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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.  

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 
 
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 changes 
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. 
 

 
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 
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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 .بود رانیا زنان یورزش قهرمان یمال تیموانع حما تیریمد يالگو یطراح ق،یتحق نیاز انجام ا هدف: مقدمه
شرکت   جامعه .دش انجام کوربین-مبتنی بر رویکرد استراوس بنیادداده نظریۀ تکیه بر این تحقیق با روش پژوهش:

زنان،  مطالعات وزهح پژوهشگران ورزشی، مدیریت اساتید شامل کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان
مطابق با تکنیک  ورزشکاران، مدیران شرکت هاي تجاري خصوصی که ورزشی، مربیان، هايسازمان مدیران و مسئولین

 مند و در ادامه با روشمی داد. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیري هدف مثلث سازي انتخاب شدند، تشکیل
ادامه یافت  شباع نظريانفر آغاز شد و تا رسیدن به حد 10نظري انتخاب شدند. مصاحبه با صاحب نظران با  گیرينمونه

ي و انتخابی استفاده شد. ري باز، محورها از کدگذابراي تحلیل داده .نفر در مصاحبه شرکت کردند 22و در نهایت تعداد 
 درون از و گردآوري باز ريکدگذا فرایند طی مفاهیم اولیه از ايمجموعه نظرانصاحب با ساختاریافتهنیمه مصاحبه ضمن

 .گردید استخراج هاییمقوله هاآن
جتماعی، ا-لش هاي فرهنگیعلّی چا شرایط عناوین ها تحتمقوله میان پیوند محوري، کدگذاري مرحلۀ درها:  یافته

داخله گر مقانونی، شرایط بستري چالش هاي رسانه اي و چالش هاي اقتصادي و شرایط  –چالش هاي مدیریتی 
به  نگ سازي می توانداجرایی و فره-محدودیت هاي ساختاري به دست آمد که در پی تعامالت اصالحی در ساختاري

 نظریه و ترسیم الگو، د؛شدن تشریح کدگذاري پارادایم اجزاي نیز، انتخابی گذاريکد مرحلۀ رفع این موانع کمک کند. در
 .شد ارائه و تدوین

هاي  زنان جنبه یورزش قهرمان یمال تیموانع حما تیریطراحی مدل مد الگوي تدوین نتایج، براساس گیري: نتیجه
ه جانبه و هر چه بیشتر حامیان مالی و توسعه همو توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب مختلفی دارد 

 ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.
 
 
 
 

 .292-273 ،14)2(،یت ورزشیمدیرنشریه . ایران زنان یورزش قهرمان یمال تیموانع حما تیریمد يالگو نیتدو). 1401کشکر، سارا (و  شمالی، سولماز؛ استناد: 
               2021.311881.2601JSM./10.22059DOI: http//doi.org/ 
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 مقدمه 

خصوصا ورزش  یورزشهاي تیحضور آنها در فعالاما متأسفانه ، پررنگ تر از گذشته شده است یجتماعاهاي تینقش زنان در فعال امروزه
زن ستیزي در هاي براي خود باوري و شکوفایی زنان و شکستن سمبلاي عرصه، قهرمانیورزش ، استهمراه هایی یتمحدودقهرمانی با 

ود و آنان به دور از زنان خواهد ب تیهو گاهیمستحکم کننده جا، یورزش يقهرمان و الگو کیزن به عنوان  کیشناخته شدن جامعه است. 
  . موقعیت ورزش کشور)1391، ابودردا، کریمی، بنار( خواهند کرد فاعخود دهاي ییاز ارزش و توانا، نندهک و سرکوب تگرانهیتفکرات جنس

 به ویژه کشور ورزش دارد. موقعیت خاصی جایگاه و اساسی گسترش ورزش  اهمیتهاي به عنوان یکی از نهاد، به ویژه ورزش قهرمانی
هاي هدف تحقق براي ابزاري و بوده بین المللی جامعه و مردم اقشار نزد ورزش اساسی گسترش نهادهاي از یکی به عنوان، قهرمانی ورزش

و  یرقابتهاي عبارت است از ورزش یورزش قهرمانشود. می محسوب شادمانی و نشاط افزایش روحیه و ملی وحدت تحکیم، راهبردي
. حضور زنان به شودمی و کسب رتبه و مدال انجام یورزش يرکوردها يارتقا يو مقررات خاص برا نیوانقکه با توجه به اي افتهیسازمان 

 يادیتا حد ز یحضور زنان در ورزش قهرمان .است ریانکار ناپذ یضرورت، یجامعه ما در عرصه ورزش قهرمان کرهیاز پ یعنوان بخش مهم
نقش  تینشان دهنده اهمتواند ، میو عالوه بر این. )1396، عیدي ویوسفی، آرین( کند جادیکشور ا يبرا یالملل نیب تیعمشرو تواندمی

موجود  يدهنده ادعاها انیتواند پامی رحضو نیکشور خود باشد و ا ندهیرا داشته تا نما ییتوانا نیباشد چرا که او امی زن در جامعه اش
در راه  یاز کشورها موانع ياریبس ایران و همچنیندر، نیبا وجود ا. )2006 1، بال و دیگران( باشد رانیبر مهجور بودن زنان در ا یمبن

ندادن مشارکت زنان در  تیدر اولوها دولت یخط مش، يموانع اقتصاد، یاسیتوان به مشکالت سمی گسترش ورزش زنان وجود دارد که
 شیمشکالت پ گری. از د)1386، احسانی و عیدي، ابودردا( با ورزش زنان اشاره کردها مطلوب رسانه ییهمسو عدمو  یورزشهاي تیفعال
هاي بها ندادن به مکان نیو همچن ادارات ورزش انیورزش بانوان در م گاهیو مشخص نبودن جا فیشفاف نبودن وظا، ورزش بانوان يرو

 در ورزش بانوان شده است زهیو نداشتن انگ شرفتیپ انیجر ياست که باعث کند یمال انینکردن حام تیمخصوص بانوان و حما یورزش
شود بخش حامی مالی ورزشی است که حرف اول را در می اما در این میان بیشترین نقصی که دیده، )1386، يدیو ع یاحسان، (ابودردا

از مشارکت در ورزش جامعه گرفته تا ورزش ، توان عنوان کرد که تجاري سازي در همه سطوح ورزشیمی امروز دارد.دنیاي مدرن ورزش 
هاي در همه جا وجود دارد و معموالً ورزشکاران و باشگاهها حمایت مالی شرکتاي، نفوذ کرده است. به ویژه در ورزش حرفهاي، حرفه

سازمانی ، تجاري است که طی آني هنام نوعی توافق، حمایت مالی ورزشی .)2014، 2یت و استوارت(اسم کنندمی ورزشی تبلیغ ویا تأیید
منظور نیل به  این کار را به، کند. حامی مالیمی نقدي یا غیرنقدي ارائههاي کمک، در ازاي حق مرتبط ساختن خود با یک طرف ورزشی

کشکرو ، فیروزآبادي( دهدمی اهداف سازمان خود (مثل بهبود وجهۀ سازمان) یا اهداف بازاریابی (مثل افزایش آگاهی نسبت به برند) انجام
  .)1398، کارگر

از جمله: ارتباط مستقیم با ذینفعان ، حامی مالی مشخص کرده استهاي ادبیات حمایت مالی نتایج بالقوه متعددي را براي شرکت 
 )1999 6، جوینرو اتون(تصویر ، )52001، جونیورو لوین، کامرون( افزایش آگاهی از نام تجاري، )2008 4، سنتومیر ;2005 3، الگ(مختلف 

هاي . بدیهی است که توافق نامه)2013، 8مزدیور ورضایی( بهبود عملکرد مالی، ؛ و در نهایت)2004، 7بیسیلی و گمبل، لوین(و وفاداري 
ساله با  10راجر فدرر یک قرارداد تایید  2018در سال ، نیز بسیار سودآور باشد. به عنوان مثالها تواند براي ورزشکاران و باشگاهمی تجاري
میلیون  70با ارزش، ساله با امارات 5میلیون دالر آمریکا ورئال مادرید با تمدید قرارداد  300و به ارزش 9امضا کرد. مارك یونیکلها ژاپنی

                                                 
1. Ball, Salmon, Giles-Corti, & Crawford 
2. Smith & Stewart 
3 . Lagae 
4 . Santomier 
5 . Levin, Joiner, & Cameron 
6 . Gwinner & Eaton 
7 . Levin, Beasley, & Gamble 
8 . Mazodier & Rezaee 
9. Uniqlo 
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اما اختالف قابل توجهی بین ، . در حالی که حمایت مالی منافع مالی به همراه دارد)20171، ورلدفوتبال اینساید(رکورد زد، یورو در سال
) بررسی کردند که چرا حامیان 2001وجود دارد. شاو و آمیس (، سطح باال و کسانی که قدرت تجاري کمتري دارندهاي باشگاه، ورزشکاران

، و اعتقادات تصمیم گیرندگانها کنند و دریافتند که تصمیمات بر اساس ارزشمی زنان یا مردان را انتخابهاي حمایت مالی ورزش، مالی
از این ورزش و فشارها بر مدیریت متفاوت است. آنها تفاوت مالی قابل توجهی را بین معامالت حمایت مالی ورزشی مردان ها نهبازنمایی رسا

جود  3ورزشکار پردرآمد جهان در مجله فربس 100هیچ زنی در فهرست ، . عالوه بر این)2001،  2شاو و آرمیس(کنند می و زنان برجسته
اخیر به طور قابل توجهی تکامل یافته است و در حالی که هاي صنعت حمایت مالی در دهه، . با این حال که)2019 4، مورگان(ندارد

نیز مهم  5مالحظات دیگري مانند مسئولیت اجتماعی شرکت، شوندمی ي در حمایت مالی را موجبگذارسرمایهتجاري همچنان هاي انگیزه
هویت اجتماعی و انگیزه ، تجاري یا نوع دوستانه هاي . همچنین  عالوه بر محرك)2010 6، پرنت و ارلی، سگینشوند(می ارزیابی
، یک چیز واضح است، متفاوت استها . در حالی که انگیزه)2008، 7بردریک و الییف، گري(ي حامیان مالی  نیز مهم استگذارسرمایه

به عنوان مشارکت بازاریابی مشترك اي و به طور فزاینده )2003، 8دلفین(حمایت مالی از ورزش اکنون یک رابطه تجاري استراتژیک است 
یک "حمایت مالی معاصر ، . همانطور که یک گروه از محققان اظهار داشتند )2014، 9دالس و دیگران(شود می یا استراتژیک ازآن یاد

. در حالی که برخی از محققان اهمیت )2004، 10فارلی و کویستیر، فهی("ر در بازار استفعالیت استراتژیک با قابلیت ایجاد مزیت رقابتی پایدا
برخی دیگر بر لزوم ارزش ، )2014،  11جانسن و پالسون(کنند می ی را برجستهتصمیم گیري استراتژیک و مبتنی بر شواهد در حمایت مال

یا هنجارهاي جامعه مغایرت ها . نشان داده شده است که حمایت نامناسب که با دیدگاه)2016، 12رکتی والولی، ونس(کنندمی جامعه تأکید
و ، است اخیر یک تغییر آهسته در ورزش زنان دنیا حاصل شدههاي در سال .تواند به برند حامیان مالی مرتبط آسیب برساندمی داشته باشد

. رابطه )2019، مورگان(گیرند می شوند و به خاطر عملکردشان در زمین مورد تمجید قرارمی این که زنان بیشتر به عنوان ورزشکار شناخته
اي رسانههاي ورزشکاران مشهور و شخصیت، پخش کننده، زنان اکنون به عنوان هواداراقتصاد جهانی ورزش در حال تغییر است. ، بین زنان

به سمت استفاده از ورزشکاران زن به عنوان فروشنده برند ها بود که تغییر آشکار توجه شرکت 2000شوند.در اوایل سال می بیشتر دیده
ورزش را بررسی کرد و نتیجه گرفت که نایک و رقباي اصلی آنها به ) تأثیر تبلیغات نایک بر مشارکت زنان در 2000جلب شد. لوکاس (

اکنون به ارزش بازاریابی ورزشکاران زن پی برده اند ها شرکت اند.ویژه براي استفاده از پتانسیل بازار ورزش زنان مارك تجاري ایجاد کرده
فروش بیشتر هاي تالش، . برخی از روندهاي قابل توجه به طور خاص در صنعت حمایت از ورزش زنان وجود دارد. اوالً)2019، مورگان(

یوفا فروش حمایت مالی از مسابقات زنان را آغاز کرده است. این ارزش منحصر به فردي است که مستقیماً ، شوند. به عنوان مثالمی هدفمند
خانگی و مراقبت شخصی است و در چند ، یک برند بین المللی زیبایی 13دهد. محصوالت اونمی صول ورزش زنان را مورد توجه قرارمح

اون به عنوان شریک اصلی باشگاه ، 2017در سال  اند.از طریق ورزش زنان وارد بازاریابی حمایت مالی ورزشی شدهها آن، سال گذشته
 انتخاب شد و اولین حامی پیراهن مستقل براي همتاي مرد خود بود . فوتبال بانوان لیورپول 
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 . برخی از زنان برتر ورزش برزیل راه اندازي کردهاي از مبارزات را براي بزرگداشت موفقیتاي اون در برزیل مجموعه، 2018در سال 
چون ورزش زنان به طور کلی از نظر تجاري مورد بهره ، نشان داده است که سه عامل رشد در ورزش زنان وجود دارد. اوال1ًنیلسون اسپرت 

ورزشی در ورزش زنان هستند و هاي خواستار سازمانها مارك، فرصت قابل توجهی براي رشد وجود دارد. ثانیا، برداري قرار نگرفته است
که از نظر اجتماعی آگاهانه و موجب ارتقا  شودمی براي ورزش دیدهاي تقاضاي فزاینده، کنند. ثالثاًمی دسترسی به طرفداران زن را فراهم

رسد درك بیشتر حمایت مالی در این زمینه به موقع می به نظر، و پتانسیل تجاري ورزش زناناي شود. با توجه به رشد حرفهمی برابري
 است.

با شدت گرفتن است و پانسرو نبود اس کمبود منابع مالیاعم از مردان و زنان  رانیدر ا یورزشهاي میت یمشکل مشترك تمام در ایران
ها شبخ ریاز سا شیه بمصرف کنند يندیورزش به عنوان فرآ، یو کمبود منابع مال یالملل نیبهاي میتحر، رانیدر ا يمشکالت اقتصاد

در  نهیهز يبرا یوصدست بخش خص، گرید يو از سو هبه شدت افت کرد یسو اعتبارات دولت کیشده است. از  یاعتبار مال يدچار کسر
 نیشتریب یپول یرسد در اوج بمی عضو خانواده که زور همه به او نیورزش بانوان همانند کوچک تر، انیم نیدر ا شده است. یورزش خال

 ه بخش مردان سوق دادهبجذب شود آن اسپانسر ابتدا  ياگر اسپانسر یعیدر وزارت ورزش هم به طور طب یفشار را تحمل کرده است. حت
کسب  يبرا يشتریانس بش، برنامه کوتاه مدت  کیآن هم روشن است: مردان در  لیلبته دلادارد.  يکمتر تیبخش زنان اولوشود و می

 ).1398تیر3، رنایاسکو دارند ( يمدال و قرار گرفتن رو

ورزش زنان در دنیا در ی به و علیرغم جلب توجه حامیان مال شوند یاسپانسرها به بخش بانوان جذب نم در کشور ما  اما به واقع چرا
نتایج تحقیقات  شده  است . اخیر به این امر بیشتر پرداختههاي کشور ما متاسفانه این امر همچنان مهجور مانده است؟ درتحقیقات سال

در امل فرهنگ غالب ع، آن است که مانع حاکم گر نشان در زنان یت ورزش قهرمانالموانع و مشک حیتشر ) در1391قاسمی و همکاران (
بر  یورزش یمنف راتیثوجود تفکر تا، یمذهب يبه اعتقادها دنیرس بیترس از آس، در جامعه ورزش يکشور است؛ وجود فرهنگ مرد محور

 ارایه مدلی از عوامل جذببه   ) که1393اند. در تحقیقات کشاورز و همکاران (نهیزم نیموثر در ا یفرهنگهاي از مولفه، رهیظاهر زنان و غ
عوامل ، عوامل ورزشی، گذاري بخش خصوصی در نه دسته شامل عوامل مدیریتیسرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش قهرمانی بودسرمایه

عوامل فرهنگی و اجتماعی ، شویقیتعوامل حمایتی و ، عوامل سیاسی، و تبلیغاتیاي عوامل رسانه، عوامل مرتبط با بازاریابی، مالی و اقتصادي
 ).1392، و همکارانکشاورز ( قی و قانونی تقسیم شدندو عوامل حقو

 يها برافرصت ينابرابر، زنان مسلمان) ژهیزنان (به و یورزش يکمبود فضا، يگریفرصت مرب ينابرابر )1388( وهمکاران یاحسان
اعتبارات به ورزش بانوان را از  صیدر تخص ضیو تبع يمشکالت اقتصاد، یزشورهاي از نظر تعداد رشتهاي پرداختن زنان به ورزش حرفه

را  فیضعاي پوشش رسانه )2003( 2نگهامیکان. )1386، احسانی و همکاران(مشکالت مربوط به بخش ورزش بانوان عنوان کردند گرید
 نهیشیپ مرور .)2003، کانینگهام( دانست ندهیدختران جوان و ورزشکاران آ يزنده برا يو تعداد کم الگوها یحام نییبا حضور پا يمساو
و در اند، پرداخته مختلف و زوایاي مختلف این امر  ابعاد به، زیادي قاتیتحقبا توجه به اهمیت حامیان مالی در ورزش امروزه  دهدمی نشان

به آن پرداخته اي متوجه بازار جدید ورزش زنان شده است جا دارد که این موضوع در کشور ما به نیز طور دقیق و موشکافانهصورتی که دنیا 
زنان ، ورزش زنان يبراموجود هاي علیرغم همه پتانسیل اما، وجود دارد بانوان پتانسیل کافی براي ورزش قهرمانی  که یدر صورت شود.

شناخته  تیبه رسم یرانیزن قهرمان ورزشکار ا يبلکه برا، ستندینروبرو یقدرت مند جهان فانیحر ایطاقت فرسا ات نیرمانند تم یتنها با موانع
 بانوان قهرمان در کشور با وجود همۀ پتانسیل، از طرفی .شودمی محسوب دشوارسخت و یچالش، زیحق رقابت و نحوه شرکت در آن ن، شدن

ورزشکاران براي  وها تیم، ورزشیهاي ازمشکالت مواجهند که از مهمترین آنها نداشتن حامی مالی است. لیگبا دنیایی ، هایی که دارند
این در حالی است که در اغلب مواردهیچ اسپانسري حاضر به حمایت مالی از ورزشکاران ، انجام فعالیتهاي ورزشی به حامی مالی نیاز دارند
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 نیتر را عمده یمال تیحما) 2007(1میچالش عمدة حمایت از بانوان ورزشکار نخبه است. ک موضوع که این، ورزشی بانوان نیستهاي و تیم
قادر نخواهند بود به اي و حرفه یقهرمان ياز ورزشها کی چیه، برداشته شود یمال تیاگر حما، داردمی انیعامل توسعه ورزش دانسته و ب

 .هدف از این مطالعه ارائه بینش در مورد حمایت مالی از ورزش زنان ایران است .)1396، آرین و همکاران( خود ادامه دهند اتیح

مترین مشکالت ورزش باشد که در حال حاضر یکی از مهمی پرداختن به ورزش به صورت علمی و اصولی نیازمند جذب حامیان مالی
ناسایی شرایط و موانع زمینه شدر پی ، و استفاده از روش مناسب اکتشافیاین پژوهش با رویکرد از این رو، باشدمی بانوان کشور قهرمانی

موجود به ارائه مدل  یطشرا بر اساس، وشد با رویکردي متفاوتکمی و نیزاست  حمایت مالی از طریق بانوان قهرمانی ورزش اي توسعه
 جینتا یبررسائل کمک کند. و با تشریح موانع پیش رو به حل این مس بپردازد زنان در توسعه ورزش قهرمانیلی حمایت مااي نقش  زمینه
حامیان مالی به ورزش  شیاگر عدم  که بتواند عواملی نهیزمي درباره یجامع قیداد که تحق نشانقهرمانی زنان در حوزه ورزش  قاتیتحق

ستانی و یا به صورت یک و یا اگر هم صورت گرفته به صورت بررسی مشکالت ا، است نگرفته صورت، کند نییرا تبقهرمانی زنان ایران 
سته به فرهنگ و و بچارچوب منسجم گنجانده شود کی در عوامل یاست تا پراکندگ الزملذا  رشته ورزشی خاص بررسی گردیده است

 شرایط کشور بررسی و تدوین شود.

دامند و په الگویی براي ایران ک زنان یورزش قهرمان یمال تیحمابه این مسئله است که موانع  لذا این تحقیق به دنبال پاسخگویی
 توان ارائه داد؟می بهبود آن

 

 شناسی پژوهشروش

هاي آن با استفاده از مصاحبه در گروه اسمی انجام شد. مصاحبه با استفاده از گروه هاي کیفی است که دادهاین پژوهش از نوع پژوهش
به انجام مصاحبه فردي با نفرات مشخص شده در انتخاب هدفمند بر اساس امکان ارائه آزادانه نظرات و انجام مصاحبه عمیق اشاره  اسمی

هاي آن از روش تحلیل محتوا مبتنی بر روش تحلیل و کدگذاري گراندد تئوري با و براي تحلیل داده )1995،  2آلمنستین و رویتر(دارد
شود که نیاز به ارائه یک نظریه یا تبیین کلی استفاده میپردازي داده بنیاد زمانی برداري شد. از  روش نظریهکوربین بهره-رویکرد استراوس

هاي موجود پاسخگوي مسئله مورد مطالعه نیستند و نیاز به اصالح یا افتد که نظریه(اجمالی) از یک فرآیند هست و این هنگامی اتفاق می
گیرد و همچنین چون مطالب متناسب و بررسی قرار میتجدید نظر دارند. در واقع از آنجا که در این روش نظر افراد صاحب نظر مورد مطالعه 

براي انتخاب جامعه تحقیق در تحقیقات عموما به خوبی قابلیت تفسیر دارد.. ، شوندبا موقعیت و زمان بروز مسئله مورد مطالعه مطرح می
ابع داده مختلف در تحقیقات کیفی اشاره مثلث سازي به استفاده از روشهاي مختلف یا من شود. مثلث سازي استفاده می استراتژيکیفی از 

. همچنین استفاده از مثلث سازي در انتخاب شرکت کنندگان در بخش مصاحبه تحقیقات کیفی امري حتمی و قطعی )9991، 3پاتن(دارد 
ها از افراد مختلفی که به نوعی با موضوع تحقیق در ارتباط بوده و یا داراي زمینه تالش شد تا داده، بر این اساس. )2006، 4رو آلنالیو(است 

ورزش زنان  در حوزه جامعه آماري پژوهش را صاحب نظران، جمع آوري گردد. به این ترتیب، تجریه و یا تحقیقات مرتبط بودند، تخصصی
هاي ورزشی مدیران و مسئولین سازمان، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، شامل اساتید مدیریت ورزشی داراي آثار مرتبط با مطالعات زنان

گیري شناسان و روانشناسان تشکیل دادند و به روش نمونهجامعه، ورزشکاران، مربیان، ها و آموزش و پرورش)فدراسیون، (ورزش دانشجویی
براي ) درج شده است. 1که مشخصات آنها در جدول ( نفر در مصاحبه شرکت کردند 22هدفمند و نظري تا رسیدن به حد اشباع نظري 

دقیقه به طول انجامید. 65هر مصاحبه به طور میانگین ، ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. به این ترتیباز مصاحبۀ نیمه، هاگردآوري داده
ها از دو شیوه کنترل و بررسی توسط همکاران و بازبینی یا به عبارتی دیگر دقیق بودن یافته پایایی کدهاي حاصلهبراي حصول اطمینان از 
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ه نشان به این منظور از ضریب پایایی درونی کوهن استفاده شد ک کننده در پژوهش استفاده گردیدو اعمال نظر متخصصین غیر شرکت
 . قلم و کاغذ بود، شامل ضبط صوت، هاابزار گردآوري داده دهنده پایایی مطلوب بین کدگذاران بود.

 هایافته

به دلیل الزامات  الزم به ذکر است در تحقیقات ) درج شده است.1مشخصات افراد شرکت کننده در بخش مصاحبه تحقیق در جدول (
شود کلیه شرکت کنندگان از نظر می د مصاحبه گر اجتناب شده است.همانطور که مالحظهاخالقی از ذکر نام و یا مشخصات معرف فر

  اند.ویژگیهاي تحصیلی و شغلی در ارتباط با موضوع تحقیق از شرایط مطلوب برخوردار بوده

 . مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه1جدول 
 شغل میزان تحصیالت جنسیت ردیف

 صاحب انتشارات کتب مدیریت ورزشیاستاد دانشگاه و  دکتري مرد 1
 مدیر باشگاه کارشناسی ارشد مرد 2
 مربی ورزشی دیپلم زن 3
 استاد دانشگاه دکتري مرد 4
 مربی ورزش کارشناس تربت بدنی زن 5
 رئیس هیت ورزشی و بازیکن سابق تیم ملی کارشناسی مرد 6
 مدیر کارخانه صنعتی و حامی تیمهاي ورزشی دیپلم مرد 7
 کارمند اداره ورزش و جوانان کارشناس ارشد مرد 8
 نائب رئیس هیئت ورزشی کارشناس ارشد زن 9
 مدیر کارخانه صنعتی و حامی تیمهاي ورزشی فوق دیپلم مرد 10
 ورزشکار و فعال حوزه زنان دکتري زن 11
 دبیر ورزشی دکتري زن 12
 هاي ورزشیاسپانسرتیمورزشکار و فعال حوزه زنان و  دکتري زن 13
 مدیر شرکت خصوصی و حامی تیمهاي ورزشی دکتري مرد 14
 استاد دانشگاه دکتري مرد 15
 رئیس فدراسیون  کارشناس ارشد مرد 16
 رئیس هیئت ورزشی کارشناسی مرد 17
 رسانه و فعال حوزه زنان کارشناسی ارشد زن 18
 رئیس فدراسیون کارشناسی ارشد مرد 19
 دانشجوي مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد زن 20
 دانشجوي مدیریت ورزشی دکتري زن 21
 از مسئولین ارشد ورزش بانوان کشور دکتري زن 22

 

شناسی امل آن در بخش روشککدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی که شرح ، ها با استفاده از سه روش کدگذاري بازنتایج تحلیل داده
مفاهیم ، ست که از طریق آنافرآیند تحلیلی ، کدگذاري باز، همانطور که پیشتر توضیح داده شد .شودمشاهده می 2در جدول شمارة ، آمد

بندي اطالعات شکل گرفته بخش هاي اولیه از طریقشوند. در این مرحله مقولهکشف  میها ها  و ابعاد آن در دادهشناسایی شده و ویژگی
 شکل گرفته است.، استکه طبقه اي از مفاهیم ، و مقوله
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 کدهاي ثانویه و مفاهیم .2جدول 

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی کد اولیه
 نواندار بودن ورزش باحاشیه، کمبود آگاهی در مورد ورزش بانوان، حساسیت جامعه

 هاي کم جامعه از ورزش قهرمانی بانوانحمایت، ها در شهرهاگوناگونی فرهنگ
 حفظ شئونات اسالمی، بانوانهاي کم ارزش تلقی شدن موفقیت

 داشتن نگاه جنسیتی، سوگیري جنسیتی درنگرش فرهنگی
 بی میلی مردم براي هزینه کردن در ورزش بانوان، محدودیتهاي مذهبی

 ساختار هنجاري جامعه

 چالش هاي
 فرهنگی و اجتماعی

 نبود جایگاه مناسب اجتماعی، عدم ایجاد تصویر مثبت ذهنی از حامیان 
 مناسب از ورزش  بانوان نبود تصویر

 
عدم دید مثبت نسبت به 

 ورزش بانوان
 ، نداشتن تعهد نسبت به ورزش زنان، نبود فرهنگ وقف در ورزش

 تعهد ضعیف نسبت به سالمت جامعه، توجه بیش ازحد تنها به سودآوري
 عدم حس مسئولیت پذیري

 
 بی عالقگی و بی تفاوتی مدیران، تعداد کم مدیران متخصص زن

 نبود اختیارات الزم، عدم وجود مسئولین مشخص
 عدم مدیریت موثر

هاي قانونی و چالش
 مدیریتی

 
 

 نرایمد تیو خالق يپرداز دهیعدم ا، نا آگاهی مدیران در مورد اهداف اسپانسر
 یمال تیبه حما رانیمد گیعالق بی، یمال تیعدم درك ارزش حما

 یمسوالن دولتفقدان نگرش مثبت ، رانیمد يضعف و کم کار
 یهاي ورزشرگانبه ا یمال انیحام نانیعدم اطم، یتیریهاي مدروابط ناسالم بخش وجود

 یبخش نیب  یموانع مربوط به هماهنگ، یهاي ورزشفساد در سازمان
 يادار دهیچیپ یبروکراس، تخصیص ناعادالنه بودجه به نفع ورزش مردان

 یتیجنس ينابرابر، یمسئوالن ورزش یکم توجه

 
 
 
 

 موانع درون سازمانی

 اسپانسرها يبرا ریدست و پاگ نیقوان، کشور یموضوع نیقوان مشکالت
 یدولت يرگ يعدم کاهش تصد، یابیهاي بلند مدت بازارنبود برنامه

 روابط بر ضوابط تیحاکم، یتیحما نینبود قوان
 يریگ میمراکز تصم تعددها، عدم توجه مسئوالن سازمان

 هاي مرتبطساز مان نینبود تعامل الزم ب

 
 

و ضوابط  يزینبود برنامه ر
 مشخص يادار

 یاي با وجود پوشش اسالمعدم ضبط و پخش رسانه، يو انعکاس رسانه ا غاتیضعف تبل
 نقش ضعیف رسانه ها، یمسابقات ورزش ییویعدم پخش راد

 ، یونیزیتلو یهاي خصوصفعال نبودن شبکه
 ندارند ییاز بانوان که درآمدزاهایی پخش ورزش

 بازتاب کم ورزش بانوان در
، هاي سمعیرسانه(رسانه

 بصري و جراید)
 

 ها به برجسته کردن چهره ورزشی بانوانبی عالقگی رسانه، تعداد محدود ورزشکاران سلبریتی هاي رسانه ايچالش
 زن ها به قهرمانان  ورزشکارانکم توجهی رسانه

هاي شاخص در نبود چهره
 بین ورزشکاران زن

 اجرا نشدن تعهدات رسانه اي، یانها به عالئم تبلیغاتی حامتوجه نکردن رسانه
 عدم تعهدات رسانه اي ضعف تبلیغ و فرهنگ سازي مناسب در رسانه ها

 ها توسط اسپانسرهازینهتامین  تمامی ه، هاي بسیار زیاد تیم داريهزینه
 هاي ورزشیعدم حمایت ارگان

هاي هنگفت و صرف هزینه
 سود دریافتی قابل قبولنبود

 هاي اقتصاديچالش
 انتقال ضعیف پیام تجاري، عدم بازگشت سرمایه، عدم آگاهی اسپانسرها

 نداشتن بودجه کافی براي حمایت مالی، مشکالت ارزشیابی اثر بخش

  موانع درون سازمانی (بخش     
اقتصادي حامی یا حمایت 

 کننده)
 حمایت مالی دست نیافتن به بازار جدیدبا استفاده از، ایجاد نشدن رقابت با شرکت رقبا

 ها و مشتریان فعلیعدم استحکام بیشتر ارتباط بین شرکت
 هاي ورزشی بانوانحضور کم رنگ تماشاگران در رقابت

 افزایش نداشتن فروش کاال و خدمات، عدم تمایل به مصرف محصوالت ورزشی
 گذاري بخش خصوصیمایهمشکالت سر، گذاري در ورزش بانوانآینده مبهم سرمایه

 یدر اطالعات مال تینبود شفاف

 
 ضعف ارتباط با بازار هدف

 
 
 
 

 هاي اقتصاديچالش
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 مقوالت اصلی مقوالت فرعی کد اولیه
 نبود تسهیالت بانکی، نبود برنامه حمایتی از بخش خصوصی

 هاي همکاري بلند مدت براي حامیاننبود زمینه، عدم وجود قوانین الزام آور و روزآمد
 بود نظام بازن-، هاي مالیاتیمزایاي معافیتعدم بهره گیري از 

 جهانیوجود بحران  در اقتصاد، نبود ثبات و تعامل و درون گرایی در اقتصاد کشور
 گذاري در ورزش بانوانعدم اطمینان از سرمایه

 
 
هاي دولتی از ضعف برنامه

 حامیان مالی

 عدم استفاده از تجارب کشورهاي موفقها، تحریم
 هاي بین المللیمحدودیت با کشورهاي دیگر کاهش ارتباطات

 عدم استفاده از متخصصیین دانشگاهی در کارهاي اجرایی
 همکاري ضعیف متولیان ورزش بانوان با مراکز علمی

 عدم به کارگیري امکانات و تجهیزات و مربیان سطح باال

عدم  بهره گیري از تجارب   
 متخصصان

 
 هاي ساختاريچالش

 

 هاي ورزشیعدم برنامه ریزي براي کلیه رشته، استانداردهاي مالی مشخصعدم وجود 
 نها به مدال آوري بانوانتتوجه مسئوالن ، هاي ورزشی خاصاهمیت دادن مسئوالن به رشته

اي به ورزش نگاه سلیقه
 بانوان

 د تبلیغات مؤثر در رویدادهاعدم کاربر، ها و ورزشکاران بانوانعدم محبوبیت تیم
 هاي فیزیکیعدم وجود زیر ساختها، وجود بخش تخصصی مالی در باشگاهعدم 

 عدم نظام مندي تبلیغات، وجود مشکالت در قانون حقوق مالکیت معنوي

 عدم استفاده از
 هاي موجودپتانسیل

 یوان با مراکز علمبان  یورزش انیمتول يهمکار، ییاجرا اموردر  یاستفاده از متخصصان دانشگاه
 نرایمد تیخالق ارزشگذاري بر، یورزش یمال تیمتخصص در حوزه حما يروین نیتام

هاي حوزه يهمکار
هاي با حوزهدانشگاهی 

 یورزش
 

 پررنگ کردن  نقش ورزش محله محور
 هاي ورزشی در ورزش بانوانافزایش نقش سمن

راهبرد توانمند سازي 
 هاي مردم نهادظرفیت

اصالح ساختاري و 
 اجرایی

 ایجاد تصویر و افزایش آگاهی در بازار هدف، ایجاد حق برند
 پرداخت حق پخش تلویزیونی، گسترش بازار فروش

هاي افزایش ظرفیت
  بازاریابی

 فرهنگ سازي خانواده ها، توسعه آگاهی عمومی و فرهنگ سازي
 فرهنگ سازي از طریق مدارس و دانشگاه ها، فرهنگ سازي مادران

 مذهبی فرهنگ سازي از طریق مساجد و اماکن

 
 ارتقا فرهنگ

 تقدیر از قهرمانان ملی و فرا ملی بانوان، معرفی الگوي موفق ورزشی ایجاد فرهنگ
 فراهم سازي امکان تحصیل، تخصیص تسهیالت مالی
 اي با بخش اجرایی مسابقاتهمکاري فعاالن رسانه

 برجسته کردن نقش ورزش بانوان در جامعه

 
 ایجاد انگیزه

 ارتقا آگاهی مردم نسبت به ورزش بانوان، لذت زندگی سالم
 ، ارتقا آگاهی مردم نسبت به زندگی سالم و نشاط اجتماعی

 ش قهرمانیایجاد شادابی در جامعه با ورز، تغییرات مثبت نگرشی نسبت به ورزش بانوان
 ، پیشگیري از انواع انحرافات اجتماعی بانوان، کاهش نگاه جنسیتی به بانوان

نسبت به تغییر نگرشی مثبت 
 ورزش بانوان

توسعه همه جانبه 
 زنان يگریگسترش سطح مرب، گسترش ورزش بانوان زنان ورزش بانوان

 بانوان یگسترش امکانات ورزش، اي بانوانهاي ورزشکاران حرفهمهارت توسعه
 ، در حوزه ورزش زنان ییاشتغال زا، یجذب مخاطبان ورزش

 یهاي درماننهیکاهش هز، يهاي صنعت تجارتیفعال شیافزا

                                               ارتقا    سطوح               
 يساختار

 ارتقا وجهه بین المللی هاي سیاسیکاستن از تنش، باال رفتن وجهه بین المللی
 

ها، مقوله ریبا ز، ازب يحاصل از کدگذار هايمرحله مقوله نیانجام شد. در ا يمحور کدگذاريها، مقوله لیو تشک يبعد از کدگذار
کار از  نیا يو برا دیردگ یانتخاب ياقدام به کدگذار، يمحور ي. پس از کدگذارافتیباز ارتباط  يو ابعاد حاصل از کدگذارها یژگیو
قابل مشاهده  1 ر شکلدحاصل شد که  يبصر يکدگذار يالگو تنهای در و شد استفاده کدها وها مقوله نیبرگشت ب وو رفت ها ادنوشتهی

 است.
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 . الگوي کدگذاري مبتنی بر نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین1شکل

 
 گیريبحث و نتیجه

نیز کامال در راستاي افزایش  کمیته بین المللی المپیکهاي بحث ورزش قهرمانی زنان امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سیاست
قهرمانی زنان را بیش از پیش  بنابراین این امر لزوم برنامه ریزي براي پیشرفت ورزش، باشدمی در رویدادهاي جهانی  ورزشی حضور زنان

ري بود. با توجه به ماهیت ضرومدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان  تدوین مدلی براي تبیین الگوي، رو زاینکند امی آشکار
دنبال انسجام بیشتر  هاین پژوهش نیز ب، کندمی ح و تکمیلالاص، پیشین را تأییدهاي ا خلق نظریه پژوهشبنیاد که ب پژوهش داده

 .شده بود انجامهاي پژوهش
منظور از ، در این پژوهش. )2014، 1استراوس و کوربین(شوندمی وجودآمدن پدیدة مورد مشاهده شرایطی که باعث به :شرایط علّی

شده توسط  مسائل مطرح، راستا دراینشوند و می موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی بانوان را شاملشرایط علّی شرایطی هستند که 
بندي شدند و هرکدام ازاین عوامل  طبقه "قانونی-مدیریتی هاي اجتماعی و چالش -فرهنگی هاي چالش"شوندگان در دو بخش  مصاحبه

هنجاري اجتماعی که شامل(ساختار -فرهنگیهاي در بخش  چالش .شودمی بودند که در ادامه به آنها پرداختههایی نیز شامل زیرمجموعه
باشد عنوان شد. در بحث هنجارهاي جامعه که از می عدم دید مثبت نسبت به ورزش بانوان و عدم حس مسئولیت پذیري )، جامعه

کمبودآگاهی والدین و سایر افراد براي ضرورت ورزش بانوان و داشتن نگاه جنسیتی به این قضیه آغاز شده و با دید مذهبی و عدم درك 
شود می شود و اینکه در فرهنگ مردم ورزش قهرمانی به عنوان فعالیتی مردانه قلمدادمی ه ورزش بانوان پررنگ تردرست از دین نسبت ب

 و در مورد بانوان ورزش قهرمانی جدي گرفته نمی شود و این آغاز راهی پر فراز و نشیب است که سایه خود را بر همه عوامل دیگر نیز

                                                 
1. Corbin & Strauss 
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فرهنگی  پیش روي حمایت مالی ورزش بانوان به پایین بودن جایگاه اجتماعی ورزش بانوان در اي هگستراند. همچنین از دیگر چالشمی
به رغم تمایلی "اجتماع و تداشتن دید مثبت نسبت به حامیان مالی ورزش بانوان اشاره کرد چنان که یکی از مصاحبه کنندگان اظهار داشتند

دارندولی چون نظرات نسبت به این اسپانسرها منفی است و همچنین چون جامعه دید  که بعضی از اسپانسرها به حمایت مالی ورزش بانوان
 منفی نسبت به اهداف مورد حمایت حامیان مالی ورزش بانوان دارندو سنگ اندازي  در این مسیر بسیار زیاد است حامیان مالی نیز ترجیح

دهد می باشد که نشانمی فرهنگی اشاره شده عدم حس مسئولیت پذیريهاي و از دیگر چالش"دهند وارد این کار زار پرحاشیه نشوند.می
دهد ولی باید می اگر چه سودآوري بخش مهمی از اهداف اسپانسرها را تشکیل، توجه بیش از حد اسپانسرها تنها به سودآوري معطوف است

 سعی ها رسد و در تمامی جوامع و در تمامی بخشمی به نظرها عنوان کرد که امروزه بحث مسئولیت پذیري نیز از ارکان ضروري شرکت
با گذشت زمان  داشته باشند که خود موجب سودآوري در بلند مدت خواهد بود.ها شود این مسئولیت پذیري را تمامی افراد و شرکتمی

تاآنجاکه امروزه بسیاري از توانند به منافع اقتصادي و غیراقتصادي مهمی دست یابند؛ می دریافتند که ازطریق حمایت مالیها شرکت
رویدادهاي مهم  ازطریق که هستند درصدد و شده اند حاضر ورزشي صحنهعنوان حامیان مالی در  طور رسمی به معتبر بههاي شرکت

در حالی که مدیران شرکتها در بسیاري از مواقع در پی  .)1999، 1کویوال(دهند افزایش رقبا سایر درمقابل را خود تجاريي رتبهورزشی 
نتایج تحقیقات و از جمله تحقیق حاضر  .)2010، 2کیم(انداز عمومی مد نظر آنهاست بلکه بهبود چشم، منفعت سریع و قابل برگشت نیستند

اهداف غیرمستقیم و از همه ، باشد و در مقابل ورزش نمی حمایت مالی از مهمترین هدف، بیانگر این است که دستیابی به افزایش فروش
نتایج تحقیقات قاسمی و همکاران  .)2010، کیم(مهمترین اهداف حامیان مالی است، ایجاد تصویر مثبت از شرکت در اذهان عمومی، مهمتر

توان عنوان کرد که در بررسی حمایت مالی از ورزش زنان می باشد. همچنین می توان گفت از این لحاظ هم راستا با تحیق حاضرمی که
تواند پاسخ بازاریابی براي می زناناي حاکی از آن است که ورزش حرفهها اهداف تجاري و اجتماعی لزوماً از یکدیگر جدا نیستند. این یافته

باشد. از می ) که در راستاي تحقیق مورد نظر2008، باشد(گري و همکاران 3مسئولیت اجتماعی شرکت هاتأمین همزمان اهداف تجاري و 
هاي خواهند که مسئولیت اجتماعی بیشتري داشته باشند و از تنوع در قالبها میاز سازماناي آنجا که مصرف کنندگان به طور فزاینده

و نشان دادن ها مسئولیت اجتماعی شرکتمبتنی بر هاي ي در فعالیتگذارسرمایهبراي ها فشار بیشتري بر سازمان، مختلف حمایت کنند
دارد. حمایت مالی از ورزش ها مسئولیت اجتماعی شرکتحمایت خود از جامعه وجود دارد. ورزش زنان همگرایی خوبی در نتایج تجاري و 

و عوامل تشویقی درست هاي توان با سیاست گذاريمی بلکه بستري براي تحریک اجتماعی است.، زنان بیش از یک ابزار ارتباطی است
 خصوصی را مجاب کرد تا از ورزش بانوان حمایت کرده و از مزایاي آن در کوتاه مدت و بلند مدت بهره ببرند.هاي شرکت

ر ورزش بانوان فرهنگ درسد به خصوص می در تحقیقات مختلف به نوعی به نقش موانع  فرهنگی و اجتماعی اشاره شده ولی به نظر 
هر چند امروزه ، ه و هستندبود مواجه  يادیز ی و فرهنگیاجتماع تالباز با مسائل و مشک ریشک زنان از د یب د.نقش بسیار پررنگی دار

ورزش و  پرداختن به يبرا یفراوانهاي فرصت ریکشورها قرار گرفته و در سه دهه اخ یو فرهنگ یاجتماعولین زنان مورد توجه مسئ ورزش
 يمتعددهاي تیمحدودت والزنان با مشک یاست و ورزش قهرمان ادیورزش زنان و مردان ز نیفاصله باما ، آنان فراهم شده است شرفتیپ

باشد نباید می امري زمان بر کند و چون فرهنگ سازيمی که این امر لزوم هرچه بیشتر  فرهنگ سازي را بیشتر از پیش نمایانمواجه است.
آموزش و ، امعه از جملهجفرهنگ ساز هاي سازمان، ی و اجتماعیفرهنگ موانع رفع يدر راستادر این مورد هیچ فرصتی را از دست داد و 

 . جامعه نسبت به زنان ورزشکار بردارند دید حالص را در جهتهایی گام دیبا مایپرورش و سازمان صدا و س

موانع درون ، مدیریت ناموثر"مجموعه توان اشاره کرد که در قالب سه می مدیریتی و قانونیهاي از شرایط علی به چالشیکی دیگر
توان به کمبود دانش و آگاهی مدیران می اشاره کرد.در مقوله مدیریت ناموثر"سازمانی دولتی و نبود برنامه ریزي و ضوابط اداري مشخص

همچنین شناخت کافی  تعداد کم مدیران متخصص و ... اشاره کرد که متاسفانه مدیران ورزشی دانش و آگاهی و، در مورد اهداف اسپانسر
وبه  در مورد اینکه اهداف اسپانسر ازحمایت مالی چیست ندارند تا بتوانند با فراهم کردن این شرایط به جلب رضایت حامیان مالی بپردازند.

                                                 
1. Koivula 
2. Kim 
3. Corporate social responsibility(CSR) 
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ا عدم ضعف و کم کاري و ی، بی عالقگی مدیران، رسد این شرایط به دالیل مختلفی از جمله کمبود مدیران متخصص بازاریابیمی نظر
توان از مدیران متخصص می که براي مرتفع کردن این امر باشد.می درك درست از ارزش حمایت مالی در ورزش امروزي از سوي مدیران

توان به موانع می درزمینه بازاریابی بیشتر استفاده کرد یا فرصتی را براي آموزش مدیران در این حوزه ترتیب داد. از دیگر موارد اشاره شده
مدیریتی با هاي داشتن روابط ناسالم بخشها، دولتی بودن تیم، ن سازمانی که از فقدان نگرش مثبت مسئوالن دولتی  به حمایت مالیدرو

 هاي مهم چالشهاي بروکراسی پیچیده اداري و... اشاره کرد. یکی دیگر از مقوله، قوانین دست و پاگیر، فساد درون سازمانی، اسپانسرها
در چارچوب اي توان به ضعف بحث ریشهمی ونی شامل نبود برنامه ریزي و ضوابط اداري مشخص است.که در این قسمتمدیریتی و قان

قوانین دست و پاگیربراي اسپانسرهاي داخلی و بین المللی عنوان کردو همچنین عدم حمایت سطوح ، قوانین موضوعی ورزش بانوان کشور
ورزشی از حامیان مالی عنوان کردو همچنین متاسفانه به دلیل حاکمیت روابط بر هاي ر ارگانباالي مدیریتی مانند دولت و مجلس و سای

رسد لطمات جبران ناپذیري به جامعه ورزش که ورزش بانوان نیز از این امر مستثنی نیست می ضوابط در تمامی سطوح مدیریتی به نظر
توان اشاره کرد. می مرتبطهاي یم گیري و نبود تعامل الزم بین سازمانوارد شده است و همچنین از معضالت دیگر به تعدد مراکز تصم

 به نظر باشد. در راستاي بهبود این شرایطمی این تحقیقهاي به نوعی همگی در راستاي یافته )1397تحقیق جسمانی و همکاران (
کند و با مشخص کردن  محوري جلوگیري می از سلیقه، مالیامیان انداز و استراتژي مشخص در زمینۀ بازاریابی و ح که تعیین چشمرسدمی

و آشنا به امور  مدیران شایسته با مدیریت اقتصاديتوان با انتصاب می همچنین .کند مسیر واحدي را براي مدیران تعریف میها، اولویت
ایطی نیاز دارند که طی آن باروري در سازمانهاي ورزشی به شر، دیگر ازسوي جذب حامیان مالی کمک شایانی کرد. به نوین هاي بازاریابی

شکاف میان دانش موجود و فضاي عملیاتی مدیریت ، سازمان وجود داشته باشد. ازجمله عواملی که موانع باروري در سازمانهاي ورزشی
 ت؛ بهاغلب درمعرض قضاوت هیجانی آحاد جامعه اس، ورزشیهاي بنا به ماهیت خاص ورزش سازمان، ورزش در کشور است. همچنین

که باید از این امر پرهیز شود و برنامه ، آورندمی هگرایی روي اجتماعی به نتیجهاي طوریکه مدیران گاهی براي پاسخگویی به خواست
هاي مدیران شایسته در سازمانحضور میان مدت و کوتاه مدت را برنامه ریزي کرد.هاي ریزيریزي استراتژیک و بنا به تناسب آن برنامه

 .مت اداري جلوگیري کنندالتوانند از تهدید و تحدید سیم ورزشی

کنترل ، ت براي ادارهالشرایط خاصی که در آن فرایندها و تعام یا بسترهاي حاکم عبارتند از سلسلهاي شرایط زمینه اي:شرایط زمینه
ی وجود یدادند که چه بسترهامی دهندگان به این سؤال جواب پاسخ، درواقع. )2014، استراوس و کوربین( گیرندمی و پاسخ به پدیده صورت

در شرایط زمینه اي(بستر ساز)که بیانگر مجموعه خاصی  شود؟می باعث تشدید عدم توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی بانوان که دارد
، پرداخته شد "اقتصاديهاي و چالشاي رسانههاي چالش "آورد بهمی است که شرایط عدم توسعه حمایت مالی را فراهمهایی از ویژگی

توان به آن اشاره کرد می توان عنوان کرد که یکی از مهمترین مشکالتی که در حوزه ورزش بانواناي میسانهرهاي که در مورد چالش
همواره به دنبال دیده شدن و جذب تماشاگر هستند و با وجود غایب بزرگ رسانه در ورزش ها است چون اسپانسرها همین بحث رسانه

نبود ، بازتاب کم ورزش بانوان در رسانه "به سه مقولهها باقی نمی ماند.در بحث  رسانهبانوان چندان امیدي به بحث جذب حامی مالی 
در ورزش  اشاره شد. که در این میان بحث رسانه ملی (تلویزیون) "شاخص ورزش بانوان و همچنین عدم تعهدات رسانه ايهاي چهره

 "انعکاس چندانی نمی یابد و در مواردي مربیان  اظهار داشتند که باشدبه طوري که خبرهاي ورزشی بانوان نیزمی بانوان بسیار کم رنگ
داخلی نیز از هاي و لیگها و علیرغم پوشش اسالمی بازیکنان در بازي"ولو بین المللی بانوان نیز نمی شودهاي به موفقیت اي اصال اشاره

وان متاسفانه مهجور مانده است و متاسفانه مسئولین امر در این عالوه بر تلویزیون رادیو نیز در ورزش بان، تلویزیون اجازه پخش نمی یابد
تواند ایجاد شود کار چندانی در این زمینه انجام نشده است می زمینه نیز همکاري الزم را ندارند و علیرغم پتانسیل خوبی که در این زمینه

نیز به همین گونه است و هریک ها بسیار کم رنگ جراید وروزنامهتوانند بیشتر از این پتانسیل موجود استفاده کنند. نقش می و مسئولین امر
شاخص ورزش بانوان هاي در پر رنگ تر شدن چهرهها شود که اسپانسر از حیطه ورزش بانوان دور شود. نبود رسانهمی از این عوامل باعث

ن نقش مهمی در جذب حامیان مالی دارد نیز باعث شده که این امر مهم که در ورزش امروزي یعنی تبلیغات و صحه گذاري ورزشکارا
 جامعه و مردم با ورزشکاران هستند. رسانه یپل ارتباط، در جامعه ما یاز عوامل اجتماع یکیبه عنوان ها رسانه کمرنگ و حذف شود.
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 بهرسالت خود را نینتوانسته ارسانه هنوز ، موجود یفرهنگهاي تیمحدود لیبه دل دیاز ورزش زنان ارئه دهد و شا یدرست تواندچهرهمی
 نیاز مهمتر یورزشي دادهایرواي پخش رسانه توان رد پایی از فرهنگ را مشاهده کرد.می .که در همه این امور نیزبه انجام رساند یدرست

 ییاز آنجا .)2019، مورگان(شودمی دهنده صنعت ورزش نام برده که از آن به عنوان سوق ییبر توسعه ورزش است تا جا رگذاریعوامل تأث
 یونیزیعنوان تماشاگر تلو را به يادیز مخاطباننمی تواند  نیبنابرا، ستیبرخوردار نها رسانه تیورزش مردان از حما یکه ورزش زنان به خوب

 یمال انیحام، و طرفدار ینداشتن پشتوانه خوب تماشاچ وکمتراي پوشش رسانه لیبه دل، گریداشته باشد. از طرف د یطرفداران ورزش ایو 
 یورزش یمال تیحما، و اقتصاد شده یورزش يدادهایرو وندیکه موجب پ يناصرع نیازمهمتر یکی. در واقع )2019، مورگان(دارند زین يکمتر
) نقش 1386و فائد( )2005(5استرالیز، )2005(4سگوین، )2004(3ایوارسون، )2003(2آبراهامسون، )2001(1در این راستا برت و اسلیک .است

اي کند هر چه نمایش تلویزیونی و ماهوارهمی دانند و بیانمی و تبلیغات سراسري را در جذب حامیان مالی بسیار مهماي پوشش رسانه
توان عنوان کرد همه این می مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیع تر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود. که

حمایت  الی براي ورزش قهرمانی است.تحقیقات هم راستا با تحقیق حاضر بود و نشان دهنده نقش پر رنگ رسانه در  جذب حامیان م
و چانچه  کننده باشد کمک تواندمی یقهرمان ورزش تیدر بهبود وضع، یرسانه جمع نیبه عنوان مهمتر مایاز جانب صدا و س ورزش بانوان

توان از پتانسیل می امروزهشود کم کم جذب این بازار جدید خواهند شدو می بها دادهها حامیان مالی درك کنند که از جانب رسانه به آن
 مجازي نیز براي جذب حامیان مالی بهره برد.هاي رسانه

، هنگفت و نبود سود دریافتی قابل قبولهاي اقتصادي که با مقوله هاي( صرف هزینههاي توان به چالشمی از دیگر عوامل بستر ساز
حمایتی دولتی از حامیان مالی اشاره کرد. از هاي هدف و ضعف برنامهحامی) و ضعف ارتباط با بازار هاي (خود شرکت موانع درون سازمانی
توان عنوان کرد که حامیان مالی آگاهی و دانش کافی از فواید اسپانسر بودن و اینکه نمی توانند ارزشیابی اثربخشی می موانع درون سازمانی

 این امر نیز در ادامه کمبود آگاهی وضعف دانش بازاریابی مدیرانکه ، بازار یابی خود داشته باشندیکی از این موانع استهاي از برنامه
برد -توانند در این مقوله وارد شده و نتیجه بردمی الزم در مورد رصد فواید حمایت مالی داشته باشند بهترهاي باشد که چناچه آموزشمی

عدم ، ورزشی بانوانهاي ضور کم رنگ تماشاگران در رقابتداشته باشند.در مقوله ضعف ارتباط با بازار هدف به دالیل مختلفی از جمله ح
دهد که الزم است که می که این امر نشان، توان اشاره کردمی افتدمی جدید و ... اتفاقهاي دست نیافتن به بازار، گسترش بازار فروش

ر راهیابی به این بازار بزرگ را که امروزه در تمام متخصصین بازاریابی در حوزه ورزش  بانوان به مطالعه سلیقه تماشاگران پرداخته و سعی د
توان به (نبود ضمانت مالی می حمایتی دولتی از اسپانسرهاهاي دنیا باعث جلب توجه بازاریابان شده است بپردازند. در مقوله ضعف برنامه

مالیاتی و...) اشاره کرد.و در این مقوله عدم بهره گیري از مزایاي معافیت ، نبود تسهیالت بانکی، ي بخش خصوصیگذارسرمایهبراي 
 نبود ثبات و تعامل و درون گرایی دراقتصادکشور و  بحران اقتصاد جهانی نیز بسیار تاثیر گذار است که به نظر، همچنین نبود نظام باز

مایت مالی در ورزش و بالطبع رسد هرچه رونق اقتصادي در کشور بهتر باشد و صنعت قوي تر باشد این امر به نوبه خود باعث رو نق حمی
 نیارتباط ب شتریب استحکام و عدمها توسط شرکت دیجد يبه بازارها افتنیدست ندر برخی تحقیقات در ورزش بانوان نیزخواهد شد. 

ها شرکت رانیبدان معناست که مد افتهی نیشدند. ا یمعرف ياقتصاد موانع نیاز مهمتر یمال تیبا استفاده از حما یفعل انیو مشترها شرکت
ی نگرش مثبتی به آن فعل انیاستحکام روابط با مشتر یو حت دیجد انیو در جذب مشتر دانندی را سودآور نم ورزشاز یمال تیحمال عماا

 انیب يو اقتصاد ياز ورزش را منافع تجار یخصوص يشرکتها یمال تیاهداف حما نیمهمتر ازد کپلن وماعت . ج)2010، کیم(ندارند 
که  )2011، احسانی و جماعت( ردیپذینم تحققی خصوصهاي شرکت رانیمد دگاهیموضوع در کشور ما بر اساس د نیحال آنکه ا، کنندمی

 توانمی وجود دارند که از آن جمله انیم نیدر ا زین يگرید ي. موانع اقتصادرودمی این خود ضعفی بزرگ در جذب حامیان مالی به شمار
آن در  افتنیتوسعه ن لیدل ورزش به دري گذارسرمایهاز  نانیصنعت ورزش و عدم اطم ربطیذ ينهادها یعات مالالدر اط تیشفاف عدم به
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و تعامل  ییدرونگرا، بازار ياز ساختار انحصار رانیکردند که اقتصاد ا انیب خود در پژوهش )1388(و همکاران  ینمود. الهکشور اشاره 
سهم  شیو افزا ییبرونرا، بازار ي. آزادسازتحقیق استهاي که هم راستا با یافته شده است یمتحمل لطمات فراوان، خارج نداشتن با جهان

 انیحام يتوسط دولت برا ياقتصادي ایارائه نشدن مزا هستند. یخارج انگذارسرمایهجذب  يبراهایی محرك یخارج يگذارسرمایه جذب
 دولت که کندمی دییمطلب را تأ نیا زیني زدیا قیاست. تحق یخصوصهاي شرکت رانیمد دگاهیاز د یموانع دولت نیاز مهمتر زین یمال

برد را الزمۀ ادامۀ همکاري -وجود شرایط برد) 1396سیدباقري (هد. دی قرار نم مالی انیحام اریدر اختاي حظهالخاص و قابل م تیالتسه
ادامۀ ، خوانی نداشته باشد اسپانسرها با درآمدشان در فرایند اسپانسرشیپ همهاي که هزینه اسپانسرها دانسته و اظهار کرده است درصورتی

اي براي تحقق اهداف شرکت  مالی وسیلههاي حمایت ) عنوان کرده2008( 1میتریوپاپادیو همچنین این روند توجیهی براي اسپانسرها ندارد
  حامی تمایل خود را براي ادامۀ همکاري با سازمان موردنظر از دست میهاي شرکت، اند و در صورت برآورده نشدن این اهداف حامی
از دیگر موانع اقتصادي حمایت مالی  "رقابت بخش خصوصیتوسط دولت و عدم توان ها أمین مالی بسیاري از باشگاهت "همچنین .دهند

رو الزم  وجود آید. ازاین وابسته و غیررقابتی در صنعت ورزش به، محور بود. مالکیت دولتی باشگاهها موجب شده است تا ساختاري دولت
رت گرفته ولی هنوز فاصله بسیاري که اگر چه اقداماتی صوورزشی برداشته شودهاي سازي باشگاه اساسی در جهت خصوصیهاي است گام

 خورد.می با شرایط ایده آلی که امروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته وجود دارد به چشم

استراوس و (شوند ها میکنند که باعث تخفیف یا تشدید پدیدهمی بستري عملي شرایط مداخله گر به مثابه گر:شرایط مداخله
به ورزش اي سلیقه ه سطحی ونگا، عدم بهره گیري از تجارب متخصصان، بین المللیهاي (محدودیت. این عوامل شامل)2014، کوربین

و ضعف ارتباط با کشورهاي   بین المللی به شرایط تحریمهاي موجود) اشاره کرد.که از محدودیتهاي بانوان  و عدم استفاده از پتانسیل
اي و سلیقه تن نگاه سطحیدیگر به دالیل شرایط سیاسی کشور اشاره کرد و همچنین عدم استفاده از متخصصین در کارهاي اجرایی و داش

عدم استفاده ها، توان به (عدم محبوبیت تیممی موجود در حوزه ورزشهاي و نیز در عدم استفاده از پتانسیل، در نبود قوانین مدون اشاره کرد
هاي یتهیجاد تشکیالت و کماعدم ، عدم وجود اماکن و امکانات مناسب تبلیغاتی در محل رویدادهاي ورزشی، از بازیکنان و مربیان مشهور

یغات در ورزش قهرمانی عدم نظام مندي تبل، عدم حق برند، فیزیکیهاي عدم وجود زیر ساختها، تخصصی در بهبود وضعیت مالی باشگاه
ستفاده از ورزشکاران مشهور در انیز عنوان کردند که  )2005( سگوین و همکارانش تبلیغاتی) اشاره کرد.هاي عدم استفاده از فناوري، زنان
، سگین( باشدخصوصی میهاي از دالیل سرمایه گذاري شرکت، ورزشی و همچنین پوشش رسانه اي گسترده و تبلیغات مناسبهاي تیم

و هانس و  )2010(امفورد نائورایت و ر، )2015( گرالیبرشانک و ، )1393(، خسروي زاده و همکارانهاي نتایج تحقیق با یافته. )2007
نوین بازاریابی و فراهم ساختن هاي در عصر امروز توجه به تبلیغات و استفاده از تکنیک، همخوانی داردبا تحقیق حاضر ، )1992(گوتیر

گیري از  ي بخش خصوصی و بهرهگذارسرمایهزیرساختهاي بازاریابی در صنایع مختلف ازجمله صنعت ورزش از عوامل تأثیرگذار در جذب 
هایی زامات اجرایی در زمینهضعفهاي موجود در این حوزه در ساختار ورزش قهرمانی کشور و نبود ال، حامیان مالی در ورزش قهرمانی هست

ریزي براي  سازي و برنامه هنحق برند و ضعف شدید نظام بازاریابی در ورزش قهرمانی لزوم زمی، حق کپی رایت، مانند حق بخش تلویزیونی
 .)2010، کیم(کند می د در این زمینه را براي مسئولین تبیینرفع موانع موجو

ه که در بسیاري از عادي تبدیل شدمال متأسفانه استفاده نکردن از مدیران متخصص در سازمانهاي ورزشی مختلف به موضوعی کا
ورزشی در  تجاريهاي تخصص و اقتصادي تفکرات وجود. است زده کشور ورزشي پیکرهناپذیري بر  مهلک و جبرانهاي مواقع ضربه

تواند گامی بلند در می یورزشی و همچنین استفاده از کارشناسان بازاریابی ورزشی متخصص و دانشگاههاي و باشگاهها میان فدراسیون
 .مسیر جذب حامیان مالی باشد

هاي شوند. استراتژيمی حاصلاي گر و زمینه تأثیر شرایط مداخله ت هدفداري هستند که تحتالواقعیتها و تعام، رفتارها: تالتعام
شده  کدهاي استخراج .)2014، استراوس و کوربینشدة خاصی هستند اداره و برخورد با هر پدیده در شرایط مشاهده، ایجادشده براي کنترل

                                                 
1. Popodemitreou 
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 "تاري و اجرایی به چهار مقولهکه در مقوله اصالح ساخ، اشاره شد "اصالح ساختاري و اجرایی و فرهنگ سازي"ي همقول دواز مصاحبه در 
اجرایی در ورزش بانوان و راهبرد توانمندسازي هاي دانشگاهی باحوزههاي کالن در ورزش بانوان و همکاري حوزههاي اصالح سیاست

رنامه ریزي توان به بمی کالنهاي اشاره کرد.که در اصالح سیاست "بازاریابیهاي مردم نهاد و افزایش ظرفیتهاي سازمانهاي ظرفیت
راهبردي و ثبات مدیریتی و ایجاد شفافیت مالی در تمامی سطوح مدیریتی اشاره کرد. استفاده از متخصصان دانشگاهی در کارهاي اجرایی 

تواند در این موضوع بسیار حائز اهمیت باشد. پررنگ کردن ورزش محله محور و نقش می و بها دادن به ایده پردازي و خالقیت مدیران
تواند به بهبود این شرایط کمک شایانی بکند. همچنین با افزایش می کنندمی ورزشی که روزبروز بیشتر جایگاه خود در جامعه پیدااي هسمن

...که هریک نقش بسزایی در جذب ، تقویت تصویر محصوالت شرکت، ایجاد حق کپی رایت، بازاریابی که شامل ایجاد حق برندهاي ظرفیت
و همکاران  سگوینو )  1390مظفري و همکاران ( تحقیقات نتایجتواند در جهت جذب حامیان مالی کمک کند. می حامیان مالی دارند

در که  )2007، سگوین( در توسعۀ ورزش بانوان تأکید کرده بودندها خانواده و دولت، مانند جامعه اجتماعیهاي که بر نقش حمایت)2007(
باشد تا نقش می همه جانبه از کوچکترین نهاد جامعه که خانوادههاي توان عنوان کرد که حمایتمی تحقیق است وهاي راستاي یافته

حمایت  گفت که ظرفیت بسیار خوبی در حوزة ورزش بانوان وجود دارد که در صورت توانمی در اصالح این امر خطیر مهم است. وها دولت
و ها حضور در سالنهاي مانند زمینه براي ورزش بانوانها گذاران ورزشی براي هموار کردن برخی موانع و محدودیت دولت و سیاست

رویدادها و پخش ، ویژه تلویزیون با انعکاس اخبار بهها رسانه، ورزشی و غیرههاي منظم در رشتههاي برگزاري لیگ، ورزشیهاي استادیوم
بانوان و  توانند به توسعۀ ورزش قهرمانی ورزشی میهاي با تشویق و حمایت از حضور آنها در رقابتها خانواده، مسابقات ورزشی بانوان

 افتخارآفرینی براي کشور کمک کنند.

دهد چنان چه بتوان این موانع حمایت مالی را مدیریت می کنش و واکنش اشاره دارد نشان بروندادراهبرهاي، ) که به پیامدها5در جدول (
توان به توسعه همه جانبه ورزش بانوان که توسعه همه جانبه ورزش تحت عنوان می کردیا بتوان به کمرنگ کردن این موانع کمک کرد
 یهرمانان ورزشرتقا وجهه بین المللی پرداخت. قا، ساختاري ورزش بانوان ارتقا سطوح، سه مقوله تغییر نگرشی مثبت نسبت به ورزش بانوان 

 لیپتانس، ن قهرمان بخصوص زناناکشور داشته باشند و ورزشکار ورزش در رشد و توسعه ینقش مهم توانندمی هستند و یملهاي هیسرما
کشور  يشان برا یرنج و زحمت فراوان در طول دوران ورزش، شالشدن ت متحمل افتخار را دارند و البته با يبه سکوها دنیرس يبرا الزم

از جامعه ما در عرصه  یحضور زنان به عنوان بخش مهم اند.را به اهتزاز در آورده رانیا یمالاسي اند و پرچم جمهور کرده ینیافتخار آفر
 يتهایفعال يبرا طیهر جا مح، . ضمناً دهندمی لیجامعه را زنان تشک ياز استعدادها یمیاست؛ چون ن ریناپذراانک یضرورت یورزش قهرمان

محروم ، یعنیدختران و بانوان  یعدم تحرك جسمان، گریداشته است. از طرف د يشتریآنان بروز بهاي تیقابل، باشد ایمه زنان یاجتماع
 هدف. کل جامعه به دنبال خواهد داشت يبرا يریجبران ناپذهاي لطمه، یو روان یو بهداشت جسمان یمتالمهم جامعه از س بخش شدن

هایی مدل موجود ضعف ارائه. بابوددر کشور ي مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی بانوان برا یپژوهش ارائه مدل مطلوب نیعمده ا
فرهنگ پذیرش ورزش نبود، به آن اشاره داشتند نیو متخصص دیاسات که یعامل نیشد. مهمتر ییشناسا، است موجود نهیزم نیکه در ا

و اقتصادي متاثر از این اي رسانه، قهرمانی بانوان در کشور و نگاه جنسیتی به این مقوله بود که همه عوامل دیگر ازجمله عوامل مدیریتی
 نیکه در ا یلوبمدل مطمسئله بودو در این زمینه ابتدا باید فرهنگ سازي آغاز شده و در کنار اصالح سایر موارد همواره مد نظر قرار گیرد. 

کشورها  گرید و رانیدر اتمامی برنامه ریزان در این حوزه باشدو تجربیات چند ساله  يبرا یخوب يراهنما تواندی م، به دست آمد قیتحق
 محصول کی بانوانورزش  رایز، در مدتی کوتاه نمی تواند بر این مشکالت فائق آید یی وبه تنها خاص نهاد کینشان داده است که 

، عمل کردناي سلیقه، یفعلهاي برنامه یناکامالیل از دا یکی نیکل جامعه است؛ بنابرا یخروجو یبخش نیفراورده ب کیو  یاعاجتم
ي به عنوان ابزار تواندمی قیتحق نیدر ا مطلوب مدل ارائه شده، حوزه است نیدر ا نگری کلمند مدل مطلوب و نقشه نظام کی نداشتن

در حوزه ورزش  شماری ب تالمشک به حل یو اصول یمنطقاي گونه تا بتواند به ردیگقرار رانیا قهرمانی بانوانعمل ورزش  يمبنا یلیتحل
 لیتحل هیتجزرا رانیا قهرمانی زنان ورزش  ندیفراموانع  توانمی، حاضر قیمدل موجود و مطلوب حاصل از تحق هیپا برکند.  کمک رانیا

مورد  العاتبا ارائه اط تواندمی تاًیو نها حوزه است نیامطالعات در يبرا یمناسب و بوم یچارچوب مدل نی. ادیمطلوب رس جهیکرد و به نت
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بانوان ورزشکار وجود داشته  ریدر مس زین يگریت و موانع دالبه طور حتم مشکرا براي فراهم کردن رفع این موانع به پیش ببرد.  نهیزم، ازین
جانبه از  همهالشی به ت ازیرفع آن ن ياست که برا نیا تینکته حائز اهم یول گنجدی نم قیتحق کیهمه آنها در  یو بررس ییکه شناسا

 تیو کفا اقتیل، ش و پشتکارالبر دوش خود زنان است تا با ت یاصل فهیوظ، نیب نیکه در ا شودمی جامعه احساس ياعضا یتمام يسو
 یورزش قهرمان زانیبانوان به برنامه ر یت در ورزش قهرمانالو مشک ازهایبه اثبات برسانند. شناخت ن شیپاز شیب طهیح نیخود را در ا

اجرا و  رقابلیغهاي برنامه لیو تحم یعمل ریغهاي يزیراثربخش داشته باشند و از برنامه يهایریگ میتا تصم کردکشور کمک خواهد
 زنان هرچه یورزش قهرمان یرشد و ترق ریمس، موقع و مناسب بههاي يگذارسرمایهو  يزیاست تا با برنامه ر دیکنند. ام اجتنابی رمنطقیغ
 .شودمی احساس نهیزم نیدر ا شتریبه مطالعات ب ازین، مرز و بوم نیا يبرا ینیبودن نقش زنان درافتخارآفر هموار شود. باتوجه به مهم شتریب

 

 تقدیر و تشکر

، ي انجام این تحقیق یاري رساندندما را در راستاصاحبان مشاغل که ها، باشگاهمدیران ، از کلیه متخصصان نگارندگان بر خود الزم می دانند
 .گرددمی تشکر و قدردانی

 
 

References 

 
Arian, E., Yousefi, B., & Eidi, H. (2018). Construction and Accreditation of Elite Athlete Support Women in 

Championship Sports(in persian). Sports Management, 10( 2), 257-271.  
Ball, K., Salmon, J., Giles-Corti, B., & Crawford, D. (2006). How can socio-economic differences in physical 

activity among women be explained? A qualitative study. Women & health, 43(1), 93-113.  
Benar, N., Ahmadi, N., & Karimi, F. (2013). [ A study of the problems of women's championship sports in 

Gilan province(in Persian)]. Journal of Human Resources Management in Sports.  
Binlot, A. (2018, August 28). Roger Federer on why he ditched nike for a $300 million niqlo deal. Forbes. 

Retrieved from s://www.forbes.com/sites/abinlot/2018/08/28/roger-federer-on-whyhe-ditched-nike-for-a-
300-million-uniqlo-deal/#3ce57e6764d.   

https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-
Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-
Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#:~:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com 

Company.)., T. N. ( 2018a). The rise of women’s sport: Identifying and maximizing the opportunity. Retrieved 
from https://www.nielsen.com/au/en/insights/reports/2018/the-rise-of-womenssports.html.   

Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory: Sage publications. 

Cunningham, G. B. (2003). Media coverage of women's sport: A new look at an old problem. Physical 
Educator, 60(2), 43.  

Dolles, H., Söderman, S., Morgan, A., Adair, D., Taylor, T., & Hermens, A. (2014). Sport sponsorship 
alliances: relationship management for shared value. Sport, Business and Management: An International 
Journal.  

Dolphin, R. R. (2003). Sponsorship: perspectives on its strategic role. Corporate Communications: An 
International Journal.  

Ehsani, M., Abudarda, Z., & Eghbali, M. (2008). [A Study of the Causes of Sponsors' Lack of Support for 
Isfahan Women's Professional Sports. Motor Sciences and Sports, 2 (12), 111-120(in Persian)].  

Fahy, J., Farrelly, F., & Quester, P. (2004). Competitive advantage through sponsorship: A conceptual model 
and research propositions. European journal of Marketing.  

https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+(%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C).&oq=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+(%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C).&aqs=chrome..69i57.1263j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%E2%80%8E%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-,%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%25A
https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+(%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C).&oq=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+(%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C).&aqs=chrome..69i57.1263j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%E2%80%8E%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-,%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%25A
https://scholar.google.com/scholar?cites=9459823632526806777&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=9459823632526806777&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.&oq=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1298j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%3A%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C,ir%20%E2%80%BA%20article
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.&oq=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57j0i22i30.1298j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%3A%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C,ir%20%E2%80%BA%20article
https://www.forbes.com/sites/abinlot/2018/08/28/roger-federer-on-why-he-ditched-nike-for-a-300-million-uniqlo-deal/
https://www.forbes.com/sites/abinlot/2018/08/28/roger-federer-on-why-he-ditched-nike-for-a-300-million-uniqlo-deal/
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.&oq=https%3A%2F%2F+nielsensports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FTrends-Breakfast.pdf.++&aqs=chrome..69i57j69i58.1191j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Nielsen%20Sports,https%3A//nielsensports.com
https://www.google.com/search?q=Company.).%2C+T.+N.+(+2018a).+The+rise+of+women%E2%80%99s+sport%3A+Identifying+and+maximizing+the+opportunity.+Retrieved+from&oq=Company.).%2C+T.+N.+(+2018a).+The+rise+of+women%E2%80%99s+sport%3A+Identifying+and+maximizing+the+opportunity.+Retrieved+from&aqs=chrome..69i57.1305j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=The%20Rise%20of%20Women%27s%20Sports%20%2D%20Identifying,https%3A//strivesponsorship.com%20%E2%80%BA
https://www.google.com/search?q=Company.).%2C+T.+N.+(+2018a).+The+rise+of+women%E2%80%99s+sport%3A+Identifying+and+maximizing+the+opportunity.+Retrieved+from&oq=Company.).%2C+T.+N.+(+2018a).+The+rise+of+women%E2%80%99s+sport%3A+Identifying+and+maximizing+the+opportunity.+Retrieved+from&aqs=chrome..69i57.1305j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=The%20Rise%20of%20Women%27s%20Sports%20%2D%20Identifying,https%3A//strivesponsorship.com%20%E2%80%BA
https://www.nielsen.com/au/en/insights/reports/2018/the-rise-of-womenssports.html
https://scholar.google.com/scholar?cites=10708596238900992197&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=10708596238900992197&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=2762621307395537089&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=2762621307395537089&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.google.com/search?q=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.&oq=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.+&aqs=chrome..69i57j69i60l2.1137j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Sport%20sponsorship%20alliances%3A%20relationship%20management%20for%20shared%20...,https%3A//ur.booksc.me%20%E2%80%BA%20book
https://www.google.com/search?q=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.&oq=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.+&aqs=chrome..69i57j69i60l2.1137j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Sport%20sponsorship%20alliances%3A%20relationship%20management%20for%20shared%20...,https%3A//ur.booksc.me%20%E2%80%BA%20book
https://www.google.com/search?q=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.&oq=Dolles%2C+H.%2C+S%C3%B6derman%2C+S.%2C+Morgan%2C+A.%2C+Adair%2C+D.%2C+Taylor%2C+T.%2C+%26+Hermens%2C+A.+(2014).+Sport+sponsorship+alliances%3A+relationship+management+for+shared+value.+Sport%2C+Business+and+Management%3A+An+International+Journal.+&aqs=chrome..69i57j69i60l2.1137j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Sport%20sponsorship%20alliances%3A%20relationship%20management%20for%20shared%20...,https%3A//ur.booksc.me%20%E2%80%BA%20book
https://scholar.google.com/scholar?cites=15703059882921940450&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=15703059882921940450&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.google.com/search?q=%5B%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.&oq=%5B%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57.1349j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%84%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7,http%3A//ensani.ir%20%E2%80%BA%20article
https://www.google.com/search?q=%5B%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.&oq=%5B%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57.1349j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%84%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7,http%3A//ensani.ir%20%E2%80%BA%20article
https://scholar.google.com/scholar?cites=5071663791265026662&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=5071663791265026662&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en


گوي مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران  291                                                                               تدوین ال

 

Firoozabadi, A. G., Kashkar, S., & Kargar, G. ( 2020). [ Objectives, bottlenecks and chievements of public 
and private banks' financial support of the country's sports. Journal of Sports Management., 12 (2), 333- 
347 (inprsian)].  

Garry, T., Broderick, A. J., & Lahiffe, K. (2008). Tribal motivation in sponsorship and its influence on sponsor 
relationship development and corporate identity. Journal of Marketing Management, 24(9-10), 959-977.  

Gwinner, K. P., & Eaton, J. (1999). Building brand image through event sponsorship: The role of image 
transfer. Journal of advertising, 28(4), 47-57.  

Inc, P. A. ((2017, April 18)). Avon paves the way for a new era in Women’s Football. Retrieved from 
https://www.avonworldwide.com/news/index-php-s-10922-item-126407.html.   

Jamaat, K., & Ehsani, M. (2011(in Persian)]). [Direct and indirect goals of financial support for sports in Iran. 
Sports Management Studies (Physical Education Research Institute), 10.  

Johnston, M. A., & Paulsen, N. (2014). Rules of engagement: A discrete choice analysis of sponsorship 
decision making. Journal of Marketing Management, 30(7-8), 634-663.  

Keshavarz, L., Jahromi, A. F. M., & FFaraziani. (2014(in Persian)]). [Presenting a model of factors attracting 
private sector investment in championship sports in Iran.  

Kim, J.-W. (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study. Journal of Management and 
Marketing Research, 5, 1.  

Koivula, N. (1999). Gender stereotyping in televised media sport coverage. Sex roles, 41(7), 589-604.  
Lagae, W. (2005). Sports sponsorship and marketing communications: A European perspective: Pearson 

Education. 
Levin, A. M., Beasley, F., & Gamble, T. (2004). Brand loyalty of NASCAR fans towards sponsors: The impact 

of fan identification. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.  
Levin, A. M., Joiner, C., & Cameron, G. (2001). The impact of sports sponsorship on consumers' brand 

attitudes and recall: The case of NASCAR fans. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 23(2), 
23-31.  

Mazodier, M., & Rezaee, A. (2013). Are sponsorship announcements good news for the shareholders? 
Evidence from international stock exchanges. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(5), 586-
600.  

Morgan, A. (2019). An examination of women’s sport sponsorship: A case study of female Australian Rules 
football. Journal of Marketing Management, 35(17-18), 1644-1666.  

Oliver-Hoyo, M., & Allen, D. (2006). The Use of Triangulation Methods in Qualitative Educational Research. 
Journal of College Science Teaching, 35(4).  

Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health services research, 
34(5 Pt 2), 1189.  

Santomier, J. (2008). New media, branding and global sports sponsorship. International Journal of Sports 
Marketing and Sponsorship.  

Seguin, B. (2007). 'Sponsorship in the trenches': case study evidence of its legitimate place in the promotional 
mix. The Sport Journal, 10(1).  

Seguin, B., Parent, M. M., & O'Reilly, N. (2010). Corporate support: A corporate social responsibility 
alternative to traditional event sponsorship. International Journal of Sport Management and Marketing, 
7(3-4), 202-222.  

Shaw, S., & Amis, J. (2001). Image and investment: Sponsorship and women's sport. Journal of Sport 
Management, 15(3), 219-246.  

Smith, A. C., & Stewart, B. (2014). Introduction to sport marketing: Routledge. 
Ulmenstein, C. v., & Ruyter, K. (1995). Beyond demographics: Qualitative breakthroughs in South Africa. 

Focus versus nominal group interviews: A comparative analysis’, Marketing, Intelligence and Planning, 
14(6), 44-50.  

Vance, L., Raciti, M. M., & Lawley, M. (2016). Beyond brand exposure: Measuring the sponsorship halo 
effect. Measuring Business Excellence.  

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&oq=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&aqs=chrome..69i57.1146j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Search%20Results-,%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%25
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&oq=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&aqs=chrome..69i57.1146j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Search%20Results-,%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%25
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&oq=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C+%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.&aqs=chrome..69i57.1146j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Search%20Results-,%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%8C%20%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%25
https://scholar.google.com/scholar?cites=13810185927529324922&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=13810185927529324922&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=15547538619218057529&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=15547538619218057529&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.avonworldwide.com/news/index-php-s-10922-item-126407
https://www.avonworldwide.com/news/index-php-s-10922-item-126407.html
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.&oq=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57.1240j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%25
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.&oq=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.&aqs=chrome..69i57.1240j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%25
https://scholar.google.com/scholar?cites=11837711896041140453&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=11837711896041140453&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.google.com/search?q=Keshavarz%2C+L.%2C+Jahromi%2C+A.+F.+M.%2C+%26+FFaraziani.+(2014(in+Persian)%5D).+%5BPresenting+a+model+of+factors+attracting+private+sector+investment+in+championship+sports+in+Iran&oq=Keshavarz%2C+L.%2C+Jahromi%2C+A.+F.+M.%2C+%26+FFaraziani.+(2014(in+Persian)%5D).+%5BPresenting+a+model+of+factors+attracting+private+sector+investment+in+championship+sports+in+Iran&aqs=chrome..69i57j69i60.1352j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=A%20Model%20of%20Attracting,jsmd.guilan.ac.ir
https://www.google.com/search?q=Keshavarz%2C+L.%2C+Jahromi%2C+A.+F.+M.%2C+%26+FFaraziani.+(2014(in+Persian)%5D).+%5BPresenting+a+model+of+factors+attracting+private+sector+investment+in+championship+sports+in+Iran&oq=Keshavarz%2C+L.%2C+Jahromi%2C+A.+F.+M.%2C+%26+FFaraziani.+(2014(in+Persian)%5D).+%5BPresenting+a+model+of+factors+attracting+private+sector+investment+in+championship+sports+in+Iran&aqs=chrome..69i57j69i60.1352j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=A%20Model%20of%20Attracting,jsmd.guilan.ac.ir
https://scholar.google.com/scholar?cites=5221475622801811912&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=5221475622801811912&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=10325559456957119209&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=4935183436336799486&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=4935183436336799486&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=4259471370895696735&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=4259471370895696735&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=1248944839637111750&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=1248944839637111750&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=1248944839637111750&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=10305833767387664879&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=10305833767387664879&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=10305833767387664879&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=14190736165921530086&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=14190736165921530086&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=15106400184533238851&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=15106400184533238851&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?q=related:yA2OJYiuw9gJ:scholar.google.com/&scioq=Patton,+M.+Q.+(1999).+Enhancing+the+quality+and+credibility+of+qualitative+analysis.+Health+services+research,+34(5+Pt+2),+1189.&hl=en&as_sdt=0,5&as_yhi=2022
https://scholar.google.com/scholar?q=related:yA2OJYiuw9gJ:scholar.google.com/&scioq=Patton,+M.+Q.+(1999).+Enhancing+the+quality+and+credibility+of+qualitative+analysis.+Health+services+research,+34(5+Pt+2),+1189.&hl=en&as_sdt=0,5&as_yhi=2022
https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=wcob_fac
https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=wcob_fac
https://scholar.google.com/scholar?cites=5093728250364396678&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=5093728250364396678&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=16114989635942647486&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=16114989635942647486&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=16114989635942647486&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=6370193996723118649&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=6370193996723118649&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://www.google.com/search?q=Smith%2C+A.+C.%2C+%26+Stewart%2C+B.+(2014).+Introduction+to+sport+marketing%3A+Routledge.&oq=Smith%2C+A.+C.%2C+%26+Stewart%2C+B.+(2014).+Introduction+to+sport+marketing%3A+Routledge.&aqs=chrome..69i57j69i60.1253j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:%7E:text=Introduction%20to%20Sport%20Marketing%3A%20Second,https%3A//www.routledge.com
https://scholar.google.com/scholar?cites=1268315791545317666&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=1268315791545317666&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=1268315791545317666&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=6210971668650151326&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?cites=6210971668650151326&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en


ستان  ة، شمارچهاردهم  دورة ،مدیریت ورزشی                                                                                                                         292  1401دوم ، تاب

 

WorldFootballInside. (2017, September 22). . Real Madrid hits €70m with Emirates deal as revenue breaks 
records. Retrieved from http://www.insideworldfootball.com/2017/09/22/real-madrid-hits -e70m-
emirates-deal-revenue-breaks-records/.  

https://www.insideworldfootball.com/2017/09/22/real-madrid-hits-e70m-emirates-deal-revenue-breaks-records/
https://www.insideworldfootball.com/2017/09/22/real-madrid-hits-e70m-emirates-deal-revenue-breaks-records/
http://www.insideworldfootball.com/2017/09/22/real-madrid-hits

	 استناد: شمالی، سولماز؛ و کشکر، سارا (1401). تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران. نشريه مديريت ورزشي،(2)14، 273-292.
	یافتهها
	جدول 1. مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه
	جدول 2. کدهای ثانویه و مفاهیم
	شکل1. الگوی کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین

	بحث و نتیجهگیری
	تقدير و تشكر

