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 ، توجه بهالمللیبین حضور آنان در رویدادهای ملی و و گسترشاهمیت و ضرورت ورزش بانوان  
ترین اصل در جذب حامیان مالی را ناگزیر می سازد. هدف از این بازاریابی ورزشی به عنوان مهم

حاضر از نوع  پژوهش. می باشدای زنان ایران پژوهش، شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه
ا، از هآوری داده. برای جمعه استای انجام گرفتکاربردی، با روش کیفی و بر مبنای نظریه زمینه

نظران ورزش آماری پژوهش را مدیران و صاحب ةمصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامع
 هشپژودر این  شود کهکشور تشکیل می دادند. حجم نمونه در این رویکرد در حین کار مشخص می

افزار مکس ها از نرمکدگذاری و تحلیل داده ةمصاحبه انجام گرفت. برای انجام سه مرحل 14تعداد 
نهایت مفهوم اصلی شناسایی گردید که در 11کد باز و  122استفاده شد. تعداد  3/12کیو دا پرو نسخه 

متی، های حکوجتماعی، اندیشها -بندی شدند. این مقوالت شامل موانع فرهنگیمقوله کلی طبقه 6در 
ای و ضعف در سیستم قانونی و عرفی، موانع مدیریتی و سازمانی، پوشش رسانه -موانع حقوقی

که استفاده از الگوی بازاریابی علمی  می دهدکارهای ارائه شده نشان . راهمی باشدبازاریابی ورزش 
 رسد. ر الزم به نظر میای زنان کشوو تخصصی بومی شده و متناسب با محیط ورزش حرفه

ای زنان، شناسایی موانع و ورزش زنان بازاریابی ورزشی، بازاریابی ورزش حرفه واژگان کلیدی:
 مسلمان.
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 مقدمه
 ،دانندکنندگان میامروزه فعالیت های ورزشی را عاملی برای پیشرفت و توسعه جوامع و شرکت

شرکت در فعالیت های  با مردان برایعدالتی زنان حق و حقوق یکسانی گونه بیپس بدون هیچ
های جنسیتی اما زنان ورزشکار در سراسر جهان با مشکالت متعددی از نابرابری ورزشی دارند،

مان ن در کشورهای مسلکنندگان ورزشکار زها و تبعیض برای شرکتمواجه هستند که این نابرابری
عالیت های بدنی نقش بسیار مهمی . بدون شک ورزش و ف(2216، 1، خان و خانبی بیبیشتر است )

کند. از محبوبیت قایقرانی و فوتیال در در زندگی زنان و دختران در کشورهای مسلمان بازی می
ایران گرفته تا دو و میدانی در کویت، بحرین و مراکش و بسکتبال در عربستان سعودی. به علت 

دسترس برای شرکت زنان در ل های قابمحدودیت در فرصت شرعی، -های قانونیممنوعیت
های متفاوت در ادیان مختلف، موانع اقتصادی و های جنسیتی، نابرابریتفاوتهای ورزشی، رقابت

داد تعها های حکومتها و برنامهاجتماعی، کمبود زیربناهای مناسب و اجرا و انجام نامناسب سیاست
شتر ها بیاین ممنوعیت. رزش هستندکمی از زنان قادر به شرکت پرشور و نشاط در سطوح باالی و

دانند )قریشی های اسالمی میاحترامی به آموزهریشه در باورهای مذهبی دارند و عدم رعایت آن را بی
زن و مرد در (. اگر چه ترویج کیفیت سالمتی و زندگی سالم برای هر دو جنس 2211، 2و قوری

حضور را رعایت موازین تعیین شده از طرف اما رهبران دینی شرط  ،کید استجوامع اسالمی مورد تأ
دانند. حتی در بعضی از کشورها تماشای رقابت های ورزشی برای زنان ممنوع و آنان را از آنان می

در کشوری مثل عربستان (. 2211کنند )قریشی و قوری، المللی منع میشرکت در رقابت های بین
تعداد محدود مراکز تندرستی ، مدارس دخترانهسعودی عواملی مثل منع اجرای درس تربیت در اکثر 

و تناسب اندام، رواج تفکر ماندن زنان در منزل و داشتن زندگی منفعل باعث  المتیو باشگاه های س
ر دنیا گیرترین قوانین را دایجاد سبک زندگی ناسالم در بین زنان شده است. عربستان سعودی سخت

های های عمومی را ندارند و سیاستورزش در مکانزنان اجازه ست. نسبت به ورزش زنان دارا
هایی را برای پوشش آنان مشخص کرده است. برای مثال تعداد معدودی گیریدینی و مذهبی سخت

ر مبنای ب بایددهند. این حضور از زنان به باشگاه های بدنسازی رفته و فعالیت های بدنی را انجام می
کنان در جایی که کلیه کار الًذیرفته شده در جامعه باشد. مثرعایت فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی پ

این باشگاه ها زن بوده و مربی آنان نیز زن باشد. همچنین آنان موظف هستند برای حضور در این 
باشگاه ها و انجام فعالیت های بدنی از همسر خود اجازه داشته باشند، حضور یافتن آنان در این 

وجود بیاورد که هیچکدام از وظایف همسرداری ه ی این اطمینان را بهای بسته ورزشی بایستمکان
البته قوانینی برای تغییر  (.2211، 3، الصالحسئوک ،التهف )آنان قربانی فعالیت های بدنی آنان نشود 

در حال بررسی و رو و پس از حضور محمد بن سلمان ولیعهد این کشور  2213از سال این شرایط 
 1116های المپیک در بازی. اما به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده است ،به سوی بهبودی است

 12اما پس از گذشت  ند،کشور مسلمان حاضر نشدن حتی یک زن به این رویدادها بفرست 26اتالنتا 
کشور تقلیل پیدا کرد )عربستان سعودی، قطر و  3کشور به  26سال موقعیت فرق کرد و تعداد این 

انداز نفرستادند. چشم 2223های پکن ی بودند که زنان ورزشکار خود را به بازیبرونئی کشورهای
لندن رکورد خورد، وقتی که همه کشورهای مسلمان  2212مهم بعدی تاریخ ورزش زنان در المپیک 
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(. داستان حضور زنان 2214، 1حداقل یک زن را به رقابت ها اعزام کردند. )مروات و همکاران
با وجود کمبودها و موانع، زنان و  دررویدادهای بین المللی خیلی قدیمی نیستورزشکار مسلمان 

المللی به ثبت رسانده و موفق به مسلمان رکوردهای باشکوهی را با عملکرد خود در مسابقات بین
های جهانی، های طال، نقره و برنزدر رویدادهای ورزشی بین المللی مثل المپیک، لیگکسب مدال

آمیز زنان مسلمان در بیشتر رشته های ورزشی مثل اند. حضور موفقیتیایی و غیره شدههایی آسبازی
ن ادعا های رزمی، شنا و  قایقرانی گواه ایفوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال، کریکت، کبدی، ورزش

ای محبوبیت طور فزایندهه ورزش زنان ب ،های اخیردر طول دهه (.2214است )مروت و همکاران، 
 2)امکا افته و تعداد زنان ورزشکار شرکت کننده در رویدادهای ورزشی همواره در حال رشد استی

ل های ورزشی مثدر جوامع چند قومیتی مانند انگلستان و استرالیا اکثر سازمان(. 2221و همکاران، 
AFL،3 ان زنبه دنبال این بودند که  لندن 2212المپیک  هایبازی انجمن بین المللی کریکت و

های چند ملیتی را در دهند تا از این طریق، طیفی از همگنی التمسلمان بیشتری را در این امر دخ
های تحمیل شده محدودیت« از فرار» ای برایبه عنوان وسیلهزنان مسلمان آنان از ورزش  برگیرند.
(. پرونده 2212، 4د )شرگلدکننمحدودیت در جوامع اسالمی یاد میاین  «رپیروزی ب»و بر زنان 
 تریو در حالی بسته شد که افزایش حضور زنان محجبه ورزشکار در این مسابقا 2216المپیک 

 و «واشنگتن پست»ها مانند به طوری که بسیاری از رسانه نسبت به ادوار گذشته محسوس بود؛
نه ورزش )رسا نامید« المپیک حجاب»آن را « الجزیره»به این موضوع پرداختند و حتی « الجزیره»

گذاری و  توجه ویژه کشورهای مختلف به ورزش سرمایه این موضوع  بیانگر (،1316زنان ایران، 
 زنان نسبت به گذشته می باشد. 

گردد و ای به عنوان نمادی از قدرت یک کشور محسوب میدر ورزش حرفه امروزه پیشرفت
زنان در ای حرفهورزش اشد. بای میبدون شک بازاریابی ورزشی، ضامن بقا و رشد ورزش حرفه

و بسیاری از کشورهای اسالمی، به دلیل محرومیت از تبلیغات به عنوان عامل مهم در جذب  ایران
ویژه از جانب دولت نیازمند های کمکی بهرزش به بودجههای وحامی، بسیار بیشتر از سایر بخش

 شفافآن،  حقوقی حاکم بردر بحث ورزش بانوان و شرایط (. 1337)احسانی و همکاران، است
 نبودن جایگاه ورزش بانوان در میان ادارات ورزش و جوانان و نیز بها نبودن وظایف و مشخص

جریان پیشرفت  کندی باعث مالی حامیان حمایت نکردن و ژه بانوانهای ورزشی ویندادن به مکان
مچون منبعی برای علمای تعلیم و تربیت هنوز به ورزش ه ، همچنیندر ورزش بانوان شده است

ای که از ورزش رقابتی موجود بنابراین، تصویر ذهنی فرساینده .نگرندهای مردانه میایفای نقش
)پورگچی، شده برای زنان سازش و هماهنگی ندارد  وجه با الگوی اجتماعی ترسیمهیچ است، به
ای و وجود حرفه علیرغم پای گذاشتن ورزش کشور به عرصه(. 1316شتاب بوشهری،  نژاد وحیدری
داخلی های پژوهشکنند، نتایج های بزرگی که بودجه زیادی را صرف تبلیغات و بازاریابی میشرکت

گذاری در ورزش و به خصوص های محدودی حاضر به سرمایهبیانگر این واقعیت است که شرکت
 را فراهم ساختهوابستگی شدید ورزش بانوان به دولت شرایطی  (.2227د )الهی، ورزش بانوان هستن

ای در این زمینه است تا با مطالعه که نیازمند همکاری محققان، متخصصان ومدیران با تجربه حرفه
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کشور، این بخش با مدیریتی علمی و صحیح اداره  زنانو تحلیل پیچیدگی حاکم بر بازار ورزش 
ایران با آن دست به ای در یکی از مشکالتی که ورزش حرفه (.1311)نجف زاده و همکاران،  شود

 ایدبوالن ورزش کشور ئگریبان است مشکالت مرتبط با بازاریابی ورزش است و مدیران و مس
توجهی به آن، ورزش چرا که در صورت بی های علمی و کاربردی ارائه دهند،حلپیرامون آن راه

ینی و نادریان، یافت )سلیمی، حس ای در ایران به دلیل عدم توان رقابت روند نزولی خواهدحرفه
شوند که تا حدی گذاری در یک صنعت میگذاران وقتی متقاعد به سرمایهمعموالً سرمایه(. 1314

های قابل اطمینان یابند در صورت قرار دادن سرمایه خود در آن بخش خاص بیش از سایر گزینه
 مطمئنانتخاب سود خواهند برد و این وظیفه صاحبان صنعت ورزش است که شرایط و فضای 

)قاسمی،  خوبی صورت پذیرد گذاری در ورزش بهتا جذب سرمایه اقتصادی را فراهم کنند
 به خود هایپروژه و هابرنامه پیشبرد برای ورزشی (. هر سازمان1314ترکفر،  پور وجوادی
گذاری در جهت به حداکثر حامیان مالی و اسپانسرشیپ را یک سرمایهدارد.  نیاز مالی هایحمایت

دانند. در وضعیت کنونی برای توسعه ورزش بانوان عامل ها میرساندن توانایی بازاریابی شرکت
به دلیل نبود  ایراناما در  ،عامل شناخته شده است ترینبه عنوان مهم حامی مالیحامیان مالی و 

سد ر به نظر می .کنندحمایت نمی این بخشاز ورزش  حامی مالی زنانپوشش تلویزیونی مسابقات 
های حاضر در لیگ ایران به این دلیل باشد که از ورزش بانوان و تیم حامی مالیدلیل عدم حمایت 

به اهداف خود یعنی افزایش فروش کاال و خدمات، ایجاد تصویر مناسب از  حامی مالیهای شرکت
وجه . با تشوندنائل نمیها و گسترش میزان فروش شرکت در اذهان عمومی، رقابت با سایر شرکت
 کارهاییهای ورزشی باید به فکر ایجاد و توسعه راهبه اهمیت و نقش حمایت حامیان مالی سازمان

(. 1311زاده و همکاران، )نجف های ورزشی بانوان باشندبرای جلب حمایت حامیان مالی برای تیم
منبع درآمد،  کعنوان ی به صنعت ی رتبه بخشبه بازاریابی ورزشی در بین مدیران عالنداشتن اعتقاد 

ذاری گهای صنعتی، عدم همسویی سرمایهویژه به ورزش در کنار سایر بخشتوجهی یا کمتوجه بی
ای کشور، عدم وجود قوانین اقتصادی مناسب جهت تشویق های توسعهدر ورزش با سیاست

گذاری در ورزش و عدم امکان تشخیص دقیق میزان سود گذاران بخش صنعتی در سرمایهسرمایه
ها از دیگر موانع موجود در ورزش ایران و عملکرد رسانهگذاران بازاریابی ورزشی برای سرمایه

  (.1314)سلیمی و همکاران،  باشدمی
نگاهی به رویکرد بازاریابی »(، نیز در پژوهش خود با عنوان 2217) 1لی، نصبیت، برادرز و فولر 

های جنسیتی در ورزش به این نتیجه رسیدند که همچنان تبعیض ،«ورزشکاران زن در هنرهای رزمی
ای کمتر و تبلیغات ناچیز به عنوان دو عامل زنان وجود دارد و بخشی مهمی از آن به پوشش رسانه

ها خارجی انجام شده مرتبط با موضوع گردد. در دیگر پژوهشمهم در ترویج ورزش زنان برمی
(، موقعیت زنان در 2211 2ع رهبری در ورزش زنان )بوزوویس،ورزش زنان به موانعی مانند موان

ای، فقر دانشی جامعه مسلمان نسبت (، موانعی مانند پوشش کم رسانه2217، 3صنعت ورزش )والن
اجتماعی که در نتیجه  -ورزش زنان، مردانه خواندن ماهیت ورزش و عدم آگاهی از فواید اقتصادی

(. و 2211، 4شی را به دنبال دارد اشاره شد )آبیشا و وینسنتحضور کمتر زنان در فعالیت های ورز
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رزشی های وهای شغلی که زنان برای پیشرفت به سطوح باالی مدیریتی در سازمانیا به محدودیت
، تیها به موانع مدیری(. بیشتر این پژوهش2217 1رو هستند پرداخته شد )ورالدو و روحلی،هبا آن روب

هایی که ای و تبعیض، تبعیض در پخش تلویزیونی و پوشش رسانهتماعیرهبری، موانع فرهنگی اج
اشاره دارد. در زمینه  ،رو هستندهورزشکاران زن برای شرکت در فعالیت های ورزشی با آن روب

ای زنان مسلمان با توجه به شرایط منحصر خصوص بازاریابی ورزش حرفهه بازاریابی ورزش زنان ب
 زنان ری کهگیپیشرفت چشم لذا با توجه به ای اندکی صورت گرفته است،هبه فرد این گروه پژوهش

و با توجه به ارزش و احترامی که در پرتو فرهنگ و باورهای  اندداشته کشورهای مختلفکار ورزش
شرکت  برای ،مذهبی ایرانیان نسبت به اهمیت زنان و برابری حقوق آنان با مردان توصیه شده است

کارهای کسب درآمدهای مالی و تامین مایحتاج ورزشی هر چه بیشتر این گروه از جامعه بایستی راه
ملی و بین المللی را فراهم ای و در نتیجه حضور بیشتر در رویدادهای حرفهورزش  از و حمایت

د د، در چنای زنان کشور مشخص گردیبا شرح این اوصاف و نگاهی به وضعیت ورزش حرفه. نمود
شوند اولین های زنان با مشکالت مالی مواجه میهای حامی ورزشسال اخیر هر وقت اندک شرکت

هایی مثل ذوب مثال تیمبرای های ورزشی بانوان بوده است. آنان حذف حمایت مالی تیم راهبرد
غیره. آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، شهرداری بندرعباس، تجارتخانه جنوب، شهرداری گرگان و 

آور و رده باالی لیگ برتر بانوان را تحت پوشش داشتند و های مدالاین باشگاه ها، اگرچه که تیم
اما در زمان مواجه با مشکالت مالی، مدیران برای حفظ جایگاه خود  ،عملکرد آنان نیز قابل قبول بود

ای آقایان حرفه های ورزشی زنان کرده، اگر چه همچنان به حمایت از ورزشتصمیم به حذف تیم
 دهند.ادامه می

فقدان  و در داخل کشور ای زنانبازاریابی ورزش حرفهام شده در زمینه جمطالعات محدود ان
نشان انوان را ب برای باشگاه های لیگ برتر توسعه و ترویج بازاریابی راالگو یا مدلی جامع که فرایند 

لذا شناسایی موانع بازاریابی در  شناسایی کرد،شی هوژپ البه عنوان خرا این موضوع  اهمیت د،هد
 ،نگ و شرایط موجودهعملی و منطبق با فر، مناسب کارهایای زنان کشور و ارائه راهورزش حرفه

ش قرار هوژدف اصلی این پهایران  ای زنانحرفه ورزشحذف یا کم رنگ کردن این موانع از  برای
 رفت. گ
 

 شناسی پژوهشروش

برای  .ته اسای انجام گرفتکاربردی با روش کیفی و بر مبنای نظریه زمینه پژوهش حاضر از نوع
آماری پژوهش را مدیران و  ةها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعآوری دادهجمع

نظران ورزش کشور تشکیل دادند. نمونه گیری نیز تابع قواعد روش نظریه داده بنیاد بوده و صاحب
شود و . حجم نمونه در این رویکرد، در حین کار مشخص میگردیدبه شیوه هدفمند و نظری انجام 

ه ک ها حاصل شد، یعنی پژوهشگران به این نتیجه رسیدندگیری آنقدر ادامه یافت تا اشباع دادهنمونه
های قبلی است و دیگر اطالعات مفهومی جدیدی که نیاز به کد جدید یا های جدید تکرار دادهداده

ها داده 1از مصاحبه  پژوهششود. در این گسترش کدها و طبقات موجود داشته باشد، حاصل نمی
نفر  14ا های کافی، مصاحبه تآوری دادهبه مرحله اشباع رسیدند، اما برای حصول اطمینان از جمع

 ادامه پیدا کرد.

                                                           

1. Veraldo & Ruihley 
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 شناخت آن هدف که است کیفی روش نوعی ای یا گراندد تئوریبنیاد، زمینهداده پردازینظریه

(، این 1113 1کوربین، و )اشتراوس است خاص بستری در وقایع و رویدادها از افرد تجارب درک و
مورد آن صورت نگرفته است. در رود که قبالً تحقیق زیادی در هایی بکار میروش معموالً در زمینه

صلصالی، پرویزی ) کنداین مورد یا الگویی وجود ندارد یا وجود الگوها کمکی به حل مشکل نمی
 تحقیق به الگو یا مدل مفهومی جامعی ة(. با توجه به اینکه محققان در بررسی پیشین1332و ادیب 

ای هند، تصمیم گرفتند با انجام مصاحبهای زنان ایران برخورد نکردمتناسب با بازاریابی ورزش حرفه
بزار اکارها رفع این موانع دست پیدا کنند. هدفمند به شناسایی موانع  بازاریابی ورزش زنان و راه

آماده را مصاحبه  ،محقق برنامه .پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود آوری داده ها دراینجمع
ساختار کلی مصاحبه  پرسید.مصاحبه شوندگان می ازدر هر مصاحبه  های مشابهیپرسش کرده و

ای که برهای دیگری الؤکننده در مواقع لزوم سمصاحبه، اما بودکنندگان یکسان برای همه شرکت
مصاحبه محقق به دنبال اطالعات خاصی  هردر پرسید. رسد را میها ضروری به نظر میتحلیل داده

  .ها به دست می آید مقایسه و مقابله کنداز دیگر مصاحبهها را با اطالعاتی که تا بتواند آن بود

 ؛ها طی سه مرحله مطابق نظریه داده بنیاد به شکل: الف( کدگذاری بازبعد از انجام  مصاحبه 
پ( کدگذاری گزینشی تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در ابتدا برای کدگذاری  ؛ب( کدگذاری محوری

بود را به صورت متن پیاده نموده و کدگذاری به طور کامل  ای که ضبط شدهباز، اولین  مصاحبه
در مورد کلمات کلیدی که  2های تحریری یا مموانجام شد. در حین اجرای کدگذاری یادداشت

شد تا در جلسات بعدی مصاحبه و یا در صورت نیاز با مراجعه به دغدغه پژوهشگران بود درج می
ر دست آید. برای انجام هه صورت گرفته و جواب مناسبی بمصاحبه شونده قبلی در مورد آن بحث 

. گردیداستفاده  312,3های آماری از نرم افزار مکس کیو دا پرو سه نوع کدگذاری و تحلیل دقیق داده
ها، به صورت جمله به جمله، به دقت بررسی ها به این صورت بود که؛ متن مصاحبهنحوه تحلیل داده

ری در کدگذا ،شد. در واقعها استخراج میدی مستتر در هریک از عبارتو پیام اصلی یا مفهوم کلی
برداری از مفاهیم است. در گام بعدی کدگذاری باز، با توجه به ماهیت مشترک باز هدف پرده

های مفهومی مشابه گزاره ،تر گنجانده شدند. در واقعها ذیل یک مفهوم انتزاعیهای مفهومی آنگزاره
دست  هبندی شدند. مرحله بعد کدگذاری محوری است که مفاهیم باصلی طبقه تحت عنوان مفاهیم

آمده از مرحله اول به مقوالت تبدیل شد. مرحله سوم کدگذاری گزینشی بود که پژوهشگر به تکوین 
پس از دست آمده در الگوی کدگذاری محوری پرداخت. ه های بمفاهیم درباره رابطه میان مقوله

هـای کلی در ذهن پژوهشگر مقولـهاز هر مصاحبه،  بندی کدهای به دست آمدهتحلیل مجدد و دسته 
ها بود. در ها، هدف پژوهشگر کامل کردن و اشباع آن مقولـهگرفت و در ادامه مصاحبهمیشکل 

مصاحبه ای که در ذهن داشت به سراغ تازه هایالؤتحلیل مصاحبه اول، پژوهشگر با س واقع، با
در این شیوه پژوهش برای تعیین  .کردو مصاحبه را با آن سواالت شروع میرفت بعدی می شونده

مرحله عنوان  1. که شامل گردیداستفاده  1131، 4اعتبار، روایی و پایایی از دستورالعمل گوبا و لینکلن
ین ای پیشهای جدید با دادههمقایسه داده به هنگام کدگذاری بازبینی مستمر از طریق -1شده است: 

ها انجام بندی یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنیطبقه -2 ؛گرفتانجام می مقایسه مداوممان یا ه
 ؛شدهمکار دیگر در این پژوهش گرفته  3در جهت مناسب بودن کدهای انتخابی تأیید  -3 ؛شدمی

                                                           

1. Strauss & Corbin 

2. Memo 

3. MAXQDApro12.3 

4. Guba & Lincoln 
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زم را نهایت مشخص گردید منابع مورد ارجاع کفایت الدر -1؛  تحلیل موارد کیفی انجام گرفت -4
 داشتند.

 

 های پژوهشیافته
 

 هاهای فرعی برخواسته از مصاحبهنتایج کدگذاری باز، محوری و مقوله .8جدول 

مانع 
 اصلی

 راهکارهای پیشنهادی مفاهیم هامقوله

گی
رهن

ع ف
وان

م
- 

عی
ما

جت
ا

 

 
موانع 

 اجتماعی

نگرش و باورهای غلط  -1مانع 
نهادینه شده در بطن اجتماع نسبت 

زنانبه ورزش   
توجهی به ورزش بی -2مانع 

همگانی به عنوان رکن اساسی 
 ورزش زنان در جامعه

ریزی برای نداشتن برنامه  -3مانع 
ها و ها در سازمانورزش خانواده

 نهادهای دولتی و خصوصی
های وجود محدودیت  -4مانع 

 اجتماعی و فرهنگی در ورزش زنان
 

مدیریت فرهنگی و تغییر  -1راهکار مانع 
فرهنگی در جهت رفع موانع اجتماعی 

 ای زنانورزش حرفه
های گسترش ایستگاه -2راهکار مانع 

ورزش صبحگاهی مشترک در محالت و 
 مجتمع های مسکونی

نهادینه کردن ورزش در  -3راهکار مانع 
گسترش ورزش همگانی  -ها خانواده

 مشترک بین کارمندان زن و مرد
جامعه از وری افزایش بهره -4راهکار مانع 

 از میان برداشتن -طریق توسعه ورزش زنان
های های بانوان و مکانو یکی کردن پارک

عمومی برای ورزش همگانی بدون 
 حساسیت به جنسیت

 
 

 موانع فرهنگی
کاری آموزش و پرورش کم -1مانع 

در ترویج اهمیت ورزش زنان به 
 هاآموزان و خانوادهدانش
عدم توجه به موفقیت  -2مانع 

ورزشکاران در کتب درسی مدارس 
 هاو دانشگاه

کم توجهی به ترویج و تبلیغ  -3مانع 
 زنان ورزش

کشی در ورزش  ترویج نخبه -4مانع 
 به عنوان معظلی فرهنگی 

  

آموزش فرهنگ مراجعه  -1راهکار مانع 
به باشگاه ها از کودکی با استفاده از 

 پتانسیل مدارس
تصاویر زنان استفاده از  -2راهکار مانع 

نخبه ورزشی در کتب درسی به عنوان 
 الگویی نمونه
ترویج فرهنگ ورزش   -3راهکار مانع 

ای  زنان در خصوص ورزش حرفههب
 های سینمایی و تلویزیونییلمف

آموزش صحیح الگو   -4راهکار مانع 
 بودن به ورزشکاران
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نی
زما

سا
و 

ی 
ریت

دی
ع م

وان
 م

 
 

موانع 
 مدیریتی

  

 
شایسته ساالری در ضعف  -1مانع  

 ها فدراسیون
بی توجهی و عدم نظارت  -2مانع 

ها و تها بر درآمدهای هیئفدراسیون
 باشگاه ها 

 دراهبرضعف یا نبود برنامه  -3مانع 
 های ورزشیبازاریابی در فدراسیون

 زدگی ورزش بانوانسیاست-4مانع 
 

احترام به قانون منشور  -1راهکار مانع 
المپیک مبنی بر برابری جنسیتی و عدم 

میان برداشتن باکس چارت  از –تبعیض 
سازمانی و انتخاب براساس شایسته 

 بدون توجه به جنسیت  ساالری
مشخص نمودن دقیق حق  -2راهکار مانع 

نظامند کردن   -هایها و ورودیعضویت
 ها حق عضویت

تنظیم برنامه استراتژی  -3مانع راهکار 
ه ها با توجه ببازاریابی توسط فدراسیون

 شرایط خاص هر رشته
جلوگیری از ورود سیاسیون و افراد  -1

غیر ورزشی به بدنه تصمیم گیری 
 های ورزشیها و سازمانفدراسیون

 
موانع 
 سازمانی

عدم همبستگی و هماهنگی  -1مانع 
 سایرهای ورزشی و بین فدراسیون

وجود خال بین آموزش  -ها سازمان
 و پرورش و وزارت ورزش

عدم استفاده صحیح از  -2مانع 
های موجود در بدنه ورزش پتانسیل

 های مربوطهزنان و فدراسیون
  

 
ها از حمایت سازمان  -1راهکار مانع 

تعیین بازخورد از  -ورزش کارکنان زن
 آموزیورزش دانش

نقاط قوت شناسایی  -2راهکار مانع 
 -هامندی از آنای زنان و بهرهورزش حرفه

المللی های ملی و بینشناسایی فرصت
 روی ورزش زنانپیش

ها
ه 

ــ
انـ

ــ
ــ

سـ
 ر

 
 
 

انحصاری 
بودن سازمان 

صدا و 
 سیمای ایران

تبعیض در پخش تلویزیونی  -1مانع 
 ورزش زنان

منحصر به فرد بودن ساختار   -2مانع 
 صدا و سیمای کشور

عدم پخش تلویزیونی   -3 مانع
مسابقات زنان علیرغم رفع 

 محدودیت حجاب ورزشکاران
موانع حقوقی و قانونی  -4مانع 

حاکم بر صدا و سیما نسبت به 
 ورزش زنان

پوشش رویدادها و اخبار  -1راهکار مانع 
ورزش زنان در ساعات پر بیننده و همچنین 

 ای مثل نود و ورزش شبکه سهبرنامه
جا دادن ورزش زنان در  -2راهکار مانع 

تعامل با  -هامحتوای سرگرمی رسانه
ها برای توسعه و ترویج ورزش زنان رسانه

 از طریق تبلیغات تلویزیونی
پیش قدم شدن در پخش  -3راهکار مانع 

ش هایی که مساله پوشتلویزیونی فدراسیون
و حجاب در آنها حل شده است، نظیر 
فدراسیون تکواندو، کاراته و تنیس روی 

 میز 
تعامل با صدا و سیما برای  -4راهکار مانع 

پخش زنده رویدادهای بین المللی زنان با 
های اذعان به اینکه این رویداد از رسانه

 شوند بیگانه پخش می
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عوامل برون 
 سازمانی

 
عدم تمایل حامیان به  -1مانع  

 حمایت از ورزش زنان
عدم وفاداری حامیان  -2مانع 

 موردی 
وابستگی زیاد ورزش به  -3مانع 

 دولت
نداشتن تبلیغات محیطی و  -4مانع 

 پوشش تلویزیونی 
وجود چالش و عدم  -1مانع 

محصوالت ورزش شناخت کافی از 
 زنان

 
 
 
 
 
 
 

تشویق بخش خصوصی به  -1راهکار مانع 
کارهای خالق حمایت از ورزش زنان با راه

 -های تشویقی به آناناز جمله ارائه بسته
 ایجاد انگیزه در جذب حامیان 

معافیت مالیاتی و دادن  -2راهکار مانع 
 تسهیالت به حامیان

سازی حمایت از خصوصی -3راهکار مانع 
واگذاری باشگاه های ورزشی  -ورزش در

 به بخش خصوصی
های بازاریابی از طریق فیلم -4راهکار مانع 

گان استفاده از نخب -سینمایی و تلویزیونی
ورزش زنان در تبلیغات و  بیلبوردها در 

 سطح شهر و مراکز عمومی
شناسایی رفتار  -1راهکار مانع 

بازاریابی ویژه محصوالت و  -کنندهمصرف
ورزش زنان با تبلیغات از طریق  خدمات

کاالهایی مثل لوازم آشپزخانه، لوازم 
 آرایشی و طال جواهرات 

 
 
 

عوامل درون 
 سازمانی

ناکارآمدی، ضعف و یا حتی  -1مانع 
عدم وجود سیستم بازاریابی ورزشی 

 ها در فدراسیون
کفایتی مدیران در بی -2مانع 

 های ورزشیبازاریابی در سازمان
عدم اجرای صحیح  -3مانع 

 مارکتینگ ورزشی 
محدود بودن دامنه فعالیت  -4مانع 

 بازاریابی در بخش زنان 
تعامل کم و یا عدم تعامل  -1مانع 

 ها با رسانه ملی فدراسیون
  

های کارگیری روشه ب -1راهکار مانع 
نوین بازاریابی ورزش زنان به جای روش 

 هایشبکهها و استفاده از رسانه  -سنتی
 اجتماعی برای ترویج ورزش زنان

استفاده از مشاورین  -2راهکار مانع  
 متخصص و توانمند بازاریابی

الگو برداری از سایر  -3راهکار مانع 
کشورها و استفاده از آن با توجه به شرایط 

 حاکم بر محیط ورزش زنان ایران 
شناساندن ورزش زنان به   -3راهکار مانع 
یج آگاهی از برند و ترو -بازار هدف

 برندسازی ورزش زنان 
ها و تعامل فدراسیون -4راهکار مانع 

ها برای پخش وزارت ورزش با رسانه
 غاتیترین ابزار تبلیتلویزیونی به عنوان مهم

شه
دی

ان
تی

وم
حک

ی 
ها

 

 
تفکرات 
 مذهبیون

تن حضور زنان حرام دانس -1مانع 
ویژه در میادین ورزشی به

کشور توسط رویدادهای خارج از 
 برخی روحانیون

عدم حمایت از ورزش  -2مانع 
ای زنان توسط برخی از حرفه

 روحانیون
حرام دانستن تماشای  -3مانع 

رویدادهای ورزشی حتی از طریق 
 تلویزیون توسط برخی روحانیون

 

استفاده از فرصت حل  -1راهکار مانع 
مساله حجاب جهت حضور بانوان در 

 المللی-میادین بین
حل مسأله ورود بانوان به  -2راهکار مانع 

 هاورزشگاه
متقاعدسازی مراجع تقلید  -3راهکار مانع 

و دعوت از آنان در تالش برای ترویج 
ورزش زنان در جهت بهبود شرایط 

 اجتماع
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موانع 
 -مذهبی
 شرعی

سازگار ندانستن ورزش  -1مانع 
 های اسالمیای زنان با ارزشحرفه
 نگاه ابزاری به جنس زن  -2مانع 
های حاکم بر محدودیت -3مانع 

تفریحات، سرگرمی و فعالیت های 
 اجتماعی زنان

توجه به توافق جمیع  -1راهکار مانع 
محققان مسلمان مبنی بر مخالفت نداشتن 

 اسالم با نفس ورزش برای زنان مسلمان 
 37توجه به آیه شریفه  -2راهکار مانع 

های باره رهنمودها و توصیهمائده در ةسور
خداوند و تفسیر آن مبنی بر اهمیت  حفظ 

شیوه زندگی سالم در اسالم برای  سالمتی و
 هر دو جنس
تشویق هر دو جنس زن و  -3راهکار مانع 

مرد به شرکت در فعالیت های جسمانی و 
 مهیا نمودن شرایط مورد نیاز 

 
 

قی
قو

 ح
نع

وا
م

- 
فی

عر
و 

ی 
نون

قا
 

 
 
 

ها محدودیت
 هاتبعیض و

های موجود در محدودیت -1مانع 
 های برون مرزی اعزام
تبعیض در اختصاص بودجه  -2مانع 

 به ورزش بانوان 
الزحمه مربیان نابرابری حق -3مانع 

 و داوران 
متفاوت بودن توجه به  -4مانع 

های ورزش زنان در فدراسیون
 مختلف 

  

اعزام به رویدادهای  -1راهکار مانع 
المللی بدون توجه به جنسیت و با توجه بین

 به شایسته ساالری 
اختصاص بودجه ویژه به  -2راهکار مانع 

ورزش بانوان در نظام بودجه کل ورزش 
 کشور 

سازی حق الزحمه متعادل -3راهکار مانع 
مربیان، ورزشکاران و داوران به نسبت 

 همتایان مرد 
اجرای قانون پایبندی و  -4راهکار مانع 

ام به منشور المپیک در کلیه احتر
 های ورزشیفدراسیون

 
 

موانع 
 -امکاناتی

 تسهیالتی

مانعی به نام معاونت ورزش  -1مانع 
 بانوان در بدنه ورزش کشور 

تبعیض در ارائه تسهیالت و  -2مانع 
 امکانات

نبود قوانین کارآمد و به  -3مانع 
 روز در حمایت از ورزش زنان

ورزش فعالیت مستمر  -4مانع 
ای زنان در کشور بدون احراز حرفه

 ای شرایط و وجود تسهیالت حرفه

 

از میان برداشتن ساختار  -1راهکار مانع 
معاونت ورزش بانوان و ادغام آن با ورزش 

 مردان 
سازی در تخصیص متعادل -2راهکار مانع 

امکانات و ساعات مفید باشگاه ها به 
 ورزشکاران زن و همتراز شدن ورزشکاران

 مردان 
حمایت از لژیونرشدن  -3راهکار مانع 

کارگیری مربیان ه ب -ورزشکاران زن
خارجی توانمند و با تجربه در ورزش زنان 

طراحی لباس  -ای و ملیدر سطح حرفه
 های فرهنگی  محجبه و متناسب با ارزش

ایجاد کمپین هواداران ورزش  -4راهکار 
 زنان مانند کمپین خیرین حامی ورزش زنان 

 

 بحث و نتیجه گیری
با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان ورزشی، موانع بازاریابی  ه استدر این پژوهش سعی شد

ی بررس ،مدنظر دارند عواملکارهایی که آنان برای رفع این ای زنان ایران شناسایی و راهورزش حرفه
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کدگذاری باز، محوری و گزینشی  مصاحبه کیفی و طی سه مرحله 14شود. پس از انجام تعداد 
زیر مقوله یا مفهوم  11مقوله اصلی که شامل  6دست آمد که در ه کد یا نشان ب 122نهایت تعداد در

کد در بحث پیشنهادات  17کد به عنوان موانع بازاریابی ورزش زنان و  43بندی شدند، بود طبقه
 کاربردی ارائه شد.

 و وجود دارد جامعه و فرهنگ در که ایناعادالنه هایگرشن و باورها :یو اجتماع یموانع فرهنگ
 که تاس انکار غیرقابل واقعیت یک مردان، از بسیاری بین در زن جنسیت به ابزاری نگاه همچنین
 ،اقعو در زن به ابزاری نگاه. ایرانی افکنده است دختران و زنان از بسیاری بر زندگی سایه همچنان

 بهانه این به داند.داری و همسرداری میبودن، خانه مادر را زنوظیفه اصلی  که است دیدگاهی
اند مانده دور به ورزش مانند ایحرفه و اجتماعی فعالیت های بقیه از بسیاری از زنان کشورمان

هرچند امروزه زنان مورد توجه مسئوالن  (.2213)صادقی، سجادی، رجبی و جاللی فراهانی، 
 به نپرداخت برای فراوانی هایفرصت اخیر ةده سه در و انداجتماعی و فرهنگی کشورها قرار گرفته

 ورزش و است زیاد مردان و زنان ورزش بین فاصله اما است، شده فراهم نانآ پیشرفت و ورزش
 باورهای تواناجه است که در این ارتباط میمو متعددی هایمحدودیت و مشکالت با زنان ایحرفه

 یناش هایتمحدودی و جامعه در زنان ایدر خصوص ورزش حرفه اجتماعی و فرهنگی نادرست
 های این پژوهش با تحقیقاتیافته(. 2223و همکاران،  یرا نام برد )احسان یخانوادگ فیاز وظا

(، فالته و 2211(، آبیشا و ونسنت )2212(، پی فیستر )1333(، مظفری )2213صادقی و همکاران )
(، مطابقت 2211( و قریشی و قوری )2214(، مروات و همکاران )2213(، سوبا )2211همکاران )

فواید اجتماعی که ورزش  عاملترین (، از سالمتی به عنوان بزرگ2211داشت. آبیشا و ونسنت )
 ورزشی و نائل شدن هایآفریقا بین شرکت زنان در فعالیت برای زنان به همراه دارد نام بردند، در

به درجات عالی تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد. این موفقیت شاید به این دلیل باشد که 
وان از تبخشد و در نتیجه این موفقیت، میتمرینات مناسب و کافی بدنی بهره هوشی را بهبود می

نشگاهی و  تعلیم و تربیت به عنوان عاملی برای توانمندسازی های علمی، داحضور زنان در جایگاه
بهره مفید برد. در کشور چند  اجتماع در چرخه کامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع

اجتماعی حاکم بر ورزش زنان به گونه دیگر خود را  -ملیتی مانند هندوستان نیز مشکالت فرهنگی
ر بعضی مناطق زنان به صورت سنّتی و عرفی به ورزش تشویق در این کشور د کند.هویدا می

نما امای تمگونه کشورها ورزش به عنوان آیینهپندارند. در اینرا فعالیتی مردانه می زیرا آن ،شوندنمی
هاست که در بافت وبطن اجتماع ریشه کرده است. برای هویدا کردن این ستم و تعدی و نابرابری

های کمتری برای زنان ورزشکار در این اعی مثل، دستمزد کمتر و  فرصتهنوز فاکتورهای اجتم
دالتی عجوامع وجود دارد تا این فاکتورها خلق کننده یک ساختار اجتماعی از موقعیت نابرابر و بی

حضور  یاسالم یاز کشورها یاریدر بس یاز نظر اجتماع (.2213برای زنان در ورزش باشد )سوبا، 
به عنوان قشر  یورزش یدر رقابت ها کنندهشرکتشده است، اما زنان  رفتهیذمردان ورزشکاران پ

مواجه هستند و تعداد زنان مسلمان  هاییبا تناقض یحاکمان و رهبران مذهب یاز جامعه از سو یبزرگ
 شرکت در رقابت یاند و شانس زنان برابوده یبه تعداد کم کنند،یم دایحضور پ کیکه در المپ

(. 2212 ستر،یف یدارد )پ یبستگ یو مذهب یفرهنگ یهاهیبه پا یادیبرتر تا حد ز یهاورزش
رزش و اجتماعی -یدر جهت رفع موانع فرهنگ یفرهنگ رییو تغ یفرهنگ تیریمد رینظ ییکارهاراه

مثل  یعموم هایزنان و مردان در مکان نیمشترک ب یزنان، گسترش ورزش همگان ایحرفه
 وانبه عن دوران کودکی ازآموزش فرهنگ مراجعه به باشگاه ها  ،یصبحگاهورزش های ایستگاه
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 یدر کتب درس یزنان نخبه ورزش ریگذراندن اوقات فراغت سالم، استفاده از تصاو یبرا یمحل
کردن ورزش  نهی، نهادنخبه الگو بودن به ورزشکاران حیآموزش صح نهمچنی و هامدارس و دانشگاه

ه فرهنگ ورزش ب جیتوسعه ورزش زنان، ترو قیجامعه از طر وریههرب شافزای ها،در خانواده
 یانیهستند که کمک شا یاز جمله عوامل یونیزیو تلو یینمایس هایلمیخصوص ورزش زنان در ف

برای اجرایی کردن این امر به ورزش زنان خواهد کرد.  یاجتماع -ینگاه بسته فرهنگ نیدر رفع ا
رسانی و  موجود، استفاده از مراکز آموزشی و تربیتی در جهت اطالعمهم و فائق آمدن بر موانع 

های اجتماعی به عنوان محلی مناسب سازی ورزش زنان در جامعه و همچنین استفاده از  شبکهنهادینه
 شود. برای تبلیغ و ترویج ورزش زنان پیشنهاد می

کنندگان کامالً متفاوت بین شرکت آنچه در این پژوهش تازگی دارد نظر موانع مدیریتی و سازمانی: 
زن و مرد نسبت به وجود چارت سازمانی در ورزش کشور بود. در بررسی موانع مدیریتی هر شش 

کشی و مصاحبه شونده زن با وجود چارت سازمانی در بدنه ورزش مخالف بودند و آن را جز بهره
 کردن محدود باعث المللی بین هم و ملی بعد در هم دانستند، جداسازیضایع کردن حق زنان نمی

 .است المپیک منشور خالف شود و این خودو باعث آسیب زدن به این بخش می شده زنان ورزش
(، 2216) (، کارا و همکاران1311رمضانی نژاد و همکاران ) پژوهش های های این بخش با یافته

 (2216)کارا و همکاران،  های(،  همخوانی داشت. یافته1336(، معماری )1314) قاسمی و همکاران
های مدیریتی افزایش های کاری، اما در پستافزایش تعداد زنان در محیط با وجود می دهدنشان 

ها تحت تعصبات و تبعیضات های ورزشی همانند سایر ارگانشود. سازمانچشمگیری دیده نمی
های خصوص در پسته های ورزشی بها در سازمانجنسیتی قرار دارند و این تبعیض و نابرابری

ع شخصی، های مدیریتی با موانباشد و زنان برای احراز پستها میمدیریتی بسیار بیشتر از دیگر ارگان
های تجاری استفاده اندک از مدیران خالق و با تفکرات و تخصص سازمان و اجتماعی مواجه هستند.

برای اجرای فعالیت های بازاریابی، های ورزشی و درآمدزایی، کمبود دانش و مهارت کارکنان سازمان
ریزی جامع و راهبردی از سوی مدیران فقدان حمایت مدیریت عالی ورزش از بازاریابی و نبود برنامه

ترین موانع مدیریتی بازاریابی ورزشی کشور است )قاسمی و همکاران، ورزشی برای بازاریابی از مهم
مدیریت بازاریابی در ایران را مورد نقد قرار  ة(، نیز در پژوهش خود نحو1336(. معماری )1314

کارگیری متخصصان بازاریابی را در صحنه ورزش ایران مورد تأکید قرار داده است. هداده و لزوم ب
نظران در این پژوهش این بود که با توجه به کارهای ارائه شده توسط خبرگان و صاحباز جمله راه

های ورزشی، المللی، فدراسیونحضور زنان در میادین بینبرداشته شدن مانع رفع حجاب و اجازه 
ا های پیش روی سازمان خود را درک کرده و با نظارت دقیق بر حق عضویتهنقاط قوت و فرصت

ها از ورزش مندی الزم را از این عوامل مهم داشته باشند. حمایت ویژه سازمانها، بهرهو ورودی
نون منشور المپیک صورت گیرد. از میان برداشتن چارت سازمانی، کارکنان زن در راستای احترام به قا

ی های جنسیتی از جمله پیشنهادهاساالری و جلوگیری از تبعیض انتخاب مدیران براساس شایسته
 کنندگان بود.  ارائه شده توسط شرکت

 توجهی به بازاریابی ورزشی از جملهبی های ورزشی:ضعف در سیستم بازاریابی فدراسیون
ه این مساله در بخش بانوان ب ای کشور با آن دست به گریبان است.مشکالتی است که ورزش حرفه

علت شرایط خاص حاکم بر آن بیشتر خود را هویدا کرده است و با حضور بیشتر زنان در ورزش 
شود. عدم تمایل حامیان به المللی این مشکل روز به روز بیشتر دیده میو رقابت های ملی و بین

حمایت از ورزش زنان، وابستگی شدید ورزش کشور به دولت، ناکارآمدی، ضعف و یا حتی نبود 
ایتی کفها، عدم شناخت کافی از محصول ورزش زنان، بیسیستم بازاریابی ورزشی در فدراسیون
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ن و مدیران ورزشی در امر بازاریابی و عدم اجرای صحیح بازاریابی، محدود بودن مفهوم والئمس
بی ورزشی در بخش زنان، عدم وفاداری حامیان و نداشتن تبلیغات محیطی و تلویزیونی از بازاریا

 های این پژوهششوندگان در این پژوهش به آن اشاره کردند. یافتهجمله موانعی بودند که مصاحبه
(، 1316(، پورگچی و همکاران )2217(، لی و همکاران )2212های تان و هولی هان )بود با یافته

هر (،  مطابقت داشت. 1311( و جماعت )1312(، سلیمی و همکاران )1314می و همکاران )قاس
زشی که مسابقات ور آنجایی اما از ،ورزشی به اسپانسر مالی نیاز داردتیمی برای انجام فعالیت های 

 های فرهنگی، تماشاچی چندانی ندارد،دلیل محدودیتشود و بهای منعکس نمیبانوان در هیچ رسانه
 نتیجه، ما در بسیاری باشد؛ درهای ورزشی بانوان نمیحاضر به حمایت مالی از تیم حامل مالیهیچ 

وقتی (.  1316)پورگچی و همکاران،  های منسجمی داشته باشیمتوانیم تیمهای ورزشی نمیاز رشته
 اجرای و برند، تصویبنمی بهره دولتی تسهیالت و مالیاتی معافیت گونه هیچ از ورزشی حامیان
 خش،ب این به به ورود هاآن ترغیب و تشویق و ورزش در صنعتی گذارانسرمایه از حمایتی قوانین
 ارتباط در هاشرکت برای کافی اطمینان ساختن (. فراهم1336)جماعت،  است ناپذیر اجتناب امری

 نحامیا جذب برای ورزشی مدیران وظایف ترینمهم از شانسرمایه و بازگشت هاآن اهداف تحقق با
(. بخش اعظم مشکالتی که هم اکنون در ورزش کشور مشاهده 2211است )سلیمی و همکاران،  مالی
ت سسات و عدم شناسایی درسبازاریابی در راستای توسعه این مؤشود، از عدم باور به اثربخشی می

همکاران،  سمی وگیرد )قات مینشأ سساتیش روی توسعه بازاریابی در این مؤو رفع به موقع موانع پ
کنندگان این بود که دولت با تشویق بخش خصوصی به حمایت از ورزش (. پیشنهاد شرکت1314

های تشویقی و معافیت مالیاتی به آنان، جذب حامی در صنایع کارهایی از جمله ارائه بستهزنان با راه
ین های نوکارگیری روشه سبک و زنانه مثل طال و جواهرات، لوازم آرایشی و یا لوازم آشپزخانه و ب

امعه سازی و ترویج برند ورزش زنان به جبازاریابی مانند بازاریابی از طریق سینما و تلویزیون به آگاه
 هدف خود بپردازد. 

ی که زن هایموضوع زنان و عدالت جنسیتی نیازمند آن است که با نقد فلسفه های حکومتی:اندیشه
ره و دربا ای نگریسته شوده برخورد گردد، به جهان با دید تازهدانند، خردمندانرا فرودست مرد می

نقش سازنده زنان در بازسازی اجتماع و توسعه بر طبق الزامات جامعه نوین و شرایط امروزین جهان 
هدف از انتخاب زنان برای پرچمداری (. 1316پور، زاهدی، ملکی و یگانه،  یبازاندیشی شود )عل

بود که به دنیا نشان داده شود در کشور اسالمی ایران زن با حجاب ولی با در مسابقات المپیک این 
المللی برای نمایش اقتدار ملی و رقابت های ورزشی بین در انقدرت و فعال است. حضور زن

)رسانه ورزش  دیآهمچنین ارائه الگوی زن مسلمان مدرن، قوی و موفق به جهان مفید به حساب می
(، قریشی و  قوری 1313ی این پژوهش با نتایج تحقیقات، موتمنی و همکاران )هازنان ایران(. یافته

دین اسالم پیروان  .دارد(، همخوانی 2211( و فالته و همکاران )2216(، بی بی و همکاران )2211)
های ورزشی و فعالیت خود را، زن و مرد مسلمان، به حفظ سبک زندگی سالم با شرکت در برنامه

یابی به تناسب اندام و کیفیت سالمت خوب در پی دارد دعوت کرده است. با این های بدنی که دست
های مذهبی هم وجود دارند که زنان را از شرکت در رقابت های ورزشی در ملع عام حال دیدگاه

منع کرده که این ممنوعیت بر مبنای تفسیر اشتباه از دین و همچنین کمبود آگاهی در امور دینی 
یل مهایی که زنان را  برای شرکت در رقابت های ورزشی بییکی از بیم و هراسگیرد. صورت می

ن های رهبراهای منفی از طرف جامعه و برگرفته از تفکرات و اندیشهها و نگرشکند تبعیضمی
انعی های آن ممذهبی است. بیشتر محققان اسالمی دین و مذهب را با توجه به جزئیات و پیچیدگی
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کشورهای مسلمان اجازه حضور زنانشان را در  دانند.در رقابت های ورزشی می برای شرکت زنان
، دانند ) قریشی و  قوریرقابت های ورزشی منوط به شرایط ویژه پوششی و همچنین نوع رویداد می

تن ای زنان توسط برخی از روحانیون، حرام دانس(. موانعی مانند عدم حمایت از ورزش حرفه2211
ویژه رویدادهای خارج از کشور، حرام دانستن تماشای برخی میادین ورزشی بهحضور زنان در 

برداری به علت نوع پوشش حتی از طریق تلویزیون رویدادهای ورزشی مانند فوتبال، کشتی و وزنه
نهایت نگاه ابزاری به اسالمی و در هایای زنان با ارزشو همچنین سازگار ندانستن ورزش حرفه

از جمله موانعی است که از دید صاحبنظران عنوان شد و برای حل این مشکالت،  جنس زن در جامعه
پیشنهادهایی از جمله استفاده از ظرفیت رهبران دینی و مذهبی برای تبلیغ و ترویج اهمیت ورزش 

وری اجتماع از طریق حضور بیشتر زنان در فعالیت های بدنی گروهی زنان در راستای ارتقای بهره
ها  برای تماشای رویدادهای ورزشی نیز توسط شرکت ها به ورزشگاهور خانوادهو همچنین حض

ها و اعمال خوب را، چیزی مائده فرمودند؛ خوبی ةسور 37کنندگان عنوان شد. قران مجید در آیه 
که خداوند آن را مشروع و حالل دانسته، منع نکنید و تخلف و سرپیچی نکنید از چیزی که خداوند 

شریفه ذکر شده و  ة(. پس با توجه به آی37مائده، آیه  ةو سرپیچی کرده است )سور از آن تجاوز
توافق جمیع محققان مسلمان بر دعوت دین مبین اسالم برای حفظ سالمتی و شیوه زندگی سالم با 
انجام ورزش و فعالیت های بدنی اسالم با نفس ورزش برای زنان مسلمان مخالفتی ندارد و آن را 

 ه است. واجب دانست
ها، تبعیض در پخش تلویزیونی، منحصر به فرد تعامل کم ساختار ورزش با رسانه ای:پوشش رسانه

بودن ساختار صدا و سیمای کشور، عدم تاثیر در پخش تلویزیونی مسابقات زنان علیرغم رفع 
زن، موانع حقوقی و قانونی حاکم بر صدا و سیما نسبت به ورزش  محدودیت حجاب ورزشکاران

ای زنان عنوان شد. استفاده از رسانه، یک روش مهم در زنان از جمله موانع بازاریابی ورزش حرفه
 تواندیم طریق تلویزیون از ویژهبه مسابقات، پخش باشد،می ورزشی بازاریابی رشد و جهت توسعه

 زمین طرافا در شده کاالهای تبلیغ مصرف جهت به بیننده در مثبت نگرش ایجاد بر مطلوبی تأثیر
های احسانی، ابودردا های این پژوهش با یافته(. یافته2211 1)مارتین و همکاران، باشد داشته ورزشی

(، آبیشا و وینسنت 1311چیان )(، رضایی، امیری و کوزه2217(، لی و همکاران )1337و اقبالی )
 دودمح بسیار فوتبال، از غیر ورزشی به هایرشته ایرسانه پوشش ایران . دردارد( همخوانی 2211)

 است. شده ورزش به ورود در های تجاریشرکت شدید رغبتی بی موجب موضوع این کهاست 
 قهرمانی ورزش از حامی هایشرکت عدم حمایت دالیل ترینمهم از یکی ناچیز ایرسانه پوشش

(، نیز علت بی توجهی بازاریابان 2217لی و همکاران ) .(1337)احسانی و همکاران،  باشدمی زنان
ها به این بخش های رزمی را به عدم توجه رسانهو حامیان مالی به حمایت از ورزشکاران زن ورزش

اخبار  %2از اخبار ورزشی به مردان اختصاص داده شده است و کمتر از  %16دانند، در جایی که می
دازد، این عدم تجانس در محبوبیت، و توجه به مردان، به علت پرها به خبر ورزش زنان میشبکه

و نامشخص  تفاوتی محسوسها به آنان است. این تبعض در پخش تلویزیونی و بیتوجه بیشتر رسانه
طور محسوس و نامشخصی با کنار ها، بهبه فعالیت ها و مسابقات ورزشکاران زن از طرف رسانه

ها برای جبران خش رویدادهای زنان قابل تشخیص است، رسانهگذاشتن و یا کم بها جلوه دادن پ
کنند با پوشش اندک خبرهای ورزش زنان به صورت نمادین کاستی و نقصان عملکرد خود سعی می

ببیندگان ورزشی خود را تحت تاثیر فعالیت یا موجودیت خود در این بخش قرار دهند. در ایران 
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 ولتید سالیانه بودجه از خود همانند که دولتی بخش یک عنوان به به باشگاه ها صداوسیما سازمان
 هب و ورزش را فوتبال صنعت به مالی هایپرداخت و ستد و داد هر گونه و نگردمی برند،می بهره

ها تعامل فدراسیون .(1311کند )رضایی و همکاران، تلقی می دولت جیب آن به جیب این از اصطالح
پوشش اخبار ویژه زنان در ساعات پربیننده،  برای پخش تلویزیونی و هاو وزارت ورزش با رسانه

المللی زنان با اذعان به اینکه این رویدادها از تعامل با صدا و سیما برای پخش زنده رویدادها بین
ها و استفاده از دادن ورزش زنان در محتوای سرگرمی رسانهشوند، جاهای بیگانه پخش میرسانه
 .گردیدکارهایی بود که پیشنهاد های اجتماعی برای ترویج ورزش زنان راههها و شبکرسانه

 ،تمام آحاد قانون اساسی ایران 21و  22، 11اصول با وجود اینکه  موانع حقوقی و قانونی و عرفی:
دولت را موظف به رعایت »اعم از زن و مرد را یکسان درنظرگرفته و درحمایت قانون قرار داده، 

در ایران (، اما 1311)منصور،  گرداندمی« حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی
ت های قانونی شامل قوانین حق ارث، ممنوعیمحدودیت. ها برای زنان اشکال متفاوتی داردمحدودیت

سفر، تحصیل و کار در صورت نارضایتی همسر، گرفتن پاسپورت با اجازه همسر و موارد بسیار 
 نظر ریشه در عرف، مذهب و یا سنت دارنده هایی که بها و ممنوعیتدیگر و همچنین محدودیت

های نبود زیرساختها ورزش و حضور زنان در ورزشگاه ة)رسانه ورزش زنان ایران(، اما در زمین
هاست یکی از دالیل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه  هاسب و ایمن برای زنان در ورزشگاهمنا

. این در کنندهاست در توجیه این تبعیض جنسیتی به آن استناد میکه مسئوالن ورزش ایران سال
ها در عربستان تا ورود رسمی حالی است که از زمان اعالم رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه

مانعی به نام معاونت ورزش بانوان در بدنه ورزش  .ماه طول کشید 3ها حدود ان به ورزشگاهآن
زدگی ورزش های برون مرزی، تبعیض در اختصاص بودجه، سیاستکشور، محدودیت در اعزام

ای زنان، زنان، تبعیض در ارائه تسهیالت و امکانات، نبود چیزی به معنای واقعی ورزش حرفه
. نظران بودالزحمه مربیان، داوران و بازیکنان از جمله موانع اظهار شده توسط صاحب نابرابری حق

نژاد، مالیی و (، رمضانی1311های مظفری و همکاران )وهش با پژوهشهای این بخش از پژیافته
از دیگر مشکالتی که ورزش زنان . دارد(، مطابقت 1316(، و پورگچی و همکاران )1311خلیلی )
درصد از رقم  32تنها باشد، در جایی که آن موجه است تخصیص بودجه به این بخش میایران با 

مواقع  زا بسیاری رقم این البته، که کندمی پیدا اختصاص بانوان ورزش به وزارتخانه جه ورزشیبود
ای هتوان از توزیع نابرابر امکانات ورزشی برای تیمماند؛ این موضوع را میتنها بر روی کاغذ باقی می

ورزشی  هایکنند بر تیمیمختلف ورزش بانوان فهمید. متأسفانه، باید گفت متولیان ورزشی ما سعی م
کشور  در ای و قهرمانی زنانتوجهی به ورزش حرفهو بی گذاری نمایندمردان سرمایه آورالمد

یزی ربرنامهبنابراین، توجه بیشتر به ورزش بانوان در بخش تأمین بودجه و ست. همچنان هویدا
ان تواند در بهترشدن عملکرد ورزشی بانومیها استان در فعال ورزشی هایرشته لیهاختصاصی برای ک

کارهایی از جمله، طراحی لباس همچنین ارائه راه(. 1316)پورگچی و همکاران،  تأثیرگذار باشد
ش بانوان و ادغام های فرهنگی، از میان برداشتن ساختار معاونت ورزمحجبه و متناسب با ارزش

کردن آن با ورزش مردان، ایجاد کمپین حامیان و هواداران ورزش زنان مانند کمپین خیرین حامی 
کارگیری مربیان ه ورزش زنان برای حمایت مادی و معنوی از ورزش این بخش و توسعه آن، ب

دیابی در ورزش های ملی، طراحی و اجرای برنامه استعداخارجی توانمند و با تجربه در بدنه تیم
زنان و در نهایت الگوبرداری از سایر کشورها و استفاده از آن با توجه به شرایط حاکم بر محیط 

 تواند مثمر ثمر واقع شود. ورزش ایران می
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 ،نو در ورزش کشورها یبه عنوان صنعتمنحصر به فرد آن و بازاریابی ای زنان حرفهورزش 
اد جهایی را ایها موانع و چالشتوسعه آن ،بنابراین .ستندهموضوعاتی فرامرزی و در عین حال محلی 

 یا اختالفات مسلمان دارای تشابهاتای هکشوردیگر یتی در هکند که ممکن است به لحاظ مامی
و  نیط منحصر به فرد جامعه ایراهای این پژوهش توجه به شرااجتماعی باشد. یافته -فرهنگی

ی اخصوص شرایط خاص در ورزش حرفهه ورزش ب ةثیرگذاری این نظام ویژه بر فعالیت های حوزتأ
های بانوان ورزشکار ایرانی، روز به روز در حال افزایش است. افتخارآفرینی داند.زنان را ضروری می

ی سریعاً در های حمایتبا این حال وقت آن رسیده که به ورزش زنان نگاهی ویژه شود و انجام طرح
ر کشور دورزشکار  اینکه همانند سایر نقاط جهان، جمعیت بانوان خصوصبه دستور کار قرار گیرند، 

ها به صورت جدی توجه های آننیز به طرز قابل توجهی، در حال افزایش است و باید به خواسته ما
بازاریابی متناسب با محیط های نوین کارگیری شیوههب ای زنان،رشد و توسعه ورزش حرفه .شود

 -سازمانی در رفع موانع فرهنگی -رود تغییرات قوی مدیریتیطلبد. گمان میورزش زنان کشور را می
اجتماعی و همچنین کم رنگ کردن موانع حقوقی و عرفی حاکم بر ورزش زنان نیاز است که در این 

ت بازاریابی این بخش از ورزش گشای مشکالتواند گرهملی می راه همکاری هر چه بیشتر رسانه
برای کم رنگ کردن و یا از بین بردن این وضعیت نامطلوبیت در بخش بازاریابی ورزش کشور باشد. 

رسد الگوبرداری از کشورهای صاحب سبک و موفق در بخش بازاریابی ورزش زنان زنان به نظر می
قوقی، با توجه به شرایط ح دگو بایمثمر ثمر واقع شود، البته ذکر این نکته ضروری است که این ال

سازی شود. همچنین توجه به فرهنگ متفاوت قانونی و عرفی و مذهبی کشور مسلمان ایران بومی
ری ارگیه کهای مختلف در سراسر کشور نیز بایستی مد نظر بازریابان ورزشی قرار گیرد. ب قومیت
استفاده بیشتر از نخبگان ورزش  خصصی بازاریابی در این بخش مانندت -های نوین و علمیروش

های اجتماعی ها و شبکههای ورزشی در رسانهگذاریای و صحهزنان در تبلیغات محیطی و رسانه
ند های حمایتی مانشود. ایجاد انگیزه در بخش حامیان مالی با ارائه تسهیالت و بستهپیشنهاد می

های ورزش زنان، تشویق حامیان در محیطهای مالیاتی و مهیا کردن شرایط بهتر دیده شدن معافیت
حامیان ویژه و مرتب با ذائقه زنانه مانند صنایع فعال در بخش طال و جواهرات لوازم آشپزخانه و 

 شود.لوازم آرایشی توصیه می
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