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Introduction: The purpose of this study was to brand women's soccer in Asia and 
provide a model 

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

Results: The results of the results of semi-structured interviews showed that 11 
categories of effects can be considered as indicators of women's football branding in 
Asia. These 11 categories include 35 concepts and 176 open source agents. 

Conclusion: Based on the findings of this study, we conclude that managers and 
officials should take the necessary measures for the development and advancement 
of women's football according to the identified indicators and take steps to address 
the challenges and problems ahead. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
The purposes of this study were to Branding women's 
soccer in Asia and provide a model. The presence of 
women as an important part of the society in the field of 
championship sports is undeniable and in the last three 
decades there are many opportunities were deal with 
sports and their development, but still the gap between 
women's and men's sports is large, and women's 
championship sports have problems. In this sense, we 
can say that there is a lot of discrimination between men 
and women in companionship, economic problems, lack 
of coverage by networks and news media of women's 
championship sports, especially football players 
compared to men, etc. According to the mentioned 
contents, Iranian female athletes in various disciplines 
record proud successes for the country and despite the 
obstacles in the way of sports activities, we always see 
that by overcoming the problems and obstacles, they 
win sports honors in international arenas, including the 
Olympics, Paralympics, competitions Global and Asian 
have deservedly brought their capabilities to the fore in 
this field in the best possible way. Undoubtedly, football 
is the most attractive and exciting sport in the world, a 
sport that attracts people of all ages in any position and 
position. On the other hand, Iran's women's national 
football teams are left to their own devices these days 
and no plan has been presented to help them progress. 
According to many football experts, separating women 
from men in football has never been a correct theory. 
Despite the many talents in the country, our women's 
football is facing challenges and women's football is not 
given the same importance as a men's football team, and 
despite the hijab of female footballers, the women's 
section of the federation is not able to convince the 
authorities to broadcast girls' games in the media. 
Therefore, due to the lack of identification of effective 
factors in the development of women's football and the 
existence of a research gap in this field, this research 
tries to address the issue of what are the effective factors 
in branding women's football as one of the components 
of the development of women's football in Asia? 
 
Methods 
The research method was qualitative. The statistical 
population of the present study was professors and 
experts in the field of football. Sampling was 
purposeful. The research tool was an interview of 15 
people. The validity of the research tool (interview) was 
checked and confirmed by the interviewees and then the 
expert professors. To measure the reliability, the method 

of intra-subject agreement was used, according to which 
the reliability value was equal to 0.90. The test was also 
approved. Data theory was used to analyze the data. 
 
Results 
The results of the results of semi-structured interviews 
showed that 11 categories of effects can be considered 
as indicators of women's football branding in Asia. 
These 11 categories include 35 concepts and 176 open 
source agents. The causal conditions of women's 
football branding at the Asian level including the 
categories of brand requirements (sponsors, brand value, 
media attention and audience attraction), support for 
women's football (social support and elimination of 
discrimination) and development of women's football 
(building a platform for women's football) and 
infrastructures of women's football) that were identified 
as conditions that affect the central category (namely 
branding of women's football in Asia). The context 
conditions for women's football branding at the Asian 
level include the categories of financial and media 
support for women's football (television broadcasting 
rights, financial support), quality improvement 
(strengthening the league brand) and the appropriate 
perspective of women's football (having an international 
perspective). and a developmental view of women's 
football) that were identified as conditions that affect 
strategies. The intervening factors of women's football 
branding at the Asian level included weakness in 
branding (marketing challenges and financial issues, 
lack of media support and lack of internal and external 
brands), internal factors (lack of attention from the 
federation and lack of support) and cultural barriers 
(traditional view) which They were identified as 
conditions that affect strategies. Branding strategies for 
women's football in Asia including development 
strategy (training at the international level, international 
participation and the real support of officials), cultural 
strategy (changing the views of society and officials) 
and support strategy (attracting financial sponsors and 
amending regulations, creating discourse, fan support 
and media support) that were identified as specific 
actions or interactions resulting from the central 
phenomenon. The consequences of women's football 
branding at the Asian level including domestic and 
international consequences (international branding, 
gaining an international image, strengthening the 
domestic position and the presence of financial 
sponsors) and the consequences of support and 
development (encouraging women's football, more 
media presence and the growth of women's football) 
were identified as the result of using strategies. 
 
Conclusion 
 Based on the findings of this study, we conclude that 



 
managers and officials should take the necessary 
measures for the development and advancement of 
women's football according to the identified indicators 
and take steps to address the challenges and problems 
ahead. 
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 برندسازي،

 توسعه، 
 فوتبال

 
  
 
 

 هدف از این پژوهش برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائۀ الگو بود. روش تحقیق کیفی بود. : مقدمه

روش تحقیق کیفی بود. جامعۀ آماري پژوهش استادان و خبرگان رشتۀ ورزشی فوتبال بودند.  روش پژوهش:
مد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط عمل آنفر به 15گیري به روش هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از نمونه

موضوعی شوندگان و سپس استادان متخصص، بررسی و تأیید شد و براي سنجش پایایی از روش توافق درونمصاحبه
بود. بر این اساس پایایی آزمون نیز تأیید شد. براي  90/0استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 

 ها استفاده شد.ها از روش نظریۀ برخاسته از دادهوتحلیل دادهتجزیه
هاي عنوان شاخصتواند بهمقولۀ اثر می 11ساختاریافته نشان داد که هاي نیمههاي حاصل از مصاحبهیافتهها:  یافته

باز عامل یا کد  176مفهوم و  35مقوله خود شامل  11برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا موردنظر واقع شود. این 
 است.

هاي گیریم که مدیران و مسئوالن باید با توجه به شاخصهاي این پژوهش نتیجه میبراساس یافته گیري: نتیجه
ها و مشکالت کار گیرند و در جهت رفع چالشهاي الزم را براي توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان بهشده اقدامشناسایی

 رو قدم بردارند.پیش
 
 
 

 .271-255)،4( 2، مدیریت ورزشی، نشریه الگو ۀو ارائ ایفوتبال بانوان در سطح آس يبرندساز). 1401( عیدي، حسین؛ و گیوي،راضیه استناد: 
                 2021.309883.2573JSM./10.22059DOI: http//doi.org/ 
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 مقدمه 
عنوان یکی از عوامل تأمین سالمت هاي پیشرفت واقعی در کشورها، ورزش است. نقش ورزش بهترین شاخصدر جهان امروز، از مهم

هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی اهمیت این پدیدهجسمی و روانی افراد در جامعه بر کسی پوشیده نیست. ارتباط بین ورزش و 
دهد که از نظر کلی با توسعه، موفقیت و پیشرفت ورزش در قدرتمندي هر هاي توسعۀ ملی کشورها را نشان میپدیده و نقش آن در برنامه

ي را براي توسعۀ ورزش در کشورهاي خود هاي زیادگذاريها سرمایهکشوري ارتباط تنگاتنگی دارد؛ این موضوع سبب شده است که دولت
). ورزش در عصر جدید دیگر فقط بازي یا سرگرمی نیست، بلکه از پرسودترین صنایع جهان است 1396انجام دهند (روشنی و سنایی، 

یافته است، تا  ). بنابراین ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهاي مختلف، بسیار توسعه1392(سلیمی و همکاران، 
ویکم ورزش تقریباً در زندگی افراد آید. در سدة بیستحساب میجایی که ورزش در بیشتر کشورها ابزاري براي تجارت و تولید سرمایه به

دهد و جایگاه هاي ورزشی دنیا را تشکیل میدلیل جذابیت خاص، یکی از بیشترین جمعیتها، فوتبال بهرسوخ کرده و در بین ورزش
). 1395توان قائل شد (رستمی، اي که به پدیدة فراگیر و جهانی بدل شده است و براي آن حد و مرزي نمیگونهفردي دارد، بهحصربهمن

ترین ورزش در عرصۀ کننده در سرتاسر جهان، محبوبمیلیون شرکت 265) گزارش دادند که فوتبال با حضور 2014( و همکاران 1میهالیک
) معتقد است که تأثیرات اقتصادي، 2014( 2اي از صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. کارسونسهم عمدهالمللی است و بین

اي جدانشدنی در زندگی روزمره باشد. فوتبال در حال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سبب شده است که فوتبال در بسیاري از کشورها پدیده
هاي پرطرفدار است و در مقایسه با سایر شتر کشورهاست، در کشور ما نیز فوتبال از ورزشهاي محبوب و پرطرفدار در بیحاضر از ورزش

هاي ورزشی توجه بیشتري به این ها، ورزشکاران و تماشاگران بیشتري دارد. به همین دلیل الزم است مسئوالن و مدیران سازمانورزش
هاي تربیت ). از طرفی در جامعۀ ما حضور زنان در ورزش و فعالیت2003، ؛ هافمن و همکاران1392رشته داشته باشند (رسولی و همکاران، 

هاي انکارناپذیر براي سالمت جسمی و روانی، پیشگیري از انحرافات اجتماعی، کاهش هزینهعنوان نیمی از جمعیت کشور، ضرورتی بدنی، به
هاي مختلف اندیشه ترین تحقیقات در زمینهر فوتبال به یکی از مهمرو بررسی جایگاه زنان دوري است. ازاینپزشکی و افزایش تولید و بهره

ها، سرعت پیشرفت، بهبود سطح فعالیت و عملکرد فوتبال بانوان بسیار شایان که با گذشت سالطوريو علوم اجتماعی تبدیل شده است، به
از بدنۀ جامعه در زمینۀ ورزش قهرمانی ضرورتی  عنوان بخش مهمی). حضور زنان به1392پور و همکاران، توجه بوده است (فرضعلی

هاي بسیاري براي پرداختن به ورزش و توسعۀ آنها وجود دارد، اما باز هم شکاف بین ورزش انکارناپذیر است و در سه دهۀ اخیر فرصت
توان گفت بین زن و ین نظر میهاي زیادي همراه است. از ابانوان و آقایان بزرگ است و ورزش قهرمانی بانوان با مشکالت و محدودیت

ویژه فوتبال بانوان در مقایسه با هاي خبري ورزش قهرمانی بانوان بهها و رسانهمرد در تسهیالت، مشکالت اقتصادي عدم پوشش شبکه
نی تالش ). اگرچه در برنامۀ جامع ورزشی کشور و در بخش ورزش قهرما1383فوتبال آقایان و غیره تبعیض وجود دارد (رضایی صوفی، 

اي وجود این باید گفت که با توجه به حرفههاي رقابتی ذکر شده است، با شده و مواردي همچون شناسایی استعداد، مربیگري و فرصت
ها، هیچ مانعی مدیریتی براي توسعۀ فوتبال قهرمانی بانوان در کشور وجود ندارد و به همین شدن لیگ ایران و توسعۀ فوتبال در باشگاه

). بنابراین فوتبال قهرمانی، مانند هر سیستم 1395رود (افتخاري و همکاران، االنه بخش چشمگیري از منابع مادي و معنوي هدر میدلیل س
هاي عملیاتی را تدوین کند تا ضمن آگاهی از مسیر، از انجام هرگونه کار، گمراهی و هدررفت ها و برنامهدیگري، باید اهداف کالن، راهبرد

بخشی به فوتبال بانوان و پوشش قراردادهاي آنها، سخت انسانی و جسمی خودداري کند. بنابراین امروزه، باید براي توسعه منابع مالی،
اي از یک برنامۀ جامع عنوان یک برنامۀ ملی یا بخش عمدهریزي براي فوتبال بانوان و همچنین آقایان باید بهتالش کرد؛ یعنی برنامه

هاي کشور تدوین و اجرا شود تا برنامۀ جامعی متناسب با شرایط کشور، منافع بانوان، وضعیت اقتصادي و ارزش ورزشی در نظر گرفته شود
تواند شامل ارائۀ راهکارهایی براي پیشرفت منظور ارتقاي سطح ورزش قهرمانی می). روند صحیح حرکت به1387(احسانی و همکاران، 

روي ورزش باشد. بنابراین هر سال بودجۀ چشمگیري به ورزش قهرمانی اختصاص شورزش و همچنین شناسایی مشکالت و موانع پی

                                                 
1. Mihalik  
2. karson 
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صورت ها بدون در نظر گرفتن اهداف منطقی اجرا شده و تحقق رؤیاهاي بزرگ بهها و برنامهیابد، با وجود این در ایران، بیشتر فعالیتمی
 ).1383، 1شود (گرین و هولیهاناي دنبال میتصادفی و سلیقه

به این نتیجه رسیدند که سه » شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی«)، در تحقیقی با عنوان 1398باقري و همکاران (    
ترتیب اهمیت عوامل داخلی (عوامل مدیریتی، منابع مالی، منابع انسانی، سیستم بازاریابی، سیستم عامل مؤثر بر جذب حامیان ورزشی به

ها، رقباي بالقوه و رقباي غیرمستقیم) و عوامل ا عملیات حمایتی و تحقیق و توسعه)، عوامل خارجی خرد (مشتریان، رسانهاطالعاتی، تولید ی
هاي اقتصادي چالش«) در پژوهشی با عنوان 1397فر و همکاران (خارجی کالن (سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فناوري) بودند. خالدي

ترین تخصیص این نتایج دست یافتند که وجود تعداد محدودي از حامیان مالی فوتبال، مؤثرترین و ناعادالنهبه » توسعۀ فوتبال بانوان ایران
) در 1395تسهیالت در مناطق مختلف کشور در فوتبال، کمترین چالش اقتصادي براي توسعۀ فوتبال زنان ایران است. آبیاري و همکاران (

به این نتایج دست یافتند که » ر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشورگیري ورزشی بتأثیر جهت«پژوهشی با عنوان 
طلبی، میل به پیروزي و گیري ورزشی، با ضریب رگرسیونی استاندارد بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد. در واقع، با افزایش رقابتجهت
)، در تحقیقی نشان دادند که ارائۀ 2019( و همکاران 2یابد. والنتیافزایش میگرایی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز هدف

)، در تحقیقی با 2019( و همکاران 3المللی در فوتبال بانوان تأثیر معنادار و مثبتی دارد. فرگوسنمربیگري بسیار تخصصی در موفقیت بین
به این نتایج دست یافتند » بیات زنان بومی و شکوفایی در ورزشبررسی سالمت جسمانی، ذهنی، عاطفی و معنوي، معانی و تجر«عنوان 

هاي اساسی پشتیبانی و حمایت اجتماعی چندبعدي جامعه، دستاوردهاي شخصی، رشد مداوم و ارتقاي عملکرد ورزشی و مؤلفۀ که مؤلفه
هاي فوتبال بانوان ر حمایت از باشگاهترین مشکالت د) در پژوهشی نشان داد که عمده2017(4کننده، شناسایی شدند. میک کننتسهیل

 کننده در مرحلۀ استخدام و حامیان مالی است.کمبود وقت، حمایت از کارمندان و مشکل یافتن یک شخص حقوقی از یک شرکت حمایت

رغم کنند و بهیر ثبت مهاي غرورآفرینی براي کشوهاي مختلف موفقیتبا توجه به مطالب ذکرشده زنان ورزشکاران ایرانی در رشته     
المللی هاي بینهاي ورزشی همواره شاهدیم که با غلبه بر مشکالت و موانع با کسب افتخارات ورزشی در عرصهموانع موجود در راه فعالیت

منصۀ  هاي خود را در این عرصه به بهترین شکل ممکن بههاي جهانی و آسیایی به شایستگی توانمندياز جمله المپیک، پارالمپیک، رقابت
ترین ورزش دنیاست؛ ورزشی که تمام اقشار سنی را در هر پست و مقامی که باشند، ترین و پرهیجانشک فوتبال جذاباند. بیظهور رسانده

اي براي کمک به پیشرفت اند و هیچ برنامههاي ملی فوتبال بانوان ایران این روزها به حال خود رها شدهکشد. از طرفی تیمسوي خود میبه
گاه تئوري درستی نبوده است. با یچآنها ارائه نشده است. به عقیدة بسیاري از کارشناسان فوتبال، جدا کردن بانوان از آقایان در فوتبال ه

اندازة یک تیم فوتبال مردان اهمیت داده  وجود استعدادهاي فراوان در کشور، فوتبال بانوان ما دچار چالش است و به فوتبال بانوان به
هاي دختران اي بازيرسانه شود و با وجود حجاب بانوان فوتبالیست، بخش بانوان فدراسیون قادر به مجاب کردن مسئوالن براي پخشنمی

ین زمینه، این پژوهش تالش نیست. بنابراین با توجه به عدم شناسایی عوامل مؤثر در پیشرفت فوتبال بانوان و وجود خأل پژوهشی در ا
عنوان یکی از اجزاي پیشرفت فوتبال بانوان در سطح آسیا بپردازد که عوامل مؤثر در برندسازي فوتبال بانوان به کند به این موضوعمی

 چیست؟
 
 
  شناسی پژوهشروش 

جامعۀ آماري پژوهش خبرگان رشتۀ ورزشی فوتبال (مربیان و . ها استفاده شددر این پژوهش از روش تحقیق کیفی براي گردآوري داده
الملل فدراسیون فوتبال، رئیس بانوان فدراسیون فوتبال، روابط بینبازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان ایران، هیأت رئیسۀ فدراسیون فوتبال، نایب

                                                 
1. Green & Houlihan 
2. Valenti  
3. Ferguson l  
4. Mikkonen 
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گیري برفی بود. با استفاده از روش نمونهفمند و به تکنیک گلولهگیري هداي فوتبال) بودند. روش نمونهاستادان دانشگاهی و کارشناسان رسانه
برفی از افرادي که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، هدفمند، چندین نفر از خبرگان رشتۀ فوتبال شناسایی و مصاحبه شدند و در روش گلوله

بیشتري ارائه دهند، معرفی کنند و از آنها نیز مصاحبه توانند اطالعات خواسته شد سایر افرادي را که در وضعیت مشابهی هستند و می
 دانندمی کافی گروه خبرگان تشکیل براي باشد، متجانس آنها تجربی و علمی زمینۀ کهدرصورتی را، نفر 15 تا 10 منابع عمل آمد. برخیبه

هاي دریافتی مشاهده شد و در عمل آمد و از مصاحبۀ نهم به بعد تکرار در دادهنفر مصاحبه به 15. در این پژوهش نیز از )2006، 1(چارمز
هاي دریافتی تا مصاحبۀ پانزدهم ادامه یافت. براي اجراي پژوهش، پس از طراحی دلیل اطمینان از دادهمصاحبۀ یازدهم به اشباع رسید؛ اما به

صورت ها بهپذیرد. مصاحبهنظران انجام میساختارمند با صاحبهاي عمیق و نیمهین پروتکل مصاحبه، مصاحبهسؤاالت کلی و تدو
صورت کامل روي ها بههاي آماري با هماهنگی و تعیین وقت قبلی انجام گرفت. پس از پایان هر مصاحبه، مصاحبهساختاریافته با نمونهنیمه

تر مبانی ها به مطالعۀ عمیقها شد تا مفاهیم اولیه استخراج شوند. همزمان با انجام مصاحبهاري اولیۀ دادهسازي و اقدام به کدگذکاغذ پیاده
وتحلیل نظران به مراحل بعدي تجزیهنظري و تحقیقات پیشین پراخته شد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجارب پژوهشگر و نظرهاي صاحب

وتحلیل ها تجزیهکه دادهاز زمان مطالعۀ ادبیات تحقیق و مبانی نظري تا زمانیها) وهش (مصاحبههاي پژها اقدام شود. روایی یافتهداده
 محاسبۀ موضوعی برايدرون توافق روش از بر این، در پژوهش حاضر،تأیید شد. افزونبررسی و  شوندگانمصاحبهشدند، توسط محقق و 

 یک از ،)ارزیاب (کدگذار موضوعی دودرون توافق روش با مصاحبه پایایی اسبۀمح شد. براي گرفته استفادهانجام هايمصاحبه پایایی
 الزم هايروش و هاکند، آموزش پژوهش مشارکت کدگذار) در (پژوهش همکار عنوانبه تا شد درخواست آمار دکتري مقطع دانشجوي

عنوان  با بودند، مشابه نفر دو نظر از که ها، کدهاییمصاحبه از کدام هر شد. در داده انتقال وي نیز به هامصاحبه کدگذاري منظوربه
 را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همکار این همراهبه محقق مشخص شدند. سپس » توافق عدم«عنوان  با غیرمشابه کدهاي و »توافق«

شد که  محاسبه زیر فرمول از استفاده با رود،می کاربه تحلیل پایایی عنوان شاخصبه که موضوعیدرون توافق درصد و کردند کدگذاري
 بود: 90/0مطابق این فرمول مقدار پایایی برابر با 

 
 . نتایج بررسی پایایی1جدول 

 شمارة مصاحبه ردیف
تعداد کل 

 هاداده
 تعداد توافقات

پایایی بازآزمون 
 (درصد)

1 3 65 30 92 
2 6 62 28 90 
3 11 50 22 88 

 90 80 177  کل

 

ها طی سه مرحلۀ ها از نظریۀ برخاسته از دادههاي حاصل از مصاحبهوتحلیل دادهبر این اساس پایایی آزمون نیز تأیید شد. براي تجزیه 
 هامصاحبه همۀ محتواي بهره گرفته شد. با استفاده از کدگذاري باز ابتدا Nvivo 10افزار کدگذاري باز، محوري و انتخابی با استفاده از نرم

 هامصاحبه در شدهآوريجمع هايداده ترتیب کهبدین گرفت؛ انجام نکات کلیدي کدگذاري روش به آنها باز سپس،کدگذاري و شد سازيیادهپ
 باز ایجاد کدهاي موجود، هاينوشته پاراگراف به پاراگراف و خط بهخط  وتحلیلتجزیه سپس با شد و کاغذ درج روي مکتوب صورتبه

 گام در تولیدشده سپس در مرحلۀ کدگذاري محوري، کدهاي .استخراج شد باز کد 176 مصاحبه، 15 وتحلیلتجزیه در مجموع از .شدند
 تمامی .شودمی منجر هامقوله و هاگروه ایجاد به محوري کدگذاري .شدند بازنویسی میان کدها ارتباط ایجاد هدف با و نگاه خالقانه با قبلی،

                                                 
1. Charamas 
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 176شوند.  محوري کدگذاري کد یک عنوان با باز کد چندین که بود فرایند ممکن این گرفتند. در قرار خاص خود روهگ در مشابه کدهاي
شدند. در نهایت، پس از مرحلۀ بعد فرایند کدگذاري محوري و با استناد به تحلیل عوامل  تبدیل محوري کد  35به استخراجی باز کد
 مستخرج محوري گرفته، فرایند کدگذاري انتخابی انجام گرفت که در این مرحله کدهايمحوري انجامآمده و فرایند کدگذاري باز و دستبه
 هاي اصلی و عمده شناسایی شدند.بندي و در نهایت مقولهگروه هامصاحبه از

 

  هاي پژوهشیافته
 ارائه شده است. 2هاي توصیفی نمونۀ آماري در جدول یافته

 
 شوندگانمصاحبههاي فردي . ویژگی2جدول 

 سمت اسامی ردیف
 عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیتۀ فدراسیون فوتبال زادهلیال صوفی 1
 عضو هیأت رئیسۀ فدراسیون فوتبال محمود شیعی 2
 دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران مهدي محمدنبی 3
 الملل فدراسیون فوتبالرئیس دپارتمان امور بین حمیرا اسدي 4
 عضو هیأت رئیسۀ فدراسیون فوتبال فاطمه علیپور 5
 الملل فدراسیون فوتبالسرپرست روابط بین امید جمالی 6
 رئیس نهاد تعیین صالحیت کنفدراسیون آسیانایب احمدرضا براتی 7
 مربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مهناز صادقی 8
 سرمربی تیم ملی بزرگساالن مریم ایراندوست 9
 سرویس ورزشی روزنامۀ ایرانخبرنگار و دبیر  الهام محمدي مجد 10
 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان زهرا قنبري 11

 سرمربی تیم ملی نوجوانان، استاد دانشگاه مهناز امیرشقاقی 12
 بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان مرضیه گیوي 13
 بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال بانوان بیان محمودي 14
 مدیر رسانۀ آکادمی کیا علیرضا کرمی 15

 
هاي بنیاد، دادهپردازیم. در فرایند تحلیل نظریۀ دادهمی 7تا  3ها) در قالب جدول هاي استنباطی (کدبندي مصاحبهدر ادامه به بررسی یافته

گزینشی یا انتخابی اي و متنی کدبندي شدند. کدبندي اطالعات نیز در سه مرحلۀ کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري مصاحبه
ها انجام گرفت. کدبندي باز در دو مرحلۀ کدبندي اولیه و کدبندي ثانویه انجام گرفت که در کدبندي اولیه با کدگذاري سطر به سطر داده

اي قالب مقوله انجام شد و به هر کدام از آنها یک مفهوم یا کد الصاق شد و در کدگذاري ثانویه با مقایسۀ مفاهیم، موارد مشابه و مشترك در
ها هاي عمده کاهش یافت. سپس این مقولهمفاهیم) به تعداد مشخص و محدودي از مقوله –ها (کدها واحد قرار گرفتند؛ بنابراین انبوه داده

 در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در قالب یک مدل پارادایمی به هم ارتباط پیدا کردند.

شرایط علی بر 3هاي جدول مطابق یافته شامل مقوله      ،  سیا  سطح آ سازي فوتبال بانوان در  هاي الزامات برند (حامیان مالی، ارزش برند، ند
اي و جذب تماشــاگر)، حمایت از فوتبال بانوان (حمایت اجتماعی و رفع تبعیض) و توســعۀ فوتبال بانوان (بســترســازي فوتبال توجه رســانه

ــاخت ــیا) تأثیر   عنواهاي فوتبال بانوان) بود که بهبانوان و زیرس ــطح آس ــازي فوتبال بانوان در س ــرایطی که بر مقولۀ محوري (برندس ن ش
 گذارند، شناسایی شدند.می
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 برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا. عوامل علی 3جدول 
 کدگذاري باز مفاهیم مقوله ها

 الزامات برند

 حامیان مالی
 ها به ورزش بانواناختصاص مالیات شرکت
 مسابقات بانوانجذب حامی مالی 
 گذاريسرمایه

 ارزش برند

 گذاري برند فوتبال بانوان ارزش
 تقویت برند فوتبال بانوان 

 ارتقاي ارزش برند لیگ داخلی
 هاي فیفا حرکت کردن در مسیر سیاست

 حضور در مسابقات آسیایی و جهانی

 ايتوجه رسانه
 پخش اخبار گسترده از فوتبال بانوان

 تلویزیونیپخش مستقیم 
 ها به فوتبال بانواننگاه ویژة رسانه

 جذب تماشاگر
 ایجاد سیستم هواداري از فوتبال بانوان

 حضور آقایان براي تماشاي فوتبال بانوان
 هاي بانوانعنوان تماشاگر در مسابقات لیگحضور بانوان به

حمایت از 
 فوتبال بانوان

 حمایت اجتماعی از بانوان

 جامعه از فوتبال بانوانپذیرش خانواده و 
توجه ویژة مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نسبت به فوتبال 

 بانوان
 حمایت جامعۀ زنان از فوتبال بانوان

 نهاد از ورزش بانوانحمایت نهادهاي مردم

 رفع تبعیض

 امکانات پیشرفته و تجهیزات و اماکن ورزشی مخصوص
 ها بین فوتبال بانوان و مرداننابرابريسازي و رفع تالش براي یکسان

 تدوین قوانین حمایتی و تدوین نقشۀ راه براي فوتبال بانوان
 در اختیار گذاشتن امکانات به مانند آقایان

 توسعۀ فوتبال بانوان

بسترسازي 
 فوتبال بانوان

 تبیین فوتبال بانوان در سبد فرهنگی خانوارها
 بانوانالمللی فوتبال تبیین جایگاه بین

 رفع موانع حقوقی بانوان
 سوق دادن استعدادها در فوتبال بانوان

 هاي حضور بانوانفراهم کردن زمینه
 حضور بانوان در فوتبال سازيفرهنگ

 هاي لیگ برتري آقایانفعال کردن بخش بانوان باشگاه
 قرارداد مالی خوب

 منظور گرایش به فوتبالمجاب کردن بانوان به

ها زیرساخت
 فوتبال بانوان

 صورت منظمبرگزاري لیگ برتر بانوان به
 سازي در فوتبال بانوانپایه

 هاي فوتبال دخترانتأسیس آکادمی
 پرورش بازیکنان مستعد

 تربیت مدرسان مربیگري و داوري
 تربیت و پرورش مربیان باانگیزه

 اندازي و تأسیس مدارس فوتبال پایهراه
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اي از فوتبال هاي حمایت مالی و رسانهاي برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا شامل مقولهزمینه ، شرایط4هاي جدول مطابق یافته
المللی داشتن و انداز مناسب فوتبال بانوان (نگاه بینبانوان (حق پخش تلویزیونی و حمایت مالی)، ارتقاي کیفیت (تقویت برند لیگ) و چشم

 عنوان شرایط تأثیرگذار بر راهبردها، شناسایی شدند.ه بهاي به فوتبال بانوان) بود کنگاه توسعه
 
 

 برندسازي فوتبال بانوان در آسیااي . عوامل زمینه4جدول 
 کدگذاري باز مفاهیم مقوالت

حمایت مالی و رسانه 
 از بانوان

 حق پخش تلویزیونی
 تلویزیونی رفع موانع اعطاي حق پخش

 تالش براي دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات 
 اختصاص عواید حق پخش به لیگ فوتبال بانوان

حمایت مالی فوتبال 
 بانوان

 جذب حامیان مالی قدرتمند
 منظور جذب مربیان لژیونرحمایت مالی به

 هاي دولتی حمایت مالی سازمان
 هاي مالی فدراسیون فوتبالحمایت

ارتقاي کیفیت فوتبال 
 بانوان

 تقویت برند لیگ

 المللیاستفاده از مربیان مطرح بین
 المللیاستفاده از بازیکنان بین

 المللیایجاد ارتباطات در سطح بین
ها و مسابقات دوستانه با کشورهاي حضور فعال در تورنمنت

 آسیایی

انداز چشم
 مناسب

 المللی داشتننگاه بین

 ايافزایش تعداد بازیکنان حرفه
 المللی فوتبال بانوانهاي بینتعداد کرسیافزایش 

 افزایش تعداد مدیران عامل زن
 المللیاي در سطح بینرسانه برندسازي

 حضور در مجامع فوتبال بانوان آسیا
 به فوتبال بانوانالمللی تغییر دیدگاه بین

 اينگاه توسعه

 هاي ورزشی فوتبال ویژة بانوانسازي استادیومآماده
 مربیگري و داوريآموزش در بخش 

 ایجاد بستر فرهنگ هواداري از فوتبال بانوان
 هاي فوتبال دختراناندازي آکادمیتأسیس و راه

 شناسایی و معرفی استعدادهاي ذاتی

 
گر برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا شامل ضعف در برندسازي (چالش بازاریابی و مسائل ، عوامل مداخله5هاي جدول مطابق یافته

توجهی فدراسیون و نبود حمایت) و موانع فرهنگی (دیدگاه ها و نداشتن برند داخلی و خارجی)، عوامل داخلی (بیحمایت رسانهمالی، عدم 
 عنوان شرایط تأثیرگذار بر راهبردها، شناسایی شدند.سنتی) بود که به

 
 گر برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا. عوامل مداخله5جدول 

 کدگذاري باز مفاهیم مقوالت

 عوامل داخلی
چالش بازاریابی و مسائل 

 مالی

 بخش خصوصی گذاريعدم سرمایه
 فقدان یا کم بودن حامیان مالی

 اينداشتن درآمد به علت نبود پخش رسانه
 عدم وجود برنامه بازاریابی متناسب

 هادولتی بودن باشگاه
 نبود حمایت از بانوان نبود حمایت
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 هاي بانوان آسیاحضور پررنگ در کمیتهعدم حمایت از 
 هاي فوتبال مطرح کشورعدم حمایت باشگاه

 موانع فرهنگی

 دیدگاه سنتی

 هاي بسته در جامعهدیدگاه
 نگاه ایدئولوژیک

 مخالفت با مدرنیته
 موانع قومیتی و خانوادگی

 عدم حمایت
 هارسانه

 عدم پوشش مناسب تلویزیونی
 هاتوسط رسانهپذیرش ضعیف جایگاه بانوان 

 اينداشتن تبلیغات مناسب رسانه
 توجهی به فوتبال بانوانبهاد دادن به فوتبال مردان و بی

نداشتن برند داخلی و  ضعف در برندسازي
 خارجی

 شروع دیرهنگام فوتبال بانوان ایران
 عدم پذیرش جایگاه بانوان توسط مسئولین

 عدم مشارکت برندهاي معتبر در فوتبال بانوان
 فقدان نگاه به برندسازي

 ناشناخته بودن برندهاي فوتبال بانوان 
 فضاي بسته در فوتبال بانوان

 طلبی حامیان مالی شخصیقدرت
 نداشتن برند داخلی و خارجی

 داريهاي آقایان از حاشیۀ بانوان در صورت تیمنگرانی باشگاه
 

المللی، اي (آموزش در سطح بیندر سطح آسیا شامل راهبرد توسعه ، راهبردهاي برندسازي فوتبال بانوان6هاي جدول مطابق یافته
المللی و حمایت واقعی مسئوالن) راهبرد فرهنگی (تغییر دیدگاه جامعه و مسئوالن) و راهبرد حمایتی (جذب حامیان مالی و مشارکت بین
هاي خاصی که از پدیدة کنشها یا برهمعنوان کنشکه به اي) بودها، ایجاد گفتمان، جو و حمایت هواداران و حمایت رسانهنامهاصالح آیین

 شود، شناسایی شدند.محوري منتج می
 

 برندسازي فوتبال بانوان در سطح آسیا. عوامل راهبردي 6جدول 

 کدگذاري باز مفاهیم مقوالت

 ايراهبرد توسعه

 المللیآموزش در سطح بین

 المللیتدوین برنامۀ آموزشی در سطح بین
 سیافاز مدرسان اي استفاده

 المللیهاي بیناعزام مربیان و داوران به دوره
 المللیدر سطح بین تربیت نیروي انسانی متخصص

 المللیمشارکت بین

 برگزاري جشنوارة فوتبال
 هاي آسیاییهاي تابستانه با تیمتشکیل کمپ

 المللیهاي بینشرکت در تورنمنت
 تدارکاتیبرگزاري مسابقات دوستانه و 

 المللی فوتبال بانوانهاي بینکسب امتیاز میزبانی
 المللیهاي بینکسب کرسی

 حمایت واقعی مسئوالن

 داري در حوزة زنانهاي آقایان به تیماجبار باشگاه
 حمایت فدراسیون

 حمایت فیفا
 حمایت جامعۀ بانوان

 حمایت مجلس و وزارت ورزش
 هاي بیرونیحمایت

 راهبرد فرهنگی

 تغییر دیدگاه جامعه و مسئوالن

 بخشی به جامعهآگاهی
 ايبخشی رسانهآگاهی

 بخشی به مسئوالنآگاهی
 گري جامعۀ زنانمطالبه
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 تغییر نگاه مردساالرانه 
 تغییر دیدگاه مذهبی با حفظ پوشش اسالمی

 راهبرد حمایتی

 جذب حامیان مالی 

 افزایش درآمدزایی
 هاي تشویقیتبیین برنامه

 بخش بازاریابی سازمانی فدراسیون فوتبالترغیب 
 هایی براي حامیان مالی فوتبال بانوان معافیت

 ها براي حضور حامیان مالی در فوتبال بانوانمشوق
 

 هانامهاصالح آیین

 احترام به بانوان
 اصالح قوانین و مقررات حقوقی
 هاي فدراسیونافزایش عضویت بانوان در بین اعضاي کمیته

 پررنگ بانوان در اساسنامۀ فوتبالحضور 
 هاي حضور بانوان در مدیریت فوتبالباز کردن راه

 هابرداشتن موانع حقوقی حضور بانوان در استادیوم
 

 ایجاد گفتمان
 تالش براي ایجاد فضاي گفتمان اجتماعی
 تالش براي ایجاد فضاي گفتمان سیاسی
 تالش براي ایجاد فضاي گفتمان فرهنگی

 

 ایت هوادارانحضور و حم

 ایجاد کانون هواداران فوتبال بانوان
 منظور حفظ حقوقایجاد فرهنگ هواداري از فوتبال بانوان به

  هاحضور بانوان در استادیوم سازيفرهنگ
 ها براي تماشاي مسابقاتترغیب خانواده

 سازي تماشاچیانفرهنگ
 

 هاحمایت رسانه

 فوتبال بانوانها به اخبار حوزة پرداختن فعال رسانه
  پخش زندة تلویزیونی و رادیویی مسابقات

 هابرداشتن موانع حضور رسانه
 هاي اجتماعیانعکاس فوتبال بانوان در شبکه

 

ی، المللنیب يبرندسازی (المللنیبي داخلی و امدهایپشامل  یافوتبال بانوان در سطح آس يبرندساز، پیامدهاي 7ي جدول هاافتهمطابق ی
 رسانه یشترحضور ب ،به فوتبال بانوان یبترغحامیان مالی) و پیامد حمایت و توسعه ( جذبی و داخل یتموقع یتتقوی، المللنیبکسب وجهۀ 

 ، شناسایی شدند.ستي راهبردهاریکارگبه خروجی حاصل از عنوانبهو رشد فوتبال بانوان) بود که 
 

 یافوتبال بانوان در سطح آس يبرندساز یامدهاي. پ7جدول 
 کدگذاري باز مفاهیم مقوالت

پیامدهاي داخلی و 
 المللیبین

 المللیبرندسازي بین
 جلب حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
  تقویت موقعیت بانوان در سطح آسیا

 ارتقاي جایگاه و موقعیت فوتبال بانوان
 یالمللنیبو اعتبار کسب منزلت  المللیکسب وجهۀ بین

 فوتبال بانوانی به المللنیبتغییر نگاه 

 تقویت موقعیت داخلی
 اجتماعی بانوان -فردي یۀروح نفس واعتمادبه افزایش

 فرصت دیده شدن و ستاره شدن
 شدن فرصت لژیونر

 عنوان نماد قهرمانیمعرفی ورزشکار زن مسلمان به

 جذب حامیان مالی
 حامیان مالی ترمناسبحضور 

 افزایش موقعیت مالی بانوان فوتبالیست 
 افزایش ارزش برند فوتبال بانوان 

 براي فدراسیون فوتبال درآمدزایی

 ترغیب به فوتبال بانوان

 ترغیب بانوان به این رشته
 والدین ژهیوها بهترغیب خانواده
 فوتبال يهایتشکیل آکادم

 توسعه و رشد این رشته
 رشد فنی، تجربی و علمی
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 يارسانهافزایش انگیزه براي پوشش  حضور بیشتر رسانه
 داخلی و خارجی يهاورود آزاد رسانه

 رشد فوتبال بانوان

 ارتقاي سطح کیفی
 و بازیکنان هامیتافزایش کمی 

 تقویت برند لیگ فوتبال بانوان
 یالمللنیبي هایزبانیمکسب 

 براي بانوان ترمناسبي هارساختیزایجاد 
 

انداز توسعۀ فوتبال بانوان، حمایت از فوتبال بانوان (عوامل علی) چشم، برند الزاماتهاي هاي پژوهش حاضر مقولهبر مبناي یافته
اي)، ضعف در برندسازي، عوامل داخلی، موانع اي از فوتبال بانوان (عوامل زمینهمناسب فوتبال بانوان، ارتقاي کیفیت و حمایت مالی و رسانه

المللی و پیامد حمایت و ی، راهبرد حمایتی (راهبردها) و پیامدهاي داخلی و بیناي، راهبرد فرهنگگر)، راهبرد توسعهفرهنگی (عوامل مداخله
 شود.در قالب مدل پارادایمی پژوهش مشاهده می 1در شکل  توسعه (پیامدها) بودند که

 

 
 آسیا در سطح بانوان فوتبال پارادایمی برندسازيمدل . 1شکل 

 

  يریگجهینتبحث و 

 مفاهیمو  قیعم يهامصاحبه آمده ازدستبه جیبراساس نتاالگو بود.  آسیا و ارائۀ در سطح بانوان فوتبال برندسازي پژوهش نیا از هدف
 یتو جذب تماشاگر، حما ياارزش برند، توجه رسانه ی،مال یانحامآسیا شامل در سطح  بانوان فوتبال برندسازي در رگذاریتأثعلی  عوامل آنها،

 در نیز مردان، زنان از بسیاري بود. در این زمینه، همانندفوتبال بانوان  يهارساختیفوتبال بانوان و ز يبسترسازیض، و رفع تبع یاجتماع
 جهان، سراسر درها رسانه از بسیاري ینیبدب و یلطفکم اما .طرفدارند و مخاطب جذبدنبال به يادرجه هر در ورزشی رویدادهاي و مسابقات

 شرایط علی
-الزامات برند  

از فوتبال  یتحما
توسعۀ فوتبال  -بانوان

 بانوان

 راهبرد
 ياراهبرد توسعه

فرهنگی راهبرد  
 راهبرد حمایتی

 پیامدها
و  یداخل يهایامدپ
پیامد - یالمللینب

 حمایت و توسعه

ايشرایط زمینه  
-يارسانهحمایت مالی و   

داشتن چشم  -ارتقاي کیفیت
 انداز مناسب

گرشرایط مداخله  
عوامل  - يضعف در برندساز

موانع فرهنگی -داخلی  

 مقولۀ محوري
برندسازي 
 فوتبال بانوان
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 شناسانده جهان به زنان فوتبال مردمی نهادهاي و المللیینب يهاکمک سازمان با .است کرده مشکل دچار مخاطب جذب در را زنان ورزش
 هايیتفعال زنان مطبوعات وها رسانه کمک با کنند.یم شرکت فوتبال المللیینب يهارقابت در جهان يکشورها بیشتر کهيطوربه شده،
 ند، بایدنظرصاحبما  فرهنگی و اجتماعی بحث درحال  هر به که استادانی. کردند المللیینب يهارقابت واردها ورزش بیشتر در را خود

هاي الزم را انجام اقدام آنهاو درصدد برطرف کردن  باشد تهداش تواندیم چالشی چه بانوان فوتبال کردن پخش بررسی کنند که را هاچالش
 یبانیو پشت حمایت گذشته مسئوالن يهادوره برخی در. متأسفانه کندیم طلب را خاصی توجه ورزشکار زنان و بانوان ورزش از دهند. حمایت

 ورزشکارزنان  و بانوان ورزش براي دلسوزي از بیشترآنها  که آمده استوجود به شائبه این که جایی تااند کرده دریغخود را از ورزشکاران 
ي هاشاخصي کاربردي و هايتئوري ریکارگبهي مناسب و زیربرنامهبا  توانندیمرو مسئوالن ازاین. هستند خود سمت حفظ فکر در

و  )2019( همکاران و تحقیقات فرگوسني اساسی بردارند. نتایج این بخش با هاگامدر جهت توسعۀ ورزش فوتبال بانوان  شدهییشناسا
 همراستاست. )1394(ینی حس یرزام

ن به فوتبال بانوا ياداشتن و نگاه توسعه یالمللنینگاه بیگ، برند ل یت، تقویمال یزیونی، حمایتحق پخش تلونشان داد که  هاداده نتایج
 يرا برا و بستر زمینهکه  اند، عواملیبر راهبردها تأثیرگذار عنوان شرایطکه به ندبود یافوتبال بانوان در سطح آس يبرندساز يانهیزم یطشرا

با حمایت و مطرح  توانندیمباید گفت که مسئوالن  هاافتهسازند. در تحلیل این بخش از ییفراهم م یادر سطح آس بانوان فوتبال برندسازي
رو هرچه شرایط براي حضور حامیان مالی و ورود بخش خصوصی به کنند. ازاینکردن فوتبال بانوان زمینه را براي جذب حامی مالی آماده 

 براي راهی تواندیمها یومدر استاد فوتبالیست بانوان فوتبال بانوان مهیا شود، رشد و توسعه در این بخش بیشتر خواهد شد. از طرفی حضور
 از غیر ندارد، درآمدزایی واقعیطور به بانوان فوتبال اینکه به توجه با. نیاز دارد يسازفرهنگ براي زمان که به جامعه شودحضور عموم 

یا شامل افرادي است که  هاتیحمانداریم و از طرفی این  حامی مالی جذب لحاظ همین بهآهن ذوب و سپاهان مثل مطرح يهاباشگاه
صورت به بازتاب این شوند، ولی مطرح جراید در ینوعبه خواهندیم که یطلبقدرت بحث یا دارند بانوان فوتبال توسعۀ به شخصی عالقۀ
بنابراین مدیران و مسئوالن باید با افزایش  .ستین ايحرفهو نگاه  برندسازي نگاه است، بانوان فوتبال به که نگاهیکل  و در نیست ايحرفه

 مطرحیی را در مسیر جذب حامی مالی و حمایت از ورزش بانوان براي هاگامآگاهی مردم در زمینۀ پذیرفتن فوتبال بانوان در سطح جامعه 
و برند شدن بردارند و شرایط را براي توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال بانوان مهیا کنند. از طرف دیگر، اعطاي کامل حق پخش  شدن

بانوان باشد. نتایج این بخش با  فوتبالبه توسعۀ گام مهمی در کمک فدراسیون  تواندیمتلویزیونی از طرف دولت و تلویزیون به فدراسیون 
 .ستهمسو )1391( و همکاران هاي آزادانافتهی

، یو خارج یو نداشتن برند داخل هارسانه یتعدم حما ی،و مسائل مال یابیچالش بازاربانوان شامل  فوتبال برندسازي در گرمداخلهعوامل 
 شدند. ییشناسا بردها،بر راه رگذاریتأث گرمداخله عنوان شرایطکه به ندبودی در کشور سنت یدگاهدیت و وجود و نبود حما یونفدراس یتوجهبی

 سر از را مشکالتی چنین توانیم بهتر با ایجاد راهکارهایی دهند و تغییر را بانوان فوتبال به خود نگاه باید هاباشگاه ذکرشدهبنابر مطالب 
 مهم این که بسیارند کمی و کیفینظر  از بانوان فوتبال هايچالش. مهیا ساخت آنها برندسازي و پیشرفت يو راه را برا برداشت بانوان راه
 در کهیدرحالنیستند، خانم  مربیان تفکرات راستاي در هاباشگاه است، همچنین فوتبال فدراسیون اساسنامۀ در مناسب ساختار نبود دلیلبه

 پیشرفت عدم سبب عوامل همین شود ونمی دیده بانوان فوتبال در مهم این گیرد،می صورت بابرنامه و منظم یزچ همه آقایان فوتبال حیطۀ
بنابراین با شناسایی این الزامات  .کنیم پیاده را هاهمان و است چیزهایی چه شدن ياحرفه الزامات که ینیمبب ید. باشودیم بانوان فوتبال

 يهابرنامهباشیم. همچنین باید را داشته  خارجی برندسازي و داخلی برندسازي برآیندش و شویم نزدیک شدن ايحرفه و اهداف به میتوانیم
 هابرنامهباشد، چراکه هرچه این  داشته ادامه مستمر ..و. سیاسی، اجتماعی تغییرات به بنا شدن برند و بانوان بخش در فوتبال فدراسیون

ي موجود را رفع کرده و شرایط را براي پیشرفت مهیا کنند. نتایج این هاچالش توانندیمشوند،  کار گرفتههبی المللنیبمنظم و در سطوح 
 .ستهمسو )2019( همکاران و و والنتی )1398(همکاران  و بخش با نتایج تحقیقات باقري

ی، المللنیمشارکت ب ی،المللنیآموزش در سطح بآسیا شامل در سطح  بانوان فوتبال برندسازي بر رگذاریتأثدر بخش راهبردي عوامل 
 یتهواداران و حما یتحما گفتمان، یجاد، اهانامهنییاصالح آی، مال یانجذب حامن، جامعه و مسئوال یدگاهد ییرتغن، مسئوال یت واقعیحما
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 انسانی یازن مورد نیروهاي تربیت براي مختلف مدرسان از المللی، دعوتینب يهادوره به داوران و مربیان . در این زمینه اعزامبودي ارسانه
 از وباشد  اثرگذارفوتبال بانوان  شدن مطرحدر برندسازي و  تواندیممختلف  يهابخش در ییدرآمدزا افزایش بانوان، بخش توسعۀ براي

 به رسیدن براي هاپتانسیل و هاظرفیت تمامیو از  کنیم همراهرا با خودمان  المپیک ملی کمیتۀ و ورزش وزارت مجلس، يسازنظر فرهنگ
 توجهیمتأسفانه  که است از موارد مهمی یانام در فوتبال آسصاحب با کشورهاي آموزشیبلندمدت  يهاکمپ ایجاد. کنیم استفاده هدفمان

بتوانیم اگر شک شوند. بییم از کشور خارج مسابقات راهی و آمادگی تمرینی اردوهاي بدون ملی تیم بازیکنان یشهو هم شودینم آن به
 تواندیم هایستفوتبال براي که امکاناتی و حامیان مالی ورود تلویزیونی، اي، پخشرسانه فضاي مثل مسائلی با را بانوانمان فوتبال برند شدن

هستند، هم به مرتبط و پیوسته که ي رااتوسعهمسائل  خیلی و خواهد بود رگذاریتأثلژیونرشدنشان  در یعتاًطب باشد در نظر بگیریم، داشته وجود
بخشی به نقش و جایگاه بانوان در ورزش جهان، حمایت هواداران بود. همچنین تغییر نگاه جامعه و مسئوالن از طریق آگاهی شاهد خواهیم

به  تواندیمهاي مربیگري و داوري در آسیا در قالب پخش زندة مسابقات، ارتقاي دوره هارسانهي هواداري، حمایت هاکانوندر قالب 
 ست.همراستا) با نتایج این بخش 1390و منظمی و همکاران ( )2019( همکاران و ي فوتبال بانوان کمک کند. نتایج تحقیقات والنتیبرندساز

ی و درستبهه این راهبردها هرچنتایج توسعۀ فوتبال بانوان را دید.  توانیمي مذکور راهبردهاکه گفته شد، در صورت اجراي طورهمان
و  شوندگانمصاحبهکار روند، فوتبال بانوان در مسیر برندیگ و مطرح شدن قرار خواهد گرفت. با توجه به نظرهاي مناسب بهي زیربرنامهبا 
 حمایت حامی مالی، جذب بانوان، فوتبال جذب به آسیا شامل ترغیبدر سطح  بانوان فوتبال ي تحقیق پیامدهاي حاصل از برندسازيهاافتهی

 .بانوان هستند فوتبال شدن برند پیامد بانوان و فوتبال توسعۀ ةکنندکمک عوامل خارجی، برندسازي اخلی، ایجادد برندسازي رسانه، ایجاد
پیامدهاي  تواندیمي مناسب و کاربردي در جهت توسعۀ ورزش فوتبال بانوان براي مطرح شدن در سطح جهانی هاي راهبردریکارگبهبنابراین 
 ایجاد به توجه باو طرفداران  بازیکنان بیشتر حضور و ایران، جذب بانوان فوتبال سازمانی و فنی داشته باشد از جمله توسعۀ دنبالبهزیادي 
 ایجاد بانوان، ورزش حوزة در گذاريیهسرما سطح افزایش فوتبالیست، بانوان از معنوي و مالی حامیان ترغیب آسیا، در حضور در انگیزه

 ایرانی بانوان اجتماعی فردي یۀنفس و روحاعتمادبه بانوان، ارتقاي بودجه به فوتبال اختصاص کشور، در بانوان ورزش ویژة هايیرساختز
بنابراین  .یمدار را یادر سطح آس فوتبال برندسازي پتانسیل و هم زمینه . از طرفی همستیادر آس بانوان فوتبال برندسازي یامدهاياز پ همگی
 هاراهبرد رونیازاي مناسب بتوانند از طریق استعدادیابی بانوان ورزشکار را شناسایی کنند. زیربرنامهبا  هاونیفدراسباید از طریق  هادولت
 داشته مشوق کودکی از راه این براي که باشند نشوند، بلکه کسانی سیستم این ما وارد اجتماعی يهاسرخورده تنهانه که ي باشداگونهبهباید 

 مطرح و باشند داشته نقش ما المللیبین يهاباشگاه يدادوستدها در حتی که باشند مهمی خیلی توانند استعدادهايیآنها م باشند، زیرا
 .ست) همسو1390و منظمی و همکاران ( )2019( همکاران و نتایج این بخش با نتایج تحقیقات فرگوسن .شوند

  آسیا به موارد ذیل توجه شود:در  بانوان فوتبال در راستاي برندسازي شودیمي پژوهش پیشنهاد هاافتهبر مبناي ی

 شامل ،ها در ورزشبخش نیاز مستعدتر یکیعنوان فوتبال بانوان به يسازبرند يبرا الزم يبسترهاپژوهش،  يهاافتهیبر  یمبتن
 یبخشیآگاهفوتبال بانوان،  ازها رسانه تیحما بانوان، يهاورزشگاه به رسانهورود خبرنگاران و اصحاب  لیتسه مناسب، امکانات صیتخص

 انیسرمرباز جمله  فوتبال ونیفدراستعداد بانوان در مجمع  شیافزا ان،یآقا و بانوان فوتبال نیب هاضیتبع رفع ک،یدئولوژیا افراد و نهادها به
 گیل يهاباشگاه رانیمد و زن یالمللنیب مدرسان فوتسال، و فوتبال زن یالمللنیب برتر داوران ،یمل يهامیت يهاتانیکاپ ،یمل يهامیت زن

 انیحام حضور يبرا زهیانگ جادیا آن متعاقب و بانوان فوتبال دادیرو انعکاس در ونیزیتلو فعال حضور ،یساحل فوتبال و فوتسال فوتبال، برتر
به  یالمللنیو نگاه ب یدولت یتیو حما یمنابع مال اختصاص ض،یتبع رفع خصوص در بانوان ةحوز يگرمطالبه جامعه، به یبخشیآگاه ،یمال

 داشته باشد. ينقش مؤثر ایفوتبال بانوان در آس يسازدر برند تواندیم که استرشته  نیا ۀتوسع
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 تقدیر و تشکر

 رئیسیبفوتبال، نا یونفدراس یسۀرئ یأته یران،فوتبال بانوان ا یمل یمت یکنانو باز یانمرباز  لهیوسنیبد دانندینگارندگان بر خود الزم م
و سایر عزیزانی که در فرایند  فوتبال ياو کارشناسان رسانه یدانشگاه تادانفوتبال، اس یونفدراس المللینفوتبال، روابط ب یونبانوان فدراس

 انجام پژوهش به تیم پژوهش کمک کردند، کمال تشکر را داریم.
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