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Methods: The research participants consisted of experts in the field of women's
sports, including professors of sports management, researchers in the field of
women's studies, managers and officials of sports organizations, coaches, athletes,
managers of private companies selected according to the triangulation technique.
The participants were selected first by purposive sampling method and then by
theoretical sampling method. The interview with the experts started with 10 people
and continued until the theoretical saturation was reached, and finally 21 people
participated in the interview. Open, axial and selective coding were used to analyze
the data.
Results: In the selective coding stage, the components of the coding paradigm were
described; Pattern, drawing and theory were developed and presented. Finally, 8
main components and 21 sub-components were extracted and presented in the form
of a theoretical model based on the data theory of the foundation.
Conclusion: According to the results, the management of sponsorship barriers for
women's championship sports has different dimensions, and simultaneous attention
to all dimensions and removal of barriers will attract sponsors and comprehensive
development and more women's championship sports in the country.
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Extended Abstract
Methods
Introduction
The purpose of this study was to design a model for managing barriers
of sponsorship for Iranian women's championship sports, using
grounded theory based on the Strauss-Corbin’s approach. Today, the
role of women in social activities has become more prominent than in
the past, but unfortunately their presence in sports activities, especially
championship sports, is accompanied by limitations, championship
sports are an arena for women's self-confidence and prosperity and are
breaking the symbols of misogyny in society. The presence of women
as an important part of our society in the field of championship sports
is an undeniable necessity (Qassimi and Keshkar, 2011). In recent
years there has been a slow change in women's sports around the
world, with women becoming more recognized as athletes and praised
for their performance on the field (Morgan, 2019). The relationship
between women and the global economy of sports is changing. Nielsen
Sports has shown that there are three growth factors in women's sports.
First, because women's sport is generally unexploited commercially,
there is significant opportunity for growth. Second, brands demand
sports organizations in women's sports and provide access to female
fans. Thirdly, there is a growing demand for sport that is socially
conscious and promotes equality. Given the professional growth and
commercial potential of women's sport, a greater understanding of
financial support in this area seems timely.
But in fact, why are not sponsors attracted to women's sports in our
country, and despite drawing the attention of financial sponsors to
women's sports in the world in our country, unfortunately is this still
neglected?
Therefore, this research seeks to answer the questions of what are the
obstacles to the financial support of Iranian women's championship
sports and what model can be provided to improve it?
This research is a type of qualitative research, the data of which was
conducted using nominal group interviews. Interviewing using a
nominal group refers to conducting individual interviews with
individuals selected in a purposeful selection based on the possibility
of freely presenting opinions and conducting in-depth interviews
(Almenstein and Reuter, 1995) and to analyze its data using the
content analysis method based on the analysis method. Grounded
theory coding was used with the Strauss-Corbin approach. Based on
this, an effort was made to collect data from various people who were
somehow related to the research topic or had specialized fields,
experience, or related research. In this way, the statistical population
of the research is experts in the field of women's sports, including
professors of sports management with works related to women's
studies, researchers in the field of women's studies, managers and
officials of sports organizations (student sports, federations and
education), Coaches, athletes, sociologists, and psychologists were
formed and people participated in the interview using the method of
targeted and theoretical sampling until the theoretical saturation limit
was reached.

Results
Conclusion
The discussion of women's championship sports is more and more
attention nowadays and the policies of the International Olympic
Committee are completely in line with increasing the presence of
women in world sports events, so this shows the necessity of planning
for the development of women's championship sports more and more.
In the axial coding stage, the link between the categories under the
headings of causal conditions of socio-cultural challenges,
managerial-legal challenges, infrastructure conditions of media
challenges and economic challenges, and intervening conditions of
structural constraints was obtained following corrective interactions in
Structural-executive and culture-building can help overcome these
barriers. In the selective coding stage, the components of the coding
paradigm were described; Pattern, drawing and theory were developed
and presented. Finally, 8 main components and 21 sub-components
were extracted and presented in the form of a theoretical model based
on the data theory of the foundation. According to the results, the
management of sponsorship barriers for women's championship sports
has different dimensions, and simultaneous attention to all dimensions
and removal of barriers will attract sponsors and comprehensive
development and more women's championship sports in the country.
The optimal model presented in this research can be used as an
analytical tool for the practice of Iranian women's championship
sports, so that it can logically and principled help to solve countless
problems in the field of Iranian sports.
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روش پژوهش :اين تحقیق با تکیه بر نظرية دادهبنیاد مبتني بر رويکرد استراوس-کوربین انجام شد .جامعه شرکت
کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مديريت ورزشي ،پژوهشگران حوزه مطالعات زنان،
مديران و مسئولین سازمانهای ورزشي ،مربیان ،ورزشکاران ،مديران شرکت های تجاری خصوصي که مطابق با تکنیک
مثلث سازی انتخاب شدند ،تشکیل مي داد .انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش
نمونهگیری نظری انتخاب شدند .مصاحبه با صاحب نظران با 10نفر آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه يافت
و در نهايت تعداد  22نفر در مصاحبه شرکت کردند .برای تحلیل دادهها از کدگذاری باز ،محوری و انتخابي استفاده شد.
ضمن مصاحبه نیمهساختاريافته با صاحبنظران مجموعهای از مفاهیم اولیه طي فرايند کدگذاری باز گردآوری و از درون
آنها مقولههايي استخراج گرديد.
یافته ها :در مرحلة کدگذاری محوری ،پیوند میان مقولهها تحت عناوين شرايط علّي چالش های فرهنگي-اجتماعي،
چالش های مديريتي – قانوني ،شرايط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرايط مداخله گر
محدوديت های ساختاری به دست آمد که در پي تعامالت اصالحي در ساختاری-اجرايي و فرهنگ سازی مي تواند به
رفع اين موانع کمک کند .در مرحلة کدگذاری انتخابي نیز ،اجزای پارادايم کدگذاری تشريح شدند؛ الگو ،ترسیم و نظريه
تدوين و ارائه شد.
نتیجه گیری :براساس نتايج ،تدوين الگوی طراحي مدل مديريت موانع حمايت مالي ورزش قهرماني زنان جنبه های
مختلفي دارد و توجه همزمان به تمامي ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالي و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر
ورزش قهرماني بانوان کشور خواهد شد.
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مقدمه

امروزه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعي پررنگ تر از گذشته شده است ،اما متأسفانه حضور آنها در فعالیتهای ورزشي خصوصا
ورزش قهرماني با محدوديتهايي همراه است ،ورزش قهرماني ،عرصهای برای خود باوری و شکوفايي زنان و شکستن سمبلهای
زن ستیزی در جامعه است .شناخته شدن يک زن به عنوان يک قهرمان و الگوی ورزشي ،مستحکم کننده جايگاه هويت زنان
خواهد بود و آنان به دور از تفکرات جنسیتگرانه و سرکوب کننده ،از ارزش و تواناييهای خود دفاع خواهند کرد (بنار ،کريمي،
ابودردا .)1391 ،موقعیت ورزش کشور به ويژه ورزش قهرماني ،به عنوان يکي از نهادهای اساسي گسترش ورزش اهمیت و
جايگاه خاصي دارد .موقعیت ورزش کشور به ويژه ورزش قهرماني ،به عنوان يکي از نهادهای اساسي گسترش ورزش نزد اقشار
مردم و جامعه بین المللي بوده و ابزاری برای تحقق هدفهای راهبردی ،تحکیم وحدت ملي و افزايش روحیه نشاط و شادماني
محسوب ميشود .ورزش قهرماني عبارت است از ورزشهای رقابتي و سازمان يافتهای که با توجه به قوانین و مقررات خاص برای
ارتقای رکوردهای ورزشي و کسب رتبه و مدال انجام ميشود .حضور زنان به عنوان بخش مهمي از پیکره جامعه ما در عرصه
ورزش قهرماني ،ضرورتي انکار ناپذير است .حضور زنان در ورزش قهرماني تا حد زيادی ميتواند مشروعیت بین المللي برای کشور
ايجاد کند (آرين ،عیدی ويوسفي .)1396 ،و عالوه بر اين ،ميتواند نشان دهنده اهمیت نقش زن در جامعه اش ميباشد چرا که او
اين توانايي را داشته تا نماينده کشور خود باشد و اين حضور ميتواند پايان دهنده ادعاهای موجود مبني بر مهجور بودن زنان در
ايران باشد (بال و ديگران .)20061 ،با وجود اين ،درايران و همچنین بسیاری از کشورها موانعي در راه گسترش ورزش زنان وجود
دارد که ميتوان به مشکالت سیاسي ،موانع اقتصادی ،خط مشي دولتها در اولويت ندادن مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشي و
عدم همسويي مطلوب رسانهها با ورزش زنان اشاره کرد (ابودردا ،احساني و عیدی .)1386 ،از ديگر مشکالت پیش روی ورزش
بانوان ،شفاف نبودن وظايف و مشخص نبودن جايگاه ورزش بانوان در میان ادارات ورزش و همچنین بها ندادن به مکانهای
ورزشي مخصوص بانوان و حمايت نکردن حامیان مالي است که باعث کندی جريان پیشرفت و نداشتن انگیزه در ورزش بانوان
شده است (ابودردا ،احساني و عیدی ،)1386 ،اما در اين میان بیشترين نقصي که ديده ميشود بخش حامي مالي ورزشي است که
حرف اول را در دنیای مدرن ورزش امروز دارد .ميتوان عنوان کرد که تجاری سازی در همه سطوح ورزشي ،از مشارکت در ورزش
جامعه گرفته تا ورزش حرفهای ،نفوذ کرده است .به ويژه در ورزش حرفهای ،حمايت مالي شرکتها در همه جا وجود دارد و معموالً
ورزشکاران و باشگاههای ورزشي تبلیغ ويا تأيید ميکنند (اسمیت و استوارت .)2014 2،حمايت مالي ورزشي ،نوعي توافق نامهی
تجاری است که طي آن ،سازماني در ازای حق مرتبط ساختن خود با يک طرف ورزشي ،کمکهای نقدی يا غیرنقدی ارائه ميکند.
حامي مالي ،اين کار را به منظور نیل به اهداف سازمان خود (مثل بهبود وجهة سازمان) يا اهداف بازاريابي (مثل افزايش آگاهي
نسبت به برند) انجام ميدهد (فیروزآبادی ،کشکرو کارگر.)1398 ،
ادبیات حمايت مالي نتايج بالقوه متعددی را برای شرکتهای حامي مالي مشخص کرده است ،از جمله :ارتباط مستقیم با
ذينفعان مختلف (الگ ;20053 ،سنتومیر ،)20084 ،افزايش آگاهي از نام تجاری (کامرون ،جونیورو لوين ،)20015 ،تصوير (جوينرو
اتون )19996 ،و وفاداری (لوين ،بیسیلي و گمبل)2004 7،؛ و در نهايت ،بهبود عملکرد مالي (مزديور ورضايي .)2013 8،بديهي است
که توافق نامههای تجاری ميتواند برای ورزشکاران و باشگاهها نیز بسیار سودآور باشد .به عنوان مثال ،در سال  2018راجر فدرر
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يک قرارداد تايید  10ساله با ژاپنيها امضا کرد .مارک يونیکل1و به ارزش  300میلیون دالر آمريکا ورئال مادريد با تمديد قرارداد 5
ساله با امارات ،با ارزش 70میلیون يورو در سال ،رکورد زد(ورلدفوتبال اينسايد .2)2017 ،در حالي که حمايت مالي منافع مالي به
همراه دارد ،اما اختالف قابل توجهي بین ورزشکاران ،باشگاههای سطح باال و کساني که قدرت تجاری کمتری دارند ،وجود دارد.
شاو و آمیس ( )2001بررسي کردند که چرا حامیان مالي ،حمايت مالي ورزشهای زنان يا مردان را انتخاب ميکنند و دريافتند که
تصمیمات بر اساس ارزشها و اعتقادات تصمیم گیرندگان ،بازنمايي رسانهها از اين ورزش و فشارها بر مديريت متفاوت است .آنها
تفاوت مالي قابل توجهي را بین معامالت حمايت مالي ورزشي مردان و زنان برجسته ميکنند (شاو و آرمیس .)2001 ،3عالوه بر
اين ،هیچ زني در فهرست  100ورزشکار پردرآمد جهان در مجله فربس4جود ندارد(مورگان .)20195 ،با اين حال که ،صنعت حمايت
مالي در دهههای اخیر به طور قابل توجهي تکامل يافته است و در حالي که انگیزههای تجاری همچنان سرمايهگذاری در حمايت
مالي را موجب ميشوند ،مالحظات ديگری مانند مسئولیت اجتماعي شرکت 6نیز مهم ارزيابي ميشوند(سگین ،پرنت و ارلي7 ،
 .)2010همچنین عالوه بر محرکهای تجاری يا نوع دوستانه  ،هويت اجتماعي و انگیزه سرمايهگذاری حامیان مالي نیز مهم
است(گری ،بردريک و اليیف .)2008 8،در حالي که انگیزهها متفاوت است ،يک چیز واضح است ،حمايت مالي از ورزش اکنون يک
رابطه تجاری استراتژيک است (دلفین )2003 9،و به طور فزايندهای به عنوان مشارکت بازاريابي مشترک يا استراتژيک ازآن ياد
ميشود (دالس و ديگران .)201410،همانطور که يک گروه از محققان اظهار داشتند  ،حمايت مالي معاصر "يک فعالیت استراتژيک
با قابلیت ايجاد مزيت رقابتي پايدار در بازار است"(فهي ،فارلي و کويستیر .)200411،در حالي که برخي از محققان اهمیت تصمیم
گیری استراتژيک و مبتني بر شواهد در حمايت مالي را برجسته ميکنند (جانسن و پالسون  ،)2014 12،برخي ديگر بر لزوم ارزش
جامعه تأکید ميکنند(ونس ،رکتي والولي .)201613،نشان داده شده است که حمايت نامناسب که با ديدگاهها يا هنجارهای جامعه
مغايرت داشته باشد ميتواند به برند حامیان مالي مرتبط آسیب برساند.
در سالهای اخیر يک تغییر آهسته در ورزش زنان دنیا حاصل شده است ،و اين که زنان بیشتر به عنوان ورزشکار شناخته
ميشوند و به خاطر عملکردشان در زمین مورد تمجید قرار ميگیرند (مورگان .)2019 ،رابطه بین زنان ،اقتصاد جهاني ورزش در
حال تغییر است .زنان اکنون به عنوان هوادار ،پخش کننده ،ورزشکاران مشهور و شخصیتهای رسانهای بیشتر ديده ميشوند.در
اوايل سال  2000بود که تغییر آشکار توجه شرکتها به سمت استفاده از ورزشکاران زن به عنوان فروشنده برند جلب شد .لوکاس
( ) 2000تأثیر تبلیغات نايک بر مشارکت زنان در ورزش را بررسي کرد و نتیجه گرفت که نايک و رقبای اصلي آنها به ويژه برای
استفاده از پتانسیل بازار ورزش زنان مارک تجاری ايجاد کردهاند .شرکتها اکنون به ارزش بازاريابي ورزشکاران زن پي برده اند
(مورگان .)2019 ،برخي از روندهای قابل توجه به طور خاص در صنعت حمايت از ورزش زنان وجود دارد .اوالً ،تالشهای فروش
بیشتر هدفمند ميشوند .به عنوان مثال ،يوفا فروش حمايت مالي از مسابقات زنان را آغاز کرده است .اين ارزش منحصر به فردی
است که مستقیماً محصول ورزش زنان را مورد توجه قرار ميدهد .محصوالت اون14يک برند بین المللي زيبايي ،خانگي و مراقبت
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شخصي است و در چند سال گذشته ،آنها از طريق ورزش زنان وارد بازاريابي حمايت مالي ورزشي شدهاند .در سال  ،2017اون به
عنوان شريک اصلي باشگاه فوتبال بانوان لیورپول انتخاب شد و اولین حامي پیراهن مستقل برای همتای مرد خود بود  .در سال
 ،2018اون در برزيل مجموعهای از مبارزات را برای بزرگداشت موفقیتهای برخي از زنان برتر ورزش برزيل راه اندازی کرد .
نیلسون اسپرت 1نشان داده است که سه عامل رشد در ورزش زنان وجود دارد .اوالً ،چون ورزش زنان به طور کلي از نظر تجاری
مورد بهره برداری قرار نگرفته است ،فرصت قابل توجهي برای رشد وجود دارد .ثانیا ،مارکها خواستار سازمانهای ورزشي در ورزش
زنان هستند و دسترسي به طرفداران زن را فراهم ميکنند .ثالثاً ،تقاضای فزايندهای برای ورزش ديده ميشود که از نظر اجتماعي
آگاهانه و موجب ارتقا برابری ميشود .با توجه به رشد حرفهای و پتانسیل تجاری ورزش زنان ،به نظر ميرسد درک بیشتر حمايت
مالي در اين زمینه به موقع است.
در ايران مشکل مشترک تمامي تیمهای ورزشي در ايران اعم از مردان و زنان کمبود منابع مالي و نبود اسپانسراست و با شدت
گرفتن مشکالت اقتصادی در ايران ،تحريمهای بین المللي و کمبود منابع مالي ،ورزش به عنوان فرآيندی مصرف کننده بیش از
ساير بخشها دچار کسری اعتبار مالي شده است .از يک سو اعتبارات دولتي به شدت افت کرده و از سوی ديگر ،دست بخش
خصوصي برای هزينه در ورزش خالي شده است .در اين میان ،ورزش بانوان همانند کوچک ترين عضو خانواده که زور همه به او
ميرسد در اوج بي پولي بیشترين فشار را تحمل کرده است .حتي در وزارت ورزش هم به طور طبیعي اگر اسپانسری جذب شود آن
اسپانسر ابتدا به بخش مردان سوق داده ميشود و بخش زنان اولويت کمتری دارد .البته دلیل آن هم روشن است :مردان در يک
برنامه کوتاه مدت  ،شانس بیشتری برای کسب مدال و قرار گرفتن روی سکو دارند (ايرنا3 ،تیر.)1398
اما به واقع چرا در کشور ما اسپانسرها به بخش بانوان جذب نمي شوند و علیرغم جلب توجه حامیان مالي به ورزش زنان در
دنیا در کشور ما متاسفانه اين امر همچنان مهجور مانده است؟ درتحقیقات سالهای اخیر به اين امر بیشتر پرداخته شده است .
نتايج تحقیقات قاسمي و همکاران ( )1391در تشريح موانع و مشکالت ورزش قهرماني در زنان نشان گر آن است که مانع حاکم،
عامل فرهنگ غالب در کشور است؛ وجود فرهنگ مرد محوری در جامعه ورزش ،ترس از آسیب رسیدن به اعتقادهای مذهبي ،وجود
تفکر تاثیرات منفي ورزشي بر ظاهر زنان و غیره ،از مولفههای فرهنگي موثر در اين زمینهاند .در تحقیقات کشاورز و همکاران ()1393
که به ارايه مدلي از عوامل جذب سرمايهگذاری بخش خصوصي در ورزش قهرماني بود سرمايهگذاری بخش خصوصي در نه دسته
شامل عوامل مديريتي ،عوامل ورزشي ،عوامل مالي و اقتصادی ،عوامل مرتبط با بازاريابي ،عوامل رسانهای و تبلیغاتي ،عوامل سیاسي،
عوامل حمايتي و تشويقي ،عوامل فرهنگي و اجتماعي و عوامل حقوقي و قانوني تقسیم شدند (کشاورز و همکاران.)1392 ،
احساني وهمکاران ( )1388نابرابری فرصت مربیگری ،کمبود فضای ورزشي زنان (به ويژه زنان مسلمان) ،نابرابری فرصتها
برای پرداختن زنان به ورزش حرفهای از نظر تعداد رشتههای ورزشي ،مشکالت اقتصادی و تبعیض در تخصیص اعتبارات به ورزش
بانوان را از ديگر مشکالت مربوط به بخش ورزش بانوان عنوان کردند(احساني و همکاران .)1386 ،کانینگهام )2003( 2پوشش
رسانهای ضعیف را مساوی با حضور پايین حامي و تعداد کم الگوهای زنده برای دختران جوان و ورزشکاران آينده دانست (کانینگهام،
 .)2003مرور پیشینه نشان ميدهد با توجه به اهمیت حامیان مالي در ورزش امروزه تحقیقات زيادی ،به ابعاد مختلف و زوايای
مختلف اين امر پرداختهاند ،و در صورتي که دنیا متوجه بازار جديد ورزش زنان شده است جا دارد که اين موضوع در کشور ما به
نیز طور دقیق و موشکافانهای به آن پرداخته شود .در صورتي که پتانسیل کافي برای ورزش قهرماني بانوان وجود دارد ،اما علیرغم
همه پتانسیلهای موجود برای ورزش زنان ،زنان تنها با موانعي مانند تمرينات طاقت فرسا يا حريفان قدرت مند جهاني روبرونیستند،
بلکه برای زن قهرمان ورزشکار ايراني به رسمیت شناخته شدن ،حق رقابت و نحوه شرکت در آن نیز ،چالشي سخت ودشوار
Nielson Sports
Cunningham

1.
2.
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محسوب ميشود .از طرفي ،بانوان قهرمان در کشور با وجود همة پتانسیل هايي که دارند ،با دنیايي ازمشکالت مواجهند که از
مهمترين آنها نداشتن حامي مالي است .لیگهای ورزشي ،تیمها و ورزشکاران برای انجام فعالیتهای ورزشي به حامي مالي نیاز
دارند ،اين در حالي است که در اغلب مواردهیچ اسپانسری حاضر به حمايت مالي از ورزشکاران و تیمهای ورزشي بانوان نیست ،که
اين موضوع چالش عمدة حمايت از بانوان ورزشکار نخبه است .کیم( )20071حمايت مالي را عمده ترين عامل توسعه ورزش دانسته
و بیان ميدارد ،اگر حمايت مالي برداشته شود ،هیچ يک از ورزشهای قهرماني و حرفهای قادر نخواهند بود به حیات خود ادامه دهند
(آرين و همکاران .)1396 ،هدف از اين مطالعه ارائه بینش در مورد حمايت مالي از ورزش زنان ايران است.
پرداختن به ورزش به صورت علمي و اصولي نیازمند جذب حامیان مالي ميباشد که در حال حاضر يکي از مهمترين مشکالت
ورزش قهرماني بانوان کشور ميباشد ،از اين رو اين پژوهش با رويکرداکتشافي و استفاده از روش مناسب ،در پي شناسايي شرايط
و موانع زمینه ای توسعه ورزش قهرماني بانوان از طريق حمايت مالي است و نیز ميکوشد با رويکردی متفاوت ،بر اساس شرايط
موجود به ارائه مدل زمینه ای نقش حمايت مالي در توسعه ورزش قهرماني زنان بپردازد و با تشريح موانع پیش رو به حل اين
مسائل کمک کند .بررسي نتايج تحقیقات در حوزه ورزش قهرماني زنان نشان داد که تحقیق جامعي دربارهی زمینه عواملي که
بتواند عدم گرايش حامیان مالي به ورزش قهرماني زنان ايران را تبیین کند ،صورت نگرفته است ،و يا اگر هم صورت گرفته به
صورت بررسي مشکالت استاني و يا به صورت يک رشته ورزشي خاص بررسي گرديده است لذا الزم است تا پراکندگي عوامل در
يک چارچوب منسجم گنجانده شودو بسته به فرهنگ و شرايط کشور بررسي و تدوين شود.
لذا اين تحقیق به دنبال پاسخگويي به اين مسئله است که موانع حمايت مالي ورزش قهرماني زنان ايران کدامند و په الگويي
برای بهبود آن ميتوان ارائه داد؟
روششناسی پژوهش

اين پژوهش از نوع پژوهشهای کیفي است که داده های آن با استفاده از مصاحبه در گروه اسمي انجام شد .مصاحبه با استفاده از
گروه اسمي به انجام مصاحبه فردی با نفرات مشخص شده در انتخاب هدفمند بر اساس امکان ارائه آزادانه نظرات و انجام مصاحبه
عمیق اشاره دارد(آلمنستین و رويتر )1995 ،2و برای تحلیل دادههای آن از روش تحلیل محتوا مبتني بر روش تحلیل و کدگذاری
گراندد تئوری با رويکرد استراوس-کوربین بهرهبرداری شد .از روش نظريهپردازی داده بنیاد زماني استفاده ميشود که نیاز به ارائه
يک نظريه يا تبیین کلي (اجمالي) از يک فرآيند هست و اين هنگامي اتفاق ميافتد که نظريههای موجود پاسخگوی مسئله مورد
مطالعه نیستند و نیاز به اصالح يا تجديد نظر دارند .در واقع از آنجا که در اين روش نظر افراد صاحب نظر مورد مطالعه و بررسي
قرار ميگیرد و همچنین چون مطالب متناسب با موقعیت و زمان بروز مسئله مورد مطالعه مطرح ميشوند ،به خوبي قابلیت تفسیر
دارد ..عموما برای انتخاب جامعه تحقیق در تحقیقات کیفي از استراتژی مثلث سازی استفاده ميشود .مثلث سازی به استفاده از
روشهای مختلف يا منابع داده مختلف در تحقیقات کیفي اشاره دارد (پاتن .)1999 3،همچنین استفاده از مثلث سازی در انتخاب
شرکت کنندگان در بخش مصاحبه تحقیقات کیفي امری حتمي و قطعي است (الیورو آلن .)2006 4،بر اين اساس ،تالش شد تا
دادهها از افراد مختلفي که به نوعي با موضوع تحقیق در ارتباط بوده و يا دارای زمینه تخصصي ،تجريه و يا تحقیقات مرتبط بودند،
جمع آوری گردد .به اين ترتیب ،جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مديريت ورزشي دارای
آثار مرتبط با مطالعات زنان ،پژوهشگران حوزه مطالعات زنان ،مديران و مسئولین سازمانهای ورزشي (ورزش دانشجويي،
1.

Kim
Ulmenstein & Ruyter
3. Patton
4. Oliver-Hoyo & Allen
2.
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فدراسیونها و آموزش و پرورش) ،مربیان ،ورزشکاران ،جامعهشناسان و روانشناسان تشکیل دادند و به روش نمونهگیری هدفمند و
نظری تا رسیدن به حد اشباع نظری  22نفر در مصاحبه شرکت کردند که مشخصات آنها در جدول ( )1درج شده است .برای
گردآوری دادهها ،از مصاحبة نیمهساختاريافته با خبرگان استفاده شد .به اين ترتیب ،هر مصاحبه به طور میانگین 65دقیقه به طول
انجامید .برای حصول اطمینان از پايايي کدهای حاصله يا به عبارتي ديگر دقیق بودن يافتهها از دو شیوه کنترل و بررسي توسط
همکاران و بازبیني و اعمال نظر متخصصین غیر شرکتکننده در پژوهش استفاده گرديد به اين منظور از ضريب پايايي دروني
کوهن استفاده شد که نشان دهنده پايايي مطلوب بین کدگذاران بود .ابزار گردآوری دادهها ،شامل ضبط صوت ،قلم و کاغذ بود .
یافتهها

مشخصات افراد شرکت کننده در بخش مصاحبه تحقیق در جدول ( )1درج شده است .الزم به ذکر است در تحقیقات به دلیل
الزامات اخالقي از ذکر نام و يا مشخصات معرف فرد مصاحبه گر اجتناب شده است.همانطور که مالحظه ميشود کلیه شرکت
کنندگان از نظر ويژگیهای تحصیلي و شغلي در ارتباط با موضوع تحقیق از شرايط مطلوب برخوردار بودهاند.
جدول  .1مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

جنسیت
مرد
مرد
زن
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن

میزان تحصیالت
دکتری
کارشناسي ارشد
ديپلم
دکتری
کارشناس تربت بدني
کارشناسي
ديپلم
کارشناس ارشد
کارشناس ارشد
فوق ديپلم
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
کارشناس ارشد
کارشناسي
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
کارشناسي ارشد
دکتری
دکتری

شغل
استاد دانشگاه و صاحب انتشارات کتب مديريت ورزشي
مدير باشگاه
مربي ورزشي
استاد دانشگاه
مربي ورزش
رئیس هیت ورزشي و بازيکن سابق تیم ملي
مدير کارخانه صنعتي و حامي تیمهای ورزشي
کارمند اداره ورزش و جوانان
نائب رئیس هیئت ورزشي
مدير کارخانه صنعتي و حامي تیمهای ورزشي
ورزشکار و فعال حوزه زنان
دبیر ورزشي
ورزشکار و فعال حوزه زنان و اسپانسرتیمهای ورزشي
مدير شرکت خصوصي و حامي تیمهای ورزشي
استاد دانشگاه
رئیس فدراسیون
رئیس هیئت ورزشي
رسانه و فعال حوزه زنان
رئیس فدراسیون
دانشجوی مديريت ورزشي
دانشجوی مديريت ورزشي
از مسئولین ارشد ورزش بانوان کشور

نتايج تحلیل دادهها با استفاده از سه روش کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابي که شرح کامل آن در بخش
روششناسي آمد ،در جدول شمارة  2مشاهده ميشود .همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،کدگذاری باز ،فرآيند تحلیلي است که
از طريق آن ،مفاهیم شناسايي شده و ويژگيها و ابعاد آن در دادهها کشف ميشوند .در اين مرحله مقولههای اولیه از طريق
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بخشبندی اطالعات شکل گرفته و مقوله ،که طبقه ای از مفاهیم است ،شکل گرفته است.
جدول  .2کدهای ثانویه و مفاهیم
کد اولیه

مقوالت فرعی

حساسیت جامعه ،کمبود آگاهي در مورد ورزش بانوان ،حاشیهدار بودن ورزش بانوان
گوناگوني فرهنگها در شهرها ،حمايتهای کم جامعه از ورزش قهرماني بانوان
کم ارزش تلقي شدن موفقیتهای بانوان ،حفظ شئونات اسالمي
سوگیری جنسیتي درنگرش فرهنگي ،داشتن نگاه جنسیتي
محدوديتهای مذهبي ،بي میلي مردم برای هزينه کردن در ورزش بانوان

ساختار هنجاری جامعه

عدم ايجاد تصوير مثبت ذهني از حامیان ،نبود جايگاه مناسب اجتماعي
نبود تصوير مناسب از ورزش بانوان
نبود فرهنگ وقف در ورزش ،نداشتن تعهد نسبت به ورزش زنان،
توجه بیش ازحد تنها به سودآوری ،تعهد ضعیف نسبت به سالمت جامعه
تعداد کم مديران متخصص زن ،بي عالقگي و بي تفاوتي مديران
عدم وجود مسئولین مشخص ،نبود اختیارات الزم
نا آگاهي مديران در مورد اهداف اسپانسر ،عدم ايده پردازی و خالقیت مديران
عدم درک ارزش حمايت مالي ،بي عالقگي مديران به حمايت مالي
ضعف و کم کاری مديران ،فقدان نگرش مثبت مسوالن دولتي
وجود روابط ناسالم بخشهای مديريتي ،عدم اطمینان حامیان مالي به ارگانهای ورزشي
فساد در سازمانهای ورزشي ،موانع مربوط به هماهنگي بین بخشي
تخصیص ناعادالنه بودجه به نفع ورزش مردان ،بروکراسي پیچیده اداری
کم توجهي مسئوالن ورزشي ،نابرابری جنسیتي
مشکالت قوانین موضوعي کشور ،قوانین دست و پاگیر برای اسپانسرها
نبود برنامههای بلند مدت بازاريابي ،عدم کاهش تصدی گری دولتي
نبود قوانین حمايتي ،حاکمیت روابط بر ضوابط
عدم توجه مسئوالن سازمانها ،تعدد مراکز تصمیم گیری
نبود تعامل الزم بین ساز مانهای مرتبط
ضعف تبلیغات و انعکاس رسانه ای ،عدم ضبط و پخش رسانهای با وجود پوشش اسالمي
عدم پخش راديويي مسابقات ورزشي ،نقش ضعیف رسانه ها
فعال نبودن شبکههای خصوصي تلويزيوني،
پخش ورزشهايي از بانوان که درآمدزايي ندارند
تعداد محدود ورزشکاران سلبريتي ،بي عالقگي رسانهها به برجسته کردن چهره ورزشي بانوان
کم توجهي رسانهها به قهرمانان ورزشکاران زن
توجه نکردن رسانهها به عالئم تبلیغاتي حامیان ،اجرا نشدن تعهدات رسانه ای
ضعف تبلیغ و فرهنگ سازی مناسب در رسانه ها

مقوالت اصلی

چالش های
فرهنگي و اجتماعي
عدم ديد مثبت نسبت به
ورزش بانوان
عدم حس مسئولیت پذيری
عدم مديريت موثر

چالشهای قانوني و
مديريتي
موانع درون سازماني

نبود برنامه ريزی و ضوابط
اداری مشخص
بازتاب کم ورزش بانوان در
رسانه(رسانههای سمعي،
بصری و جرايد)
نبود چهرههای شاخص در
بین ورزشکاران زن

چالشهای رسانه ای

عدم تعهدات رسانه ای

هزينههای بسیار زياد تیم داری ،تامین تمامي هزينهها توسط اسپانسرها
عدم حمايت ارگانهای ورزشي

صرف هزينههای هنگفت و
نبودسود دريافتي قابل قبول

عدم آگاهي اسپانسرها ،عدم بازگشت سرمايه ،انتقال ضعیف پیام تجاری
مشکالت ارزشیابي اثر بخش ،نداشتن بودجه کافي برای حمايت مالي

موانع درون سازماني (بخش
اقتصادی حامي يا حمايت
کننده)

چالشهای اقتصادی
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کد اولیه
ايجاد نشدن رقابت با شرکت رقبا ،دست نیافتن به بازار جديدبا استفاده از حمايت مالي
عدم استحکام بیشتر ارتباط بین شرکتها و مشتريان فعلي
حضور کم رنگ تماشاگران در رقابتهای ورزشي بانوان
عدم تمايل به مصرف محصوالت ورزشي ،افزايش نداشتن فروش کاال و خدمات
آينده مبهم سرمايهگذاری در ورزش بانوان ،مشکالت سرمايهگذاری بخش خصوصي
نبود شفافیت در اطالعات مالي
نبود برنامه حمايتي از بخش خصوصي ،نبود تسهیالت بانکي
عدم وجود قوانین الزام آور و روزآمد ،نبود زمینههای همکاری بلند مدت برای حامیان
عدم بهره گیری از مزايای معافیتهای مالیاتي- ،نبود نظام باز
نبود ثبات و تعامل و درون گرايي در اقتصاد کشور ،وجود بحران در اقتصادجهاني
عدم اطمینان از سرمايهگذاری در ورزش بانوان
تحريمها ،عدم استفاده از تجارب کشورهای موفق
کاهش ارتباطات با کشورهای ديگر
عدم استفاده از متخصصیین دانشگاهي در کارهای اجرايي
همکاری ضعیف متولیان ورزش بانوان با مراکز علمي
عدم به کارگیری امکانات و تجهیزات و مربیان سطح باال

مقوالت فرعی

ضعف ارتباط با بازار هدف

ضعف برنامههای دولتي از
حامیان مالي

چالشهای اقتصادی

محدوديتهای بین المللي
عدم بهره گیری از تجارب
متخصصان

عدم وجود استانداردهای مالي مشخص ،عدم برنامه ريزی برای کلیه رشتههای ورزشي
اهمیت دادن مسئوالن به رشتههای ورزشي خاص ،توجه مسئوالن تنها به مدال آوری بانوان

نگاه سلیقهای به ورزش
بانوان

عدم محبوبیت تیمها و ورزشکاران بانوان ،عدم کاربرد تبلیغات مؤثر در رويدادها
عدم وجود بخش تخصصي مالي در باشگاهها ،عدم وجود زير ساختهای فیزيکي
وجود مشکالت در قانون حقوق مالکیت معنوی ،عدم نظام مندی تبلیغات

عدم استفاده از
پتانسیلهای موجود

استفاده از متخصصان دانشگاهي در امور اجرايي ،همکاری متولیان ورزشي بانوان با مراکز علمي
تامین نیروی متخصص در حوزه حمايت مالي ورزشي ،ارزشگذاری بر خالقیت مديران

همکاری حوزههای
دانشگاهي با حوزههای
ورزشي

پررنگ کردن نقش ورزش محله محور
افزايش نقش سمنهای ورزشي در ورزش بانوان

راهبرد توانمند سازی
ظرفیتهای مردم نهاد

ايجاد حق برند ،ايجاد تصوير و افزايش آگاهي در بازار هدف
گسترش بازار فروش ،پرداخت حق پخش تلويزيوني

افزايش ظرفیتهای
بازاريابي

توسعه آگاهي عمومي و فرهنگ سازی ،فرهنگ سازی خانواده ها
فرهنگ سازی مادران ،فرهنگ سازی از طريق مدارس و دانشگاه ها
فرهنگ سازی از طريق مساجد و اماکن مذهبي
معرفي الگوی موفق ورزشي ،تقدير از قهرمانان ملي و فرا ملي بانوان
تخصیص تسهیالت مالي ،فراهم سازی امکان تحصیل
همکاری فعاالن رسانهای با بخش اجرايي مسابقات
برجسته کردن نقش ورزش بانوان در جامعه
لذت زندگي سالم ،ارتقا آگاهي مردم نسبت به ورزش بانوان
ارتقا آگاهي مردم نسبت به زندگي سالم و نشاط اجتماعي،
تغییرات مثبت نگرشي نسبت به ورزش بانوان ،ايجاد شادابي در جامعه با ورزش قهرماني
کاهش نگاه جنسیتي به بانوان ،پیشگیری از انواع انحرافات اجتماعي بانوان،
گسترش ورزش بانوان زنان ،گسترش سطح مربیگری زنان
توسعه مهارتهای ورزشکاران حرفهای بانوان ،گسترش امکانات ورزشي بانوان
جذب مخاطبان ورزشي ،اشتغال زايي در حوزه ورزش زنان،
افزايش فعالیتهای صنعت تجاری ،کاهش هزينههای درماني

مقوالت اصلی

چالشهای ساختاری

اصالح ساختاری و
اجرايي

ارتقا فرهنگ
ايجاد فرهنگ
ايجاد انگیزه

تغییر نگرشي مثبت نسبت به
ورزش بانوان
توسعه همه جانبه
ورزش بانوان
ارتقا سطوح
ساختاری

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران
کد اولیه
باال رفتن وجهه بین المللي ،کاستن از تنشهای سیاسي
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مقوالت فرعی
ارتقا وجهه بین المللي

مقوالت اصلی

بعد از کدگذاری و تشکیل مقولهها ،کدگذاری محوری انجام شد .در اين مرحله مقولههای حاصل از کدگذاری باز ،با زير مقولهها،
ويژگيها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز ارتباط يافت .پس از کدگذاری محوری ،اقدام به کدگذاری انتخابي گرديد و برای اين کار
از يادنوشتهها و رفت و برگشت بین مقولهها و کدها استفاده شد و در نهايت الگوی کدگذاری بصری حاصل شد که در شکل 1
قابل مشاهده است.

شکل .1الگوی کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین

بحث و نتیجهگیری

بحث ورزش قهرماني زنان امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سیاستهای کمیته بین المللي المپیک نیز کامال در راستای
افزايش حضور زنان در رويدادهای جهاني ورزشي ميباشد ،بنابراين اين امر لزوم برنامه ريزی برای پیشرفت ورزش قهرماني زنان
را بیش از پیش آشکار ميکند ازاين رو ،تدوين مدلي برای تبیین الگوی مديريت موانع حمايت مالي ورزش قهرماني زنان ضروری
بود .با توجه به ماهیت پژوهش داده بنیاد که با خلق نظريه پژوهشهای پیشین را تأيید ،اصالح و تکمیل ميکند ،اين پژوهش نیز
به دنبال انسجام بیشتر پژوهشهای انجام شده بود.
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شرایط علّی :شرايطي که باعث به وجودآمدن پديدة مورد مشاهده ميشوند(استراوس و کوربین .)2014 1،در اين پژوهش،
منظور از شرايط علّي شرايطي هستند که موانع حمايت مالي از ورزش قهرماني بانوان را شامل ميشوند و دراين راستا ،مسائل مطرح
شده توسط مصاحبه شوندگان در دو بخش "چالشهای فرهنگي  -اجتماعي و چالشهای مديريتي -قانوني" طبقه بندی شدند و
هرکدام ازاين عوامل نیز شامل زيرمجموعههايي بودند که در ادامه به آنها پرداخته ميشود .در بخش چالشهای فرهنگي-اجتماعي
که شامل(ساختار هنجاری جامعه ،عدم ديد مثبت نسبت به ورزش بانوان و عدم حس مسئولیت پذيری ) ميباشد عنوان شد .در
بحث ه نجارهای جامعه که از کمبودآگاهي والدين و ساير افراد برای ضرورت ورزش بانوان و داشتن نگاه جنسیتي به اين قضیه
آغاز شده و با ديد مذهبي و عدم درک درست از دين نسبت به ورزش بانوان پررنگ تر ميشود و اينکه در فرهنگ مردم ورزش
قهرماني به عنوان فعالیتي مردانه قلمداد ميشود و در مورد بانوان ورزش قهرماني جدی گرفته نمي شود و اين آغاز راهي پر فراز و
نشیب است که سايه خود را بر همه عوامل ديگر نیز ميگستراند .همچنین از ديگر چالشهای فرهنگي پیش روی حمايت مالي
ورزش بانوان به پايین بودن جايگاه اجتماعي ورزش بانوان در اجتماع و تداشتن ديد مثبت نسبت به حامیان مالي ورزش بانوان
اشاره کرد چنان که يکي از مصاحبه کنندگان اظهار داشتند"به رغم تمايلي که بعضي از اسپانسرها به حمايت مالي ورزش بانوان
دارندولي چون نظرات نسبت به اين اسپانسرها منفي است و همچنین چون جامعه ديد منفي نسبت به اهداف مورد حمايت حامیان
مالي ورزش بانوان دارندو سنگ اندازی در اين مسیر بسیار زياد است حامیان مالي نیز ترجیح ميدهند وارد اين کار زار پرحاشیه
نشوند".و از ديگر چالشهای فرهنگي اشاره شده عدم حس مسئولیت پذيری ميباشد که نشان ميدهد توجه بیش از حد اسپانسرها
تنها به سودآوری معطوف است ،اگر چه سودآوری بخش مهمي از اهداف اسپانسرها را تشکیل ميدهد ولي بايد عنوان کرد که
امروزه بحث مسئولیت پذيری نیز از ارکان ضروری شرکتها به نظر ميرسد و در تمامي جوامع و در تمامي بخشها سعي ميشود
اين مسئولیت پذيری را تمامي افراد و شرکتها داشته باشند که خود موجب سودآوری در بلند مدت خواهد بود .با گذشت زمان
شرکتها دريافتند که ازطريق حمايت مالي ميتوانند به منافع اقتصادی و غیراقتصادی مهمي دست يابند؛ تاآنجاکه امروزه بسیاری
از شرکتهای معتبر به طور رسمي به عنوان حامیان مالي در صحنهی ورزش حاضر شده اند و درصدد هستند که ازطريق رويدادهای
مهم ورزشي رتبهی تجاری خود را درمقابل ساير رقبا افزايش دهند(کويوال .)1999 2،در حالي که مديران شرکتها در بسیاری از
مواقع در پي منفعت سريع و قابل برگشت نیستند ،بلکه بهبود چشم انداز عمومي مد نظر آنهاست(کیم .)2010 3،نتايج تحقیقات و
از جمله تحقیق حاضر بیانگر اين است که دستیابي به افزايش فروش ،مهمترين هدف حمايت مالي از ورزش نمي باشد و در مقابل،
اهداف غیرمستقیم و از همه مهمتر ،ايجاد تصوير مثبت از شرکت در اذهان عمومي ،مهمترين اهداف حامیان مالي است(کیم،
 .)2010نتايج تحقیقات قاسمي و همکاران که ميتوان گفت از اين لحاظ هم راستا با تحیق حاضر ميباشد .همچنین ميتوان
عنوان کرد که در بررسي حمايت مالي از ورزش زنان اهداف تجاری و اجتماعي لزوماً از يکديگر جدا نیستند .اين يافتهها حاکي از
آن است که ورزش حرفهای زنان ميتواند پاسخ بازاريابي برای تأمین همزمان اهداف تجاری و مسئولیت اجتماعي شرکت ها4
باشد(گری و همکاران )2008 ،که در راستای تحقیق مورد نظر ميباشد .از آنجا که مصرف کنندگان به طور فزايندهای از سازمانها
ميخواهند که مسئولیت اجتماعي بیشتری داشته باشند و از تنوع در قالبهای مختلف حمايت کنند ،فشار بیشتری بر سازمانها
برای سرمايهگذاری در فعالیتهای مبتني بر مسئولیت اجتماعي شرکتها و نشان دادن حمايت خود از جامعه وجود دارد .ورزش
زنان همگرايي خوبي در نتايج تجاری و مسئولیت اجتماعي شرکتها دارد .حمايت مالي از ورزش زنان بیش از يک ابزار ارتباطي

1.

Corbin & Strauss
Koivula
3. Kim
(4. Corporate social responsibility) CSR
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است ،بلکه بستری برای تحريک اجتماعي است .ميتوان با سیاست گذاریهای درست و عوامل تشويقي شرکتهای خصوصي را
مجاب کرد تا از ورزش بانوان حمايت کرده و از مزايای آن در کوتاه مدت و بلند مدت بهره ببرند.
در تحقیقات مختلف به نوعي به نقش موانع فرهنگي و اجتماعي اشاره شده ولي به نظر ميرسد به خصوص در ورزش بانوان
فرهنگ نقش بسیار پررنگي دارد .بي شک زنان از دير باز با مسائل و مشکالت اجتماعي و فرهنگي زيادی مواجه بوده و هستند،
هر چند امروزه ورزش زنان مورد توجه مسئولین اجتماعي و فرهنگي کشورها قرار گرفته و در سه دهه اخیر فرصتهای فراواني
برای پرداختن به ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است ،اما فاصله بین ورزش زنان و مردان زياد است و ورزش قهرماني زنان با
مشکالت ومحدوديتهای متعددی مواجه است.که اين امر لزوم هرچه بیشتر فرهنگ سازی را بیشتر از پیش نمايان ميکند و چون
فرهنگ سازی امری زمان بر ميباشد نبايد در اين مورد هیچ فرصتي را از دست داد و در راستای رفع موانع فرهنگي و اجتماعي،
سازمانهای فرهنگ ساز جامعه از جمله ،آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما بايد گامهايي را در جهت صالح ديد جامعه نسبت
به زنان ورزشکار بردارند.
يکي ديگراز شرايط علي به چالشهای مديريتي و قانوني ميتوان اشاره کرد که در قالب سه مجموعه "مديريت ناموثر ،موانع
درون سازماني دولتي و نبود برنامه ريزی و ضوابط اداری مشخص"اشاره کرد.در مقوله مديريت ناموثر ميتوان به کمبود دانش و
آگاهي مديران در مورد اهداف اسپانسر ،تعداد کم مديران متخصص و  ...اشاره کرد که متاسفانه مديران ورزشي دانش و آگاهي و
همچنین شناخت کافي در مورد اينکه اهداف اسپانسر ازحمايت مالي چیست ندارند تا بتوانند با فراهم کردن اين شرايط به جلب
رضايت حامیان مالي بپردازند .وبه نظر ميرسد اين شرايط به داليل مختلفي از جمله کمبود مديران متخصص بازاريابي ،بي عالقگي
مديران ،ضعف و کم کاری و يا عدم درک درست از ارزش حمايت مالي در ورزش امروزی از سوی مديران ميباشد .که برای مرتفع
کردن اين امر ميتوان از مديران متخصص درزمینه بازاريابي بیشتر استفاده کرد يا فرصتي را برای آموزش مديران در اين حوزه
ترتیب داد .از ديگر موارد اشاره شده ميتوان به موانع درون سازماني که از فقدان نگرش مثبت مسئوالن دولتي به حمايت مالي،
دولتي بودن تیمها ،داشتن روابط ناسالم بخشهای مديريتي با اسپانسرها ،فساد درون سازماني ،قوانین دست و پاگیر ،بروکراسي
پیچیده اداری و ...اشاره کرد .يکي ديگر از مقولههای مهم چالشهای مديريتي و قانوني شامل نبود برنامه ريزی و ضوابط اداری
مشخص است.که در اين قسمت ميتوان به ضعف بحث ريشهای در چارچوب قوانین موضوعي ورزش بانوان کشور ،قوانین دست
و پاگ یربرای اسپانسرهای داخلي و بین المللي عنوان کردو همچنین عدم حمايت سطوح باالی مديريتي مانند دولت و مجلس و
ساير ارگانهای ورزشي از حامیان مالي عنوان کردو همچنین متاسفانه به دلیل حاکمیت روابط بر ضوابط در تمامي سطوح مديريتي
به نظر ميرسد لطمات جبران ناپذيری به جامعه ورزش که ورزش بانوان نیز از اين امر مستثني نیست وارد شده است و همچنین
از معضالت ديگر به تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود تعامل الزم بین سازمانهای مرتبط ميتوان اشاره کرد .تحقیق جسماني و
همکاران ( )1397به نوعي همگي در راستای يافتههای اين تحقیق ميباشد .در راستای بهبود اين شرايط به نظر ميرسدکه تعیین
چشم انداز و استراتژی مشخص در زمینة بازاريابي و حامیان مالي ،از سلیقه محوری جلوگیری مي کند و با مشخص کردن اولويتها،
مسیر واحدی را برای مديران تعريف مي کند .همچنین ميتوان با انتصاب مديران شايسته با مديريت اقتصادی و آشنا به امور
بازاريابيهای نوين به جذب حامیان مالي کمک شاياني کرد .ازسوی ديگر ،سازمانهای ورزشي به شرايطي نیاز دارند که طي آن
باروری در سازمان وجود داشته باشد .ازجمله عواملي که موانع باروری در سازمانهای ورزشي ،شکاف میان دانش موجود و فضای
عملیاتي مديريت ورزش در کشور است .همچنین ،بنا به ماهیت خاص ورزش سازمانهای ورزشي ،اغلب درمعرض قضاوت هیجاني
آحاد جامعه است؛ به طوريکه مديران گاهي برای پاسخگويي به خواستهای اجتماعي به نتیج هگرايي روی ميآورند ،که بايد از
اين امر پرهیز شود و برنامه ريزی استراتژيک و بنا به تناسب آن برنامهريزیهای میان مدت و کوتاه مدت را برنامه ريزی کرد.
حضورمديران شايسته در سازمانهای ورزشي ميتوانند از تهديد و تحديد سالمت اداری جلوگیری کنند.
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شرایط زمینهای :شرايط زمینهای يا بسترهای حاکم عبارتند از سلسله شرايط خاصي که در آن فرايندها و تعامالت برای اداره،
کنترل و پاسخ به پديده صورت ميگیرند (استراوس و کوربین .)2014 ،درواقع ،پاسخ دهندگان به اين سؤال جواب ميدادند که چه
بسترهايي وجود دارد که باعث تشديد عدم توسعه حمايت مالي از ورزش قهرماني بانوان ميشود؟ در شرايط زمینه ای(بستر ساز)که
بیانگر مجموعه خاصي از ويژگيهايي است که شرايط عدم توسعه حمايت مالي را فراهم ميآورد به" چالشهای رسانهای و
چالشهای اقتصادی" پرداخته شد ،که در مورد چالشهای رسانهای ميتوان عنوان کرد که يکي از مهمترين مشکالتي که در حوزه
ورزش بانوان ميتوان به آن اشاره کرد همین بحث رسانهها است چون اسپانسرها همواره به دنبال ديده شدن و جذب تماشاگر
هستند و با وجود غايب بزرگ رسانه در ورزش بانوان چندان امیدی به بحث جذب حامي مالي باقي نمي ماند.در بحث رسانهها به
سه مقوله" بازتاب کم ورزش بانوان در رسانه ،نبود چهرههای شاخص ورزش بانوان و همچنین عدم تعهدات رسانه ای" اشاره شد.
که در اين میان بحث رسانه ملي (تلويزيون) در ورزش بانوان بسیار کم رنگ ميباشدبه طوری که خبرهای ورزشي بانوان نیز
انعکاس چنداني نمي يابد و در مواردی مربیان اظهار داشتند که" اصال اشارهای به موفقیتهای ولو بین المللي بانوان نیز نمي
شود"و علیرغم پوشش اسالمي بازيکنان در بازیها و لیگهای داخلي نیز از تلويزيون اجازه پخش نمي يابد ،عالوه بر تلويزيون
راديو نیز در ورزش بانوان متاسفانه مهجور مانده است و متاسفانه مسئولین امر در اين زمینه نیز همکاری الزم را ندارند و علیرغم
پتانسیل خوبي که در اين زمینه ميتواند ايجاد شود کار چنداني در اين زمینه انجام نشده است و مسئولین امر ميتوانند بیشتر از
اين پتانسیل موجود استفاده کنند .نقش بسیار کم رنگ جرايد وروزنامهها نیز به همین گونه است و هريک از اين عوامل باعث
ميشود که اسپانسر از حیطه ورزش بانوان دور شود .نبود رسانهها در پر رنگ تر شدن چهرههای شاخص ورزش بانوان باعث شده
که اين امر مهم که در ورزش امروزی يعني تبلیغات و صحه گذاری ورزشکاران نقش مهمي در جذب حامیان مالي دارد نیز کمرنگ
و حذف شود .رسانهها به عنوان يکي از عوامل اجتماعي در جامعه ما ،پل ارتباطي جامعه و مردم با ورزشکاران هستند .رسانه
ميتواندچهره درستي از ورزش زنان ارئه دهد و شايد به دلیل محدوديتهای فرهنگي موجود ،رسانه هنوز نتوانسته اين رسالت خود
رابه درستي به انجام رساند.که در همه اين امور نیز ميتوان رد پايي از فرهنگ را مشاهده کرد .پخش رسانهای رويدادهای ورزشي
از مهمترين عوامل تأثیرگذار بر توسعه ورزش است تا جايي که از آن به عنوان سوق دهنده صنعت ورزش نام برده ميشود(مورگان،
 .)2019از آنجايي که ورزش زنان به خوبي ورزش مردان از حمايت رسانهها برخوردار نیست ،بنابراين نمي تواند مخاطبان زيادی را
به عنوان تماشاگر تلويزيوني و يا طرفداران ورزشي داشته باشد .از طرف ديگر ،به دلیل پوشش رسانهای کمترو نداشتن پشتوانه
خوب تماشاچي و طرفدار ،حامیان مالي کمتری نیز دارند(مورگان .)2019 ،در واقع يکي ازمهمترين عناصری که موجب پیوند
رويدادهای ورزشي و اقتصاد شده ،حمايت مالي ورزشي است .در اين راستا برت و اسلیک( ،)20011آبراهامسون(،)20032
ايوارسون( ،)20043سگوين( ،)20054استراليز( )20055و فائد( )1386نقش پوشش رسانهای و تبلیغات سراسری را در جذب حامیان
مالي بسیار مهم ميدانند و بیان ميکند هر چه نمايش تلويزيوني و ماهوارهای مسابقات ورزشي در سطوح ملي و بین المللي وسیع
تر باشد میزان جذب حامیان مالي بیشتر خواهد بود .که ميتوان عنوان کرد همه اين تحقیقات هم راستا با تحقیق حاضر بود و نشان
دهنده نقش پر رنگ رسانه در جذب حامیان مالي برای ورزش قهرماني است .حمايت ورزش بانوان از جانب صدا و سیما به عنوان
مهمترين رسانه جمعي ،در بهبود وضعیت ورزش قهرماني ميتواند کمک کننده باشد و چانچه حامیان مالي درک کنند که از جانب

1

. Berrett&slack
. Abrahomson
3
. Ivarsson
4
. Seguin
5
. Strelize
2

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

217

رسانه به آنها بها داده ميشود کم کم جذب اين بازار جديد خواهند شدو امروزه ميتوان از پتانسیل رسانههای مجازی نیز برای
جذب حامیان مالي بهره برد.
از ديگر عوامل بستر ساز ميتوان به چالشهای اقتصادی که با مقوله های( صرف هزينههای هنگفت و نبود سود دريافتي قابل
قبول ،موانع درون سازماني (خود شرکتهای حامي) و ضعف ارتباط با بازار هدف و ضعف برنامههای حمايتي دولتي از حامیان مالي
اشاره کرد .از موانع درون سازماني مي توان عنوان کرد که حامیان مالي آگاهي و دانش کافي از فوايد اسپانسر بودن و اينکه نمي
توانند ارزشیابي اثربخشي از برنامههای بازار يابي خود داشته باشنديکي از اين موانع است ،که اين امر نیز در ادامه کمبود آگاهي
وضعف دانش بازاريابي مديران ميباشد که چناچه آموزشهای الزم در مورد رصد فوايد حمايت مالي داشته باشند بهتر ميتوانند در
اين مقوله وارد شده و نتیجه برد-برد داشته باشند.در مقوله ضعف ارتباط با بازار هدف به داليل مختلفي از جمله حضور کم رنگ
تماشاگران در رقابتهای ورزشي بانوان ،عدم گسترش بازار فروش ،دست نیافتن به بازارهای جديد و  ...اتفاق ميافتد ميتوان اشاره
کرد ،که اين امر نشان ميدهد که الزم است که متخصصین بازاريابي در حوزه ورزش بانوان به مطالعه سلیقه تماشاگران پرداخته
و سعي در راهیابي به اين بازار بزرگ را که امروزه در تمام دنیا باعث جلب توجه بازاريابان شده است بپردازند .در مقوله ضعف
برنامههای حمايتي دولتي از اسپانسرها ميتوان به (نبود ضمانت مالي برای سرمايهگذاری بخش خصوصي ،نبود تسهیالت بانکي،
عدم بهره گیری از مزايای معافیت مالیاتي و )...اشاره کرد.و در اين مقوله همچنین نبود نظام باز ،نبود ثبات و تعامل و درون گرايي
دراقتصادکشور و بحران اقتصاد جهاني نیز بسیار تاثیر گذار است که به نظر ميرسد هرچه رونق اقتصادی در کشور بهتر باشد و
صنعت قوی تر باشد اين امر به نوبه خود باعث رو نق حمايت مالي در ورزش و بالطبع در ورزش بانوان نیزخواهد شد .در برخي
تحقیقات دست نیافتن به بازارهای جديد توسط شرکتها و عدم استحکام بیشتر ارتباط بین شرکتها و مشتريان فعلي با استفاده
از حمايت مالي از مهمترين موانع اقتصادی معرفي شدند .اين يافته بدان معناست که مديران شرکتها اعمال حمايت مالي ازورزش
را سودآور نمي دانند و در جذب مشتريان جديد و حتي استحکام روابط با مشتريان فعلي نگرش مثبتي به آن ندارند (کیم.)2010 ،
جماعت و کپلند از مهمترين اهداف حمايت مالي شرکتهای خصوصي از ورزش را منافع تجاری و اقتصادی بیان ميکنند ،حال آنکه
اين موضوع در کشور ما بر اساس ديدگاه مديران شرکتهای خصوصي تحقق نميپذيرد (احساني و جماعت )2011 ،که اين خود
ضعفي بزرگ در جذب حامیان مالي به شمار ميرود .موانع اقتصادی ديگری نیز در اين میان وجود دارند که از آن جمله ميتوان به
عدم شفافیت در اطالعات مالي نهادهای ذيربط صنعت ورزش و عدم اطمینان از سرمايهگذاری در ورزش به دلیل توسعه نیافتن آن
در کشور اشاره نمود .الهي و همکاران ( )1388در پژوهش خود بیان کردند که اقتصاد ايران از ساختار انحصاری بازار ،درونگرايي و
تعامل نداشتن با جهان خارج ،متحمل لطمات فراواني شده است که هم راستا با يافتههای تحقیق است .آزادسازی بازار ،برونرايي و
افزايش سهم جذب سرمايهگذاری خارجي محرکهايي برای جذب سرمايهگذاران خارجي هستند .ارائه نشدن مزايای اقتصادی
توسط دولت برای حامیان مالي نیز از مهمترين موانع دولتي از ديدگاه مديران شرکتهای خصوصي است .تحقیق ايزدی نیز اين
مطلب را تأيید ميکند که دولت تسهیالت خاص و قابل مالحظهای در اختیار حامیان مالي قرار نمي دهد .سیدباقری ( )1396وجود
شرايط برد-برد را الزمة ادامة همکاری اسپانسرها دانسته و اظهار کرده است درصورتي که هزينههای اسپانسرها با درآمدشان در
فرايند اسپانسرشیپ هم خواني نداشته باشد ،ادامة اين روند توجیهي برای اسپانسرها نداردو همچنین پاپاديمیتريو )2008(1عنوان
کرده حمايتهای مالي وسیله ای برای تحقق اهداف شرکت حامي اند و در صورت برآورده نشدن اين اهداف ،شرکتهای حامي
تمايل خود را برای ادامة همکاری با سازمان موردنظر از دست مي دهند .همچنین" تأمین مالي بسیاری از باشگاهها توسط دولت
و عدم توان رقابت بخش خصوصي" از ديگر موانع اقتصادی حمايت مالي بود .مالکیت دولتي باشگاهها موجب شده است تا ساختاری
دولت محور ،وابسته و غیررقابتي در صنعت ورزش به وجود آيد .ازاين رو الزم است گامهای اساسي در جهت خصوصي سازی
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باشگاههای ورزشي برداشته شود که اگر چه اقداماتي صورت گرفته ولي هنوز فاصله بسیاری با شرايط ايده آلي که امروزه در اکثر
کشورهای پیشرفته وجود دارد به چشم ميخورد.
شرایط مداخلهگر :شرايط مداخله گر به مثابهی بستری عمل ميکنند که باعث تخفیف يا تشديد پديدهها ميشوند (استراوس
و کوربین .)2014 ،اين عوامل شامل(محدوديتهای بین المللي ،عدم بهره گیری از تجارب متخصصان ،نگاه سطحي و سلیقهای
به ورزش بانوان و عدم استفاده از پتانسیلهای موجود) اشاره کرد.که از محدوديتهای بین المللي به شرايط تحريم و ضعف ارتباط
با کشورهای ديگر به داليل شرايط سیاسي کشور اشاره کرد و همچنین عدم استفاده از متخصصین در کارهای اجرايي و داشتن
نگاه سطحي و سلیقهای در نبود قوانین مدون اشاره کرد ،و نیز در عدم استفاده از پتانسیلهای موجود در حوزه ورزش ميتوان به
(عدم محبوبیت تیمها ،عدم استفاده از بازيکنان و مربیان مشهور ،عدم وجود اماکن و امکانات مناسب تبلیغاتي در محل رويدادهای
ورزشي ،عدم ايجاد تشکیالت و کمیتههای تخصصي در بهبود وضعیت مالي باشگاهها ،عدم وجود زير ساختهای فیزيکي ،عدم
حق برند ،عدم نظام مندی تبلیغات در ورزش قهرماني زنان ،عدم استفاده از فناوریهای تبلیغاتي) اشاره کرد .سگوين و همکارانش
( )2005نیز عنوان کردند که استفاده از ورزشکاران مشهور در تیمهای ورزشي و همچنین پوشش رسانه ای گسترده و تبلیغات
مناسب ،از داليل سرمايه گذاری شرکتهای خصوصي ميباشد (سگین .)2007 ،نتايج تحقیق با يافتههای خسروی زاده و همکاران،
( ،)1393شانک و اليبرگر ( ،)2015نائورايت و رامفورد ( )2010و هانس و گوتیر( ،)1992با تحقیق حاضر همخواني دارد ،در عصر
امروز توجه به تبلیغات و استفاده از تکنیکهای نوين بازاريابي و فراهم ساختن زيرساختهای بازاريابي در صنايع مختلف ازجمله
صنعت ورزش از عوامل تأثیرگذار در جذب سرمايهگذاری بخش خصوصي و بهره گیری از حامیان مالي در ورزش قهرماني هست،
ضعفهای موجود در اين حوزه در ساختار ورزش قهرماني کشور و نبود الزامات اجرايي در زمینههايي مانند حق بخش تلويزيوني ،حق
کپي رايت ،حق برند و ضعف شديد نظام بازاريابي در ورزش قهرماني لزوم زمینه سازی و برنامه ريزی برای رفع موانع موجود در
اين زمینه را برای مسئولین تبیین ميکند (کیم.)2010 ،
متأسفانه استفاده نکردن از مديران متخصص در سازمانهای ورزشي مختلف به موضوعي کامال عادی تبديل شده که در بسیاری
از مواقع ضربههای مهلک و جبران ناپذيری بر پیکرهی ورزش کشور زده است .وجود تفکرات اقتصادی و تخصصهای تجاری
ورزشي در میان فدراسیونها و باشگاههای ورزشي و همچنین استفاده از کارشناسان بازاريابي ورزشي متخصص و دانشگاهي
ميتواند گامي بلند در مسیر جذب حامیان مالي باشد.
تعامالت :رفتارها ،واقعیتها و تعامالت هدفداری هستند که تحت تأثیر شرايط مداخله گر و زمینهای حاصل ميشوند.
استراتژیهای ايجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با هر پديده در شرايط مشاهده شدة خاصي هستنداستراوس و کوربین.)2014 ،
کدهای استخراج شده از مصاحبه در دو مقولهی "اصالح ساختاری و اجرايي و فرهنگ سازی" اشاره شد ،که در مقوله اصالح
ساختاری و اجرايي به چهار مقوله" اصالح سیاستهای کالن در ورزش بانوان و همکاری حوزههای دانشگاهي باحوزههای اجرايي
در ورزش بانوان و راهبرد توانمندسازی ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد و افزايش ظرفیتهای بازاريابي" اشاره کرد.که در اصالح
سیاستهای کالن ميتوان به ب رنامه ريزی راهبردی و ثبات مديريتي و ايجاد شفافیت مالي در تمامي سطوح مديريتي اشاره کرد.
استفاده از متخصصان دانشگاهي در کارهای اجرايي و بها دادن به ايده پردازی و خالقیت مديران ميتواند در اين موضوع بسیار
حائز اهمیت باشد .پررنگ کردن ورزش محله محور و نقش سمنهای ورزشي که روزبروز بیشتر جايگاه خود در جامعه پیدا ميکنند
ميتواند به بهبود اين شرايط کمک شاياني بکند .همچنین با افزايش ظرفیتهای بازاريابي که شامل ايجاد حق برند ،ايجاد حق
کپي رايت ،تقويت تصوير محصوالت شرکت... ،که هريک نقش بسزايي در جذب حامیان مالي دارند ميتواند در جهت جذب حامیان
مالي کمک کند .نتايج تحقیقات مظفری و همکاران ( ) 1390و سگوين و همکاران ()2007که بر نقش حمايتهای اجتماعي مانند
جامعه ،خانواده و دولتها در توسعة ورزش بانوان تأکید کرده بودند (سگوين )2007 ،که در راستای يافتههای تحقیق است و ميتوان
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عنوان کرد که حمايتهای همه جانبه از کوچکترين نهاد جامعه که خانواده ميباشد تا نقش دولتها در اصالح اين امر خطیر مهم
است .و ميتوان گفت که ظرفیت بسیار خوبي در حوزة ورزش بانوان وجود دارد که در صورت حمايت دولت و سیاست گذاران
ورزشي برای هموار کردن برخي موانع و محدوديتها برای ورزش بانوان مانند زمینههای حضور در سالنها و استاديومهای ورزشي،
برگزاری لیگهای منظم در رشتههای ورزشي و غیره ،رسانهها به ويژه تلويزيون با انعکاس اخبار ،رويدادها و پخش مسابقات ورزشي
بانوان ،خانوادهها با تشويق و حمايت از حضور آنها در رقابتهای ورزشي مي توانند به توسعة ورزش قهرماني بانوان و افتخارآفريني
برای کشور کمک کنند.
در جدول ( )5که به پیامدها ،بروندادراهبرهای کنش و واکنش اشاره دارد نشان ميدهد چنان چه بتوان اين موانع حمايت مالي
را مديريت کرديا بتوان به کمرنگ کردن اين موانع کمک کرد ميتوان به توسعه همه جانبه ورزش بانوان که توسعه همه جانبه
ورزش تحت عنوان سه مقوله تغییر نگرشي مثبت نسبت به ورزش بانوان  ،ارتقا سطوح ساختاری ورزش بانوان ،ارتقا وجهه بین
المللي پرداخت .قهرمانان ورزشي سرمايههای ملي هستند و ميتوانند نقش مهمي در رشد و توسعه ورزش کشور داشته باشند و
ورزشکاران قهرمان بخصوص زنان ،پتانسیل الزم برای رسیدن به سکوهای افتخار را دارند و البته با متحمل شدن تالش ،رنج و
زحمت فراوان در طول دوران ورزشي شان برای کشور افتخار آفريني کرده اند و پرچم جمهوری اسالمي ايران را به اهتزاز در
آوردهاند .حضور زنان به عنوان بخش مهمي از جامعه ما در عرصه ورزش قهرماني ضرورتي انکارناپذير است؛ چون نیمي از
استعدادهای جامعه را زنان تشکیل ميدهند .ضمناً  ،هر جا محیط برای فعالیتهای اجتماعي زنان مهیا باشد ،قابلیتهای آنان بروز
بیشتری داشته است .از طرف ديگر ،عدم تحرک جسماني دختران و بانوان يعني ،محروم شدن بخش مهم جامعه از سالمتي و
بهداشت جسماني و رواني ،لطمههای جبران ناپذيری برای کل جامعه به دنبال خواهد داشت .هدف عمده اين پژوهش ارائه مدل
مطلوبي برای مديريت موانع حمايت مالي ورزش قهرماني بانوان در کشور بود .باارائه مدل موجود ضعفهايي که در اين زمینه
موجود است ،شناسايي شد .مهمترين عاملي که اساتید و متخصصین به آن اشاره داشتند ،نبودفرهنگ پذيرش ورزش قهرماني بانوان
در کشور و نگاه جنسیتي به اين مقوله بود که همه عوامل ديگر ازجمله عوامل مديريتي ،رسانهای و اقتصادی متاثر از اين مسئله
بودو در اين زمینه ابتدا بايد فرهنگ سازی آغاز شده و در کنار اصالح ساير موارد همواره مد نظر قرار گیرد .مدل مطلوبي که در اين
تحقیق به دست آمد ،مي تواند راهنمای خوبي برای تمامي برنامه ريزان در اين حوزه باشدو تجربیات چند ساله در ايران و ديگر
کشورها نشان داده است که يک نهاد خاص به تنهايي و در مدتي کوتاه نمي تواند بر اين مشکالت فائق آيد ،زيرا ورزش بانوان
يک محصول اجتماعي و يک فراورده بین بخشي وخروجي کل جامعه است؛ بنابراين يکي از دااليل ناکامي برنامههای فعلي،
سلیقهای عمل کردن ،نداشتن يک مدل مطلوب و نقشه نظام مندکلي نگر در اين حوزه است ،مدل ارائه شده مطلوب در اين تحقیق
ميتواند به عنوان ابزاری تحلیلي مبنای عمل ورزش قهرماني بانوان ايران قرارگیرد تا بتواند به گونهای منطقي و اصولي به حل
مشکالت بي شمار در حوزه ورزش ايران کمک کند .بر پايه مدل موجود و مطلوب حاصل از تحقیق حاضر ،ميتوان موانع فرايند
ورزش قهرماني زنان ايران راتجزيه تحلیل کرد و به نتیجه مطلوب رسید .اين مدل چارچوبي مناسب و بومي برای مطالعات دراين
حوزه است و نهايتاً ميتواند با ارائه اطالعات مورد نیاز ،زمینه را برای فراهم کردن رفع اين موانع به پیش ببرد .به طور حتم مشکالت
و موانع ديگری نیز در مسیر بانوان ورزشکار وجود داشته که شناسايي و بررسي همه آنها در يک تحقیق نمي گنجد ولي نکته حائز
اهمیت اين است که برای رفع آن نیاز به تالشي همه جانبه از سوی تمامي اعضای جامعه احساس ميشود که در اين بین ،وظیفه
اصلي بر دوش خود زنان است تا با تالش و پشتکار ،لیاقت و کفايت خود را در اين حیطه بیش ازپیش به اثبات برسانند .شناخت
نیازها و مشکالت در ورزش قهرماني بانوان به برنامه ريزان ورزش قهرماني کشور کمک خواهدکرد تا تصمیم گیريهای اثربخش
داشته باشند و از برنامهريزیهای غیر عملي و تحمیل برنامههای غیرقابل اجرا و غیرمنطقي اجتناب کنند .امید است تا با برنامه
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 باتوجه به مهم. مسیر رشد و ترقي ورزش قهرماني زنان هرچه بیشتر هموار شود،ريزی و سرمايهگذاریهای به موقع و مناسب
. نیاز به مطالعات بیشتر در اين زمینه احساس ميشود،بودن نقش زنان درافتخارآفريني برای اين مرز و بوم
تقدیر و تشكر

 صاحبان مشاغل که ما را در راستای انجام اين تحقیق ياری، مديران باشگاهها،نگارندگان بر خود الزم مي دانند از کلیه متخصصان
. تشکر و قدرداني ميگردد،رساندند
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