجهی بـه توسـعة فوتبال بانوان در

سطوح پایه باشگاههای فوتبال » بیشترین
تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال
بانوان در این بعد را دارا میباشد .شاخصهای
برازش  ،CFI ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFIبزرگتر
از  ،1/3است که اعتبار این مدل را تأیید کردند
در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی از برازش
دست یافته است.

جدول .2نتایج آزمون فریدمن در سطح استعدادیابی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح استعدادیابی

میانگین رتبه

Chi

Df

Sig

بار عاملی

کمتوجهی بـه توسـعة فوتبال بانوان در سطوح پایه باشگاههای فوتبال

1/ 34

1/391

نداشتن سیستم استعدادیابی درست
نبود برنامهریزی جامع شناسایی استعدادهای جوان

1/ 02
1/ 50

1/551
1/513

9/ 34

نبود کمپهای تمرینی
نبود مدارس حرفهای فوتبال

1/ 34

فقدان کمیت و کیفیت کالسهای آموزشی
نبود نظام جامع شناسایی و پرورش استعدادها
شاخصهای برازش
مدل اندازهگیری

1/114

1/ 11

1/591
1/543

19/ 39

3

1/514
1/341

1/ 03

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

1/243

1/311

1/533

1/303

1/339

1/339

در ادامه نتایج آزمون فریدمن در جدول ،9نشان
میدهد که تفاوت معنیداری در میانگینهای رتبه

گویههای سطح حمایت مالی وجود دارد؛ زیرا سطح
معنیداری  P> 1/114است که از سطح خطای
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شاخصهای برازش ،NFI ،AGFI ،GFI
 ،CFI ،IFIبزرگتر از  ،1/3است که اعتبار این
مدل را تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح
مطلوبی از برازش دست یافته است.

 P>1/10کمتر است  .همچنین بر اساس نتایج
بارعاملی گزارش شده ،گویه «نبود سرمایهگذاری
مناسب بخشهای خصوصی در ورزش زنان»
بیشترین تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه
فوتبال بانوان در این بعد را دارا میباشد.

جدول .3نتایج آزمون فریدمن در سطح حمایت مالی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح حمایت
مالی

میانگین رتبه

نبود سرمایهگذاری مناسب بخشهای خصوصی در ورزش زنان
نداشتن حامی مالی در فوتبال زنان

9/ 11
9/ 12

کمبود میزان بودجه و اعتبارات تخصیصی

9/ 10

مدیریت بازاریابی ضعیف درحیطه فوتبال زنان

1/ 25

عدم تبلیغات کافی برای توسعه فوتبال زنان
شاخصهای برازش
مدل اندازهگیری

Chi

Sig

df

بار عاملی
1/315
1/311

1/114

11/ 11

1/393
1/331

1

1/ 32

CMIN/DF
1/304

1/232
AGFI
1/323

GFI
1/320

IFI
1/355

NFI
1/351

CFI
1/355

بیشترین تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه
فوتبال بانوان در این بعد را دارا میباشد.
شاخصهای برازش ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFI
 ،CFIبزرگتر از  ،1/3است که اعتبار این مدل را
تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی از
برازش دست یافته است.

همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول  ،1نشان
میدهد که تفاوت معنیداری در میانگینهای رتبه
گویههای سطح حمایت شغلی وجود دارد؛ زیرا
سطح معنیداری  P> 1/114است که از سطح
خطای  P>1/10کمتر است .همچنین بر اساس
نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه « نبود حمایت از
ورزشکاران (بیمه ،حقوق) پس از دوران قهرمانی»
جدول .4نتایج آزمون فریدمن در سطح حمایت شغلی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح حمایت شغلی

میانگین رتبه

نبود حمایت از ورزشکاران (بیمه ،حقوق) پس از دوران قهرمانی
پایئن بودن میزان قراردادهای بازیکنان

9/ 10
9/ 93

حمایتهای مالی از ورزشکاران نخبه فقط در مدت زمان قرارداد با باشگاه

1/ 35

کمبود حمایت رقابتی و آموزشی

1/ 51

اختصاص زمانهای نامناسب برای تمرین

1/ 31

Chi

df

Sig

بار عاملی
1/310
1/521

10/ 32

1/114
1

1/303
1/300
1/291

شاخصهای برازش

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

مدل انداز گیری

9/305

1/313

1/314

1/300

1/323

1/322
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تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال بانوان
در این بعد را دارا میباشد .شاخصهای برازش
 ،CFI ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFIبزرگتر از
 ، 1/3است که اعتبار این مدل را تأیید کردند در
نتیجه این مدل به سطح مطلوبی از برازش دست
یافته است.

دیگر نتایج آزمون فریدمن در جدول  ،0نشان
میدهد که تفاوت معنیداری در میانگینهای رتبه
گویههای سطح توسعه مربیگری وجود دارد؛ زیرا
سطح معنی-داری  P> 1/114است که از سطح
خطای  P>1/10کمتر است .همچنین بر اساس
نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه « عدم نظـام
نـوین مربیگری در ورزش کشور» بیشترین
جدول .5نتایج آزمون فریدمن در سطح توسعه مربیگری به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح توسعه
مربیگری
عدم نظـام نـوین مربیگری در ورزش کشور
کمبود مربیان آکادمیک و حرفه ای در فوتبال زنان
نبود الگوسازی خوب برای مربیان جوانتر
عدم اعزام مربیان زن به کالسهای آموزشی برون مرزی
شاخصهای برازش
مدل انداز گیری

CMIN/DF
2/144

همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول  ،2نشان
میدهد که تفاوت معنیداری در میانگینهای رتبه
گویههای سطح مشارکت ورزشی وجود ندارد؛ زیرا
سطح معنیداری  P> 1/031است که از سطح
خطای  P>1/10بیشتر است .همچنین بر اساس
نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه « عدم تخصیص
عادالنة منـابع مختلـف فدراسـیونهـا بـین زنـان و

میانگین
رتبه

df

Chi

1/10
9/15
9/19

Sig

بار عاملی
1/521
1/333
1/312

1/114

1/32
GFI
1/305

19/15

1

AGFI
1/334

NFI
1/309

1/394
CFI
1/321

IFI
1/321

مـردان » بیشترین تاثیرگذاری را به عنوان موانع
توسعه فوتبال بانوان در این بعد را دارا میباشد.
شاخصهای برازش ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFI
 ،CFIبزرگتر از  ،1/3است که اعتبار این مدل را
تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی از
برازش دست یافته است.

جدول .2نتایج آزمون فریدمن در سطح مشارکت ورزشی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح مشارکت ورزشی
عدم تخصیص عادالنة منـابع مختلـف فدراسـیونهـا بـین زنـان و مـردان
کمبود فرهنگسازی و یافتن الگوهای ورزشی مناسب
نبود همکاری الزم فدراسیون و هیاتها با آموزش و پرورش

میانگین
رتبه
1/ 30
1/ 34

اهمیت ندادن به مسابقات فوتبال دختران در مدارس
نبود تیمهای پایه فوتبال زنان در ردههای مختلف سنی

9/ 15

شاخصهای برازش
مدل اندازهگیری

4/043

1/344
1/319

1/ 39
9/ 44

CMIN/DF

Chi

Df

Sig

GFI
1/351

بار عاملی

1/031

1/ 31

1/339
1/213

1

1/213
AGFI

NFI

IFI

CFI

1/391

1/351

1/330

1/330

عذرا افتخاری ،حمیدرضا گوهررستمی ...
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در ادامه نتایج آزمون فریدمن در جدول ،3
نشان میدهد که تفاوت معنیداری در میانگین-
های رتبه گویههای سطح پژوهش علمی وجود
ندارد؛ زیرا سطح معنیداری P> 1/ 412است که
از سطح خطای  P>1/10بیشتر است .همچنین
بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه «
اولویت ندادن زیاد به تحقیقات علمی در زمینه

فوتبال » بیشترین تاثیرگذاری را به عنوان موانع
توسعه فوتبال بانوان در این بعد را دارا میباشد.
شاخصهای برازش ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFI
 ،CFIبزرگتر از  ،1/3است که اعتبار این مدل را
تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی
از برازش دست یافته است.

جدول .3نتایج آزمون فریدمن در سطح پژوهش علمی به همراه متغیرهای سازنده و بارهای عاملی متناظر
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح پژوهش علمی

میانگین رتبه

Df

Chi

بار عاملی

Sig

اولویت ندادن زیاد به تحقیقات علمی در زمینه فوتبال

1/ 51

1/315

عدم استفاده مناسب از روش علمی جهت استعدادیابی

9/ 19

1/544

ضعف در همکاری بین دانشگاهها و مراکز ورزشی

1/ 55

عدم شرکت منظم مربیان ،مدیران در کنفرانسها

9/ 44

1/412
3/ 45

1/344

1

1/033

شاخصهای برازش

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

مدل اندازهگیری

1/123

1/333

1/333

1/333

1/315

1/353

همچنین نتایج آزمون فریدمن در جدول ،5
نشان میدهد که تفاوت معنیداری در
میانگینهای رتبهی گویههای سطح رقابتهای
ملی وجود ندارد؛ زیرا سطح معنیداری 1/119
> Pاست که از سطح خطای  P>1/10کمتر
است .همچنین بر اساس نتایج بارعاملی گزارش
شده ،گویه « نبود یک استراتژی ملی برای

سازماندهی رقابتهای بینالمللی » بیشترین
تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه فوتبال
بانوان در این بعد را دارا میباشد .شاخصهای
برازش  ،CFI ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFIبزرگتر
از  ،1/3است که اعتبار این مدل را تأیید کردند
در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی از برازش
دست یافته است.

جدول . 5نتایج آزمون فریدمن برای موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در سطح رقابتهای ملی
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح رقابتهای ملی
نبود یک استراتژی ملی برای سازماندهی رقابتهای بینالمللی
عدم هماهنگی بین حضور تیمهای فوتبال زنان در مسابقات بینالمللی
با نیازهایشان
عدم میزبانی رویدادهای بینالمللی در کشور
عدم حضور زنان فوتبالیست در تیمهای خارجی

میانگین
رتبه

Chi

Df

Sig

بار
عاملی
1/511

1/22
9/ 11

1/119

49/ 12

9/ 49

1/339
1/332

1

1/251

9/ 41

شاخصهای برازش

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

مدل انداز گیری

1/114

4/111

1/333

4/111

4/113

4/111
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بیشترین تاثیرگذاری را به عنوان موانع توسعه
فوتبال بانوان در این بعد را دارا میباشد.
شاخصهای برازش ،IFI ،NFI ،AGFI ،GFI
 ،CFIبزرگتر از  ،1/5است که اعتبار این مدل را
تأیید کردند در نتیجه این مدل به سطح مطلوبی
از برازش دست یافته است.

نتایج آزمون فریدمن در جدول  ،3نشان میدهد
که تفاوت معنیداری در میانگینهای رتبه گویه-
های سطح ساختار و سیاست های ورزشی وجود
دارد؛ زیرا سطح معنیداری  P> 1/114است که
از سطح خطای  P>1/10کمتر است .همچنین
بر اساس نتایج بارعاملی گزارش شده ،گویه
«مدیریت ضعیف در تیمهای فوتبال زنان »

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

موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان درسطح ساختار و سیاستهای
ورزشی

Chi

Df

Sig

بار عاملی

مدیریت ضعیف در تیمهای فوتبال زنان
نبود برنامه استراتژیک برای جذب و فروش بازیکن

0/ 40
2/ 44

فقدان نظام شایسته ساالری در تعیین مدیران زن

0/ 42

1/543

کارآمد نبودن و تغییر مکرر مدیریت ورزش کشور

0/ 10

1/352

عدم استمرار حضور مربیان برجسته در تیم ملی زنان

1/512
1/593

0/ 03

عدم هماهنگی مناسب و وحدت سیاستگذاری سازمانهای مختلف ورزش

1/ 39

کشور
اجرای سیاست خصوصیسازی در ورزش به شیوه نامناسب

1/334
02/ 01

3

1/114

0/ 29
2/02
GFI
1/312

عدم فرهنگسازی در باشگاهها برای حمایت تیم بانوان
CMIN/DF
شاخصهای برازش
1/251
مدل اندازهگیری

در جدول  ،41نیز میانگین رتبههای کل ابعاد موانع
توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران به همراه
شاخصهای برازش هر یک از آنها گزارش شده
است .که بعد اماکن و تسهیالت با باالترین بار

1/310
1/221

AGFI
1/531

NFI
1/303

IFI
1/351

1/214
CFI
1/351

عاملی و بعد حمایت مالی با کمترین بار عاملی به
ترتیب بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در موانع
توسعه فوتبال بانوان ایران دارا میباشند.

جدول .11آزمون فریدمن ،شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و بار عاملی برای سطح مدیریتی موانع توسعه فوتبال قهرمانی زنان در
ایران
موانع مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان در ایران

میانگین رتبه

Chi

Df

Sig

بار عاملی

اماکن و تسهیالت

1/ 14

1/530

حمایت ورزشی و شغلی

1/ 21

1/539

شناسایی استعدادهای ورزشی

5/ 12

1/543

مشارکت ورزشی

9/ 01

1/333

رقابتهای ملی

1/ 15

1/309
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عذرا افتخاری ،حمیدرضا گوهررستمی ...

011/011

5

1/114

پژوهش علمی

9/ 32

توسعه مربیگری

9/ 31

1/054

سازماندهی سیاستهای ورزشی

5/ 09

1/095

حمایت مالی

1/ 01

1/121

شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

1/341

CMIN/DF

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

1/ 11

1/344

1/513

1/393

1/321

1/324

در شکل زیر ،تحلیل عاملی موانع مدیریتی
توسعه فوتبال قهرمانی زنان و زیر مولفههای

مربوط به آن و بارهای عاملی متناظر هر یک،
بطور کلی آورده شده است.

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

با توجه به شکل  ،4بیشترین موانع مدیریتی
موجود در فوتبال قهرمانی زنان در بخش اماکن
و تسهیالت ورزشی با بار عاملی ( )1/310و
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف تعیین موانع مدیریتی توسعه
فوتبال قهرمانی زنان در ایران انجام شد که
مبانی متغیرها و چارچوب اصلی پرسشنامه مدل

کمترین موانع در بخش حمایت مالی با بار
عاملی ( ،)1/121میباشد.
3عاملی توسعه ورزش قهرمانی دیبوسچر بوده
که با مصاحبه و مبانی تحقیق توسعه و مورد
بررسی قرار گرفت .این نه بعد شامل اماکن و
تسهیالت ورزشی با بار عاملی ( ،)1/310حمایت
ورزشی و شغلی با بار عاملی ( ،)1/539توسعه
استعدادیابی ورزشی با بار عاملی (،)1/513
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مشارکت ورزشی با بار عاملی (،1)/513
رقابتهای ملی با بار عاملی ( ،)1/309پژوهش
علمی با بار عاملی ( ،)1/341توسعه مربیگری با
بار عاملی ( ،)1/054سازماندهی و سیاستهای
ورزشی با بار عاملی ( )1/015و حمایت مالی با
بار عاملی ( ،)1/121به ترتیب به عنوان موانع
مدیریتی توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران
شناخته شدند.
همانگونه که در بخش یافتههای پژوهش
مالحظه شد ؛ نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
در سطح اماکن و تسهیالت ورزشی گویه «توجه
نکردن به زیرساختهای اصلی و مناسب» با بار
عاملی ( )1/530به عنوان مهمترین مانع این
سطح شناخته شد .این نتیجه با نتایج تحقیقات
زیادی چون اوکلی و گرین ( ،)1114سوتیریادو و
همکاران ( ،)1115دیپوسچر و همکاران
( )1113و چاد و همکاران ( )1110همخوانی
دارد که اماکن و تسهیالت مناسب را از عوامل
موفقیت و توسعه در ورزش قهرمانی میدانند
چرا که توجه به زیرساختها سهم بسزایی بر
موفقیت ورزشکاران دارد و یکی از عوامل مؤثر
در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار میآید.
تسهیالت تمرینی با کیفیت باال میتواند به مقدار
زیادی بر موفقیت ورزشکاران تأثیر بگذارد و بر
آمادگی آنها برای عملکرد بهتر و موفقیت آمیز
در باالترین سطح رقابت کمک کند .لذا نبود یا
توجه نکردن به امکانات و تسـهیالت ورزشـی
اسـتاندارد از عـواملی اسـت کـه موجـب کنـدی
پیشـرفت ورزشکاران میشود و اگر این مشکل
برطرف نشود ،بعیـد بـه نظـر مـیرسـد کـه
ورزشـکاران بتواننـد بـه باالترین سطح توانمندی
خود برسند (جکسون و پالمر .)4335 ،با نگاهی
اجمـالی بـه بـولتن مـدالهـای قهرمـانی
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کشـورهای مختلف میتوان مشاهده کرد که
بیشترین افتخارات ملی نصـیب کشـورهایی
ش ـده اسـت کـه امکانـات ورزشی مناسب و
استانداردتری دارند (الهی و پورآقایی اردکانی،
 .)4959هر چند در سالهای اخیر رونـد سـاخت
امـاکن و فضـاهای ورزشی رو به رشد بوده است،
این موضوع که در ساخت اماکن ورزشی مذکور
تا چـه حـد اسـتانداردهای بینالمللی رعایت
شده یا تا چه حد بطور ویژه نیازهای ورزش
قهرمانی بانوان را تأمین کـرده اسـت قابـل تأمل
است .در حال حاضر نیز یکی از مهمترین دالیل
عـدم توفیـق در اخـذ میزبـانی مسـابقات بـین
المللـی توسط ایران ،کیفیت ضعیف اماکن
ورزشی و استاندارد نبودن آنهاست (الهی و
پورآقایی اردکانی)4959 ،؛ بنابراین به نظر
میرسد بـا اتخاذ راهبردی مناسب و به موقع و
کاهش و تعدیل موانع موجود این سطح ،بتوان
در مسیر بهبود و توسعه این مولفه گـامی رو بـه
جلـو برداشـت.
در عامل حمایت شغلی و ورزشی گویه
«نبود حمایت از ورزشکاران (بیمه ،حقوق) پس
از دوران قهرمانی» با بار عاملی  1/310به عنوان
مهمترین مانع این سطح شناخته شد .این نتیجه
با نتایج دیگر محققان چون اوکلی و گرین
( ،)1114بوهلک و همکاران  )1113( 42و
دیپوسچر و همکاران ( ،)1113همسو میباشد.
محیطی که ورزشکاران را از جنبههای مختلف
(به ویژه آموزش و آمادگی برای زندگی پس از
دوران ورزشی) حمایت میکند احتماالً موفقیت
آنها را افزایش میدهد چرا که حمایت شغلی و
ورزشی میتواند سهم مؤثری بر عملکرد هر

16.Bohlke et al
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ورزشکار در دوران ورزشی با توجه به اینکه عمر
قهرمانی ورزشکاران کوتاه میباشد به همرا
داشته باشد .حمایتهای ورزشی و مالی باعث
کاهش دغدغههای روزمره زندگی هر ورزشکار
میشود و آنان میتوانند با خیالی آسودهتر به
ورزش بپردازند .از آنجایی که خدمات حمایتی
می تواند سهم مؤثری بر عملکرد هر ورزشکار
داشته باشد و به منظور ایجاد انگیزه در ورزشکار
و برای باال بردن عملکرد و بهرهوری به
ورزشکاران خدمات حمایتی داده میشود؛
بنابراین می طلبد که با حمایت همه جانبه زنان
ورزشکار و کاهش دغدغههای فکری آنها ،بستر
الزم را برای توسعه ورزش آنها فراهم شود تا
بانوان فوتبالیست نیز با فراغ بال بیشتری بتوانند
به ورزش قهرمانی خود بپردازند.
دیگر یافتههای پژوهش نشان داد که در
سطح توسعه سیستم و شناسایی استعدادهای
ورزشی گویه «کمتوجهی بـه موضـوع توسـعة
فوتبال بانوان در سطوح پایه باشگاههای فوتبال»
با بار عاملی  1/391به عنوان مهمترین مانع این
43
سطح شناخته شد  .از نظر دابسون و گودارد
( ،)1114در ورزش نیز مانند سایر صنایع دو نوع
سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت را میتوان
متصور شد که سـرمایهگـذاری روی رشـد و
توسعة بازیکنان در ردههای مختلف سنی جزء
سرمایهگذاریهـای بلندمـدت نهادهـای ورزشـی
محسوب میشود .حال چنانچه این
سرمایهگذاری بلندمـدت بـه طـور نظـاممنـد و
مـداوم توسط باشگاههای فوتبال کشور انجام
شـود ،در آینـدهای نـه چنـدان دور ورزشـکارانی

17 .Dobson & Gddard
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بسیار با کیفیت برای نظام ورزش قهرمانی
فوتبال زنان تربیت خواهند شد.
همچنین در بعد مشارکت ورزشی همانگونه
که مالحظه شد گویه « عدم تخصیص عادالنة
منـابع مختلـف فدراسـیونهـا بـین زنـان و
مـردان» با بار عاملی ( ،)1/344به عنوان
مهمترین مانع این سطح شناخته شد .گفتنـی
اسـت بـه دلیـل تعـداد شرکتکنندگان و
محدودیتهای مختلف موجود برای مشارکت
بانوان در فعالیتهای ورزشی نمـیتـوان مفهوم
عادالنه را بـا برابـری یکسـان دانسـت .حضور
زنان به عنوان بخش مهمی از پیکرۀ جامعة ما در
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
شدن این اسـتعدادها مهیـاکـرده است ،جای
بسی تأمل دارد ،اما به هر حال ایـن موضـوع
ثابـت شـده اسـت کـه هـر جـا محـیط بـرای
فعالیتهای اجتماعی زنان مهیاتر شده است،
قابلیتهای آنان نیز بروز بیشتری داشته است .با
اسناد به این نتیجه پیشنهاد میشود مسئولین
ذیربط ،برنامه ریزی مناسب برای مشارکت همه
جانبه افراد را فراهم نمایند چرا که هر چه
مشارکت در ورزش زنان بیشتر باشد زمینه بروز
استعدادها و رشد آنان نیز بیشتر خواهد بود ،در
نتیجه موجب تقویت و توسعه ورزش قهرمانی
نیز خواهد شد.
در سطح رقابتهای ملی گویه « نبود
استراتژی ملی برای سازماندهی رقابتهای
بینالمللی در کشور » با بار عاملی  1/511به
عنوان مهمترین مانع این سطح شناخته شد.
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این نتیجه با نتایج پژوهشهای اوکلی و گرین
( ،)1114گرین ( ،)1111بیکر و همکاران
( )1119و سوتیریادو و همکاران )1115( 45
همخوانی دارد .رقابت یک هسته اساسی در
موفقیت ورزشی است .با رقابت کردن است که
ورزشکاران در معرض دید قرار میگیرند .شرکت
ورزشکاران در رقابتهای ملی نه تنها سطح
رقابت را افزایش میدهد بلکه ورزشکاران
آینده دار را نیز در معرض دید قرار میدهد که
برای تبدیل شدن به ورزشکاران قهرمانی نیاز
است .برگزاری تورنمنتهای مختلف و یا شرکت
در آنها به بانوان کمک میکند تا بهتر
تواناییهای خود را در مقایسه با رقیبان سنجیده
و با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری در
مسابقات مهم بینالمللی حضور داشته باشند.
همچنین ،محمد تقیپور ( )4952و افتخاری
( ،)4939نیز برگزاری اردوهای برون مرزی را در
پیشرفت ورزش قهرمانی تکواندو و فوتبال زنان
مؤثر میدانند که با نتایج پژوهش حاضر نیز
همخوانی دارد .بنابراین پیشنهاد میشود با
درگیر کردن ورزشکاران در اردوها و برگزاری
تورنمنتهای منطقهای و چندجانبه در طول
سال بستر مناسبی برای توسعه فوتبال قهرمانی
زنان نیز حاصل شود.
در سطح پژوهش علمی گویه « اولویت
ندادن زیاد به تحقیقات علمی» با بار عاملی
 1/315به عنوان مهمترین مانع این سطح
شناخته شد .در جهان امروز ،پیشرفت و توسعة
ورزش کشورها بر مبنای علم و دانش استوار
اسـت و پـژوهش را بایـد مبنای همة تحوالت و
حرکتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دانسـت

18. Sotiriadou et al
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(علیزاده و الهی .)4953 ،از آنجایی که تحقیقات
علمی هم در طراحی و ساخت تجهیزات و
تسهیالت ورزشی و هم در زمینهی تکنیکها و
تاکتیکها و روشهای تمرینی و آمادگی
جسمانی و هم تدابیر تغذیهای ،فیزیوتراپی،
روانشناسی،
ورزشی،
پزشکی
ماساژ،
حرکتشناسی و بیومکانیک تاثیر بسزایی بر
عملکرد ورزشکاران به ویژه در سطح قهرمانی
دارد ،توفیـق در ایـن زمینهها در صورتی محقق
میشود که ساختار پژوهشـی منسـجم بـا
سیاسـتهـا و راهبردهـای مشخص ایجاد و
تقویت شود .در سالهای اخیر هر چند به دلیل
افزایش دانشـجویان تحصـیالت تکمیلی در
گرایشهای مختلف علوم ورزشی پتانسیل باالیی
در پایان نامههـا و رسـالههـای ایـن بخش
بهوجود آمده است اما بسیاری از این پژوهشها به
صورت هدفمند و بـر اسـاس نیـاز انجـام
نمیشود (علیزاده و الهی .)4953 ،لذا جهت
دستیابی به این مزایا باید همکاری قوی بین
دانشگاهها و فدراسیونها برقرار گردد تا به طبع
آن بتواند نقـش تأثیرگـذاری در توسـعة فوتبال
قهرمـانی زنان نیز ایفا کند.
در سطح توسعه مربیگری گویه « عدم نظـام
نـوین مربیگری در ورزش کشور» با بار عاملی
 1/521به عنوان مهمترین مانع این سطح
شناخته شد .نیروی انسانی کارآمد و متخصص از
مؤثرترین عوامل ارتقای نظام ورزش قهرمـانی
هـر کشـور محسـوب میشود .مربیان به عنوان
تربیت کنندگان و هدایت گران ورزشکاران در
تمـامی سـطوح (مبتـدی تـا نخبـه) نقش بسیار
مهمی در توسعة ورزش قهرمانی ایفا میکنند.
رویکرد فعلـی تشـکیالت ورزشـی کشـورهای
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
ورزشی خود پرداختهانـد (بیگدلی .)4953 ،هـر
چنـد مطالعـة وضـع موجـود نشان دهندۀ تعداد
زیاد افراد دارای مدارک مربیگری در ورزش
کشور است ،همواره در مورد میـزان فعـال بودن
و نیز کیفیت حرفهای این افراد تردید وجود
داشـته اسـت .بـه نظـر مـیرسـد ایجـاد نظـام
نـوین مربیگری در ورزش کشور بتواند بخشی از
مشکالت پیش رو فوتبال بانوان را از میان بردارد.
در سطح سازماندهی و سیاستهای ورزشی
گویه « مدیریت ضعیف در تیمهای فوتبال زنان»
با بار عاملی  1/512به عنوان مهمترین مانع این
سطح برای توسعه فوتبال قهرمانی زنان ایران
شناخته شدند .این نتیجه با تحقیقات
دانشمندان زیادی چون اوکلی و گرین (،)1114
گرین ( ،)1111گرین و همکاران ( )1113و
دیپوسچر و همکاران ( )1113، 1115تایید
میشود .در اکثر کشورها مسئولیت تربیتبدنی و
ورزش با یک سازمان و تشکیالت خاص است که
زیر مجموعههایی با وظایف مشخص برای هر
یک از بخشهای جامعه وجود دارد .فقدان
سازماندهی برای تعیین خطمشی و برنامهریزی
بدین منظور در بخش ورزش کشور کامالً مشهود
است و این شاید خود ناشی از خالی بودن
جایگاه زنان در مدیریت و سیاستهای ورزشی
کشور است .در واقع اگر بخواهیم در ورزش
قهرمانی خود موفق باشیم باید سازماندهی
مناسبی در ورزش داشته باشند.
در سطح حمایت مالی گویه «نبود
سرمایهگذاری مناسب در ورزش زنان از طرف
بخشهای خصوصی» با بار عاملی  1/395به
عنوان مهمترین مانع این سطح شناخته شد .این
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نتیجه با نتایج پژوهش اوکلی و گرین (،)1114
دیپوسچر و همکاران ( )1113، 1115همخوانی
دارد .امروزه تقریباً تمامی کارشناسان معتقدنـد
ایـران از مالکیـت گسـتردۀ دولتـی ،سـاختار
انحصـا ری بـازار ،درونگرایی و تعامل نداشتن با
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
بخـش خصوصـی و قـرار گـرفتن آن بـه عنـوان
اصلی ترین عنصر در فعالیت بنگاههای اقتصادی
امکانپذیر است (کابلیزاده .)4951 ،نهادهای
ورزش قهرمـانی نیـز بـا تشـکیالت خصوصـی
مـی تواننـد کـارآیی دوچنـدان داشـته باشـند.
(الهی و همکاران .)4934 ،بنابراین پیشنهاد
میشود با ایجاد بستری مناسب برای ترغیب
حامیان مالی خصوصی در بخش فوتبال زنان
زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر آنان ،فراهم
نمود.
بنابراین نتایج این پژوهش بر توجه به
زیرساختها که یکی از عوامل مؤثر در ارتقای
کیفی اجرای ورزشی و سهم بسزایی بر موفقیت
ورزشکاران دارد تاکید دارد؛ لذا میبایست قبل از
هر چیز مدیران و تصمیم سازان در راستای
توسعه فوتبال قهرمانی زنان به بررسی و رفع
موانعهای موجود در این سطح بپردازند .بطور
کلی همانطور که بیان شد عوامل سطح مدیریتی
به طور کامل و در پارهای موارد به طور جزئی با
سیاستگذاریها و خطمشیهای ورزشی تعیین
میشوند .در صورتی که همه شرایط برای توسعه
ورزشی مساوی باشد ،ورزشکارانی موفق خواهند
شد که سیستمهای ورزشی مؤثرتر و کارآمدتری
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در ورزش قهرمانی خود داشته باشند ،به همین
دلیل است که فدراسیونهای ورزشی در سراسر
جهان مبالغ هنگفتی جهت ارتقای ورزش
قهرمانی کشور خود هزینه میکنند و در واقع
فوتبال قهرمانی در ورزش به رقابت بین
سیستمها تبدیل شده است .لذا پیشنهاد میشود
داشتن یک سیستم موثر که در آن به عوامل
سطح مدیریتی فوتبال قهرمانی زنان توجه ویژه
شود می تواند در توسعه فوتبال قهرمانی زنان
ایران مؤثر واقع گردد.
منابع
 احمدی ،سیروس ( .)4931بررسی و تعیین
عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران.
رساله دکترا ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 افتخاری ،عذرا .بنار ،نوشین .امامی ،مینا و
منصورصادقی ،منیژه ( .)4931واکاوی موانع و
چالشهای توسعــه والیبال زنان ایــران .چکیده
مقاالت اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت
ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی .تهران.
صص.25-31
 افتخاری ،عذرا ( .)4939بررسی موانع توسعه
فوتبال قهرمانی زنان ایران .پایان نامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه شمال آمل.
 الهی ،علیرضا ؛ مظفری ،سید امیراحمد؛ عباسی،
شهامت؛ احدپور ،هنگامه و رضایی ،زینالعابدین
( .)4934راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی
ایران .نشریه مطالعات مدیریت ورزشی ،شماره
 ،49صص .99-15
 الهی ،علیرضا ( .)4953موانع و راهکارهـای
توسـعه اقتصـادی صـنعت فوتبـال جمهـوری
اسالمی ایران .رساله انتشار نیافته دکترای
تخصصـی مـدیریت و برنامـهریـزی در ورزش،
دانشگاه تهران ،دانشکده تربیت بدنی.

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،تابستان  ،4931شماره  ،2پیاپی 41

















الهی ،علیرضا و پورآقایی اردکانی ،زهرا (.)4959
بررسی وضعیت استادیومهـای فوتبـال کشـور
در مقایسه با استانداردهای اروپایی .نشریه علمی
پژوهشی حرکت ،شماره  ،43صص .29-33
المیری ،مجتبی؛ نادریان جهرمی ،مسعود؛
حسینی ،محمدسلطان؛ نصراصفهانی ،علیرضا و
رحیمی ،محمد ( .)4955بررسی عوامل موثر
برحضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاهها.
مدیریت ورزشی ،شماره  ،9صص .24-39
بیگدلی ،مهدی ( .)4953نظام راهبردی آموزش
و ارتقای مربیان انگلستان .سری مقـاالت اولـین
همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند
چشم انـداز بیسـت سـاله جمهـوری اسـالمی
ایـران ،تهران ،آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک.
تقیپور ،محمد .طهرانی ،پروانه ( .)4952مقایسة
دیدگاه ورزشکاران ،مربیان و صاحبنظران در
مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان
کشور .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران،
صص .39-32
جاللی فراهانی ،مجید ( .)4951بررسی قوتها و
ضعفهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
فرانسه ( ،)4335به منظور ارائه راهکار برای جام
جهانی  ،1112نشریه حرکت ،شماره  ،12صص
.03-34
خلیلی نودهی ،سیده لیال ( .)4931بررسی
مشکالت زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران.
پرپوزال ارایه شده در دانشگاه گیالن.
راجر جکسون ،ریچارد پالمر ( .)4335راهنمای
مدیریت ورزشی .گروه مترجمـان ( ،)4959چاپ
سوم ،کمیته ملّی المپیک جمهوری اسالمی
ایران.
رضایی صوفی ،مرتضی( .)4951بررسی اوقات
فراغت دانش آموزان پسرمقطع متوسطه
شهرستان رشت .مجله نشاط ،شماره ،423
نشریه آموزش و پرورش.

عذرا افتخاری ،حمیدرضا گوهررستمی ...



















رضوی ،سید محمد حسین ،خوش چهره ،محمد،
کاظم نژاد ،انوشیروان و اسدی ،حسـن (،)4959
خصوصیسازی در ورزش با تاکید بر ورزش
قهرمـانی .نشـریه علمـی پژوهشـی المپیک،
شماره .15
رمضانینژاد ،رحیم ،عیدی ،حسین ،هژیری،
کاظم ،ریحانی ،محمد ،عسکری ،بهمن (.)4939
مدیریت ورزش نخبه .چاپ اول ،انتشارات پایدار
دانشگاه شمال.
علیزاده ،محمدحسین .الهی ،علیرضا (.)4953
برنامهریزی راهبردی پژوهشهای حوزه تربیت-
بدنی و علوم ورزشی جمهوری اسالمی ایـران.
طـرح پژوهشـی ،پژوهشـکده تربیـتبدنی و
علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
سجادی ،سید نصرااهلل ( .)4933بررسی علل
ناکامی تیمهای ملی فوتبال جوانان در مسابقات
آسیایی  .4335-4335طرح پژوهشی،
پژوهشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،تهران.
عسگری خانقاه ،اصغر؛ حسنزاده ،علیرضا
( .)4954فوتبال و فردیت فرهنگها .ماهنامه
علوم اجتماعی ،شماره  ،43صص .442-415
علیوند ،علینور ( .)4952بررسی جامعه
شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشیگری
در ورزش فوتبال .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه اصفهان.
قاسمی ،حمید؛ مظفری ،امیر احمد؛ امیر تاش،
علی محمد ( .)4952توسعه ورزش از طریق
تلویزیون در ایران .نشریه پژوهش در علوم
ورزشی ،شماره  ،11صص .141-111
کابلیزاده ،احمد ( .)4951خصوصیسـازی
مردمـی؛ کـارآیی همـراه بـا عـدالت .تهـران،
مرکـز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
کشکر ،سارا ( .)4950تجزیه و تحلیل عوامل
بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیتهای ورزشی
تفریحی شهر تهران .پایاننامه دکترای ،دانشگاه
تربیت مدرس تهران.
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 گرین ،مایک .هولیهان ،باری (.)4953
سیاستگذاری و اولویتبندی در توسعه ورزش
قهرمانی .ترجمه رضا قراخانلو .انتشارات کمیته
ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران .ص .0
 وثوقی ،منصور؛ خسروی نژاد ،سید محسن
( .)4955بررسی عوامل فرهنگی _اجتماعی
رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال .پژوهشنامه
علوم اجتماعی ،سال سوم ،شماره  ،4صص -415
.412
 ویک ،داک؛ ارولی ،لیز ( .)4332زنان و فوتبال،
ترجمه آرش رستگارزاده و عباس ترافی (،)4955
ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره ،14
صص .90-14
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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.
1. MA. Student of Sport Management
2. Assistant professor University of Guilan
3. Assistant professor University of SHahid Beheshti.
*Email: Ozra.Eftekhari@Gmail.Com

