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 بدنی و علوم ورزشیطرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه تربیت مقاله مستخرج از

 چکیده
ا از ورزش کشور باین بخش هنوز است،  رخ داده زنانورزش های محسوسی در های اخیر پیشرفتسال در با اینکه

انجام  زنانمنابع مالی ورزش  با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعةاین پژوهش روست؛ بنابراین، موانعی روبه

بود  ی(م  ک-)کیفی اکتشافی ها از نوع آمیختةز نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوة گردآوری داده. این پژوهش اشد

 15 در بخش کیفی .ندبود زنانبه ورزش  ن آگاهمتخصصا این پژوهش میدانی انجام شد. جامعة آماری به شکلکه 

-مبنای مصاحبهبره یافت. اشباع نظری ادام ها تا مرحلةمصاحبهشد و  ساختاریافته اجرامصاحبة کیفی عمیق و نیمه

یز از ی ندر بخش کم آماری توزیع شد. شد و پس از اعتباریابی، در بین نمونة  ای تهیهشده، پرسشنامههای انجام

تحلیل  های آمار توصیفی،ها از آزمونتحلیل دادهوهدفمند و دردسترس استفاده شد. برای تجزیه گیریروش نمونه

نابع م برای توسعةمانع  چهار ،های این پژوهشیافتهاساس بریدی استفاده شد. و تحلیل عاملی تأیعاملی اکتشافی 

ا توجه به موانع بحقوقی. -ماعی و سیاسیجتا-موانع ساختاری، مدیریتی، فرهنگی: ند ازاکه عبارت مالی یافت شد

اند از: درنظرگرفتن ها عبارتارائه شده است که برخی از آن زنانورزش  شده راهکارهایی برای توسعةشناسایی

، نانزهای ورزشی سطح رقابت ، تالش برای ارتقایزنانهای مالیاتی یا تسهیالتی برای حامیان مالی ورزش معافیت

و تعیین معیارهایی برای سنجش  نظارت بر حسن اجرای قوانین موجوداز سیما و  زنانپخش مسابقات ورزشی 

ردار صالح و وضع قوانین جدید بدون وجود ضمانت اجرایی از کارآمدی الزم برخوا زیرا، پایبندی به این قوانین.

 . نخواهد بود

 

  .، منابع مالیزنانحمایت مالی، بازاریابی، ورزش  واژگان کلیدی:

                                                           
1. Email: Khatibi83@yahoo.com  

2. Email: Heydari_s@scu.ac.ir  

3. Email: Nahid.shetab@yahoo.com  

4. Email: Hashemi_msc@yahoo.com  



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12ره مطالعات مدیریت ورزشی، دو                                                             90

 دمهمق
های گیری بازیشکل اما های ورزشی جلوگیری شد،شرکت زنان در فعالیت ازسال پیش  150حدود 

توسعه و گسترش  پی آن،در .کردایجاد  در ورزش زنان فعالیتهای مناسبی برای فرصت المپیک نوین

را امری  به ورزش زنانضرورت ایجاد جاذبه و فرصت برای پرداختن  ،المللیهای ورزشی بینسازمان

موجب تنها نه های ورزشیزنان در فعالیت مشارکت افزایش .(12، 2007)حسینی،  کردو ضروری  مهم

 ةپل آنان نیز المللیبین هایموفقیت بلکه ،شد جوامع فرهنگی سطح سالمت جسمی، روانی و ارتقای

فراهم  المللیهای بیندر صحنه مسلمانکشورهای  وم وسورهای جهان شکحضور برای را پرش بزرگی 

سابقة یسبب استقبال ب ونیزیتلو ژهیوبه یجمع هایورزش از رسانه یرگیبهره 1950 دهة در. آورد

عنوان ورزش به .افتیجامعه رواج  از یوکار بخشکسب عنوانهورزش ب ،جهیدرنت ؛جامعه از ورزش شد

از  یدر برخکه د بو یو مال ییاجرا ،یحقوق ،یسازمان ماتواز ملز ایمجموعه ازمندیوکار نکسبیک 

 یناخالص مل دیدرصد تول سهتا  دوبه حدود  ورزشسهم  دنبال آنشد و بهمات فراهم زومل نیجوامع ا

 بنگرندصنعت  کی ةورزش از منظر توسع ةکشورها به توسع یبرخ شد موجبدستاوردها  نیا .رسید

 (.59، 2011 ،و احسانی )جماعتشته باشند دا دیام یرونق اقتصاد یبرا یالهیعنوان وسبهبه آن و 

های ، تحسین و ستایششودمی مختلف جوامع در زنانورزش  تکیفیت و کمیافزایش ه موجب آنچ

 همة ا، تقریبحال؛ بااینو مالی است هیجانی، روانی-تنوع جوایز روحی ،های حمایتیهبرنام اجتماعی،

 ییهامحدودیت با های ورزشیفعالیت دادنایرانی در انجام زنانهای پژوهشی بیانگر آن است که یافته

های ساختاری و مدیریتی، مالی و امکاناتی، انسانی و تخصصی و فرهنگی و اجتماعی از قبیل محدودیت

  (.153، 2011، بوشهریشتاب و ، علم)منظمیاند مواجه

 اندبوده ناگزیر که اندگرفته قرار هاییپست در اغلب زنانهای ورزشی، مدیریت سازماناز نظر ساختار و 

 در وضعیت این نمونة. دست آورندبه پایین سطوح در هاییپست و دهند انجام تکراری کارهای

-مسئولیت ندرتبه و اندکرده فعالیت رئیس نائب عنوانبه اغلب زنان که است ورزشی هایفدراسیون

های در دوره زنانچارت تشکیالتی ورزش تغییرات  عالوههب .نداهداشت برعهده را صفی مدیران های

تاثیرات منفی  زنانورزش بر میزان بودجة  هامدیریت این سازمان حاکم بر نگاه مردساالرانة و مختلف

  داشته است.

 مشکالت بسیاری مواجه بودهبا در جذب منابع مالی خارج از بودجة رسمی  زنانورزش  ،دیگرزسویا

 مرسلی و زاد، رستمی، نجفزاده. نجفاندشماری وارد این حوزه شدهاست و حامیان مالی انگشت

 ،حالایناند؛ بابازاریابی ورزش زنان را حمایت مالی معرفی کرده عامل مؤثر بر توسعةترین ( مهم2012)

ترین دلیل را مهمبه اهداف اقتصادی خود  هاشرکت نیافتندست( 2008)اقبالی  و ، ابودردااحسانی

نبال افزایش دبهمعموالً های حامی ورزش شرکتاند. دانسته زناناز ورزش  هاشرکت نکردنحمایت
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ها و فروش کاال و خدمات، ایجاد تصویر مناسب از شرکت در اذهان عمومی، رقابت با سایر شرکت

شاید یکی از دالیل این یابند. ن به آن دست نمیرزش زناطریق وگسترش میزان فروش هستند که از 

آگاهی مردم و طرز برداشت  پی آنباشد که در از تلویزیون زنانورزشی  هایرقابت نشدنپخش موضوع،

اغلب در ساعتی نامناسب  ،اگر این مسابقات پخش شود حتی یابد.نمی تغییر های حامیآنان از شرکت

از  درصد 70چراکه  ؛شاید تعداد اندک تماشاگران زن باشد نیزشود. دلیل دیگر آن نشان داده می

)احسانی و  اندزنان را تماشاگران کم عنوان کرده از ورزش نکردنحمایتها علت مدیران شرکت

م موجب کاهش رغبت ه زنان مسابقات ورزشینشدن ، پخشدیگرعبارتبه (؛118، 2008همکاران، 

، 2007)حسینی،  همراه داردرا بهو هم کاهش تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی  شودحامیان مالی می

( از سیمای 2015) 1های آسیایی اینچئونایرانی در بازی محجبة زنانپخش مسابقات  ،حالبااین ؛(47

های از شبکه آنانمسابقات  پخشامکان  هاییجمهوری اسالمی ایران نشان داد با رعایت محدودیت

 است، نبود مطالبة مسابقات پخش نشده این کنونوجود دارد. شاید یکی از دالیلی که تا ملی سیما

 جدی جامعه باشد. 

ا زنان بایرانی برای مشارکت در ورزش  ( دریافتند موانع پیش روی زنان2016میرزاده و محمدی )

ز وجه زنان را اهیچبهن، احادیث و سایر اصول اسالمی قرآندارد.  مسلمان تفاوت بارزی سایر کشورهای

م صورت غیرمستقیهاند که بولی قوانین اسالمی حدودی را مشخص کرده ،کنندکردن منع نمیورزش

ا مذهب بثیرگذار است. در بعضی از کشورهای اسالمی که فرهنگ بر حضور زنان در جوامع ورزشی تأ

آید. یکی حساب میی سنتی بههاهای اسالمی یا ارزشادغام شده است، ورزش زنان در تضاد با ارزش

که اغلب زنان ایگونههب ؛دانندای ورزش مردان و زنان میتعادل در پوشش رسانهدیگر از موانع را نبود 

اند پوشش دهپیشنهاد کر ندارند. برای رفع این مانع پژوهشگرانکنند به دنیای ورزش تعلق احساس می

اند اهرم قوی توای میعالوه پوشش رسانههبخش باشد. بتواند الهاماخبار رویدادهای ورزشی زنان می

شکالت مالی متواند بخشی از ورزش زنان باشد که می سوییان مالی و تماشاگران بهجذب حام برای

 عامل 11 نیز (2015) و پوسان یشیدرو .(56، 2016)میرزاده و محمدی،  این حوزه را برطرف کند

 یهاقدرت مت،یق تیریمد ند،یافر تیریمحصول، مد تیریمکان، مد تیریمد ،یمال تیحما شامل

 ی راکیزید فشواه و تماشاگرانو انتظارات طرفداران  ،یزشیعوامل انگ ،یحاکم بر بازار، روابط عموم

 .دانهمعرفی کرداستان خوزستان  در زنان زشور یابیبازار ةثر بر توسعؤعوامل م نیترمهم

ورزش  در مقایسه با خارج از کشور نیز حاکی از توجه کمتر حامیان مالی به ورزش زنان هایپژوهش

جهان در  پردرآمدترین ورزشکاران دربارة 2«فوربز» ه در فهرست صد نفری مجلةچنانک است؛ مردان

                                                           
1. Eincheon Asian Games 

2. Forbes 
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دریافتند ( 2001) 2شاو و آمیس .(1645، 2019، 1)مورگان زن نیست اننامی از ورزشکار، 2018سال 

ترین وی مدیران عمدهرفشارهای  ها وای رقابتگیرندگان، پوشش رسانهها و عقاید تصمیمارزش

 ورزش زناندر مقایسه با  تصمیم مدیران برای حمایت بیشتر از ورزش مردان برمواردی هستند که 

فقط ستان ورزش زنان در باالترین سطح در انگل ( نیز ذکر کرده است که2011) 3گیبسون ثیرگذارند.تأ

های المپیک دریافت کند ها را پیش از بازیمالی شرکت هایحمایت درصد از همة 5است  توانسته

های لیگاست که ( نیز اذعان کرده 2013) 5(. مادکور335، 2015، 4پارکر )به نقل از فینک، جو و

)به نقل از ند اجذب حمایت مالی با مشکل مواجهریکا همواره برای آم ورزشی زنان در ایاالت متحدة

اند ورزش گلف ( عنوان کرده2015) فینک و همکاران ،حالبااین ؛(335، 2015، فینک و همکاران

باز در است که زنان گلففردی را ایجاد کرده هبمینة جذاب و منحصرجنوبی چنان ز زنان در کرة

ها برخوردارند. سوی شرکتبندی، از حمایت مالی بیشتری از رتبة خود در رتبهمقایسه با مردان هم

و ای مروری به بررسی وضعیت ورزش زنان، ورزشکاران زن، پوشش رسانه پژوهشی در( 2015فینک )

 کند، طیعنوان می 1998و با مقایسة وضعیت ورزش زنان با سال  علل و پیامدهای آن پرداخته است

ها برای و ترویج رسانه ها، بازاریابیپوشش رسانه تغییرات خیلی کمی در زمینة اخیرسال  15

تبعیض  ه عواملی چون برتری جنسیتی مردان وب ویورزشکاران زن و ورزش زنان اتفاق افتاده است. 

شوند افرادی که مجموع عوامل و فشارهای ذکرشده سبب می کندمیکید کند و تأمیجنسیتی اشاره 

ی بازاریابی ترین راه اثربخشکنند موفقمیباور  تدریجبه تبلیغات ورزش زنان هستند،درگیر بازاریابی و 

هایی ها بر جنبههای ورزشی است. در این مسیر آنهایی غیر از جنبهکردن جنبهدر این حوزه برجسته

رج از محیط ورزشی های آنان در خایا نقشهای زنانگی ها، ویژگیجذابیتهای جنسیتی/چون ویژگی

حالی اتفاق  در هااین همة اند.مانند آن تمرکز کردهبودن، دوست دختر بودن و چون همسر، مادر

دریافت  (2011) 6کینچنانکه  بازاریابان تفاوت دارد؛ ورسد دیدگاه هواداران نظر میافتد که بهمی

سمت ورزش زنان های جدی ورزشکاران بههای ورزشی و رقابتدلیل شایستگین بیشتر بهاهوادار

کنندگان جوان که بخش بزرگی از بازار ( دریافت مصرف2012فینک )شوند تا عوامل دیگر. جذب می

های زنانه های ورزشی یک ورزشکار زن را ارزشمندتر از ویژگیهدف برای ورزش زنان هستند، مهارت

و  ، زنان( معتقدند ارتباط بین اقتصاد جهانی ورزش2015) 7آنتونوویک و لیندن دانند.و جنسی او می

                                                           
1. Morgan 
2. Shaw & Amis 

3. Gibson 

4. Fink, Joo   & Parker 

5. Madkour 

6. Kane 

7. Antunovic & Linden 
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های ورزشی عنوان هوادار، گوینده، سلبریتیبه بیش از گذشتهزنان امروزه  واست  کردههواداری تغییر 

 توجهی از شواهد درخورمعتقد است نیز ( 2019مورگان ) شوند.ای دیده میرسانههای و شخصیت

-رقابتمالی حمایت واگذاری 2یوفا ،برای مثال وجود دارد؛ورزش زنان  در 1مالیحمایتصنعت  ظهور

مورد  نیز زنان ورزشکاران تازگیبه عالوههبصورت جداگانه از مردان آغاز کرده است. هرا بهای زنان 

 ای افزایش یافته است؛صورت فزایندههزنان ورزشکار ب و تمرکز بر برندهای اندحمایت مالی قرار گرفته

 2017در سال  ،محصوالت زیبایی است المللی در حوزةکه یک برند بین 3نوشرکت آو ،برای مثال

  ه است.شرت باشگاه فوتبال زنان لیورپول شدتینخستین حامی مالی 

شروع شده  شمسی 70المللی از دهة های بینهای حضور ورزشکاران زن ایرانی در میداناولین جرقه

 جملهی ازهای مختلف ورزشهای چشمگیری در رشتهموفقیت زنان ایرانی های اخیرطی سال ولیاست، 

کسب  یروکمانت و تبال، کبدی، شطرنجکسدوومیدانی، فوتسال، ب انی،رقایق وشو، تیروکمان، تکواندو،

 نان در رسانةآمانی انعکاس اخبار قهر چنینمهای مجازی و هسریع رسانه ، توسعةدیگرازسویاند. کرده

مالی  ، حضور حامیانحالاینکرده است؛ با بسیار گیری برند آنان کمکملی به کسب شهرت و شکل

ضور حهای ورزشی زنان نیز سلبریتیو است گذشته تغییر محسوسی نداشته ورزشی در مقایسه با 

های برخی باشگاه انصراف تواند بهمی احتماالً ادامة روند یادشده اند.ها داشتهگذاریرنگی در صحهکم

منجر  کشورها پناهندگی به سایرو  قهرمانیگیری از دنیای کنارهها، از حضور در رقابت زنان ورزشی

به  ( دریافتند عوامل اقتصادی همچون دسترسی2019صفت و حاصلی )چنانکه باقری، قوام ؛شود

ترین دالیل مهاجرت و مقصد مهم تر و تفاوت وضعیت رفاهی کشور مبدأهای شغلی بهفرصت

ده است که شپرداخته ها یا موانعی به چالش غالباً های پیشین در پژوهشورزشکاران ایرانی هستند. 

صورت هنان بورزش ز اند یا موانع توسعةهای مدیریتی در ورزش با آن مواجهکرسی زنان برای دریافت

ابع مالی در ورزش زنان من صورت خاص به توسعةهکه بیافت نشد پژوهشی و  کلی بررسی شده است

نتایج  توان بهچندان نمی متفاوت حاکم بر ورزش زنان، عیتضوبا توجه به  ،دیگرازسوی رداخته باشد.پ

والن ارشد مسئکید با توجه به تأ. دان استناد کرددر ورزش مردر این زمینه شده های انجامپژوهش

پژوهش حاضر  دیگر،های موجود ازسویموانع و چالشسو و ازیک زنانورزش  نظام بر رشد و توسعة

برای  و ند؟اکدام زنانورزش در مالی منابع توسعة موانع که  است الپاسخگویی به این سؤ پیدر

 توان اتخاذ کرد؟رفت از وضع موجود چه راهکارها و تدابیری میبرون

 

                                                           
1. Sponsorship 

2. UEFA 
3. Avon 
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  ش پژوهشرو
 کهبود  1اکتشافی ز نوع آمیختةها اگردآوری داده وهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوةاین پژ

در بخش کیفی، ی است. های کیفی وکمّترکیبی از روش میدانی انجام شد. روش آمیخته صورتبه

ساختاریافته با خبرگان اجرا شد و سپس های کیفی عمیق و نیمهمصاحبه پس از مطالعة پیشینه

آماری  اعتباریابی، در میان نمونة و پس ازشد ای تهیه شده، پرسشنامههای انجاممبنای مصاحبهبر

جامعة آماری  .ر حوزه، راهکارهایی ارائه شدشده در هشد. در انتها نیز برمبنای موانع شناساییتوزیع 

-علمی دانشکدهاعضای هیئت منظور از متخصصان .ندبودن آگاه به ورزش زنان متخصصااین پژوهش 

 ند.بود ن وزارت ورزش و جوانانهای ورزشی، مدیران و معاونارئیسان فدراسیون، نائبهای علوم ورزشی

ها تا ، در بخش کیفی از روش گلوله برفی استفاده شد و مصاحبهگیری از جامعة ذکرشدهبرای نمونه

منظور ، ولی بهها به اشباع نظری رسیدمصاحبه، یافته 12 پس از اجرای اشباع نظری ادامه یافت. مرحلة

پس از هر . عدد رسید 15 ها بهدیگر نیز انجام شد و تعداد کل مصاحبه حبةسه مصا بیشتر اطمینان

هایی پس از آن گویه .شد گویه شناسایی 42سرانجام  بندی شد وها کدگذاری و دستهمصاحبه، داده

که در قالب یک پرسشنامه تنظیم  گویه باقی ماند 38و درنهایت ، حذف شدند پوشانی داشتندکه هم

 شدند. 

شی های علوم ورزعلمی دانشکدهاعضای هیئت عبارت بود از: ی پژوهش جامعة آماریدر بخش کمّ 

ت مسئولینیز های اجرایی ورزش کشور علمی در بخشبر پست هیئتبودند که عالوه سراسر کشور

 وملی المپیک  غل در وزارت ورزش و جوانان، کمیتةورزش کشور شا اجرایی ، مدیرانداشتند

ن، خوزستان، های تهرااستانهای ورزشی هیئتها، ادارات کل ورزش و جوانان و پارالمپیک، فدراسیون

. مان و البرزن، ایالم، گیالن، کراصفهان، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، مرکزی، قزوین، همدا

با توجه  دسترس استفاده شد.گیری هدفمند و دری نیز از روش نمونهگیری در بخش کمّبرای نمونه

وکران برای بودن متغیرها، از فرمول کایمقولههمچنین چنداد افراد جامعه و بودن تعدبه نامشخص

  .(126، 2011 یرزایی،)متعیین حجم نمونه استفاده شد 
 

𝑛 =
𝑧2 × 𝜎2

𝑑2
 

 

استاندارد، برای  های نرمالاساس جدول احتمالر احتمال نرمال استاندارد )برمقدا zدر این رابطه،  

واریانس جامعه  σ2نظر و دقت مد dسطح خطا،  αاست(،  96/1 با برابردرصد  95سطح اطمینان 

ان عنونمونه را به توان واریانسغیر در جامعه در دسترس نباشد، میکه واریانس متاست. درصورتی

                                                           
1. Exploratory Mixed Model 
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 30 منظور ابتدابدین .(187، 2007 ی،حجاز وبازرگان  ،)سرمدار برد کبرآوردی از واریانس جامعه به

فرمول زیر قرار داده  دست آمد و دربه 13/0وزیع شد و واریانس نمونه آماری ت مه بین جامعةپرسشنا

  .شد

n =
Z 2

𝛼)
2

S2

d2
=

3.8116 × 0.13

0.0025
= 198 

 

  .ندگرفته شد آماری درنظرعنوان نمونة بهنفر  198 ،ساس فرمول حجم نمونهابر

حاوی شش  شناختیسؤاالت جمعیت بخش اول ای در قالب دو بخش بود:ی پرسشنامهبخش کمّابزار 

 38شامل بخش دوم  بود؛ تحصیلی( سابقة خدمت، تحصیالت، شغل، جنسیت و رشتة )سن، السؤ

راحی شد. ط پنج(=موافق التا کام=یک مخالف ای لیکرت )کامالگزینهپنجکه در قالب طیف  گویه بود

ن مدیریت نفر از متخصصادر اختیار نُه  شدهطراحی پرسشنامة بررسی روایی صوری و محتوایی برای

رای تعیین بنان حاصل شد. آوری و اعمال نظرات آنان از روایی اطمیورزشی قرار گرفت و پس از جمع

دست به 86/0نفر از اعضای نمونه توزیع شد و ضریب آلفای کرونباخ  40بین پرسشنامه  پایایی نیز

، زار پژوهشن از روایی و پایایی ابپس از اطمیناگیری است. دقت ابزار اندازه دهندةآمد که نشان

 آماری توزیع شد.  ها بین نمونةپرسشنامه

ی جامعه توزیع شد و ها بین اعضاپرسشنامه نفر، 198 یعنی آمده برای نمونهدستهبا توجه به تعداد ب

زیع شد پرسشنامه بین اعضای جامعه تو 226 ،شد. طی این فرایند آوریکامل جمع پرسشنامة 198

نظیر  های آمار توصیفیاز آزمون هاتحلیل دادهوبرای تجزیهبود(. درصد  87)نرخ بازگشت پرسشنامه 

عاملی تحلیل در بخش استنباطی نیز از آزمون استفاده شد.  انحراف معیار فراوانی، درصد، میانگین و

همچنین آزمون و  3و با تکنیک واریماکس 2با چرخش عمودی 1تحلیل عناصر اصلیاز روش اکتشافی 

زمون تحلیل عاملی اکتشافی از آمار توصیفی و آ دادنیدی استفاده شد. برای انجامتحلیل عاملی تأی

آزمون تحلیل عاملی تأییدی نیز از دادن استفاده شد و برای انجام 22نسخة  4.اس.اس.پی.افزار اسنرم

 استفاده شد.  5افزار ایموسنرم

 

 

                                                           
1. Principle Components Method (PCM) 

2. Orthogonal Rotation 

3. Varimax  

4. SPSS 

5. AMOS 
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 نتایج
در جدول شمارة یک  پژوهش یبخش کمّننده در این کنفر شرکت 198شناختی های جمعیتویژگی

 است.  ذکر شده

کنندگان در این از شرکت (درصد 56) نفر 111شود، مشاهده می گونه که در جدول شمارة یکهمان

 126با  سال 40تا 31مرد بودند. بیشترین فراوانی به سن ( درصد 44نفر ) 87بخش از پژوهش زن و 

 72بدنی و درصد( دارای مدرک تحصیلی در رشتة تربیت 64نفر ) 126بود. مربوط  درصد( 6/63نفر )

سابقة به مت خد سابقة یفراوان نیشتریبها بودند. سایر رشتهدرصد( دارای مدرک تحصیلی در  36نفر )

 9/38) سال 16از ورزشی بیشتر  ةبه سابقی فراوان نیشتریب ( ودرصد 6/55سال ) 30تا  21خدمت 

 بود.  مربوطدرصد( 

 
 شناختیهای جمعیتدهندگان برحسب ویژگیتوزیع فراوانی پاسخ -1جدول 

Table1- Frequency Distribution of Respondents According to Demographic 

Characteristics 

 Characteristic  Frequency Percentویژگی 

 56 111 مرد           زن     جنسیت

Gender Man      Woman 87 44 

 سن
Age 

20-30  43 21.7 
31-40 126 63.6 

41-50 15 7.6 
51-60 14 7.1 

 تحصیلی رشتة
Field Of Study 

 Physical Education 126 64تربیت بدنی  

 Others 72 36سایر        

 خدمتسابقة 
Job History 

5-10 7 3.5 

11-20 73 36.9 
21-30 110 55.6 

More Than 30 8 4 

 

 ورزرشیسابقة 
Sport Histpry 

 

2-6 50 25.3 

7-11 0 0 

12-16 71 35.9 

More Than 16 77 38.9 
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-معیار کایرزها از بودن تعداد نمونهن تحلیل عاملی اکتشافی، برای اطمینان از کافیآزمو پیش از اجرای

 استفاده شد.  2و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت 1اُلکین-مایر

( KMO = 864/0اُلکین )-ایرم-زمون کایرزآشود، نتایج که در جدول شمارة دو مشاهده میطورهمان

اجرای ها برای بودن داده( حاکی از مناسبsig = 001/0خی دو،  = 498/10376و آزمون بارتلت )

 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی است.
 

 و بارتلت لکین اُ-مایر-کایرزآزمون  -2جدول

estTBartlett's est and Tlkin O-Meyer-Kaiser -Tabel 2 

KMO 
 آزمون کرویت بارتلت

Bartlett's test 

 درجة آزادی

df 
 معناداری

Sig. 
0.846 10376.498 741 0.001 

 

 وانعماز واریانس  درصد 31/57آن است که چهار عامل درمجموع نتایج جدول شمارة سه حاکی از 

 . کنندمنابع مالی در ورزش را تبیین می توسعة
 

 اکتشافی نتایج نهایی تحلیل عاملی -3جدول 
Table 3- Final Results of Exploratory Factor Analysis 

 
  مقادیر ویژة اولیه

Initial Eigenvalues 

مجموعة مجذورات 

  شدهاستخراج

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

شده مجموعة مجذورات استخراج

  بعد از چرخش

Rotation Sums of Squared 

Loadings 
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1 5.75 26.13 26.13 5.75 26.13 26.13 3.84 17.46 17.46 

2 3.47 15.78 41.92 15.78 41.92 3.47 3.25 14.80 32.27 

3 3.12 14.20 56.12 3.12 14.20 56.12 3.17 14.41 46.68 

4 1.98 9.01 65.14 1.98 9.01 65.14 2.33 10.62 57.31 

5 1.84 8.58 68.98       

6 1.78 7.98 72.61       

 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
2. Bartlett's Test 



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12ره مطالعات مدیریت ورزشی، دو                                                             98

 اکتشافی نهایی تحلیل عاملینتایج  -3ادامة جدول 
The Rest of the Table 3- Final Results of Exploratory Factor Analysis  

  

  مقادیر ویژة اولیه
مجموعة مجذورات 

  شدهاستخراج

مجموعة مجذورات 

  شده بعد از چرخشاستخراج

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 
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7 1.76 7.62 75.78             

8 1.74 7.23 77.15             

9 1.75 7.18 78.08             

10 1.68 7.08 78.01             

11 1.64 6.91 81.08             

12 1.52 6.66 83.23             

13 1.50 6.28 84.32             

14 1.43 5.98 84.52             

15 1.31 5.43 84.61             

16 1.13 5.14 85.01             

17 0.96 5.01 85.24             

18 0.92 4.74 96.96             

19 0.81 4.61 87.98             

20 0.73 3.40 89.95             

21 0.70 2.98 90.12             

22 0.69 2.52 92.47             

23 0.65 2.36 92.12             

24 0.47 2.21 93.47             

25 0.43 2.10 94.62             

26 0.40 1.94 95.56             

27 0.38 1.83 96.33             

28 0.36 1.61 96.47             

29 0.35 1.57 97.47             

30 0.32 1.31 98.47             

31 0.30 1.10 98.75             
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 اکتشافی نتایج نهایی تحلیل عاملی -3ادامة جدول    

The Rest of the Table 3- Final Results of Exploratory Factor Analysis 

  مقادیر ویژة اولیه  
مجموعة مجذورات 

  شدهاستخراج

مجموعة مجذورات 

  شده بعد از چرخشاستخراج

  Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 
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32 0.29 0.65 99.21             

33 0.27 0.32 99.53             

34 0.26 0.25 99.70             

35 0.23 0.13 99.84             

36 0.15 0.08 99.91             

37 0.14 0.06 99.96             

38 0.12 0.04 100.00             

 

 بار عاملی هر گویه و سهم هر عامل از واریانس کل بعد از چرخش آمده است.  شمارة چهارر جدول د
 

 ماتریس پس از چرخش -4جدول 
Table 4- Rotated Component Matrix 

 های پرسشنامهشاخص گویه موانع
بار 

 عاملی 

واریانس 

 شدهتبیین

-سیاسی

 حقوقی

 

بدنی و ورزش در وزارت کمبود سهم زنان از کل بودجة تربیت 1

 ورزش و جوانان

811/0 

469/17 

ها و درآمدهای سهم زنان از کل اعتبارات، کمککمبود  2

 های ورزشیها و هیئتفدراسیون

714/0 

و  وزارت ورزشنیافتن بودجة اختصاصی به زنان در تخصیص  3

 هاشهرستانها و ، مراکز استانجوانان

861/0 

 851/0 نکردن بخش خصوصی در ورزش زنانگذاریسرمایه 9

 860/0 گذاری محصوالت و کاالها توسط زنان ورزشکارعدم صحه 11

 836/0 نبود نگاه شغلی به ورزش زنان 18

های دلیل تحریملغوشدن قراردادهای مالی ورزشی زنان به 26

 اقتصادی ایران

831/0 

سازی قانون اساسی برای خصوصی 44نگرفتن اجرای اصل جدی 32

 در ورزش

811/0 

 828/0 قوانین مالیاتی در ورزش اطالع کافی نداشتن مدیران از 33

 گراییتعادل اقتصادی و درون نبودفقدان نظام باز اقتصادی،  37

  کشور اقتصاد

858/0 
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 ماتریس پس از چرخش -4جدول ادامة 
Table 4- Rotated Component Matrix 

 
یه موانع

گو
 

 های پرسشنامهشاخص
بار 

 عاملی

واریانس 

 شدهتبیین

 مدیریتی

4 
بر سهم زنان در توزیع  صحیح و اصولی نظارت و نبود کنترلنبود 

 بدنی ها، هیئت و ادارات تربیتاعتبارات فدراسیون
763/0 

802/14 

ویژه های مدیریت زنان در نهادهای رسمی بهجایگاهکمبود  5

 بدنی و ورزش کشورتربیت
749/0 

6 
ها دربارة اختیارات محدود معاونت توسعة ورزش زنان در استان

 تخصیص کافی اعتبارات به ورزش زنان
733/0 

 851/0 توجهی مسئوالن به ورزش زنانضعف مدیریتی و بی 7

های برای حضور زنان در پستی مناسب فرهنگنبود بستر  8

 بدنی و ورزشمدیریتی تربیت

846/0 

تجاری و درآمدزایی در ورزش  تفکر دارایاز مدیران  نگرفتنبهره 34

 زنان

805/0 

ها به صرف وقت و هزینه برای مدیران شرکتنداشتن تمایل 35

 داری و حمایت مالی اقتصادییمت ورزش زنان،

840/0 

 ساختاری

 794/0 برداری توسط مردانمحدودیت در ورود تماشاگران مرد و فیلم 10

416/14 

 816/0 کمبود و گرانی وسایل ورزشی زنان 20

 709/0 زنان به استان ورزشی اماکن اختصاص ساعات بودننامناسب 21

 857/0 در توسعة اماکن ورزشی زنان نکردنگذاریسرمایه 22

 853/0 های ورزشی مربوط به زنانفعالیت گرانی هزینة شرکت در 23

 880/0 نبود نگرش مدیریت کیفیت جامع در ورزش زنان 27

 848/0 شاغل زنان برای هاسازمان در ورزشی تشکیالت نبود 28

 720/0 باتجربه و متخصص مربیان کمبود 29

 712/0 ورزش روز علم با زن مربیان آشنانبودن 30

مرد در فعالیت های  مسئوالن نکردنو شرکت حضورنداشتن 31

  ورزشی

796/0 

 ساختاری
 838/0 گذاری در صنعت ورزش زنان کشوراطمینان از سرمایه نبود 36

416/14 
 794/0 زنان حمایت مالی از ورزشة زیاد هزین 38

-فرهنگی

 اجتماعی

 

 863/0  های جسمی ناشی از ورزشترس از آسیب 12

627/10 

 782/0 زنان  ویژة بدنی هایفعالیت با های فرهنگی مرتبطمحدودیت 13

 704/0 المللینشدن ورزش زنان در سطح بینمطرح 14

 719/0 های مذهبی در زمینة رعایت حجاب زنانمحدودیت 15

 چاپی-مطبوعاتی تصویری، از اعم مناسب ایرسانه پوشش نبود 16

 زنان ورزشی مسابقات و رویدادها در

820/0 

های ویژه ورزشهای ورزشی بهنشدن زنان در برخی رشتهموفق 17

 تیمی

813/0 

برخورداری سهم ناچیز ورزش زنان از اخبار ورزشی در  19

 صداوسیما

 

839/0 

های انفرادی دختران و ها از ورزشحمایت مالی خانواده 24

 های تیمیبه ورزش نداشتنتمایل

857/0 

 838/0 فرهنگ مردمحوری در جامعة ورزش وجود 36
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مالی ورزش  منابع شده و بررسی روایی سازة مربوط به موانع توسعةهای شناسایید عاملبرای تأیی

 استفاده شد.  افزار ایموسدر نرم از آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،زنان

ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و میانگین  ،شودمشاهده می پنج دول شمارةگونه که در جهمان

شده محدودة قابل قبول قرار دارند و مدل ارائهافزار ایموس در آمده از نرمدستهواریانس استخراجی ب

 رای روایی همگراست.دا
 

 ضرایب پایایی -5 جدول
Table5- The Reliability Coefficients 

 عامل
Factor 

Cronbach’s Alpha 

0.7 < (a) 
Composite Reliability 

0.7 < (CR) 
 0.5 < (AVE) 

 ساختاری
0.88 0.90 0.74 

Structural 
 مدیریتی

0.90 0.87 0.75 
Manaerial 

 اجتماعی-فرهنگی
0.85 0.94 0.72 

sociocultural 
 حقوقی-سیاسی

0.84 0.94 0.74 
Political-legal 

 کل سواالت
0.86 -   

All questions 
 

با توجه به نتایج ی شده است. ایی مدل به روش فورنل و الکر بررسروایی واگر شش در جدول شمارة

 شده از روایی واگرای مناسب برخوردار است.در جدول شمارة شش، مدل ارائه ذکرشده
 

  روایی واگرای مدل -6جدول 
Table 6- Model's Divergent Validity 

 4 3 2 1 عامل

 ساختاری
Structural 

0.74    

 یتیریمد
Manaerial 

0.16 0.75   

 یاجتماع-یفرهنگ
Sociocultural 

0.18 0.20 0.72  

 یحقوق-یاسیس
political-legal 

0.16 0.15 0.04 0.74 
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ها و گویه همةبار عاملی و مقدار تی متناظر با هر گویه گزارش شده است. در جدول شمارة هفت 

 .نددارای بارهای معناداردرصد  95ها در سطح عامل
 

 ید موانع مالیتأییدی برای تحلیل عامل تأی -7جدول 
Table 7- Confimatory Factor Analysis To Confirm Financial Barriers  

 بار عاملی هاشاخص 
مقدار 
 تی

سطح 
 معناداری

ی
نگ

ره
ف

-
ی

ماع
جت

ا
 

 

های انفرادی دختران و ها از ورزشمالی خانوادهحمایت 
 های تیمیبه ورزش نداشتنتمایل

860/0 14/8 001/0 

های ویژه ورزشهای ورزشی بهدر برخی رشته زنان نشدنموفق
 تیمی

843/0 16/5 001/0 

 001/0 78/6 826/0 سیمادر صداو برخورداری سهم ناچیز ورزش زنان از اخبار ورزشی

 001/0 61/6 821/0 ورزشگ مردمحوری در جامعة وجود فرهن

 چاپی-یمطبوعات تصویری، از مناسب اعم ایرسانه پوشش نبود

  ورزشی مسابقات و رویدادها در
814/0 36/5 001/0 

 001/0 12/6 813/0 های جسمی ناشی از ورزش در زنانترس از آسیب

 001/0 12/5 782/0 زنان ویژة بدنی هایفعالیت با مرتبط فرهنگی هایمحدودیت

 001/0 47/6 720/0 رعایت حجاب زنان زمینةهای مذهبی در محدودیت

 001/0 2/10 701/0 المللیدر سطح بین شدن ورزش زناننمطرح

ی
تار

اخ
س

 

 001/0 86/7 855/0 اماکن ورزشی زنان در توسعة نکردنگذاریسرمایه
 001/0 8/5 853/0 های ورزشی مربوط به زنانگرانی هزینة شرکت در فعالیت

 001/0 2/9 849/0 شاغل زنان برای هاسازمان در ورزشی تشکیالت نبود
 001/0 61/9 829/0 گذاری در صنعت ورزش زنان کشوراطمینان از سرمایه نبود
 001/0 61/6 823/0 زنان حمایت مالی از ورزشزیاد  ةهزین

 001/0 42/8 797/0 کمبود و گرانی وسایل ورزشی زنان
 هایفعالیت در مرد مسئوالن نکردنشرکت و نداشتنحضور

 ورزشی
796/0 62/8 001/0 

 001/0 18/8 795/0 ورزش زنان نبود مدیریت کیفیت جامع در زمینة
 001/0 41/7 750/0 باتجربه و آگاه مربیان کمبود

 001/0 94/4 749/0 محدودیت در ورود تماشاچی مرد و فیلمبرداری توسط مردان
 001/0 23/7 715/0 زنان به استان ورزشی اماکن اختصاص ساعات بودننامناسب

 ورزش روز علم با زن مربیان آشنانبودن

 
 

697/0 34/4 001/0 
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 حلیل عامل تأییدی برای تأیید موانع مالیت -7ادامة جدول 
Table 7- Confimatory Factor Analysis To Confirm Financial Barriers  

 

 بار عاملی هاشاخص
مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری

ی
ریت

دی
م

 

های نگی مناسب برای حضور زنان در پستبستر فره نبود

 بدنی و ورزشمدیریتی تربیت
846/0 2/7 001/0 

ها به صرف وقت و هزینه برای ورزش مدیران شرکتنداشتن تمایل

 داری و حمایت مالی اقتصادیتیم زنان،
840/0 61/4 001/0 

 001/0 0/10 839/0 مسئوالن به ورزش زنان یتوجهبیضعف مدیریتی و 

تجاری و درآمدزایی در ورزش  دارای تفکر از مدیران رفتنگنبهره

 زنان
793/0 18/6 001/0 

ی
ریت

دی
م

 

ی
ریت

دی
م

 

نبود نظارت و نبود کنترل صحیح و اصولی بر سهم زنان در توزیع 

 ها و اداراتها، هیئتاعتبارات فدراسیون

 

763/0 41/6 001/0 

ویژه در نهادهای رسمی به کمبود جایگاه های مدیریت زنان

 بدنی و ورزش کشورتربیت
724/0 82/6 001/0 

 ها دربارةاستانورزش زنان در معاونت توسعة اختیارات محدود 

 هزینه ها و اعتبارات به ورزش زنان تخصیص مناسب و مکفی
691/0 69/6 001/0 

صحیح و اصولی بر سهم زنان در توزیع نبود نظارت و نبود کنترل 

 ها و اداراتها، هیئتاعتبارات فدراسیون

 

763/0 41/6 001/0 

ی
وق

حق
ی 

اس
سی

 

اقتصاد  گراییتعادل اقتصادی و دروننبود فقدان نظام باز اقتصادی، 

 کشور
858/0 81/6 001/0 

 001/0 18/8 838/0 نگاه شغلی به ورزش زنان نبود

 001/0 73/7 817/0 بدنیکل بودجة تربیتکمبود سهم زنان از 
 001/0 36/5 815/0 بخش خصوصی در ورزش زنان نکردنگذاریسرمایه

های تحریمدلیل به شدن قراردادهای مالی ورزشی زنانلغو

 اقتصادی علیه ایران
804/0 2/9 001/0 

 001/0 9/5 739/0 ورزشکار زنان توسط کاالها و محصوالت گذاریصحه عدم
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 حلیل عامل تأییدی برای تأیید موانع مالیت -7جدول ادامة 
Table 7- Confimatory Factor Analysis To Confirm Financial Barriers 

 بار عاملی هاشاخص
مقدار 
 تی

سطح 
 معناداری

ی
وق

حق
ی 

اس
سی

 

سازی قانون اساسی برای خصوصی 44ی اصل نگرفتن اجراجدی
 ورزشدر 

679/0 41/7 001/0 

 و ورزش وزارت در زنانبه  ختصاصینیافتن بودجة اتخصیص
 هاشهرستان و هااستان مراکز جوانان،

631/0 46/8 001/0 

 درآمدهای و هاکمک اعتبارات، کل از زنان سهم کمبود
 ورزشی هایتهیئ و هافدراسیون

579/0 89/4 001/0 

 001/0 34/6 515/0 قوانین مالیاتی در ورزش مدیران از نداشتن اطالع کافی

 

 های برازش مدل ارائه شده است. شاخص هشت در جدول شمارة

ناسب برخوردار است و از برازش م مدل پژوهش ،هشت شده در جدول شمارةبا توجه به نتایج گزارش

 شدة متغیرها براساس چارچوب پژوهش، منطقی است. روابط تنظیم
 

 های برازش مدل صشاخ -8 جدول

Table 8- Indicators of Fitting the Model  

 شاخص

Measure 
Threshold Measure 

NFI  0.90 < 0.93 

CFI 0.90 < 0.94 

IFI 0.90 < 0.92 

RMSEA 0.085 -0 0.017 

PNFI 0.5-1 0.70 

GFI 0.90 < 0.91 

AGFI 0.80 < 0.89 

RMR Near to 0 0.04 

χ2/ df  30 > 2.32 

P-Value Depending on the Sample Size 
 

0.001 
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 افزار ایموس()خروجی نرم زنانمنابع مالی ورزش  تحلیل عاملی تأییدی موانع توسعة -1شکل 

Figure1- Confirmatory Factor Analysis of Barriers to the Development of Womn's 

Sports 

  منابع مالی ورزش زنان ارائه شده است. در شکل شمارة یک موانع توسعة

 

 گیریحث و نتیجهب
شناسایی  زنانابع مالی ورزش من عنوان موانع توسعةبهمانع  چهار های این پژوهش،یافتهاساس بر

-عوامل سیاسی اجتماعی و-دیریتی، عوامل فرهنگیعوامل ساختاری، عوامل م: ند ازاکه عبارت ندشد

و  احسانیبرای نمونه  موانع اشاره شده است؛از این پیشین نیز به برخی  هایپژوهشحقوقی. در 

 گذاریسرمایه از نداشتناطمینانرا  زناناز ورزش حامیان مالی  نکردنحمایت( علل 2008همکاران )

 اند.عنوان کردهتجاری  امیپ فضعی انتقال و خود اهداف به نداشتندسترسی ،زنان ورزش بخش در

مالی، -را موانع اقتصادی زنانموانع جذب حامیان مالی در والیبال ( 2015سرمست ) همچنین

 رنداشتنحضوای معرفی کرده است؛ البته قانونی و رسانه -فرهنگی، مدیریتی، حقوقی -اجتماعی

( نیز اذعان کرده 2013مادکور )چنانکه  شود؛تنها به ایران محدود نمی زنانحامیان مالی در ورزش 

آمریکا همواره برای جذب حمایت مالی با مشکل  زشی زنان در ایاالت متحدةهای ورلیگاست، 
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توان رسد با اتخاذ تصمیماتی مینظر می، بهحالاینبا ؛(2015، اند )به نقل از فینک و همکارانمواجه

 مالی آن فراهم کرد.  و توسعة زنانزمینه را برای رونق بیشتر ورزش 

دارد، موانع ساختاری است که  زنانمنابع مالی ورزش  توسعة بیشترین سهم را دراولین مانعی که 

حمایت مالی از  زیاد ةهزیناماکن ورزشی زنان،  در توسعة نکردنگذاریسرمایههایی چون شامل گویه

، نبود مدیریت کیفیت کشور زنانگذاری در صنعت ورزش از سرمایه نداشتناطمینان، زنان ورزش

 و نداشتن، حضورزنان به ورزشی اماکن اختصاص ساعات بودنب، نامناسزنانورزش  زمینةجامع در 

 زنان برای هاسازمان در ورزشی تشکیالت ورزشی، نبود هایفعالیت در مرد سئوالنم نکردنشرکت

ن، های ورزشی مربوط به زناشرکت در فعالیت نی وسایل ورزشی زنان، گرانی هزینةشاغل، کمبود و گرا

ورزش،  روز علم با زن مربیان برداری توسط مردان، آشنانبودنو فیلم محدودیت در ورود تماشاچی مرد

( نیز 110، 2008احسانی و همکاران ). شودمیباتجربه  و آگاه مربیان کمبود و مربیاننداشتن تخصص

اهداف خود ها به شرکت نیافتنرا دست زنانای از ورزش حرفه نکردن حامیان مالیحمایتعلل 

ها )افزایش فروش کاال و خدمات، ایجاد تصویر مناسب از شرکت در اذهان عمومی، رقابت با سایر شرکت

 ینظممشوند. وارد این حوزه نمیحامیان مالی و به همین دلیل  اندکرده ذکرو گسترش میزان فروش( 

ورزش  ةتأثیرگذاری بر توسع ر اولویت اولعوامل مالی و امکاناتی د دریافتند نیز (2011و همکاران )

و مالی، تهیه  تصادیطور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل اقین عوامل بها ند و منشأدارکشور قرار  زنان

رسد برای حمایت از نظر میبه و تأمین اماکن، تأسیسات، تسهیالت، تجهیزات و امکانات ارتباط دارد.

های مالیاتی برای حامیان یا تگرفتن معافیدرنظرمدت با توان در کوتاهمی زنانورزش  توسعة

توان با میعالوه هورود به این حوزه را برای آنان کاهش داد. ب خطرمیزان  تن تسهیالتگرفدرنظر

های ورزشی زنان افزود و زمینه را برای به جذابیت رقابتش مربیان و جذب مربیان خارجی دان توسعة

 حضور تماشاگران بیشتر فراهم کرد. 

دارد، موانع مدیریتی است که  زنانمنابع مالی ورزش  توسعة در دومین مانعی که بیشترین سهم را

بستر فرهنگی مناسب توجه مسئوالن به ورزش زنان، نبود ضعف مدیریتی و بی هایی چونشامل گویه

تجاری  تفکر دارایاز مدیران  نگرفتنبهرهبدنی و ورزش، های مدیریتی تربیتبرای حضور زنان در پست

 ،زنانها به صرف وقت و هزینه برای ورزش مدیران شرکت نداشتنتمایل، زنانو درآمدزایی در ورزش 

در توزیع  زنانکنترل صحیح و اصولی بر سهم نبود نظارت و ، نبود اقتصادی-داری و حمایت مالیتیم

در نهادهای رسمی  زنانهای مدیریت بدنی، کمبود جایگاهها، هیئت و ادارات تربیتاعتبارات فدراسیون

 ها در زمینةدر استان زنانورزش  کمبود اختیارات معاونت توسعةبدنی و ورزش کشور، ویژه تربیتبه

 . نتیجة این بخش با نتیجةشودمی زنانها و اعتبارات به ورزش تخصیص مناسب و مکفی هزینه

ترین موانع ( نیز یکی از مهم2018انورالخولی )( همخوان است. 2011پژوهش نوربخش و همکاران )
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در  زنانبودن جایگاه ورزش ننبودن وظایف و مشخصشفافپیشرفت ورزش زنان پس از انقالب را 

های به چگونگی توزیع بودجه های این عاملگویهعمده بخش داند. ارات ورزش و جوانان میمیان اد

رسد تخصیص بودجه و پاداش مساوی به نظر میبهمربوط است. دولتی و ناعدالتی در این زمینه 

و  1کاپرانیکاچنانکه  انجام داد؛ زنانتوان برای بقای ورزش ورزشکاران زن حداقل کاری است که می

حضور در  منظورورزشکاران زن و مرد استرالیا به کردنکنند برای آماده( اشاره می2013)همکاران 

 ها یکسان بوده است؛آن است و همچنین میزان جایزةیکسانی تعیین شده  بودجة 2012المپیک 

ای تغییر کند که امکان رشد گونههب وضعیتالزم است همچون دیگر کشورها در ایران نیز  ،بنابراین

تواند از طریق وضع قانون یا نظارت وزارت ورزش . چنین اقدامی میفراهم شود زنانمتناسب ورزش 

  های ورزشی صورت گیرد.های فدراسیونتخصیص بودجه و پاداشو جوانان بر 

اجتماعی -دارد، موانع فرهنگی زنانمنابع مالی ورزش  در توسعة سومین مانعی که بیشترین سهم را

 در چاپی-مطبوعاتی تصویری، از مناسب اعم ایرسانه پوششنبود هایی چون است که شامل گویه

، برخورداری سهم زنانرعایت حجاب  های مذهبی دربارةمحدودیت، زنان ورزشی مسابقات و رویدادها

 هایالمللی، محدودیتدر سطح بین زنانشدن ورزش ناز اخبار ورزشی، مطرح زنانناچیز ورزش 

. شودمیمحوری در جامعه ورزش و وجود فرهنگ مرد زنان ویژة بدنی هایفعالیت با مرتبط فرهنگی

سازی از طریق توجه به موانع فرهنگی و فرهنگ نیز دریافتند( 2016)، فراهانی و بیات رادیموسو

 های ورزشی سهیممدیریتی سازمان امور پای مردان دربهپا بتوانندکرد تا زنان  ها کمک خواهدرسانه

تعادل در زنان در ورزش را نبود  نکردن( نیز یکی از موانع مشارکت2016میرزاده و محمدی ) .شوند

کنند به دنیای که اغلب زنان احساس میایگونههب ؛دانندورزش مردان و زنان میای پوشش رسانه

های جمعی به رسالت ( دریافتند رسانه2015) حمیدپور و شتاب بوشهری ،حالاینبا ورزش تعلق ندارند؛

( 2014) تبریزی، زرکی، شریفیان و قهرمانیوسفی. کنندعمل نمی زنانورزش قهرمانی خود در زمینة 

بخش ورزشی مطبوعات سراسری، جنسیت موضوع خبر به  درصد از اخبار 9/2نها در نیز دریافتند ت

مربوط  مردانصورت مستقیم به درصد از اخبار جنسیت موضوع خبر به 86و  است بودهمربوط  زنان

ی برای االبته نباید از ذکر این نکته غافل شد که در دیگر کشورهای دنیا نیز پوشش رسانه ؛بوده است

همچنان  اند( ذکر کرده2015فینک و همکاران )چنانکه  منصفانه نیست؛ رزش مردان و زنان کامالو

بر بهبودی این وضعیت پس از و شواهدی مبنیورزش زنان سوگیری وجود دارد  ها در قبالدر رسانه

 (5201فینک ) و( 2014) 2، اشتون، لوپتون و پوالکآدامز. لندن نیز مشاهده نشده است 2012المپیک 

 اند. نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده

                                                           
1. Capranica 

2. Adams, Ashton,  Lupton & Pollack 
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هایی حقوقی است که شامل گویه-نع سیاسی، مازنانمنابع مالی ورزش  توسعةچهارمین و آخرین مانع 

ورزش کشور،  از کل بودجة زنان، کمبود سهم زنانبخش خصوصی در ورزش  نکردنگذاریسرمایهچون 

ها، شهرستان و هااستان مراکز جوانان، و ورزش وزارت در زنان به اختصاصی بودجة نیافتنتخصیص

فقدان نظام ورزشی،  هایتهیئ و هافدراسیون درآمدهای و هاکمک اعتبارات، کل از زنان سهم کمبود

 کاالها و محصوالت گذاریصحه ، عدماقتصاد کشوری گرایتعادل اقتصادی و دروننبود ، باز اقتصادی

قانون اساسی برای  44اصل  نگرفتن اجرای، جدیزناننگاه شغلی به ورزش ورزشکار، نبود  زنان توسط

اطالع کافی دلیل تحریم ایران، به زنانشدن قراردادهای مالی ورزشی ازی در ورزش، لغوسخصوصی

نظام اقتصادی و  ه وضعیتب نیز (2004) 1کو. شودمی قوانین مالیاتی در ورزش مدیران ازنداشتن 

وجود ساختار وی مثال، عنوانبه کند؛میمهم در جذب حامیان مالی اشاره  عنوان عاملیکشورها به

طورکه . همانداندمیحمایت مالی از ورزش  ةکشورها را یک عامل محرک برای توسع رقابتی در اقتصاد

 مربوط زنانبه ورزش  در این حوزه وجود دارد که صرفاًهای مختلفی چالش ها ذکر شد،در گویه

قانون اساسی  44صحیح اصل  ها یا اجرانشدنظام باز اقتصادی، تحریمفقدان ن ،دیگرعبارتشود؛ بهنمی

، کل ورزش تغییری حاصل شود وضعیتشود و چنانکه در این به کل ساختار ورزش کشور مربوط می

 منتفع خواهد شد.  زنانجمله ورزش کشور از

برد؛ نج میروارد از مشکالت مشترکی منابع مالی، در برخی م حوزةزش مردان و زنان در ایران در ور

، ضعف ورزش حامیان مالی به ورود به عرصة نداشتنتمایلای، حق پخش رسانه نشدنپرداختازجمله 

ابی ازاریبمدزایی و های درآاندک مدیران ورزشی با روششنایی ت برند، آدر اجرای قانون حق مالکی

مشکالت  ،حال؛ بااینمسابقات و .... فروشی و کسب درآمد از حاشیةدر بلیت رایج در دنیا، مشکالت

 رسد.نظر میهای دولتی حادتر بهدلیل کمتر برخودارشدن از بودجهبه زنانورزش 

ذکر کرد. بسیاری از توان میدالیل متعددی را  زنانهای سازمانی موجود در ورزش برای چالش 

بودجه و امکانات  همین مردان دربارة رزشی در ایران مرد هستند و غالباًسای نهادهای ومدیران و رؤ

ها های جنسیتی یا فرهنگی آناز نگرشها کنند و ممکن است تصمیمات آنگیری میورزشی تصمیم

ب مدال یا کسیا ورزش قهرمانی  زناناعتقادی به ورزش  دیگر ممکن است اصالًعبارتمتاثر باشد؛ به

( نیز دریافتند قبل و پس 2011)شاد ، کهندل و عظیمینوربخش نداشته باشند؛ چنانکهدر این حوزه 

 در زن مدیران مشارکت میزان در معناداری ها تفاوتهای ورزشی در فدراسیوناز طرح ادغام انجمن

 امور در زنان هایآگاهی و هاتوانمندی به ادندکشور، بها کالن های ریزیبرنامه و هایگیرتصمیم

 ورزشی مختلف هایارگان و هاسازمان مدیریتی در هایسمت در زنان حضور میزان ،زنان ورزش

افزایش  ،هایی که بتواند موجب تحول در این زمینه شودبنابراین شاید یکی از راه شود؛مشاهده نمی

                                                           
1. Koo 
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رزش گیری یا تعیین معیارهایی برای تخصیص بودجه و امکانات برای ومدیران زن در مراکز تصمیم

 باشد.  زنان

های توسط سازمان های ورزشی است که غالباً معیارهای ارزیابی عملکرد برای سازماننکتة دیگر، 

است و کمتر متکی ها یا تعداد مدال بر کسب قهرمانیشود که بیشتر کشور تعیین میمتولی ورزش 

 زنانورزش ها توجه بیشتری به توسعة ارزیابیپردازد. اگر در ای و زیرساختی میهای توسعهبه فعالیت

هاست این زمینه میزان حمایت رسانهدیگر در  وضعیت آن بهبود خواهد یافت. نکتة مدت، در بلندشود

ن نظام از همیشگی مسئوالحمایت  . با وجودکندایفا مینقش پررنگی  زمینه سیما در اینکه صداو

نداشته است.  زنانهای ورزشی ی رقابت، سیمای ملی روند مشخصی برای پوشش تصویرزنانورزش 

وه عالهبه انعکاس اخبار آن بسنده کرده است. ب فاً صرو گاهی است گاهی مسابقات را نشان داده 

ن مردان متفاوت است. همیآوری در مقایسه با مدال زنانآوری العمل سیمای ملی به مدالعکس

رسد نظر میبه فعالیت در این حوزه باشد. بهتواند عامل دلسردی مسئوالن نهادهای ورزشی موضوع می

حتی حامیان مندان، هواداران و ثیر زیادی بر جذب عالقهاز سیمای ملی بتواند تأ زنانپخش مسابقات 

به سیمای ملی متکی بود. امروزه  نباید صرفاً ،حالاینمالی و تبلیغات حاشیة زمین داشته باشد؛ با

موجود را  توانند تاحدودی خألو میاند معه توسعة زیادی یافتههای اینترنتی و مجازی در جانهرسا

 استفاده از اینترنت را مؤثرترین روش توسعة (2011حجازی و بابائی شهرکی )چنانکه  ؛پوشش دهند

در جذب  ای گوناگونپوشش رسانهذکر کرده است نیز ( 2018باختر )اند. معرفی کرده زنانفوتبال 

ها و توجه رسانهدارد اهمیت زیادی  زنانگذاری در ورزش قهرمانی سرمایهمنظور بهبخش خصوصی 

های مختلف در برگزاری دادن رویدادها و ورزشپوشش قرارزیر الئم تبلیغاتی حامیان مالی و به ع

 .استرویداد نیز در جذب حامیان مالی مؤثر 

رد و از این طریق سازی داخصوص رسانة ملی نقش انکارنشدنی در فرهنگها بهرسانه ،دیگریسواز

چاپی  هایرا افزایش دهد یا بر میزان پوشش رسانه زنانورزش  تواند مطالبة اجتماعی برای توسعةمی

 ند شد؛خواه زنانورزش  ها موجب توسعةهای مستقل تأثیرگذار باشد که همة اینیا سایر رسانه

زنان ایرانی با تماشای مسابقات و د ( دریافتن2019)چشمه ، عیدی و فدائی دهچناری چنانکه بخشی

 ،خصوص در سطح جهانی و المپیکباشد به که سطحی حضور ورزشکاران زن در مسابقات در هر

شود. ها نمیو باخت در این مسابقات باعث دلسردی و ناراحتی آن کنندمیاحساس غرور و خوشحالی 

وعی باعث نای حضور زنان در مسابقات بهانهنشان داد که بازتاب رسها ی پژوهش آنهاهمچنین یافته

  .شودشود و باعث تبلیغ برای ورزش زنان مسلمان میدر کشور می زنانپیشرفت ورزش 

ارائه شده  زنانمنابع مالی ورزش  شده، راهکارهایی برای توسعةتوجه به موانع شناسایی در ادامه با

  اند از:است که عبارت



 1399، آذر و دی 63،  شماره 12وره مطالعات مدیریت ورزشی، د                                                             110

های مالیاتی یا گرفتن معافیتمدت با درنظرتوان در کوتاهمی زنانمنابع مالی ورزش  برای توسعة -

  این حوزه را برای آنان کاهش داد؛ ورود به خطرتسهیالتی برای حامیان میزان 

 زنانهای ورزشی دانش مربیان و جذب مربیان خارجی سطح رقابت شود با توسعةپیشنهاد می -

فروشی ه شود و زمینه برای حضور تماشاگران بیشتر و بلیتافزودهای آن بیتبه جذا ه شود،افزایش داد

 فراهم شود؛

ها یا نظارت وزارت ورزش و جوانان بر تخصیص وضع قانون برای تخصیص منابع مالی فدراسیون -

روی  زنانمتوازن در ورزش باشد که توسعة  کهایگونههای ورزشی بههای فدراسیونپاداشبودجه و 

  دهد؛

یم برای تخصیص بودجه تصم ،زیرا ؛تالش کنندهای مدیریتی در ورزش پست کسب زنان برای -

  ؛باشدمتأثر های جنسیتی یا فرهنگی مدیران از نگرشتواند می

 حمایت کند؛ ارانهی دادنازجمله  زنانورزش  از گسترشدولت  -

 اضافه شود؛  های ورزشیبه معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان زنانورزش  توسعة -

 .تالش شود های اینترنتیبرای پخش مسابقات ورزشی زنان از سیمای ملی و سایر رسانه -

 

 تشکر و قدردانی
این پژوهش  دادنما را در انجام پژوهش هایو متخصصانی که با پاسخگویی به سؤال مدیران همة از

 گزاریم.یاری رساندند، سپاس
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Abstract 
Despite the developments of the Iranian women’s sports within recent years, further 

advancements within this sector still face certain barriers. The purpose of this research was to 

identify the obstacles to the financial development of the women’s sport in Iran, and to propose 

solutions thereto. The research was conducted within the context of applied studies, and the 

data were collected in an exploratory mix (qualitative-quantitative) through field methodology. 

The statistical population of this research included experts in the field of womens’sports. In the 

qualitative stage, deep and semi-structured interviews were conducted and the interviews 

continued until the theoretical saturation stage (n=15). Based on the results of the interviews, 

a questionnaire was developed, validated and distributed amongst the subjects. In the 

qualitative stage, the sampling was performed based on the targeted and accessibility method 

(n=198). Descriptive statistics, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis 

were used to analyze the data. Based on the findings of this research, four obstacles to the 

development of financial resources of women’s sport were identified which included: 

structural, managerial, sociocultural, political-legal. Accordingly, various solutions were 

proposed to facilitate the development of women’s sport, some of which are presented in the 

following: offering tax exemptions or facilities to the sponsors of women's sports, raising the 

level of women's sports competitions, broadcasting women's sports competitions and finally 

ensuring the proper implementation of the rules and regulations, as amendment of the available 

laws and set criteria for measuring compliance with these rules. Because the introduction of 

new regulations without ensuring their proper implementation will not be effective. 
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