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Extended Abstract
Introduction: The purposes of this study were to Branding women's
soccer in Asia and provide a model. The presence of women as an
important part of the society in the field of championship sports is
undeniable and in the last three decades there are many opportunities
were deal with sports and their development, but still the gap between
women's and men's sports is large, and women's championship sports
have problems. In this sense, we can say that there is a lot of
discrimination between men and women in companionship, economic
problems, lack of coverage by networks and news media of women's
championship sports, especially football players compared to men, etc.
According to the mentioned contents, Iranian female athletes in
various disciplines record proud successes for the country and despite
the obstacles in the way of sports activities, we always see that by
overcoming the problems and obstacles, they win sports honors in
international arenas, including the Olympics, Paralympics,
competitions Global and Asian have deservedly brought their
capabilities to the fore in this field in the best possible way.
Undoubtedly, football is the most attractive and exciting sport in the
world, a sport that attracts people of all ages in any position and
position. On the other hand, Iran's women's national football teams are
left to their own devices these days and no plan has been presented to
help them progress. According to many football experts, separating
women from men in football has never been a correct theory. Despite
the many talents in the country, our women's football is facing
challenges and women's football is not given the same importance as
a men's football team, and despite the hijab of female footballers, the
women's section of the federation is not able to convince the
authorities to broadcast girls' games in the media. Therefore, due to the
lack of identification of effective factors in the development of
women's football and the existence of a research gap in this field, this
research tries to address the issue of what are the effective factors in
branding women's football as one of the components of the
development of women's football in Asia?

of brand requirements (sponsors, brand value, media attention and
audience attraction), support for women's football (social support and
elimination of discrimination) and development of women's football
(building a platform for women's football) and infrastructures of
women's football) that were identified as conditions that affect the
central category (namely branding of women's football in Asia). The
context conditions for women's football branding at the Asian level
include the categories of financial and media support for women's
football (television broadcasting rights, financial support), quality
improvement (strengthening the league brand) and the appropriate
perspective of women's football (having an international perspective).
and a developmental view of women's football) that were identified as
conditions that affect strategies. The intervening factors of women's
football branding at the Asian level included weakness in branding
(marketing challenges and financial issues, lack of media support and
lack of internal and external brands), internal factors (lack of attention
from the federation and lack of support) and cultural barriers
(traditional view) which They were identified as conditions that affect
strategies. Branding strategies for women's football in Asia including
development strategy (training at the international level, international
participation and the real support of officials), cultural strategy
(changing the views of society and officials) and support strategy
(attracting financial sponsors and amending regulations, creating
discourse, fan support and media support) that were identified as
specific actions or interactions resulting from the central phenomenon.
The consequences of women's football branding at the Asian level
including domestic and international consequences (international
branding, gaining an international image, strengthening the domestic
position and the presence of financial sponsors) and the consequences
of support and development (encouraging women's football, more
media presence and the growth of women's football) were identified
as the result of using strategies.

Conclusion: Based on the findings of this study, we conclude that
managers and officials should take the necessary measures for the
development and advancement of women's football according to the
identified indicators and take steps to address the challenges and
problems ahead.

Methods: The research method was qualitative. The statistical
population of the present study was professors and experts in the field
of football. Sampling was purposeful. The research tool was an
interview of 15 people. The validity of the research tool (interview)
was checked and confirmed by the interviewees and then the expert
professors. To measure the reliability, the method of intra-subject
agreement was used, according to which the reliability value was equal
to 0.90. The test was also approved. Data theory was used to analyze
the data.

Results: The results of the results of semi-structured interviews
showed that 11 categories of effects can be considered as indicators of
women's football branding in Asia. These 11 categories include 35
concepts and 176 open source agents. The causal conditions of
women's football branding at the Asian level including the categories
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روش پژوهش :روش تحقيق کيفي بود .جامعۀ آماری پژوهش استادان و خبرگان رشتۀ ورزشي فوتبال بودند.
نمونهگيری به روش هدفمند بود .ابزار تحقيق مصاحبه بود که از  15نفر بهعمل آمد .روايي ابزار پژوهش (مصاحبه) ،توسط
مصاحبهشوندگان و سپس استادان متخصص ،بررسي و تأييد شد و برای سنجش پايايي از روش توافق درونموضوعي
استفاده شد که مطابق اين روش مقدار پايايي برابر با  0/90بود .بر اين اساس پايايي آزمون نيز تأييد شد .برای
تجزيهوتحليل دادهها از روش نظريۀ برخاسته از دادهها استفاده شد.
یافته ها :يافتههای حاصل از مصاحبههای نيمهساختاريافته نشان داد که  11مقولۀ اثر ميتواند بهعنوان شاخصهای
برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا موردنظر واقع شود .اين  11مقوله خود شامل  35مفهوم و  176عامل يا کد باز
است.
نتیجه گیری :براساس يافتههای اين پژوهش نتيجه ميگيريم که مديران و مسئوالن بايد با توجه به شاخصهای
شناساييشده اقدامهای الزم را برای توسعه و پيشرفت فوتبال بانوان بهکار گيرند و در جهت رفع چالشها و مشکالت
پيشرو قدم بردارند.
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مقدمه

در جهان امروز ،از مهمترين شاخصهای پيشرفت واقعي در کشورها ،ورزش است .نقش ورزش بهعنوان يکي از عوامل تأمين
سالمت جسمي و رواني افراد در جامعه بر کسي پوشيده نيست .ارتباط بين ورزش و پديدههای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و
سياسي اهميت اين پديده و نقش آن در برنامههای توسعۀ ملي کشورها را نشان ميدهد که از نظر کلي با توسعه ،موفقيت و پيشرفت
ورزش در قدرتمندی هر کشوری ارتباط تنگاتنگي دارد؛ اين موضوع سبب شده است که دولتها سرمايهگذاریهای زيادی را برای
توسعۀ ورزش در کشورهای خود انجام دهند (روشني و سنايي .)1396 ،ورزش در عصر جديد ديگر فقط بازی يا سرگرمي نيست،
بلکه از پرسودترين صنايع جهان است (سليمي و همکاران .)1392 ،بنابراين ورزش از انجام فعاليت بدني صرف فراتر رفته و در
کشورهای مختلف ،بسيار توسعه يافته است ،تا جايي که ورزش در بيشتر کشورها ابزاری برای تجارت و توليد سرمايه بهحساب
ميآيد .در سدۀ بيستويکم ورزش تقريباً در زندگي افراد رسوخ کرده و در بين ورزشها ،فوتبال بهدليل جذابيت خاص ،يکي از
بيشترين جمعيتهای ورزشي دنيا را تشکيل ميدهد و جايگاه منحصربهفردی دارد ،بهگونهای که به پديدۀ فراگير و جهاني بدل
شده است و برای آن حد و مرزی نميتوان قائل شد (رستمي .)1395 ،ميهاليک1و همکاران ( )2014گزارش دادند که فوتبال با
حضور  265ميليون شرکتکننده در سرتاسر جهان ،محبوبترين ورزش در عرصۀ بينالمللي است و سهم عمدهای از صنعت ورزش
را به خود اختصاص داده است .کارسون )2014(2معتقد است که تأثيرات اقتصادی ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي سبب شده است
که فوتبال در بسياری از کشورها پديدهای جدانشدني در زندگي روزمره باشد .فوتبال در حال حاضر از ورزشهای محبوب و پرطرفدار
در بيشتر کشورهاست ،در کشور ما نيز فوتبال از ورزشهای پرطرفدار است و در مقايسه با ساير ورزشها ،ورزشکاران و تماشاگران
بيشتری دارد .به همين دليل الزم است مسئوالن و مديران سازمانهای ورزشي توجه بيشتری به اين رشته داشته باشند (رسولي و
همکاران1392 ،؛ هافمن و همکاران .)2003 ،از طرفي در جامعۀ ما حضور زنان در ورزش و فعاليتهای تربيت بدني ،بهعنوان نيمي
از جمعيت کشور ،ضرورتي انکارناپذير برای سالمت جسمي و رواني ،پيشگيری از انحرافات اجتماعي ،کاهش هزينههای پزشکي و
افزايش توليد و بهرهوری است .ازاينرو بررسي جايگاه زنان در فوتبال به يکي از مهمترين تحقيقات در زمينههای مختلف انديشه
و علوم اجتماعي تبديل شده است ،بهطوریکه با گذشت سالها ،سرعت پيشرفت ،بهبود سطح فعاليت و عملکرد فوتبال بانوان بسيار
شايان توجه بوده است (فرضعليپور و همکاران .)1392 ،حضور زنان بهعنوان بخش مهمي از بدنۀ جامعه در زمينۀ ورزش قهرماني
ضرورتي انکارناپذير است و در سه دهۀ اخير فرصتهای بسياری برای پرداختن به ورزش و توسعۀ آنها وجود دارد ،اما باز هم شکاف
بين ورزش بانوان و آقايان بزرگ است و ورزش قهرماني بانوان با مشکالت و محدوديتهای زيادی همراه است .از اين نظر ميتوان
گفت بين زن و مرد در تسهيالت ،مشکالت اقتصادی عدم پوشش شبکهها و رسانههای خبری ورزش قهرماني بانوان بهويژه فوتبال
بانوان در مقايسه با فوتبال آقايان و غيره تبعيض وجود دارد (رضايي صوفي .)1383 ،اگرچه در برنامۀ جامع ورزشي کشور و در بخش
ورزش قهرماني تالش شده و مواردی همچون شناسايي استعداد ،مربيگری و فرصتهای رقابتي ذکر شده است ،با وجود اين بايد
گفت که با توجه به حرفهای شدن ليگ ايران و توسعۀ فوتبال در باشگاهها ،هيچ مانعي مديريتي برای توسعۀ فوتبال قهرماني بانوان
در کشور وجود ندارد و به همين دليل ساالنه بخش چشمگيری از منابع مادی و معنوی هدر ميرود (افتخاری و همکاران.)1395 ،
بنابراين فوتبال قهرماني ،مانند هر سيستم ديگری ،بايد اهداف کالن ،راهبردها و برنامههای عملياتي را تدوين کند تا ضمن آگاهي
از مسير ،از انجام هرگونه کار ،گمراهي و هدررفت منابع مالي ،انساني و جسمي خودداری کند .بنابراين امروزه ،بايد برای توسعهبخشي
به فوتبال بانوان و پوشش قراردادهای آنها ،سخت تالش کرد؛ يعني برنامهريزی برای فوتبال بانوان و همچنين آقايان بايد بهعنوان
يک برنامۀ ملي يا بخش عمده ای از يک برنامۀ جامع ورزشي در نظر گرفته شود تا برنامۀ جامعي متناسب با شرايط کشور ،منافع
بانوان ،وضعيت اقتصادی و ارزشهای کشور تدوين و اجرا شود (احساني و همکاران .)1387 ،روند صحيح حرکت بهمنظور ارتقای
سطح ورزش قهرماني ميتواند شامل ارائۀ راهکارهايي برای پيشرفت ورزش و همچنين شناسايي مشکالت و موانع پيشروی
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ورزش باشد .بنابراين هر سال بودجۀ چشمگيری به ورزش قهرماني اختصاص مييابد ،با وجود اين در ايران ،بيشتر فعاليتها و
برنامهها بدون در نظر گرفتن اهداف منطقي اجرا شده و تحقق رؤياهای بزرگ بهصورت تصادفي و سليقهای دنبال ميشود (گرين
و هوليهان.)1383 1،
باقری و همکاران ( ،)1398در تحقيقي با عنوان «شناسايي عوامل مؤثر بر جذب حاميان ورزش قهرماني» به اين نتيجه رسيدند
که سه عامل مؤثر بر جذب حاميان ورزشي بهترتيب اهميت عوامل داخلي (عوامل مديريتي ،منابع مالي ،منابع انساني ،سيستم
بازاريابي ،سيستم اطالعاتي ،توليد يا عمليات حمايتي و تحقيق و توسعه) ،عوامل خارجي خرد (مشتريان ،رسانهها ،رقبای بالقوه و
رقبای غيرمستقيم) و عوامل خارجي کالن (سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فناوری) بودند .خالدیفر و همکاران ( )1397در پژوهشي
با عنوان «چالشهای اقتصادی توسعۀ فوتبال بانوان ايران» به اين نتايج دست يافتند که وجود تعداد محدودی از حاميان مالي
فوتبال ،مؤثرترين و ناعادالنه ترين تخصيص تسهيالت در مناطق مختلف کشور در فوتبال ،کمترين چالش اقتصادی برای توسعۀ
فوتبال زنان ايران است .آبياری و همکاران ( )1395در پژوهشي با عنوان «تأثير جهتگيری ورزشي بر تعهد ورزشي بازيکنان ليگ
برتر فوتبال بانوان کشور» به اين نتايج دست يافتند که جهتگيری ورزشي ،با ضريب رگرسيوني استاندارد بر تعهد ورزشي بازيکنان
تأثير دارد .در واقع ،با افزايش رقابتطلبي ،ميل به پيروزی و هدفگرايي بانوان فوتباليست ميزان تعهد ورزشي آنان نيز افزايش
مييابد .والنتي 2و همکاران ( ،) 2019در تحقيقي نشان دادند که ارائۀ مربيگری بسيار تخصصي در موفقيت بينالمللي در فوتبال
بانوان تأثير معنادار و مثبتي دارد .فرگوسن3و همکاران ( ،)2019در تحقيقي با عنوان «بررسي سالمت جسماني ،ذهني ،عاطفي و
معنوی ،معاني و تجربيات زنان بومي و شکوفايي در ورزش» به اين نتايج دست يافتند که مؤلفههای اساسي پشتيباني و حمايت
اجتماعي چندبعدی جامعه ،دستاوردهای شخصي ،رشد مداوم و ارتقای عملکرد ورزشي و مؤلفۀ تسهيلکننده ،شناسايي شدند .ميک
کنن( )20174در پژوهشي نشان داد که عمدهترين مشکالت در حمايت از باشگاههای فوتبال بانوان کمبود وقت ،حمايت از کارمندان
و مشکل يافتن يک شخص حقوقي از يک شرکت حمايتکننده در مرحلۀ استخدام و حاميان مالي است.
با توجه به مطالب ذکرشده زنان ورزشکاران ايراني در رشتههای مختلف موفقيتهای غرورآفريني برای کشور ثبت ميکنند و
بهرغم موانع موجود در راه فعاليت های ورزشي همواره شاهديم که با غلبه بر مشکالت و موانع با کسب افتخارات ورزشي در
عرصههای بينالمللي از جمله المپيک ،پارالمپيک ،رقابتهای جهاني و آسيايي به شايستگي توانمندیهای خود را در اين عرصه به
بهترين شکل ممکن به منصۀ ظهور رساندهاند .بيشک فوتبال جذابترين و پرهيجانترين ورزش دنياست؛ ورزشي که تمام اقشار
سني را در هر پست و مقامي که باشند ،بهسوی خود ميکشد .از طرفي تيمهای ملي فوتبال بانوان ايران اين روزها به حال خود
رها شدهاند و هيچ برنامهای برای کمک به پيشرفت آنها ارائه نشده است .به عقيدۀ بسياری از کارشناسان فوتبال ،جدا کردن بانوان
از آقايان در فوتبال هيچ گاه تئوری درستي نبوده است .با وجود استعدادهای فراوان در کشور ،فوتبال بانوان ما دچار چالش است و
به فوتبال بانوان به اندازۀ يک تيم فوتبال مردان اهميت داده نميشود و با وجود حجاب بانوان فوتباليست ،بخش بانوان فدراسيون
قادر به مجاب کردن مسئوالن برای پخش رسانهای بازیهای دختران نيست .بنابراين با توجه به عدم شناسايي عوامل مؤثر در
پيشرفت فوتبال بانوان و وجود خأل پژوهشي در اين زمينه ،اين پژوهش تالش ميکند به اين موضوع بپردازد که عوامل مؤثر در
برندسازی فوتبال بانوان بهعنوان يکي از اجزای پيشرفت فوتبال بانوان در سطح آسيا چيست؟

1.

Green & Houlihan
Valenti
3. Ferguson l
4. Mikkonen
2.
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روششناسی پژوهش

در اين پژوهش از روش تحقيق کيفي برای گردآوری دادهها استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش خبرگان رشتۀ ورزشي فوتبال
(مربيان و بازيکنان تيم ملي فوتبال بانوان ايران ،هيأت رئيسۀ فدراسيون فوتبال ،نايبرئيس بانوان فدراسيون فوتبال ،روابط بينالملل
فدراسيون فوتبال ،استادان دانشگاهي و کارشناسان رسانهای فوتبال) بودند .روش نمونهگيری هدفمند و به تکنيک گلولهبرفي بود.
با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند ،چندين نفر از خبرگان رشتۀ فوتبال شناسايي و مصاحبه شدند و در روش گلولهبرفي از
افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند ،خواسته شد ساير افرادی را که در وضعيت مشابهي هستند و ميتوانند اطالعات بيشتری
ارائه دهند ،معرفي کنند و از آنها نيز مصاحبه بهعمل آمد .برخي منابع  10تا  15نفر را ،درصورتيکه زمينۀ علمي و تجربي آنها
متجانس باشد ،برای تشکيل گروه خبرگان کافي ميدانند (چارمز .)2006 1،در اين پژوهش نيز از  15نفر مصاحبه بهعمل آمد و از
مصاحبۀ نهم به بعد تکرار در داده های دريافتي مشاهده شد و در مصاحبۀ يازدهم به اشباع رسيد؛ اما بهدليل اطمينان از دادههای
دريافتي تا مصاحبۀ پانزدهم ادامه يافت .برای اجرای پژوهش ،پس از طراحي سؤاالت کلي و تدوين پروتکل مصاحبه ،مصاحبههای
عميق و نيمهساختارمند با صاحبنظران انجام ميپذيرد .مصاحبهها بهصورت نيمهساختاريافته با نمونههای آماری با هماهنگي و
تعيين وقت قبلي انجام گرفت .پس از پايان هر مصاحبه ،مصاحبهها بهصورت کامل روی کاغذ پيادهسازی و اقدام به کدگذاری اوليۀ
دادهها شد تا مفاهيم اوليه استخراج شوند .همزمان با انجام مصاحبهها به مطالعۀ عميقتر مباني نظری و تحقيقات پيشين پراخته
شد تا از ترکيب مفاهيم گذشته ،تجارب پژوهشگر و نظرهای صاحبنظران به مراحل بعدی تجزيهوتحليل دادهها اقدام شود .روايي
يافتههای پژوهش (مصاحبهها) از زمان مطالعۀ ادبيات تحقيق و مباني نظری تا زمانيکه دادهها تجزيهوتحليل شدند ،توسط محقق
و مصاحبهشوندگان بررسي و تأييد شد .افزونبر اين ،در پژوهش حاضر ،از روش توافق درونموضوعي برای محاسبۀ پايايي
مصاحبههای انجامگرفته استفاده شد .برای محاسبۀ پايايي مصاحبه با روش توافق درونموضوعي دو کدگذار )ارزياب( ،از يک
دانشجوی مقطع دکتری آمار درخواست شد تا بهعنوان همکار پژوهش )کدگذار) در پژوهش مشارکت کند ،آموزشها و روشهای
الزم بهمنظور کدگذاری مصاحبهها به وی نيز انتقال داده شد .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهايي که از نظر دو نفر مشابه بودند،
با عنوان »توافق« و کدهای غيرمشابه با عنوان »عدم توافق« مشخص شدند .سپس محقق بههمراه اين همکار پژوهش ،تعداد
سه مصاحبه را کدگذاری کردند و درصد توافق درونموضوعي که بهعنوان شاخص پايايي تحليل بهکار ميرود ،با استفاده از
فرمول زير محاسبه شد که مطابق اين فرمول مقدار پايايي برابر با  0/90بود:

جدول  .1نتایج بررسی پایایی
ردیف

شمارۀ مصاحبه

تعداد کل
دادهها

تعداد توافقات

پایایی بازآزمون
(درصد)

1

3

65

30

92

2

6

62

28

90

3

11

50

22

88

177

80

90

کل

. Charamas

1
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بر اين اساس پايايي آزمون نيز تأييد شد .برای تجزيهوتحليل دادههای حاصل از مصاحبهها از نظريۀ برخاسته از دادهها طي
سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابي با استفاده از نرمافزار  Nvivo 10بهره گرفته شد .با استفاده از کدگذاری باز ابتدا
محتوای همۀ مصاحبهها پيادهسازی شد و سپس،کدگذاری باز آنها به روش کدگذاری نکات کليدی انجام گرفت؛ بدينترتيب که
دادههای جمعآوریشده در مصاحبهها بهصورت مکتوب روی کاغذ درج شد و سپس با تجزيهوتحليل خط به خط و پاراگراف به
پاراگراف نوشتههای موجود ،کدهای باز ايجاد شدند .در مجموع از تجزيهوتحليل  15مصاحبه 176 ،کد باز استخراج شد .سپس در
مرحلۀ کدگذاری محوری ،کدهای توليدشده در گام قبلي ،با نگاه خالقانه و با هدف ايجاد ارتباط ميان کدها بازنويسي شدند.
کدگذاری محوری به ايجاد گروهها و مقولهها منجر ميشود .تمامي کدهای مشابه در گروه خاص خود قرار گرفتند .در اين فرايند
ممکن بود که چندين کد باز با عنوان يک کد محوری کدگذاری شوند 176 .کد باز استخراجي به  35کد محوری تبديل شدند .در
نهايت ،پس از مرحلۀ بعد فرايند کدگذاری محوری و با استناد به تحليل عوامل بهدستآمده و فرايند کدگذاری باز و محوری
انجامگرفته ،فرايند کدگذاری انتخابي انجام گرفت که در اين مرحله کدهای محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندی و در نهايت
مقولههای اصلي و عمده شناسايي شدند.
یافتههای پژوهش

يافتههای توصيفي نمونۀ آماری در جدول  2ارائه شده است.
ردیف

جدول  .2ویژگیهای فردی مصاحبهشوندگان
سمت
اسامی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ليال صوفيزاده
محمود شيعي
مهدی محمدنبي
حميرا اسدی
فاطمه عليپور
اميد جمالي
احمدرضا براتي
مهناز صادقي
مريم ايراندوست
الهام محمدی مجد
زهرا قنبری

عضو هيأت رئيسه و رئيس کميتۀ فدراسيون فوتبال
عضو هيأت رئيسۀ فدراسيون فوتبال
دبيرکل فدراسيون فوتبال ايران
رئيس دپارتمان امور بينالملل فدراسيون فوتبال
عضو هيأت رئيسۀ فدراسيون فوتبال
سرپرست روابط بينالملل فدراسيون فوتبال
نايبرئيس نهاد تعيين صالحيت کنفدراسيون آسيا
مربي تيم ملي فوتبال نوجوانان
سرمربي تيم ملي بزرگساالن
خبرنگار و دبير سرويس ورزشي روزنامۀ ايران
بازيکن تيم ملي فوتبال بانوان

12

مهناز اميرشقاقي

سرمربي تيم ملي نوجوانان ،استاد دانشگاه

13

مرضيه گيوی

بازيکن تيم ملي فوتبال بانوان

14
15

بيان محمودی
عليرضا کرمي

بازيکن اسبق تيم ملي فوتبال بانوان
مدير رسانۀ آکادمي کيا

در ادامه به بررسي يافتههای استنباطي (کدبندی مصاحبهها) در قالب جدول  3تا  7ميپردازيم .در فرايند تحليل نظريۀ دادهبنياد،
دادههای مصاحبه ای و متني کدبندی شدند .کدبندی اطالعات نيز در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
گزينشي يا انتخابي انجام گرفت .کدبندی باز در دو مرحلۀ کدبندی اوليه و کدبندی ثانويه انجام گرفت که در کدبندی اوليه با
کدگذاری سطر به سطر داده ها انجام شد و به هر کدام از آنها يک مفهوم يا کد الصاق شد و در کدگذاری ثانويه با مقايسۀ مفاهيم،
موارد مشابه و مشترک در قالب مقولهای واحد قرار گرفتند؛ بنابراين انبوه دادهها (کدها – مفاهيم) به تعداد مشخص و محدودی از
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مقولههای عمده کاهش يافت .سپس اين مقولهها در کنار يکديگر قرار گرفتند و در قالب يک مدل پارادايمي به هم ارتباط پيدا
کردند.
مطابق يافتههای جدول  ،3شرايط علي برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل مقولههای الزامات برند (حاميان مالي ،ارزش
برند ،توجه رسانهای و جذب تماشاگر) ،حمايت از فوتبال بانوان (حمايت اجتماعي و رفع تبعيض) و توسعۀ فوتبال بانوان (بسترسازی
فوتبال بانوان و زير ساختهای فوتبال بانوان) بود که بهعنوان شرايطي که بر مقولۀ محوری (برند سازی فوتبال بانوان در سطح
آسيا) تأثير ميگذارند ،شناسايي شدند.
مقوله ها

جدول  .3عوامل علی برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا
کدگذاری باز
مفاهیم
حاميان مالي

اختصاص ماليات شرکتها به ورزش بانوان
جذب حامي مالي مسابقات بانوان
سرمايهگذاری

ارزش برند

ارزشگذاری برند فوتبال بانوان
تقويت برند فوتبال بانوان
ارتقای ارزش برند ليگ داخلي
حرکت کردن در مسير سياستهای فيفا
حضور در مسابقات آسيايي و جهاني

توجه رسانهای

پخش اخبار گسترده از فوتبال بانوان
پخش مستقيم تلويزيوني
نگاه ويژۀ رسانهها به فوتبال بانوان

جذب تماشاگر

ايجاد سيستم هواداری از فوتبال بانوان
حضور آقايان برای تماشای فوتبال بانوان
حضور بانوان بهعنوان تماشاگر در مسابقات ليگهای بانوان

حمايت اجتماعي از بانوان

پذيرش خانواده و جامعه از فوتبال بانوان
توجه ويژۀ مسئوالن وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال نسبت به فوتبال
بانوان
حمايت جامعۀ زنان از فوتبال بانوان
حمايت نهادهای مردمنهاد از ورزش بانوان

رفع تبعيض

امکانات پيشرفته و تجهيزات و اماکن ورزشي مخصوص
تالش برای يکسانسازی و رفع نابرابریها بين فوتبال بانوان و مردان
تدوين قوانين حمايتي و تدوين نقشۀ راه برای فوتبال بانوان
در اختيار گذاشتن امکانات به مانند آقايان

الزامات برند

حمایت از
فوتبال بانوان
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بسترسازی
فوتبال بانوان

تبيين فوتبال بانوان در سبد فرهنگي خانوارها
تبيين جايگاه بينالمللي فوتبال بانوان
رفع موانع حقوقي بانوان
سوق دادن استعدادها در فوتبال بانوان
فراهم کردن زمينههای حضور بانوان
فرهنگسازی حضور بانوان در فوتبال
فعال کردن بخش بانوان باشگاههای ليگ برتری آقايان
قرارداد مالي خوب
مجاب کردن بانوان بهمنظور گرايش به فوتبال

زيرساختها
فوتبال بانوان

برگزاری ليگ برتر بانوان بهصورت منظم
پايهسازی در فوتبال بانوان
تأسيس آکادميهای فوتبال دختران
پرورش بازيکنان مستعد
تربيت مدرسان مربيگری و داوری
تربيت و پرورش مربيان باانگيزه
راهاندازی و تأسيس مدارس فوتبال پايه

توسعۀ فوتبال بانوان

مطابق يافتههای جدول  ،4شرايط زمينهای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل مقولههای حمايت مالي و رسانهای
از فوتبال بانوان (حق پخش تلويزيوني و حمايت مالي) ،ارتقای کيفيت (تقويت برند ليگ) و چشمانداز مناسب فوتبال بانوان (نگاه
بينالمللي داشتن و نگاه توسعهای به فوتبال بانوان) بود که بهعنوان شرايط تأثيرگذار بر راهبردها ،شناسايي شدند.
جدول  .4عوامل زمینهای برندسازی فوتبال بانوان در آسیا
مقوالت

حمایت مالی و رسانه
از بانوان

ارتقای کیفیت فوتبال
بانوان

چشمانداز
مناسب

مفاهيم

کدگذاری باز

حق پخش تلويزيوني

رفع موانع اعطای حق پخش تلويزيوني
تالش برای دريافت حق پخش تلويزيوني مسابقات
اختصاص عوايد حق پخش به ليگ فوتبال بانوان

حمايت مالي فوتبال
بانوان

تقويت برند ليگ

نگاه بينالمللي داشتن

جذب حاميان مالي قدرتمند
حمايت مالي بهمنظور جذب مربيان لژيونر
حمايت مالي سازمانهای دولتي
حمايتهای مالي فدراسيون فوتبال
استفاده از مربيان مطرح بينالمللي
استفاده از بازيکنان بينالمللي
ايجاد ارتباطات در سطح بينالمللي
حضور فعال در تورنمنتها و مسابقات دوستانه با کشورهای
آسيايي
افزايش تعداد بازيکنان حرفهای
افزايش تعداد کرسيهای بينالمللي فوتبال بانوان
افزايش تعداد مديران عامل زن
برندسازی رسانهای در سطح بينالمللي
حضور در مجامع فوتبال بانوان آسيا
تغيير ديدگاه بينالمللي به فوتبال بانوان
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آمادهسازی استاديومهای ورزشي فوتبال ويژۀ بانوان
آموزش در بخش مربيگری و داوری
ايجاد بستر فرهنگ هواداری از فوتبال بانوان
تأسيس و راهاندازی آکادميهای فوتبال دختران
شناسايي و معرفي استعدادهای ذاتي

مطابق يافتههای جدول  ،5عوامل مداخلهگر برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل ضعف در برندسازی (چالش بازاريابي
و مسائل مالي ،عدم حمايت رسانهها و نداشتن برند داخلي و خارجي) ،عوامل داخلي (بيتوجهي فدراسيون و نبود حمايت) و موانع
فرهنگي (ديدگاه سنتي) بود که بهعنوان شرايط تأثيرگذار بر راهبردها ،شناسايي شدند.
جدول  .5عوامل مداخلهگر برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا
مقوالت

مفاهیم
چالش بازاريابي و مسائل
مالي

عوامل داخلی
نبود حمايت

ديدگاه سنتي
موانع فرهنگی
عدم حمايت
رسانهها

ضعف در برندسازی

نداشتن برند داخلي و
خارجي

کدگذاری باز
عدم سرمايهگذاری بخش خصوصي
فقدان يا کم بودن حاميان مالي
نداشتن درآمد به علت نبود پخش رسانهای
عدم وجود برنامه بازاريابي متناسب
دولتي بودن باشگاهها
نبود حمايت از بانوان
عدم حمايت از حضور پررنگ در کميتههای بانوان آسيا
عدم حمايت باشگاههای فوتبال مطرح کشور
ديدگاههای بسته در جامعه
نگاه ايدئولوژيک
مخالفت با مدرنيته
موانع قوميتي و خانوادگي
عدم پوشش مناسب تلويزيوني
پذيرش ضعيف جايگاه بانوان توسط رسانهها
نداشتن تبليغات مناسب رسانهای
بهاد دادن به فوتبال مردان و بيتوجهي به فوتبال بانوان
شروع ديرهنگام فوتبال بانوان ايران
عدم پذيرش جايگاه بانوان توسط مسئولين
عدم مشارکت برندهای معتبر در فوتبال بانوان
فقدان نگاه به برندسازی
ناشناخته بودن برندهای فوتبال بانوان
فضای بسته در فوتبال بانوان
قدرتطلبي حاميان مالي شخصي
نداشتن برند داخلي و خارجي
نگراني باشگاههای آقايان از حاشيۀ بانوان در صورت تيمداری

مطابق يافتههای جدول  ،6راهبردهای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل راهبرد توسعهای (آموزش در سطح
بينالمللي ،مشارکت بينالمللي و حمايت واقعي مسئوالن) راهبرد فرهنگي (تغيير ديدگاه جامعه و مسئوالن) و راهبرد حمايتي (جذب
حاميان مالي و اصالح آييننامهها ،ايجاد گفتمان ،جو و حمايت هواداران و حمايت رسانهای) بود که بهعنوان کنشها يا
برهمکنشهای خاصي که از پديدۀ محوری منتج ميشود ،شناسايي شدند.
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جدول  .6عوامل راهبردی برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا
کدگذاری باز
مفاهیم
آموزش در سطح بينالمللي

مشارکت بينالمللي
راهبرد توسعهای

حمايت واقعي مسئوالن

راهبرد فرهنگی
تغيير ديدگاه جامعه و مسئوالن

راهبرد حمایتی
جذب حاميان مالي

اصالح آييننامهها

ايجاد گفتمان

حضور و حمايت هواداران

حمايت رسانهها

تدوين برنامۀ آموزشي در سطح بينالمللي
استفاده از مدرسان ایافسي
اعزام مربيان و داوران به دورههای بينالمللي
تربيت نيروی انساني متخصص در سطح بينالمللي
برگزاری جشنوارۀ فوتبال
تشکيل کمپهای تابستانه با تيمهای آسيايي
شرکت در تورنمنتهای بينالمللي
برگزاری مسابقات دوستانه و تدارکاتي
کسب امتياز ميزبانيهای بينالمللي فوتبال بانوان
کسب کرسيهای بينالمللي
اجبار باشگاههای آقايان به تيمداری در حوزۀ زنان
حمايت فدراسيون
حمايت فيفا
حمايت جامعۀ بانوان
حمايت مجلس و وزارت ورزش
حمايتهای بيروني
آگاهيبخشي به جامعه
آگاهيبخشي رسانهای
آگاهيبخشي به مسئوالن
مطالبهگری جامعۀ زنان
تغيير نگاه مردساالرانه
تغيير ديدگاه مذهبي با حفظ پوشش اسالمي
افزايش درآمدزايي
تبيين برنامههای تشويقي
ترغيب بخش بازاريابي سازماني فدراسيون فوتبال
معافيتهايي برای حاميان مالي فوتبال بانوان
مشوقها برای حضور حاميان مالي در فوتبال بانوان
احترام به بانوان
اصالح قوانين و مقررات حقوقي
افزايش عضويت بانوان در بين اعضای کميتههای فدراسيون
حضور پررنگ بانوان در اساسنامۀ فوتبال
باز کردن راههای حضور بانوان در مديريت فوتبال
برداشتن موانع حقوقي حضور بانوان در استاديومها
تالش برای ايجاد فضای گفتمان اجتماعي
تالش برای ايجاد فضای گفتمان سياسي
تالش برای ايجاد فضای گفتمان فرهنگي
ايجاد کانون هواداران فوتبال بانوان
ايجاد فرهنگ هواداری از فوتبال بانوان بهمنظور حفظ حقوق
فرهنگسازی حضور بانوان در استاديومها
ترغيب خانوادهها برای تماشای مسابقات
فرهنگسازی تماشاچيان
پرداختن فعال رسانهها به اخبار حوزۀ فوتبال بانوان
پخش زندۀ تلويزيوني و راديويي مسابقات
برداشتن موانع حضور رسانهها
انعکاس فوتبال بانوان در شبکههای اجتماعي
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مطابق يافتههای جدول  ،7پيامدهای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل پيامدهای داخلي و بينالمللي (برندسازی
بينالمللي ،کسب وجهۀ بينالمللي ،تقويت موقعيت داخلي و جذب حاميان مالي) و پيامد حمايت و توسعه (ترغيب به فوتبال بانوان،
حضور بيشتر رسانه و رشد فوتبال بانوان) بود که بهعنوان خروجي حاصل از بهکارگيری راهبردهاست ،شناسايي شدند.
جدول  .7پیامدهای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا
مقوالت

مفاهیم
برندسازی بينالمللي
کسب وجهۀ بينالمللي

تقويت موقعيت داخلي

پیامدهای داخلی و

جذب حاميان مالي

بینالمللی
ترغيب به فوتبال بانوان

حضور بيشتر رسانه

رشد فوتبال بانوان

کدگذاری باز
جلب حمايت کنفدراسيون فوتبال آسيا
تقويت موقعيت بانوان در سطح آسيا
ارتقای جايگاه و موقعيت فوتبال بانوان
کسب منزلت و اعتبار بينالمللي
تغيير نگاه بينالمللي به فوتبال بانوان
افزايش اعتمادبهنفس و روحيۀ فردی -اجتماعي بانوان
فرصت ديده شدن و ستاره شدن
فرصت لژيونر شدن
معرفي ورزشکار زن مسلمان بهعنوان نماد قهرماني
حضور مناسبتر حاميان مالي
افزايش موقعيت مالي بانوان فوتباليست
افزايش ارزش برند فوتبال بانوان
درآمدزايي برای فدراسيون فوتبال
ترغيب بانوان به اين رشته
ترغيب خانوادهها بهويژه والدين
تشکيل آکادميهای فوتبال
توسعه و رشد اين رشته
رشد فني ،تجربي و علمي
افزايش انگيزه برای پوشش رسانهای
ورود آزاد رسانههای داخلي و خارجي
ارتقای سطح کيفي
افزايش کمي تيمها و بازيکنان
تقويت برند ليگ فوتبال بانوان
کسب ميزبانيهای بينالمللي
ايجاد زيرساختهای مناسبتر برای بانوان

بر مبنای يافتههای پژوهش حاضر مقولههای الزامات برند ،توسعۀ فوتبال بانوان ،حمايت از فوتبال بانوان (عوامل علي)
چشمانداز مناسب فوتبال بانوان ،ارتقای کيفيت و حمايت مالي و رسانهای از فوتبال بانوان (عوامل زمينهای) ،ضعف در برندسازی،
عوامل داخلي ،موانع فرهنگي (عوامل مداخلهگر) ،راهبرد توسعهای ،راهبرد فرهنگي ،راهبرد حمايتي (راهبردها) و پيامدهای داخلي
و بينالمللي و پيامد حمايت و توسعه (پيامدها) بودند که در شکل  1در قالب مدل پارادايمي پژوهش مشاهده ميشود.
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شرايط زمينهای

حمايت مالي و رسانهای-
ارتقای کيفيت -داشتن چشم
انداز مناسب

شرايط علي
الزامات برند-
حمايت از فوتبال
بانوان -توسعۀ فوتبال
بانوان

مقولۀ محوری

راهبرد

پيامدها

برندسازی
فوتبال بانوان

راهبرد توسعهای
راهبرد فرهنگي
راهبرد حمايتي

پيامدهای داخلي و
بينالمللي -پيامد
حمايت و توسعه

شرايط مداخلهگر
ضعف در برندسازی  -عوامل
داخلي -موانع فرهنگي

شکل  .1مدل پارادایمی برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا

بحث و نتیجهگیری

هدف از اين پژوهش برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا و ارائۀ الگو بود .براساس نتايج بهدستآمده از مصاحبههای عميق و
مفاهيم آنها ،عوامل علي تأثيرگذار در برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل حاميان مالي ،ارزش برند ،توجه رسانهای و جذب
تماشاگر ،حمايت اجتماعي و رفع تبعيض ،بسترسازی فوتبال بانوان و زيرساختهای فوتبال بانوان بود .در اين زمينه ،همانند بسياری
از مردان ،زنان نيز در مسابقات و رويدادهای ورزشي در هر درجهای بهدنبال جذب مخاطب و طرفدارند .اما کملطفي و بدبيني
بسياری از رسانهها در سراسر جهان ،ورزش زنان را در جذب مخاطب دچار مشکل کرده است .با کمک سازمانهای بينالمللي و
نهادهای مردمي فوتبال زنان به جهان شناسانده شده ،بهطوریکه بيشتر کشورهای جهان در رقابتهای بينالمللي فوتبال شرکت
ميکنند .با کمک رسانهها و مطبوعات زنان فعاليتهای خود را در بيشتر ورزشها وارد رقابتهای بينالمللي کردند .استاداني که به
هر حال در بحث فرهنگي و اجتماعي ما صاحبنظرند ،بايد چالشها را بررسي کنند که پخش کردن فوتبال بانوان چه چالشي
ميتواند داشته باشد و درصدد برطرف کردن آنها اقدامهای الزم را انجام دهند .حمايت از ورزش بانوان و زنان ورزشکار توجه خاصي
را طلب ميکند .متأسفانه در برخي دورههای گذشته مسئوالن حمايت و پشتيباني خود را از ورزشکاران دريغ کردهاند تا جايي که
اين شائبه بهوجود آمده است که آنها بيشتر از دلسوزی برای ورزش بانوان و زنان ورزشکار در فکر حفظ سمت خود هستند .ازاينرو
مسئوالن ميتوانند با برنامهريزی مناسب و بهکارگيری تئوریهای کاربردی و شاخصهای شناساييشده در جهت توسعۀ ورزش
فوتبال بانوان گامهای اساسي بردارند .نتايج اين بخش با تحقيقات فرگوسن و همکاران ( )2019و ميرزا حسيني ( )1394همراستاست.
نتايج دادهها نشان داد که حق پخش تلويزيوني ،حمايت مالي ،تقويت برند ليگ ،نگاه بينالمللي داشتن و نگاه توسعهای به
فوتبال بانوان شرايط زمينهای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا بودند که بهعنوان شرايط تأثيرگذار بر راهبردها ،عواملياند که
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زمينه و بستر را برای برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا فراهم ميسازند .در تحليل اين بخش از يافتهها بايد گفت که مسئوالن
ميتوانند با حمايت و مطرح کردن فوتبال بانوان زمينه را برای جذب حامي مالي آماده کنند .ازاينرو هرچه شرايط برای حضور
حاميان مالي و ورود بخش خصوصي به فوتبال بانوان مهيا شود ،رشد و توسعه در اين بخش بيشتر خواهد شد .از طرفي حضور
بانوان فوتباليست در استاديومها ميتواند راهي برای حضور عموم جامعه شود که به زمان برای فرهنگسازی نياز دارد .با توجه به
اينکه فوتبال بانوان بهطور واقعي درآمدزايي ندارد ،غير از باشگاههای مطرح مثل سپاهان و ذوبآهن به همين لحاظ جذب حامي
مالي نداريم و از طرفي اين حمايتها يا شامل افرادی است که عالقۀ شخصي به توسعۀ فوتبال بانوان دارند يا بحث قدرتطلبي
که ميخواهند بهنوعي در جرايد مطرح شوند ،ولي اين بازتاب بهصورت حرفهای نيست و در کل نگاهي که به فوتبال بانوان است،
نگاه برندسازی و نگاه حرفهای نيست .بنابراين مديران و مسئوالن بايد با افزايش آگاهي مردم در زمينۀ پذيرفتن فوتبال بانوان در
سطح جامعه گامهايي را در مسير جذب حامي مالي و حمايت از ورزش بانوان برای مطرح شدن و برند شدن بردارند و شرايط را
برای توسعه و پيشرفت ورزش فوتبال بانوان مهيا کنند .از طرف ديگر ،اعطای کامل حق پخش تلويزيوني از طرف دولت و تلويزيون
به فدراسيون ميتواند گام مهمي در کمک فدراسيون به توسعۀ فوتبال بانوان باشد .نتايج اين بخش با يافتههای آزادان و همکاران
( )1391همسوست.
عوامل مداخلهگر در برندسازی فوتبال بانوان شامل چالش بازاريابي و مسائل مالي ،عدم حمايت رسانهها و نداشتن برند داخلي
و خارجي ،بيتوجهي فدراسيون و نبود حمايت و وجود ديدگاه سنتي در کشور بودند که بهعنوان شرايط مداخلهگر تأثيرگذار بر
راهبردها ،شناسايي شدند .بنابر مطالب ذکرشده باشگاهها بايد نگاه خود به فوتبال بانوان را تغيير دهند و با ايجاد راهکارهايي بهتر
ميتوان چنين مشکالتي را از سر راه بانوان برداشت و راه را برای پيشرفت و برندسازی آنها مهيا ساخت .چالشهای فوتبال بانوان
از نظر کيفي و کمي بسيارند که اين مهم بهدليل نبود ساختار مناسب در اساسنامۀ فدراسيون فوتبال است ،همچنين باشگاهها در
راستای تفکرات مربيان خانم نيستند ،درحاليکه در حيطۀ فوتبال آقايان همه چيز منظم و بابرنامه صورت ميگيرد ،اين مهم در
فوتبال بانوان ديده نميشود و همين عوامل سبب عدم پيشرفت فوتبال بانوان ميشود .بايد ببينيم که الزامات حرفهای شدن چه
چيزهايي است و همانها را پياده کنيم .بنابراين با شناسايي اين الزامات ميتوانيم به اهداف و حرفهای شدن نزديک شويم و
برآيندش برندسازی داخلي و برندسازی خارجي را داشته باشيم .همچنين بايد برنامههای فدراسيون فوتبال در بخش بانوان و برند
شدن بنا به تغييرات سياسي ،اجتماعي و ...مستمر ادامه داشته باشد ،چراکه هرچه اين برنامهها منظم و در سطوح بينالمللي بهکار
گرفته شوند ،ميتوانند چالشهای موجود را رفع کرده و شرايط را برای پيشرفت مهيا کنند .نتايج اين بخش با نتايج تحقيقات باقری
و همکاران ( )1398و والنتي و همکاران ( )2019همسوست.
در بخش راهبردی عوامل تأثيرگذار بر برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل آموزش در سطح بينالمللي ،مشارکت
بينالمللي ،حمايت واقعي مسئوالن ،تغيير ديدگاه جامعه و مسئوالن ،جذب حاميان مالي ،اصالح آييننامهها ،ايجاد گفتمان ،حمايت
هواداران و حمايت رسانهای بود .در اين زمينه اعزام مربيان و داوران به دورههای بينالمللي ،دعوت از مدرسان مختلف برای تربيت
نيروهای مورد نياز انساني برای توسعۀ بخش بانوان ،افزايش درآمدزايي در بخشهای مختلف ميتواند در برندسازی و مطرح شدن
فوتبال بانوان اثرگذار باشد و از نظر فرهنگسازی مجلس ،وزارت ورزش و کميتۀ ملي المپيک را با خودمان همراه کنيم و از تمامي
ظرفيتها و پتانسيلها برای رسيدن به هدفمان استفاده کنيم .ايجاد کمپهای بلندمدت آموزشي با کشورهای صاحبنام در فوتبال
آسيا از موارد مهمي است که متأسفانه توجهي به آن نميشود و هميشه بازيکنان تيم ملي بدون اردوهای تمريني و آمادگي راهي
مسابقات خارج از کشور ميشوند .بيشک اگر بتوانيم برند شدن فوتبال بانوانمان را با مسائلي مثل فضای رسانهای ،پخش تلويزيوني،
ورود حاميان مالي و امکاناتي که برای فوتباليستها ميتواند وجود داشته باشد در نظر بگيريم ،طبيعتاً در لژيونرشدنشان تأثيرگذار
خواهد بود و خيلي مسائل توسعهای را که پيوسته و مرتبط بههم هستند ،شاهد خواهيم بود .همچنين تغيير نگاه جامعه و مسئوالن
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از طريق آگاهيبخشي به نقش و جايگاه بانوان در ورزش جهان ،حمايت هواداران در قالب کانونهای هواداری ،حمايت رسانهها در
قالب پخش زندۀ مسابقات ،ارتقای دورههای مربيگری و داوری در آسيا ميتواند به برندسازی فوتبال بانوان کمک کند .نتايج
تحقيقات والنتي و همکاران ( )2019و منظمي و همکاران ( )1390با نتايج اين بخش همراستاست.
همانطورکه گفته شد ،در صورت اجرای راهبردهای مذکور ميتوان نتايج توسعۀ فوتبال بانوان را ديد .هرچه اين راهبردها
بهدرستي و با برنامهريزی مناسب بهکار روند ،فوتبال بانوان در مسير برنديگ و مطرح شدن قرار خواهد گرفت .با توجه به نظرهای
مصاحبهشوندگان و يافتههای تحقيق پيامدهای حاصل از برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسيا شامل ترغيب به جذب فوتبال
بانوان ،جذب حامي مالي ،حمايت رسانه ،ايجاد برندسازی داخلي ،ايجاد برندسازی خارجي ،عوامل کمککنندۀ توسعۀ فوتبال بانوان
و پيامد برند شدن فوتبال بانوان هستند .بنابراين بهکارگيری راهبردهای مناسب و کاربردی در جهت توسعۀ ورزش فوتبال بانوان
برای مطرح شدن در سطح جهاني ميتواند پيامدهای زيادی بهدنبال داشته باشد از جمله توسعۀ فني و سازماني فوتبال بانوان ايران،
جذب و حضور بيشتر بازيکنان و طرفداران با توجه به ايجاد انگيزه در حضور در آسيا ،ترغيب حاميان مالي و معنوی از بانوان
فوتباليست ،افزايش سطح سرمايهگذاری در حوزۀ ورزش بانوان ،ايجاد زيرساختهای ويژۀ ورزش بانوان در کشور ،اختصاص بودجه
به فوتبال بانوان ،ارتقای اعتمادبهنفس و روحيۀ فردی اجتماعي بانوان ايراني همگي از پيامدهای برندسازی فوتبال بانوان در
آسياست .از طرفي هم زمينه و هم پتانسيل برندسازی فوتبال در سطح آسيا را داريم .بنابراين دولتها بايد از طريق فدراسيونها با
برنامهريزی مناسب بتوانند از طريق استعداديابي بانوان ورزشکار را شناسايي کنند .ازاينرو راهبردها بايد بهگونهای باشد که نهتنها
سرخوردههای اجتماعي ما وارد اين سيستم نشوند ،بلکه کساني باشند که برای اين راه از کودکي مشوق داشته باشند ،زيرا آنها
ميتوانند استعدادهای خيلي مهمي باشند که حتي در دادوستدهای باشگاههای بينالمللي ما نقش داشته باشند و مطرح شوند .نتايج
اين بخش با نتايج تحقيقات فرگوسن و همکاران ( )2019و منظمي و همکاران ( )1390همسوست.
بر مبنای يافتههای پژوهش پيشنهاد ميشود در راستای برندسازی فوتبال بانوان در آسيا به موارد ذيل توجه شود:
مبتني بر يافتههای پژوهش ،بسترهای الزم برای برندسازی فوتبال بانوان بهعنوان يکي از مستعدترين بخشها در ورزش،
شامل تخصيص امکانات مناسب ،تسهيل ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه به ورزشگاههای بانوان ،حمايت رسانهها از فوتبال بانوان،
آگاهيبخشي به نهادها و افراد ايدئولوژيک ،رفع تبعيضها بين فوتبال بانوان و آقايان ،افزايش تعداد بانوان در مجمع فدراسيون
فوتبال از جمله سرمربيان زن تيمهای ملي ،کاپيتانهای تيمهای ملي ،داوران برتر بينالمللي زن فوتبال و فوتسال ،مدرسان
بينالمللي زن و مديران باشگاههای ليگ برتر فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي ،حضور فعال تلويزيون در انعکاس رويداد فوتبال
بانوان و متعاقب آن ايجاد انگيزه برای حضور حاميان مالي ،آگاهيبخشي به جامعه ،مطالبهگری حوزۀ بانوان در خصوص رفع تبعيض،
اختصاص منابع مالي و حمايتي دولتي و نگاه بينالمللي به توسعۀ اين رشته است که ميتواند در برندسازی فوتبال بانوان در آسيا
نقش مؤثری داشته باشد.

تقدیر و تشكر

نگارندگان بر خود الزم ميدانند بدينوسيله از مربيان و بازيکنان تيم ملي فوتبال بانوان ايران ،هيأت رئيسۀ فدراسيون فوتبال،
نايبرئيس بانوان فدراسيون فوتبال ،روابط بينالملل فدراسيون فوتبال ،استادان دانشگاهي و کارشناسان رسانهای فوتبال و ساير
عزيزاني که در فرايند انجام پژوهش به تيم پژوهش کمک کردند ،کمال تشکر را داريم.
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