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87/4/8833 :تاریخ پذیرش مقاله                                                                                   
 

 گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت بررسی حاضر، پژوهش از هدف
 به که باشدمی کاربردی مطالعات نوع از و است، پیمایشی-توصیفی پژوهش این روش. باشدمی

 ملی مرکز و فدراسیون مسئوالن و مدیران را پژوهش آماریجامعه. استگرفته انجام میدانی شکل
نفر  172 تعداد به کشور پایه فوتبال برتر مربیان و برتر فوتبال مدارس مدیران ایران، فوتبال

 به نفر 112 تعداد مورگان از جدول استفاده با. دادند تشکیل ایران( فوتبال ملی مرکز آمار )براساس
 و ساختهمحقق پرسشنامه از پژوهش اطالعات آوریجمع برای. شدند انتخاب آمارینمونه عنوان
 رسید خبره متخصصان تأیید به پرسشنامه روایی که گردید، استفاده گرسروتز استاندارد لیستچک

 تحلیل و تجزیه منظور به. گردید تعیین 71/2 کرونباخ آلفای ضریب براساس نیز آن پایایی و
 اسمیرنوف،-کلموگروف استنباطی آمار هایآزمون و توصیفی آمار هایروش از پژوهش، هایداده

t نتایج پژوهش نشان . شد استفاده 221-اساسپیاس افزارنرم وسیله به فریدمن و اینمونه تک
 آموزش مربیان، دانش فوتبال، فدراسیون در گرسروتز ساختار شامل ها،مؤلفه تمامی در دهد کهمی

                                                           

1. Grassroots 

  )نویسنده مسئول( ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ورزشی، مدیریت ارشد کارشناس -2
E-mail: Rezakhojasteh@ut.ac.ir   

 تهران، تهران، ایران دانشگاه ورزشی، مدیریت دانشیار، -3

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ورزشی، مدیریت ،دانشیار -4
5. SPSS-22 
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 سازماندهی فوتبال، مدارس هایزیرساخت و امکانات مدیران، و مربیان یادگیری تجربه و
 گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال اهداف، به دستیابی و بازاریابی و مالی رویدادها،

 که داد نشان پژوهش هایمولفه بندیاولویت همچنین. باشدنمی برخوردار مطلوب وضعیت از
 بازاریابی و مالی مولفه به مربوط نیز رتبه ترین پایین و مربیان دانش مولفه به مربوط رتبه باالترین

ای آموزش الکترونیک، تصویب بودجههای اندازی فرصتسازی منشور گرسروتز، راهآماده لذا. بود
های های توسعه اماکن و تجهیزات گرسروتز، استفاده از کمکگذاری در طرحانحصاری، سرمایه

کاربردی  اقدامات مهمترین های فوتبال گرسروتز، ازحامیان مالی و ترویج فلسفه و فعالیت
 باشد.می
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 مقدمه
 مطرح دنیا اجتماعی هایپدیده مهمترین از یکی عنوان به همواره فوتبال اخیر هایسال طی در

 گرفته قرار کشورها اکثر توجه مورد مهیج و جذاب رشته این به عالقمندان کثرت دلیل به و بوده
 باعث المللبین جامعه بر تاثیر و اقتصادی و فرهنگی لحاظ از ورزش این ویژه شرایط .است

 به .باشند عالقمند آن به خاص صورت به نوجوانان و جوانان یعنی جامعه قشر مهمترین گردیده
 فوتبال خاص هایویژگی از جهان مختلف نقاط در جوانان جذب قدرت گفت، توانمی صراحت

 از یکی بنابراین. ندارد را توانایی این دیگری ورزش هیچ و است نهفته آن ذات در که باشدمی
 مشارکت برای هاییفرصت دادن فوتبال، بر حاکم نهادهای اصلی هایمسئولیت و هاماموریت

 خاص جغرافیایی مناطق برمبنای هاسازمان این. باشدمی فوتبال یافتهسازمان  رویدادهای در جوانان
 مختلف جنسیتی و سنی هایگروه برای را جوانان فوتبال رویدادهای ،(جهانی و ایقاره ملی،) خود

 هر اهداف مهمترین از یکی جوانان و پایه فوتبال همچنین توسعه .نمایندمی برگزار و طراحی
 هایمهارت با را دختران و پسران اینکه بر عالوه امر این. باشدمی جهان سطح در فدراسیونی

 درون که را تعهد و رقابت عادالنه، بازی احترام، دوستی، مانند هاییارزش سازد،می آشنا فوتبال
 (.2216 همکاران، و 1مرکانجیک) دهدمی تحویل جوانان به نهفته فوتبال مسابقات و تمرینات

 جهان در فوتبال آینده تضمین در که تاثیری بدلیل جوانان، و کودکان آموزش روی ویژه تمرکز
 سرگذشت بررسی با (.2216، 3بنزت و هاسلر) است برخوردار باالیی اهمیت از 2فیفا نزد دارد،

 فوتبال رشته اینکه به اعتقاد با جهان گوناگون نقاط فوتبال کاراناندردست گذشته، دوران در فوتبال
 برای. کردند راه آن در گذاردن قدم در سعی ندارد، آن علمی مسیر از گذر جز راهی کشور، هر در

 و بدواند ریشه فوتبالیست در نوجوانی دوران از باید زیبا فوتبال که شده آشکار خوبی به ایشان
 عوامل و شرایط تحت گروهی و فردی هایمهارت آموزش و بدنسازی تغذیه، تربیت، نحوه

 شد، پیگیری هااندیشه گونه این که کجا هر پذیرد، صورت شدهتجربه و علمی مطلوب
 مربیان و امکانات از گیریبهره با فوتبال مدارس مسلماً. گردید خلق پایدار هایموفقیت
 رضاسلطانی، و وحدانی) باشند داشته زمینه این در را مهمی نقش توانندمی باتجربه و کردهتحصیل

1372.) 
 گیرهمه همچنین و پایه هایرده در فوتبال هدفمند ارتقاء راستای در فوتبال جهانی فدراسیون 

 مدت بلند هدف. است نموده گرسروتز فوتبال برنامه طراحی به اقدام جهان سرتاسر در آن نمودن
 ستون سه از باشد. یکیمی سال 12 تا 6 سنین دختران و پسران پایدار توسعه از اطمینان برنامه، این

 بیانیه قلب در مفهوم این که باشد،می "بازی توسعه" خود ماموریت بیانیه اجرای در فیفا اصلی
 مردم از زیادی تعداد بوسیله فوتبال بدهید اجازه": است نهفته نیز گرسروتز فوتبال برنامه ماموریت

 کردن فراهم ورزش، در جدید بازیکنان جذب راه بهترین. بشود شناخته است ممکن که آنجا تا
 نژاد یا مذهب پوست، رنگ بدنی، وضعیت جنسیت، سن، به توجه بدون فوتبال به دسترسی

 گذاریاشتراک و تبادل حامی و باشدمی همه برای فوتبال معنی به گرسروتز فوتبال. "باشدمی
 فوتبال برخی برای. است فوتبال انگیزشگفت بازی از بردن لذت البته صد و انسانی هایارزش

                                                           

1. Mrkonjic 

2. FIFA 

3. Benezet and Hasler 
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 تمرینی دیگر برخی برای که حالی در است، متمرکز تفریحی هایفعالیت روی بر تنها گرسروتز
 .است مدرسه یا باشگاه یک چهارچوب در مسابقات و تمرینات همراه به ورزش، از یافتهسازمان

 ارتباطات،. باشند داشته تفریح باید کودکان همه، از مهمتر. است یادگیری روش بهترین کردن بازی
 در بازی طریق از یادگیری مفهوم. هستند گرسروتز فوتبال ضروری عناصر تفریح و تیمی روحیه
 ایجاد و جوانان به کمک برای ویژه رویکردی شود،می هدایت  1معلم-مربی یک بوسیله که حالی

 فوتبال، بازی فرصت هرکس به فیفا گرسروتز برنامه. است کرده طراحی آینده به متصل فرایندی
 کننده تکمیل تواندمی برنامه این همچنین. دهدمی ارائه خاصی زیرساخت به نیاز و تبعیض بدون

 گرسروتز هایبرنامه اکنون هم که باشد ملی هایفدراسیون و هاکنفدراسیون ابتکارات و هافعالیت
 در ذینفعان تمام مشارکت و هافدراسیون با نزدیک تعامل منظور به گرسروتز برنامه. دارند مصوب
دپارتمان ) است شده ترسیم( غیره و مدارس ها،انجمن دولتی،غیر هایسازمان ها،دولت) آموزش

 (.2216 ،2توسعه فنی و آموزشی فیفا
 که نمود اشاره مورد این به توانمی فوتبال جهانی فدراسیون نزد برنامه این اهمیت با رابطه در

 گرسروتز هایفعالیت و جوانان فوتبال در دالر میلیون 2/17 فیفا ،2216 تا 2211 هایسال بین
 یافت اختصاص جهان سراسر در گرسوتز آموزش به آن از درصد 23 که است، کرده گذاریسرمایه

 حاکم هایبخش شدن مدرن راستای در نیز انگلستان فوتبال اتحادیه(. 7221 ،3فیفا مالی گزارش)
 توجه مورد را تغییرات تحقق در کلیدی هایشاخص و اهداف شامل هابرنامه تمام ملی، ورزش بر

 فوتبال برنامه اختیار در را پوند میلیون 42 بر بالغ ایبودجه 2214 سال از و است داده قرار
 اندازچشم رکن سه از یکی همچنین(. 2216 ،4الیسن و هاوی) است داده قرار کشور این گرسروتز

 افزایش با تنها مهم این که است آسیا اول ورزش به فوتبال تبدیل نیز آسیا فوتبال کنفدراسیون
 شرکت ترغیب. شد خواهد حاصل عالقمندان موثرتر ترغیب بوسیله و سطوح همه در مشارکت
 اجتماعی بیشمار هایفرصت ساختن فراهم فوتبال، بازی به عالقمندان بیشتر تحریک کنندگان،

 ورزشی هم و آموزشی منظر از هم جوان افراد توسعه و سالم زندگی سبک از حمایت شدن،
 (.2217 ،1سوگیاما و راکسبورگ) هستند آسیا گرسروتز فوتبال برجسته و اصلی اهداف
 نشان «جوان بازیکنان میان حمایتی محیط ایجاد» عنوان با تحقیقی در( 2211) همکاران و 6الرسن
 که است هاییراهبرد اجرای و اتخاذ حامی گرسروتز برنامه که کنند درک باید مربیان که دادند
 و تمرینات شایسته مربیان بعالوه. انگیزدبرمی را بازیکنان بلندمدت مشارکت و لذت ذاتی، انگیزه

 احساس و کنند کسب ورزشی مثبت تجارب بازیکنان که دهندمی شکل صورتی به را مسابقات
 .باشند داشته انگیزه و حمایت

                                                           

1. Coach-educator 

2. FIFA Education and Technical Development Department 

3. Financial Report 2016  
می  17بحرین، در  منامه شهر فیفا، به صورت کتابچه در شصت و هفتمین کنگره فیفا در 2216مالی سال  گزارش-2

 ارائه شده است.  2217
4. Howie and Allison 

5. Roxburgh and Sugiyama 

6. Larsen 
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 دولت مشارکت بدون چین در گرسروتز فوتبال توسعه که داد نشان( 2216)1ییونگ تحقیق نتایج
 ضعیف جامعه مشارکت مبنای بر فوتبال فرهنگ هنوز کشور این در زیرا. باشدمی مشکل بسیار
 این در همچنین. شودمی سازماندهی گرسروتز سطح در رسمی طور به کمی رویدادهای و است

 .است شده تاکید محلی هایانجمن بین در فوتبال از ایپایه توسعه بر تحقیق
 در نوجوانان و جوانان گرسروتز فوتبال توسعه» عنوان با تحقیقی در ،(2216) الیسن و هاوی
 گرسروتز فوتبال موفقیت و ثبات برای گرسروتز اماکن توسعه که رسیدند نتیجه این به «انگلستان

 آن با است ممکن آینده در انگلستان گرسروتز فوتبال که است ایمسئله مهمترین و است حیاتی
 حال در جدید کاربردی هایبرنامه برای انگلستان فوتبال اتحادیه منظور همین به. باشد روروبه

 و جوی شرایط همه با سازگار مصنوعی هایچمن مانند ورزشی جدید اماکن ارتقای و توسعه
 گرسروتز پروژه 231 مجموع در پوند میلیون 2/44 حدود 2214 سال از مدرن، هایرختکن
 .است کرده گذاریسرمایه

 جوانان و نوجوانان گرسروتز فوتبال هایبرنامه که داد نشان( 2216)2گورمن تحقیق نتایج
 بازی. نمایدمی فراهم را آینده اساس و پایه همچنین و ایحرفه فوتبال برای است حیاتی جریانی

 و سازی تجاری توسعه در را مهمی نقش حمایت برای حامیان اشتیاق و جوان استعدادهای کردن
 .کندمی ایفا فوتبال سازی ای حرفه

 نشان ،«ژاپن در گرسروتز فوتبال توسعه» عنوان با تحقیقی در ،(2217) همکاران سوگیاما و
. است یافته توسعه کشور این در نیز گرسروتز فوتبال ژاپن در فوتبال محبوبیت افزایش با که دادند
 تمرکز فوتبال توسعه و ترویج اهمیت روی بر ژاپن فوتبال فدراسیون  ،2222 جهانی جام از پس
. کرد آغاز را ساله 12 تا 6 کودکان بویژه کودکان، فوتبال توسعه و ترویج هایبرنامه و نمود

 موفقی توسعه ژاپن گرسروتز فوتبال که دهندمی نشان خالصه طور به تحقیقات نتایج همچنین
 فوتبال اداری هایسازمان بوسیله مندنظام توسعه هایبرنامه حاصل موفقیت این که است داشته

 همکاری نیازمند گرسروتز با مرتبط ذینفعان تمامی و ژاپن فوتبال فدراسیون وجود این با. باشدمی
 میلیون 2 به فوتبال خانواده ارتقاء نهایت در و گرسروتز فوتبال بیشتر توسعه به دستیابی برای بیشتر

 .باشندمی 2232 سال تا نفر
 فوتبال به وافر توجه کشور، فوتبال اساسی و اصلی مشکالت از یکی گذشته هایسال در

 فوتبال مدارس حاضر حال در(. 1371 حمیدی،)است  بوده پایه فوتبال به توجهی کم و بزرگساالن
 استعدادهای پرورش و تربیت از غیر هدفی یا هستند مضیقه در امکانات لحاظ از اغلب کشورمان

 مدارس، این ساله چند فعالیت وجود با اکنون هم بود، این از غیر اگر که اندکرده ترسیم را فوتبال
 هایتیم بزرگ هایباشگاه در که داشتیم ملی و باشگاهی هایرده در قدرتمندی پایه هایتیم

 کسی کمتر بر امروزه این، بر عالوه(. 1322 همکاران، و عزیزی) کنند تغذیه نیز را بزرگساالن
 کامل توجه. دارد قرار پایه هایرده و جوانان دست در ایران فوتبال آینده موفقیت که است پوشیده

 آورد، همراه به را هاییموفقیت است ممکن مقطعی، صورت به کشور فوتبال بزرگساالن هایتیم به
 فوتبال پایه رده به اختصاصی دیدی بایستمی مدت دراز در موفقیت کسب به نیاز صورت در اما

 (.1371 همکاران، و عمادی) نمود اتخاذ کشور

                                                           

1. Yiyong 

2. Gorman 
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 نموده برنامه فوتبال گرسروتز اجرای به اقدام 1372 سال از فوتبال فدراسیون ایران کشور در
 از را خویش مجوز و تشکیل کشور سراسر در فوتبال مدرسه 1222 حدود حاضر حال در و است
 طور به کشور و هااستان ها،شهرستان در پایه فوتبال هایفستیوال. اندنموده اخذ فدراسیون این

 وجود این با اما. گرددمی برگزار دختران برای 1374 سال از و پسران برای 1372 سال از منظم
 برنامه براساس پایه فوتبال زمینه در که دهدمی نشان کشور داخل در گرفتهصورت تحقیقات نتایج

 کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت بررسی لذا. است شده انجام محدودی مطالعات گرسروتز فوتبال
 همچنین و نماید ارائه حوزه این در را جدیدی دیدگاه تواندمی گرسروتز فوتبال برنامه براساس

 با محقق حال .کند پیشنهاد کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت بهبود برای را مناسبی راهکارهای
 براساس کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت که است سوال این به پاسخ دنبال به تحقیق این انجام
 باشد؟می چگونه گرسروتز فوتبال برنامه

 
 شناسی پژوهشروش

 از و شده انجام میدانی صورت به که است پیمایشی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش
 مسئوالن و مدیران را پژوهش این آماریجامعه. باشدمی مطالعات کاربردی نوع از هدف نظر

 تعداد به کشور پایه فوتبال برتر مربیان و برتر مدارس مدیران فوتبال، ملی مرکز و فوتبال فدراسیون
 توجه با پژوهش آمارینمونه تعداد .دادند تشکیل( ایران فوتبال ملی مرکز آمار براساس) نفر 172

 و احتمالی غیر نوع از گیرینمونه روش و شد تعیین نفر 112 1مورگان گیرینمونه حجم جدول به
 .بود دسترس در

 پژوهش، اهداف براساس که بود ساختهمحقق ایپرسشنامه پژوهش این گیریاندازه ابزار
 و صوری روایی. شد تهیه زمینه این در خبره اساتید از گیریبهره و مدارک و اسناد بررسی

 از استفاده با نیز آن پایایی و رسید خبره متخصصان و اساتید از نفر 12 تایید به پرسشنامه محتوایی
 پنج طیف اساس بر پرسشنامه این که است توضیح به الزم. شد تعیین 71/2 2کرونباخ آلفای ضریب
 و( 1) ارزش کمترین مخالفم، کامال گزینه که صورت این به شد، گذاریارزش لیکرت ارزشی

 ساختار بررسی برای همچنین. دادند اختصاص خود به را( 1) ارزش بیشترین موافقم کامال
 فیفا گرسروتز معیارهای براساس گرسروتز استاندارد لیست چک از فوتبال فدراسیون در گرسروتز

 .شد استفاده است، شده تهیه 2217 سال در که آسیا فوتبال کنفدراسیون و
 افزار نرم از استفاده با و استنباطی و توصیفی شکل دو به شده آوریجمع هایداده

 همچنین و پژوهش متغیرهای توصیف جهت. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 223-اساسپیاس
 و فراوانی توزیع جداول توصیفی، آمار روش از فوتبال فدراسیون در گرسروتز ساختار بررسی
 آزمون از پژوهش این در پژوهشگر همچنین. شد استفاده معیار انحراف و میانگین فراوانی، درصد

  1تک t پارامتریک آزمون ها،داده توزیع بودن نرمال بررسی برای 4اسمیرنوف – کلموگروف
 گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت هایمولفه بررسی برای اینمونه

 .است کرده استفاده هامولفه این بندیاولویت برای 6فریدمن آزمون از و

                                                           
1. Morgan  
2. Cronbach's alpha 
3. SPSS-22 
4. Kolmogorov–Smirnov test 
5. One-Sample T Test 
6. Friedman test 
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 پژوهش هاییافته
لیست بررسی ساختار گرسروتز در فدراسیون فوتبال های حاصل از چکیافته 2و  1در جدول 

لیست توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا در قالب منشور گرسروتز آسیا آورده شده است. این چک
 برای بررسی وضعیت فوتبال پایه کشورهای عضو ارائه شده است.

 
 وتبالف ونیساختار گرسروتز در فدراس یبررس ستیحاصل از چک ل یهاافته: ی8جدول 

 وضعیت معیارها هابخش
 خیر بله

 مدیریت
  * فوتبال گرسروتز دارد؟آیا فدراسیون مدیر  1
 *  آیا مدیر گرسروتز تحت نظر مدیر فنی ملی کار می کند؟ 2
 *  اند؟آیا مدیران گرسروتز محلی و منطقه ای منصوب شده 3

 ساختار

  * ای برای فوتبال گرسروتز وجود دارد؟آیا در فدراسیون ساختار پایه 4

در فدراسیون موجود  آیا یک کمیته گرسروتز )دپارتمان گرسروتز( 1
 *  است؟

 *  ای موجود است؟آیا ساختار گرسروتز محلی یا منطقه 6

 ریزیبرنامه

 *  آیا در فدراسیون یک برنامه کتبی جامع گرسروتز وجود دارد؟ 7
 *  ارائه شده است؟ AFCآیا یک طرح گرسروتز به  2
 *  دارد؟ وجود بازیکن/ کودک از حفاظت کتبی برنامه آیا 7

 فدراسیون در گرسروتز توسعه برای مدت بلند استراتژیک برنامه آیا 12
 *  است؟ موجود

رویدادهای 
 گرسروتز

 *  دارد؟ وجود کودکان برای منظمی رویدادهای آیا 11

 هایبرنامه در( کودکان) کنندگان شرکت تعداد در رشد از شواهدی آیا 12
  * دارد؟ فدراسیون وجود گرسروتز

 *  است؟ تمرینی هایکارگاه و مسابقات شامل گرسروتز هایفستیوال آیا 13
  * کند؟ می سازماندهی را گرسروتز هفته یا روز یک فدراسیون آیا 14

 *  کند؟ ثبت را گرسروتز هایتیم تعداد دارد که وجود سیستمی آیا 11 نتایج

 مالی

  * دارد؟ وجود فدراسیون در گرسروتز برنامه برای ایبودجه آیا 16
 *  دارد؟ وجود فدراسیون در گرسروتز برنامه برای انحصاری ایبودجه آیا 17

 و اسپانسرها دولت، طرف از گرسروتز توسعه برای هاگذاریسرمایه آیا 12
 *  گیرد؟می انجام... 

توسعه 
اختصاصی و 

های پروژه
 اجتماعی

  * ...(و تمرینات و تجهیزات)  دارد؟ وجود ایمنی برای رهنمودهایی آیا 17

 را زندگی سبک و( سالمتی) بهداشت وجود دارد که هاییپروژه آیا 22
 *  کند؟می ترویج

 آموزش

  * دارد؟ وجود گرسروتز مدیران برای مقدماتی هایدوره/ هابرنامه آیا 21
  * دارد؟ وجود فدراسیون در گرسروتز مدیران استاندارد هایدوره آیا 22
  * دارد؟ وجود زنان برای مربیگری آموزش هایفرصت آیا 23

 مدیران برای فدراسیون الکترونیک بوسیله آموزش هایفرصت آیا 24
 *  طراحی شده است؟ گرسروتز

 مدیران و مربیان برای آموزشی هایدوره تعداد در رشد از شواهدی آیا 21
 *  دارد؟ وجود

 *  اند؟شده منصوب فدراسیون گرسروتز سفیران آیا 26 سفیران
 *  دارند؟ وجود زنان فوتبال برای و محلی گرسروتز سفیران آیا 27

 ارتباطات
 *  است؟ شده ترویج فدراسیون وبسایت در گرسروتز فوتبال آیا 22
 *  است؟ موجود فدراسیون وبسایت در گرسروتز بخش یک آیا 27
 *  شود؟می استفاده گرسروتز بازی ترویج برای اجتماعی هایرسانه از آیا 32
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 های مربوط به ساختار گرسروتز در فدراسیون فوتبال: خالصه یافته5جدول 
 درصد فراوانی 

 %32 7 معیارهای موجود در فدراسیون

 %72 21 معیارهای ناموجود در فدراسیون
 %122 32 جمع کل

 
 گرفته قرار بررسی مورد که معیاری 32 از که دادند نشان 2 و 1 جداول از حاصل هاییافته

 مطلوب و قبول قابل وضعیت از( درصد 32) مورد 7 در تنها فدراسیون گرسروتز ساختار است،
  مطلوبی ندارد. و قبول قابل وضعیت( درصد 72) مورد 21 در و است برخوردار

 
 رنوفیاسم -آزمون کلموگروف حینتا: 8جدول 

 
 توزیع بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف ـ کلموگروف آزمون از حاصل نتایج ،3 جدول در

 α=21/2 از بیشتر هالفهمؤ تمامی در معناداری سطوح اینکه به توجه با. است آمده پژوهش هایداده
 تحلیل برای بنابراین. شودمی تایید هالفهمؤ تمام در هاداده توزیع بودن نرمال فرض نتیجه در است،

 .است شده استفاده اینمونه تک t پارامتریک آزمون از پژوهش هایلفهمؤ استنباطی
 

 پژوهش یهامولفه تیوضع یبررس یبرا یاتک نمونه tآزمون  جینتا :4جدول 

 
میانگین 
 انحراف میانگین فرضی

سطح  t مقدار آزادی درجه معیار
 معناداری

 221/2 -77/1 117 62/2 63/2 3 مربیان دانش
 تجربه و آموزش

 مربیان یادگیری
 مدیران و

3 17/2 17/2 117 26/7- 221/2 

 و امکانات
 هایزیرساخت

 فوتبال مدارس
3 22/2 77/2 117 26/12- 221/2 

 سازماندهی
 221/2 -72/7 117 76/2 44/2 3 رویدادها

 221/2 -32/12 117 27/2 17/2 3 بازاریابی و مالی
 به دستیابی
 221/2 -11/12 117 62/2 22/2 3 اهداف

میانگین  
 انحراف میانگین فرضی

 معیار
 درجه
سطح  t مقدار آزادی

 معناداری
 221/2 -77/1 117 62/2 63/2 3 مربیان دانش
 تجربه و آموزش

 221/2 -26/7 117 17/2 17/2 3 مدیران و مربیان یادگیری

 و امکانات
 مدارس هایزیرساخت

 فوتبال
3 22/2 77/2 117 26/12- 221/2 

 221/2 -72/7 117 76/2 44/2 3 رویدادها سازماندهی
 221/2 -32/12 117 27/2 17/2 3 بازاریابی و مالی

 221/2 -11/12 117 62/2 22/2 3 اهداف به دستیابی
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 توسعه هایلفهمؤ وضعیت بررسی برای اینمونه تک t آزمون از حاصل نتایج 4 جدول در
 سطوح به توجه با. است شده داده نمایش گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال

 مقدار از که حاصله هایمیانگین همچنین و است α=21/2 از کمتر که آمده به دست معناداری
پژوهش  هایلفهمؤ تمامی در که گرفت نتیجه توانمی باشد،می ترکوچک( 3) فرضی میانگین
 .نیست برخوردار مطلوبی وضعیت از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال حاضر،

  
 پژوهش یهامولفه یبندتیاولو یبرا دمنیآزمون فر جینتا :2جدول 

 
 فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال توسعه وضعیت هایلفهمؤ بندیاولویت 1 جدول
 بیشترین با مربیان دانش مولفه آمده، به دست نتایج به توجه با. است داده نشان را گرسروتز
( 21/2) رتبه میانگین ترینکم با بازاریابی و مالی لفهمؤ و رتبه باالترین( 31/4) رتبه میانگین

 بین در بازاریابی و مالی لفهمؤ که است معنی بدان این. اندداده اختصاص خود به را رتبه ترینپایین
 .باشدمی برخوردار بهتری وضعیت از مربیان دانش لفهمؤ و ترضعیف وضعیت از هالفهمؤ تمامی

 
 گیرینتیجه و بحث

 ورزشی هایرشته پرطرفدارترین از یکی فوتبال اند که ورزشمطالعات مختلف نشان داده
 و پایه فوتبال همچنین توسعه .است جوانان و نوجوانان نونهاالن، ویژه به جامعه اقشار دربین

 اینکه بر عالوه امر این. باشدمی جهان سطح در فدراسیونی هر اهداف ترینمهم از یکی جوانان
 بازی احترام، دوستی، مانند هاییارزش سازد،می آشنا فوتبال هایمهارت با را دختران و پسران

 دهدمی تحویل جوانان به نهفته فوتبال مسابقات و تمرینات درون که را تعهد و رقابت عادالنه،
 و توسعه که دهدمی نشان نیز المللیبین تجارب و علمی هایداده (.2216 همکاران، و مرکانجیک)

 هایآموزش رهگذر از ای،جامعه هر در جهانی و ایقاره پرافتخار مدارج کسب و فوتبال ارتقای
 و فوتبال مدارس ریزیپی همچنین و نوجوانان و نونهاالن فوتبال از مدیریتی هایحمایت و علمی

 و مستعد کودکان ترقی مسیر ترسیم و طراحی کشور، ورزشی هایباشگاه پایه فوتبال هایآکادمی
لذا در پژوهش  (.1374 فوتبال، مدارس نامهآیین) گیردمی صورت آنان شکوفایی برای سازیزمینه

حاضر به بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز پرداخته شده 
سال را در بر  12تا  6سنی است، برنامه فوتبال گرسروتز فیفا پسران و دختران رده گفتنیاست. 

گیرد و هدف اصلی آن بازی و لذت بردن از فوتبال بدون هیچگونه محدودیتی در سرتاسر می
 (.2216فیفا،  آموزشی و فنی توسعه باشد )دپارتمانجهان می
 تنها فوتبال فدراسیون در گرسروتز ساختار که داد در این پژوهش نشان آمده به دست هاییافته

سطح  درجه آزادی خی دو میانگین رتبه  رتبه
 معناداری

 31/4 دانش مربیان 1

77/72 1 221/2 

آموزش و تجربه یادگیری مربیان  2
 21/4 و مدیران

 66/3 سازماندهی رویدادها 3
های مدارس امکانات و زیرساخت 4

 23/3 فوتبال

 71/2 دستیابی به اهداف 1
 21/2 مالی و بازاریابی 6
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( درصد 72)معیار  21 در که حالی در بود برخوردار مطلوب وضعیت از( درصد 32) معیار 7 در
 گرسروتز، ساختار و مدیریت هایبخش در .نبود برخوردار مطلوبی وضعیت از ساختار این دیگر

 و پایه فوتبال توسعه مسئول عنوان با که باشدمی گرسروتز مدیر دارای فوتبال فدراسیون
 ملی فنی مدیر فاقد فدراسیون اینکه بدلیل فرد این فعالیت اما کند،می فعالیت فوتبال هایآکادمی

 مدیر یک باید فدراسیون هر فیفا معیار براساس که صورتی در. نیست مدیرفنی نظر تحت باشد،می
 نظر تحت نیز گرسروتز مدیر و است فدراسیون فنی مسائل تمام مسئول که باشد داشته ملی فنی
بنابراین در فدراسیون فوتبال ایران نیز  .باشدمی گرسروتز فوتبال هایفعالیت مسئول مدیر، این

س دپارتمان فنی این فدراسیون به منظور نظارت بر أفنی مجرب و متخصص در رحضور یک مدیر
 باشد.امور فنی فوتبال کشور ضروری می

 هزار 122 بر بالغ و فوتبال مدرسه 1222 حدود از متشکل مطلوبی پایه ساختار رحاض حال در
 یا پنل نظر از فوتبال فدراسیون اما دارند، فعالیت کشور سطح در پسر و دختر شدهثبت آموز فوتبال
 اشاره باید رابطه همین در. باشدنمی خوردار بر قدرتمندی و مندنظام ساختار از گرسروتز کمیته
 اعضای گرسروتز، مدیر دپارتمان، رئیس نظیر اعضایی از باید گرسروتز پنل یا کمیته یک که نمود

 در باشد، شده تشکیل زنان فوتبال نمایندگان و ،اولیا مربیان، دولتی، مراجع نمایندگان فدراسیون،
 همچنین. نمایدمی فعالیت محدود اعضایی با ساختار این کشور، فوتبال فدراسیون در که صورتی
 و ندارد وجود گرسروتز بخش در اییافتهسازمان ساختار نیز محلی و ایمنطقه ساختارهای درباره

 هایکمیته رئیس به هاشهرستان یا استان سطح در گرسروتز هایفستیوال و هافعالیت مسئولیت تنها
 با رسدمی نظر به اما. است شده واگذار مربوطه هایهیئت فستیوال برگزاری مسئول و جوانان
 با گرسروتز ایمنطقه ساختارهای تشکیل لزوم باشدمی پهناور کشوری ایران کشور اینکه به توجه

 در( 2217) همکاران و سوگیاما رابطه همین در. است برخوردار باالیی اهمیت از ایمنطقه مدیران
 2 در که فوتبال هیئت 47 هایفعالیت را ژاپن گرسروتز فوتبال موفقیت دالیل از یکی خود پژوهش

 .کردند بیان ،کنندمی فعالیت منطقه
 در برنامه این اجرای از سال چند گذشت با نیز گرسروتز هایفعالیت ریزیبرنامه زمینه در
 داده تحویل آسیا فوتبال کنفدراسیون به فدراسیون توسط کاملی و جامع گرسروتز طرح هنوز کشور
 بر گرسروتز فوتبال توسعه مدت بلند و استراتژیک ریزیبرنامه اهمیت که حالی در است نشده
 در آسیایی کشورهای سایر طرف از گرفته صورت اقدامات به توجه با و نیست پوشیده کس هیچ
 پایه فوتبال برای را هاییماندگی عقب تواندمی زمینه این در تاخیر و کوتاهی هرگونه رابطه، این

 و1سان ،(1372) همکاران و زاده نصراهلل هایپژوهش نتایج راستا این در. آورد پدید کشور
 مدت بلند دیدگاه و ریزیبرنامه موضوع اهمیت بر همگی( 2214) 2تامپسون و( 2222) همکاران

 فدراسیون که شودمی بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد .دارند تاکید
 به اقدام گرسروتز، فوتبال زمینه در قدرتمند و مندنظام ساختاری سازماندهی منظوربه فوتبال
 فوتبال کنفدراسیون به نهایی تایید برای را خود طرح و نماید خود گرسروتز منشور سازیآماده
 باید شود، سازیآماده طرح این است ممکن که سطحی گرفتن نظر در بدون. بدهد تحویل آسیا

 طرح این تصویب و باشدمی اهمیت حائز بسیار کارآمد و کیفی طرحی سازیآماده که نمود توجه

                                                           

1. Sun 
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 .نمود خواهد فراهم ایران کشور در گرسروتز فوتبال هایفعالیت برای را هدفمند معیاری و پایه
 از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نشان پژوهش حاضر هاییافته

 برنامه در موفقیت اصلی ارکان از مربیان. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از مربیان دانش منظر
 ـ مربی عنوان با مربی از برنامه این در. دارند برنامه این اجرای در مهمی نقش و هستند گرسروتز

 نقش اینکه بر عالوه کند،می فعالیت کودکان فوتبال حیطه در که مربی یک یعنی شود،می یاد 1معلم
 یک وظایف همه از باالتر باید دارد عهده بر را فوتبال فنون و تکنیک مربی و دهنده تمرین یک

 از بیش اینرو از. نماید اجرا کودکان انسانی و اخالقی هایارزش تربیت در را آموزگار و معلم
 کودکان با کار عاشق کند،می فعالیت کودکان مربی عنوان به که فردی است، ضروری هرچیزی

 کار زمینه در کافی تجربه و آگاهی دانش، از باید مربی اشتیاق و عالقه این کنار در همچنین. باشد
 کودکان با کار و متفاوت هستند بزرگساالن با کودکان داشت، خاطربه باید .باشد بهرمند کودکان با

 نصرالهی و عزیزی هایپژوهش نتایج رابطه همین در. باشدمی خود خاص و پایه دانش نیازمند
 مربیان کمبود دادند، نشان( 1372) رضاسلطانی و وحدانی و( 1371) همکاران و گنجویی ،(1372)

 .باشدمی کشور پایه فوتبال مشکالت ترین مهم از یکی مجرب و متخصص
 هایمشخصه شناخت) کودکان دانش مهم، بخش سه از کودکان فوتبال تخصصی و پایه دانش

 دانش و سازماندهی، و آموزشی هایمهارت ،(ارتباطات و زبان روابط، رفتار، کودکان، عمومی رشد
 تشکیل( پایه هایبازی و تمرینات پایه، هایتکنیک کوچک، زمین هایبازی شناخت) پایه فوتبال

 دانش این از مطلوب ایپایه کسب لذا(. 2216 فیفا، آموزشی و فنی توسعه دپارتمان)است  شده
 تواندمی هاآن کاری پیشرفت برای ابزاری و است ضروری کودکان فوتبال در فعال مربیان برای
 .باشد

 فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نشان حاصل از پژوهش همچنین هاییافته
. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از مدیران و مربیان یادگیری تجربه و آموزش منظر از گرسروتز

 موفقیتی مدیران، و مربیان دانش و فنی سطح ارتقاء بدون کشور پایه فوتبال زمینه در تردید، بدون
 تجربه کسب و مناسب هایآموزش اهمیت به توجه بدون تر،واضح بیان به. گرددنمی حاصل

 کافی و الزم دانش از کشور پایه فوتبال مدیران و مربیان که داشت انتظار تواننمی کافی، یادگیری
 فوتبال کنفدراسیون و فیفا گفت، باید موضوع این اهمیت درک برای. باشند برخوردار حیطه این در

 برنامه آموزشی هایجنبه و دارند فراوانی تاکید مدیران و مربیان آموزش موضوع روی بر آسیا
 بر خود اصلی اهداف در فیفا. دانندمی برنامه این آمیزموفقیت اجرای برای پیشنیازی را گرسروتز
 هایدوره تعداد افزایش و استانداردها بهبود معلم، ـ مربی یک به تبدیل برای مربیان آموزش
 فوتبال کنفدراسیون همچنین(. 2216 فیفا، آموزشی و فنی توسعه دپارتمان) دارد تاکید آموزشی

. است نموده اشاره مدیران و مربیان آموزش بر مهم سطح سه در خود گرسروتز منشور در نیز آسیا
 هایدوره و( C درجه) ابتدایی درجه مربیگری هایکالس باید هافدراسیون سطح ترین پایین در

 سطوح در. نمایند برگزار مدیران و مربیان برای را سمینارها و هاکارگاه مانند مقدماتی آموزشی
 برای مربیگری آموزش هایفرصت و گرسروتز مدیران برای استاندارد هایدوره برگزاری بر میانی
 آموزش هایفرصت و ویژه آموزشی هایدوره بر نیز سطح باالترین در و شده، اشاره زنان
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 همکارن و1کاستیلو پژوهش بعالوه(. 2217راکسبورگ و سوگیاما، ) است شده تاکید الکترونیک
 و داد نشان اروپایی پروژه یک در را گرسروتز مربیان آموزش و سازیتوانمند اهمیت( 2211)

 داشتند زیادی رضایت سازیتوانمند هایبرنامه از مربیان که بود موضوع این بیانگر پژوهش نتایج
 در خود هایفعالیت و تمرینات در را شده کسب هایبرنامه که بودند نموده اشاره نکته این به و

 .بودند کرده اجرا قبولی قابل حد
 خود، گرسروتز برنامه اجرای در ایران فوتبال فدراسیون که دهدمی نشان شواهد رابطه، این در
 زمینه این در پایه فوتبال مدیران اهمیت نباید که حالی در دارد تاکید مربیان آموزش بر بیشتر

 هایدوره رسد برقراریبه نظر می راستا این در. شد غافل هاآن آموزش از و شود فراموش
 آموزشی دوره یک تمرکز شکبی. باشد راهگشا تواندمی پایه فوتبال مدیران آموزش استاندارد
 مقطعی و روزه یک نشست یا همایش یک از بیشتر بسیار آموزشی مسائل روی بر استاندارد

 به بیشتر دسترسی به توجه با همچنین. داشت خواهد مدیران آموزش در موثرتری نقش و باشدمی
راهکاری  تواندمی نیز الکترونیک آموزش هایفرصت اندازیراه اینترنتی، و الکترونیک منابع

 .باشد مدیران و مربیان فنی سطح ارتقاء و آگاهی افزایش کاربردی برای
 منظر از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نشان آمده به دست هاییافته
 22 دهه آغاز با. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از فوتبال مدارس هایزیرساخت و امکانات
 فوتبال آموزش در فوتبال مدارس نقش شهرها، بیشتر گسترش و جمعیت افزایش با و شمسی
 همواره که هاییچالش مهمترین از حال این با اما. دارد ادامه نیز امروز به تا و شد ترپررنگ کودکان

 فوتبال مدارس هایزیرساخت و امکانات است، بوده روبه رو آن با پایه فوتبال هاسال این طی در
 است داشته چشمگیری افزایش فوتبال مدارس و کودک آموزان فوتبال تعداد که طوری به. باشدمی
 نتایج .باشدنمی تناسب همین به فوتبال هایزمین ویژههب هازیرساخت و امکانات افزایش اما

 عنوان خود پژوهش در آنها باشد،می موضوع این با همسو( 1372) نصرالهی و عزیزی پژوهش
 و امکانات کمبود و فوتبال مدارس فضای حد از بیش شلوغی و تراکم والدین دیدگاه از که کردند

 نشان همچنین پژوهش، نتایج. باشدمی تهران شهر فوتبال مدارس نقایص و مشکالت از تجهیزات
 نیستند برخوردار کافی و ایمن استاندارد، امکانات و تجهیزات از فوتبال مدارس از بسیاری که داد
( 1372) رضاسلطانی و وحدانی ،(1372) همکار و ذاکریان هایپژوهش نتایج با نتایج این که

 و استعدادیابی موانع از را استاندارد و کافی تجهیزات و امکانات کمبود نیز ها آن و باشدمی همسو
 .برشمردند فوتبال مدارس مشکالت

 تواننمی و باشد بازیکنان تعداد و مهارت سن، با متناسب زمین اندازه باید گرسروتز فوتبال در
. داشت کودکان برای چشمگیری پیشرفت انتظار کودک زیاد تعداد با و استاندارد غیر زمین یک در
 برای بازی هایزمین تعداد افزایش و تجهیزات، و امکانات در گذاریسرمایه میزان افزایش لذا

 استاندارد، که کرد نشان خاطر باید و باشدمی ضروری گرسروتز برنامه اجرای در کودکان فوتبال
 این در. باشدمی گرسروتز برنامه اصلی الزامات از تجهیزات و امکانات این بودن روز به و ایمنی
 در هاوی که چرا. باشدمی همسو( 2216) الیسن و هاوی پژوهش با پژوهش این نتایج رابطه

 حیاتی گرسروتز فوتبال موفقیت و ثبات برای گرسروتز اماکن توسعه که داد نشان خود پژوهش
 روبه رو آن با است ممکن آینده در انگلستان گرسروتز فوتبال که است ایمسئله ترین مهم و است
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 و توسعه مانند هاییپروژه در عظیمی گذاریسرمایه انگلستان فوتبال اتحادیه رابطه همین در. باشد
با توجه به  .است داشته مجهز هایرختکن و مدرن مصنوعی هایچمن مانند جدید امکانات ارتقای

تری در رابطه با امکانات و گردد، نظارت و بازرسی سختگیرانهنتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می
آوردن امکانات و  های مدارس فوتبال صورت گیرد و تمامی این مدارس ملزم به فراهمزیرساخت

گذاری در باشند. همچنین از اهمیت سرمایهتجهیزات ایمن، استاندارد، مدرن و به تعداد کافی  
 های مربوط به اماکن و تجهیزات گرسروتز نیز نباید غافل شد.امکانات و پروژه

 منظر از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نتایج به دست آمده نشان
 با بخش این در حاضر پژوهش نتایج. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از رویدادها سازماندهی

 فوتبال فرهنگ هنوز چین کشور در داد نشان باشد، ییونگمی همسو( 2216) ییونگ پژوهش نتایج
 گرسروتز سطح در رسمی طور به کمی رویدادهای و است ضعیف گرسروتز برنامه مبنای بر

 سطح در یکبار سال هر را هاییفستیوال فوتبال در کشور ایران نیز فدراسیون .شود می سازماندهی
 پسران بخش در هم و دختران برای هم هافستیوال این که کندمی برگزار شهرستانی و استانی ملی،
 این به سال 12 تا 6 فوتبال بخش در فدراسیون اصلی هایفعالیت ترساده بیان به. گیردمی انجام

 نیاز آینده بازیکنان به کودک فوتبالیست یک تبدیل برای وجود این با اما .شودمی ختم هافستیوال
 و بچشند را فوتبال بازی طعم و لذت کودکان هاآن طریق از تا باشدمی بیشتری رویدادهای به

 رویدادهای برگزاری رسدمی نظر به. نمایند کسب خود فوتبالی غیر و فوتبالی آینده برای تجاربی
 منظم رویدادهای آسیا فوتبال کنفدراسیون نظر از. بدهد پاسخ نیاز این به بتواند سنین این در منظم
 و گنجویی هایپژوهش نتایج. بکشد طول ماه یک حداقل که است رویدادی کودکان برای

 برگزاری لزوم بر( 1372) همکاران و شاهسوند و ،(1371) همکاران و عزیزی ،(1371) همکاران
و 1هنریکسن همچنین. دارند تاکید مختلف سنی هایرده در کشوری لیگ منظم رویدادهای
 نخبه و موفقیت اوج به رسیدن برای مستعد افراد که دادند نشان خود پژوهش در( 2212)همکاران 

 بدو از فرصت و زمان این آغاز. هستند فرصت سال 12 و زمان ساعت هزار 12 نیازمند شدن
 تمرینی، جلسات شامل که است دوره این رویدادهای و فوتبال بازی در کودک مشارکت
 کنند درک باید ( مربیان2211بعالوه از نظر الرسن و همکاران ) .باشدمی هاتورنمنت و هافستیوال

 مشارکت و لذت ذاتی، انگیزه که است هاییاستراتژی اجرای و اتخاذ حامی گرسروتز برنامه که
 شکل صورتی به را مسابقات و تمرینات شایسته مربیان عالوههب. انگیزدبرمی را بازیکنان بلندمدت

 .باشند داشته انگیزه و حمایت احساس و کنند کسب ورزشی مثبت تجارب بازیکنان که دهندمی
شود فدراسیون مبادرت به برگزاری رویدادهای منظمی در این رده سنی نماید می توصیه بنابراین

 برگزار و طراحی فدراسیون بوسیله که رویدادهایی کنار در که حداقل بیش از یک ماه طول بکشد.
 مدارس داخل در غیررسمی رویدادهایی برگزاری به اقدام نیز گرسروتز مدیران و مربیان گردد،می

 باید نیز رویدادها این که شود فراموش نباید البته. نمایند فوتبال مدارس بین یا و خود فوتبال
 اطمینان کودکان سالمت و لذت ایمنی، از تا باشد گرسروتز استانداردهای و معیارها براساس
 .شود حاصل

 منظر از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نشان آمده به دست هاییافته
 منبع تنها که گفت توانمی حاضر حال در. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از بازاریابی و مالی
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 برنامه این رویدادهای برای فدراسیون محدود بودجه کشور، در گرسروتز فوتبال حامی مالی
 عملکرد و است گسترده و جامع طرحی گرسروتز فوتبال توسعه طرح که صورتی در. باشدمی

. باشدمی حیطه این در قبول قابل ایبودجه اختصاص و گذاریسرمایه نیازمند آن اثربخش و موفق
 منابع و دولت را کشور ورزش از مالی حمایت بیشتر که دارندمی بیان (2221) همکاران و1سگوئین

 از بسیاری در ورزش، در گذاریسرمایه برای دولت سرمایه کاهش بدلیل که دارند عهده بر دولتی
 هایفرصت مالی، حامیان کمک از استفاده رو این از. باشدنمی ورزشی نیازهای پاسخگوی موارد

 همچنین. دارد بسیار اهمیتی گرسروتز برنامه اجرای در خصوصی بخش گذاریسرمایه و بازاریابی
 تمایل کشور در که شده مشاهده باشد،می ایحرفه غیر فوتبالی گرسروتز فوتبال اینکه به توجه با

 دالیل از. باشدمی اندک بخش این در گذاریسرمایه و حمایت برای دارانسرمایه و مالی حامیان
 و ایرسانه پوشش از ایران کشور در گرسروتز فوتبال که گفت توانمی حمایت، عدم این مهم

 فدراسیون به متعلق وبسایت در شده مشاهده حتی که طوری به نیست برخوردار چندانی تبلیغاتی
 در پژوهش نتایج که گفت توانمی راستا همین در. است شده داده بخش این به اندکی پوشش نیز
 دستیابی عدم دادند نشان که باشدمی همسو( 1372) همکاران و صادقی پژوهش نتیجه با بخش این
 .داشت قرار پایه فوتبال از مالی حمایت عدم علل راس در تبلیغاتی و ایرسانه اهداف به

 به فوتبال صنعت در خصوصی هایشرکت گذاریسرمایه در مهم موضوع یک دیگر، طرفی از
 وقتی گذارانسرمایه معموال. است گذاریسرمایه از حاصل سود انتظار اصل مالی، حامی عنوان

 دادن قرار صورت در یابند اطمینان حدی تا که شوندمی صنعت یک در گذاریسرمایه به متقاعد
، 2هودا) برد خواهند سود انتخاب قابل هایگزینه سایر از بیشتر خاص بخش آن در خود سرمایه
 مربی یک. است مهم بسیار برنامه این نیاز مورد مالی منابع تامین در گرسروتز مربیان نقش(. 2222

 نقش حتی و بازاریابی معلمی، مانند مختلفی وظایف بلکه باشدنمی فوتبال مربی تنها گرسروتز
 از پایه هایدانش برخی با آشنایی نتیجه در. بگیرد عهده بر نیاز مورد مواقع در باید نیز را تدارکات
 در را اساسی نقش نیز مدیران همچنین. باشد مفید مربیان برای تواندمی مالی حمایت و بازاریابی
 و مالی بازارهای باید مالی، تامین مسئولیت قبول با مالی مدیران. نمایندمی ایفا مالی بازارهای
 مالی، بازارهای در مناسب مالی ابزارهای بکارگیری با تا بشناسند، را موجود مالی ابزارهای
 (.1374ترابی و همکاران، ) دهند قرار مدنظر را مالی تامین شیوه تریناقتصادی

 فوتبال بازاریابی بسته سازیآماده به باید بازاریابی زمینه در مهم و کاربردی اقدامات از
 این بر عالوه. نمود اشاره 3(VIK) نوع در ارزش مبادالتی هایبسته از استفاده همچنین و گرسروتز

 دادن با جدید مشتریان جذب ساده، بیان به بازاریابی اصلی اهداف که داشت نظر در باید موارد
رضایی، ) است هاآن رضایت جلب طریق از کنونی مشتریان رضایت حفظ و برتر هایارزش وعده
 همکاری و شوند گرفته نظر در ارزشمند دارایی یک عنوان به موجود حامیان باید بنابراین(. 1372

 همکاری ادامه برای تصمیم در عملکردی گزارش تهیه همچنین. بگیرد قرار اولویت در هاآن با
 مزایای و دارند اهمیت برنامه در که باشند داشته احساس حامیان اگر زیرا باشد،می موثر بسیار

  .شودمی بیشتر بدهند ادامه خود حمایت به اینکه احتمال کنند،می دریافت بسیاری

                                                           

1. Seguin, Teed and Reilly 

2. Huda 

3. VIK (value-in-kind) 
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 منظر از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور پایه فوتبال که داد نشان این پژوهش هاییافته
 ترینمهم از که گفت باید خالصه بطور. نیست برخوردار مطلوب وضعیت از اهداف به دستیابی

 در فوتبال در مشارکت میزان یعنی. باشدمی "همه برای فوتبال"گرسروتز،  فوتبال فلسفه هایپیام
 داوطلبان، ،اولیا مربیان، بازیکنان، شامل برنامه این ذینفعان تمامی و یابد افزایش باید سطوح تمام

 باید هاشرکت و حامیان دولتی، غیر هایسازمان دولتی، هایسازمان فدراسیون، اعضای مدیران،
 مسئولیت حاضر حال در وجود این با. باشند داشته گرسروتز فوتبال حیطه در فعال مشارکتی

 است درست حال این با. است گرفته قرار فوتبال فدراسیون دوش بر تنها گرسروتز فوتبال توسعه
 از نباید اما باشدمی کشور در برنامه این و رشته این اصلی مسئول و متولی فوتبال فدراسیون که

 در گرسروتز فوتبال توسعه. شد غافل برنامه این عالی پیشبرد در ذینفعان تمامی مشارکت نقش
 کودکان آینده قبال در و درک را اهمیت این افراد یهمه باید که است جمعی مسئولیتی کشور

 در بلکه نیست فوتبال آینده جامعه ساخت تنها گرسروتز هدف زیرا. نمایند مسئولیت احساس
 آینده برای واال هایانسان ساخت و انسانی، و اجتماعی اخالقی، هایارزش ترویج اول وهله

 مقاله در( 2216) همکاران و مرکانجیک رابطه همین در. است برخوردار اهمیت از ورزش و جامعه
 فیفا، مسئولیت نباید تنها پایه فوتبال رویدادهای منظم سازماندهی که داشتند عنوان خود

 همکاری، باید ذینفعان تمامی زمینه این در بلکه باشد حاکم فوتبالی نهادهای یا ها،کنفدراسیون
برای دستیابی بیشتر به اهداف  .هستند ذیحق جوانان و کودکان آینده در که نمایند اذعان و درک

های فدراسیون فوتبال ای و تبلیغاتی فعالیتگردد که در بخش رسانهبرنامه گرسروتز پیشنهاد می
ای شود و فلسفه های ترویجی توجه ویژهافزایش یابد. در این رابطه نیاز است تا به فعالیت

تلویزیون و وبسایت فدراسیون  های جمعی مانندهای آن به خوبی در رسانهگرسروتز و فعالیت
ترین اقدامات در این زمینه، اختصاص بخشی از وبسایت توان گفت از ابتداییترویج گردد. می

 باشد.های فوتبال گرسروتز میفدراسیون به فعالیت
 پایه فوتبال که نمود گیرینتیجه توانمی کلی بطور حاضر، پژوهش نتایج استناد به پایان در
همانگونه که  .باشدنمی برخوردار مطلوبی وضعیت از گرسروتز فوتبال برنامه براساس کشور
 یادگیری تجربه و آموزش اول، رتبه مربیان دانش مولفه ترتیب به های این پژوهش نشان داد،یافته

 مدارس هایزیرساخت و امکانات سوم، رتبه رویدادها سازماندهی دوم، رتبه مدیران و مربیان
 خود به را ششم رتبه بازاریابی و مالی و پنجم، رتبه اهداف به دستیابی چهارم، رتبه فوتبال

 از اهداف به دستیابی و بازاریابی، و مالی هایمولفه است که معنی بدان این. اندداده اختصاص
 معطوف مولفه دو این به ایویژه تمرکز و توجه ابتدا باید و باشندمی برخوردار وضعیت بدترین

 در موفقیت زیرا شد، غافل نباید نیز هامولفه دیگر اهمیت از موضوع این کنار در همچنین. شود
های این پژوهش بنابراین با توجه به یافته .باشدمی هابخش و هامولفه تمامی از برآیندی برنامه این

در زمینه  مند و قدرتمندشود که فدراسیون فوتبال به منظور سازماندهی ساختاری نظامپیشنهاد می
سازی منشور گرسروتز خود نماید و طرح خود را برای تایید نهایی فوتبال گرسروتز، اقدام به آماده

گردد که این فدراسیون در کنار به کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل بدهد. بعالوه پیشنهاد می
یز برای مدیران های استانداردی را نها و کالسافزایی مربیان گرسروتز، دورههای دانشکالس

های آموزش اندازی فرصتگرسروتز )مدیران مدارس فوتبال( طراحی و برگزار نماید. همچنین راه
تواند در افزایش آگاهی و دانش مربیان و مدیران موثر واقع شود. در رابطه با الکترونیک نیز می

تر و ازرسی دقیقرسد باید نظارت و بهای مدارس فوتبال نیز به نظر میامکانات و زیرساخت
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تری از طرف فدراسیون فوتبال صورت گیرد و تمامی مدارس فوتبال ملزم به فراهم سختگیرانه
آوردن امکانات و تجهیزات ایمن، استاندارد، مدرن و به تعداد کافی باشند. همچنین از اهمیت 

باید غافل شد. های مربوط به امکانات و تجهیزات فوتبال گرسروتز نیز نگذاری در پروژهسرمایه
ای گردد که فدراسیون فوتبال برای تامین مالی مطلوب این برنامه، بودجهبنابراین پیشنهاد می

گذاران بخش خصوصی انحصاری را فراهم نماید. در این رابطه باید به نقش حامیان مالی و سرمایه
(، VIKرزش در نوع )های اهای بازاریابی، بستهتوجه بیشتری نمود. به همین منظور، تهیه بسته

باشد. از طرفی به منظور دستیابی ها ضروری میتمدید قرارداد حامیان موجود و جلب رضایت آن
های فدراسیون ای و تبلیغاتی فعالیتشود که در بخش رسانهبیشتر به اهداف گرسروتز پیشنهاد می

نهایت در زمینه سازماندهی های ترویجی معطوف گردد. در ای به فعالیتافزایش یابد و توجه ویژه
شود که فدراسیون مبادرت به برگزاری رویدادهای منظمی رویدادهای گرسروتز نیز پیشنهاد می

نماید که حداقل بیش از یک ماه طول بکشد. همچنین در کنار فدراسیون فوتبال، مربیان و مدیران 
یح بیشتر را داخل مدارس های بازی و تفرمدارس فوتبال نیز باید رویدادهای گرسروتز و فرصت

 فوتبال فراهم آورند.
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