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 یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهارده کنانیباز یابیراه یهاچالش یبررس

 فوتبال یمل
 1وحید صمیمی

 2عباس سیف الهی

 3برزل آباد یفاطمه مراد

 4آرزو محمدزاده

 5فخانیم صحسا

 چکیده

 یمل یهامیبه ت سمناناستان  هیپا یهارده کنانیباز یابیراه یهاچالش یبررسضر حا قیدف از تحقه

بود.  یدانیاطالعات به صورت م یآوربود و جمع یشیمایاز نوع پ یفیحاضر توص قیال بود. روش تحقبتفو

ن فوتبال استا یمختلف سن یهارده یهامیشاغل در ت انیو مرب رانیمد هیشامل کل قیتحق یجامعه آمار

 قیگرفته شد. ابزار تحق برابر جامعه در نظر زین ینفر بود و نمونه آمار 100ها حدود تعداد آنفوتبال که 

 دییپرسشنامه به تأ ییبود. روا یقاتیو تحق یفن ،یمال ،یتیریمؤلفه مد 4پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل 

 یباال ییایدهنده پاآمد که نشانت دسبه 86/0آن  ییایو پا دیرس یزشور تیریمد دینفر از اسات 10

انحراف  ن،یانگیم یآمار یهاروش ها با استفاده ازهتجزیه و تحلیل دادپرسشنامه مورد استفاده بود. 

با  یاتک نمونه یو آزمون ت دمنیفر یاآزمون رتبه، K–S)) رونوفیآزمون کلموگروف ـ اسم استاندارد،

و  یفن ،یمال ،یتیریمد یهانشان داد، مؤلفه قیتحق هاییافته انجام گرفت. 25نسخه  SPSS ارافز نرم کمک
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فوتبال  یمل یهامیاستان اصفهان به ت هیپا یهارده کنانیباز یابیراه یهاچالش رد ینقش مثبت یقاتیتحق

، یبدن تیبرس، ادرات ترفوتبال، مدا یهائتیهای ورزشی کشور با هباشگاه الزم است دارند؛ بنابر این

 .دفوتبال توجه ویژه داشته باشن های پایهداشته و به تیم یکینزد یهمکارورزش  انیمربو  مدیران

 .یورزش یهاباشگاه ،یمل یهامیت ،یابیراه یهاچالش ه،یصنعت فوتبال، فوتبال پا :هاهواژ دیکل

 

Investigating the challenges of getting the players of the basic 

categories of Semnan province to the national football teams 
V. Samimi1 

A. Seyfollahi2 

F. Moradi Barzel Abad3 

A. Mohammadzadeh4 

H. Safkhani5 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the challenges of getting the 

players of the basic categories of Semnan province to the national football 

teams. The method of the present study was descriptive survey and the data 

collection was field. The statistical population of the study included all 

managers and coaches working in teams of different age groups of football 

in football province, whose number was about 100 people and the statistical 

sample was considered equal to the community. The research tool was a 

researcher-made questionnaire that included four components: managerial, 
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financial, technical and research. The validity of the questionnaire was 

confirmed by 10 professors of sports management and its reliability was 

0.86, which indicated the high reliability of the questionnaire used. Data 

analysis was performed using statistical methods of mean, standard 

deviation, Kolmogorov-Smirnov test (K-S), Friedman rank test and one-

sample t-test using SPSS software version 25. The research findings showed 

that the managerial, financial, technical and research components have a 

positive role in the challenges of getting the basic players of Isfahan 

province to the national football teams; Therefore, it is necessary for the 

country's sports clubs to work closely with football boards, schools, physical 

education departments, sports managers and coaches, and to pay special 

attention to the basic football teams. 

Keywords: Football Industry, Grassroots Football, Navigation Challenges, 

National Teams, Sports Clubs. 
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 مقدمه

در سراسر جهان بیانگر این موضوع  فوتبالطرفدار  هایلیونوجود هزاران بازیکن و م

گی و اجتماعی کشورها و مردم بازی دگی فرهنای در زنفوتبال نقش مهم و ویژه است که

ورزش به عنوان  یژهبا توجه به نقش و لفوتبا امروزه (.2018و همکاران،  1)بیکر کندمی

و  یاقتصاد ی،فرهنگ یاسی،س یدهپد یکورزش که آن را به  ینو پرطرفدارتر ینترمحبوب

 یلدر جهان تبد یادیز یافراد یاز زندگ ناپذیرییجدا یکرده و به بخش یلتبد یاجتماع

 (.1399و همکاران،  کیایندهو)پ شودیفوتبال نام برده م صنعتشده است و از آن با نام 

المللی بین هایاقتصادی و درآمدزایی فوتبال منحصر به برگزاری تورنمنت یراتهرچند تأث

ای های حرفهاز کشورها، برگزاری لیگهای جهانی نیست بلکه در بسیاری بزرگ نظیر جام

صنعت  ای فوتبال باعث رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی درداری حرفهو صنعت باشگاه

 ینتریکی از مهمهای فوتبال آکادمی (.2020و همکاران،  2)هانس ها شده استآن فوتبال

و  3نتینوتانسگ) است فوتبال در کشورهای صاحب نام یهاتوسعه پایدار اقتصادی باشگاه

به  یابیدست یرمس در است که یپرورش استعداد، گام مهم بعدل و تکام(. 2017، همکاران

 ینا ینب یزتوجه به تما ینبنابرا (؛1394شود )رترابی و همکاران، ینبال مد یورزش یتموفق

 یان،و مرب هایاباستعداد ریزان،ی برنامهابعاد، از سو یراجرا و سا یثاز ح ینددو فرآ

 (.2017، 4رسد )هاجسونینظر م به یرضرو

تحول کرده و  ییرتغ یاسیو س یفرهنگ ی،اقتصاد ی،اجتماع یراتصنعت فوتبال به تأث
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آن قرار  یرکرد که تحت تأث یداپ توانیرا م یکم جوامعکه  یاست، به طور یافته یادیز

ه تند، بلکحوزه هس ینجوانان و نوجوانان نه تنها مخاطبان ا ین،نگرفته باشند؛ بنابرا

به  یزن یو اجتماع یسن هاییفاز ط یادیز یهاها و گروهدولت ان،داریهها، سرماسازمان

، دلدار و همکاران) حوزه معروف قرار دارند ینا یروانن و پمنداهه عالقدر گرو ینوع

ترین اهداف هر فدراسیونی در سطح جهان توسعه فوتبال پایه و جوانان یکی از مهم (.1393

های فوتبال با توجه به توسعه علمی این آکادمی (.2016 و همکاران، 1شد )مرکانجیکبامی

، 2)گاگنون این ورزش در دنیا کمک کنندعلمی  توسعه ورزش، درصدد این هستند که به

ثیری که در تضمین آینده موزش کودکان و جوانان، به دلیل تأتمرکز ویژه روی آ(. 2014

)فدراسیون جهانی فوتبال،  فا از اهمیت باالیی برخوردار استفوتبال در جهان دارد، نزد فی

لی فوتبال کشور موظف ان متوبه عنوفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران نیز  (.2018

های باشد. این فدراسیون فعالیتبه اجرای اصول تعیین شده فیفا در زمینه فوتبال پایه می

یز در حال کشور آغاز نموده و تا به امروز ندر  1392فوتبال گرس روتز خود را از سال 

اشاره مورد  به چندتوان باشد. پیشینه تحقیق تحقیق میاجرای این طرح در سطح کشور می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: کرد از جمله تحقیقات می

در مدارس  یابیموانع استعداد یبررس» ا عنوانب یقی(، در تحق1391و همکاران ) یزیعز

 یگاهیبه عنوان پا ایکه مدارس فوتبال در سراسر دن دافتنیدست  جهینت نیبه ا «رانیا لفوتبا

 کنند،یم تیفعال هیها به فوتبال در رده پاآن یمعرفه و رشت نیا یشناخت استعدادها یبرا

 یها براخانواده لیرشته و تما نیتوجه به عالقه کودکان و نوجوانان به ا ااما در کشور ما ب
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 نیکه هدف کشف و پرورش ا یار مدارس، در کنفوتبال یابه عالم حرفه زندانشانورود فر

شده که با سوء استفاده از  یاندازراه زین یگرید مدارس استعدادها را در دستور کار دارند،

و  یشیدرو .کالن خود هستند یبه سودها افتنیدست  یپعالقه و احساسات در  نیا

 «رانیعداد فوتبال اه استتوسع ستمیس تیفیک یابیارز» عنوانبا  یقیدر تحق ،(1397همکاران )

 ران،یفوتبال ا یابیاستعداد تیوضعبهبود  یو مسئوالن برا رانیمد دندیرس جهینت نیبه ا

 .به اهداف را مدنظر قرار دهند دنیرس یبرا ییهاانداز و برنامهداشتن چشم ،یگذارهدف

 جهینت نیاه ب «کیرشته فوتبال در بلژ یابیداداستع» نهیدر زم یقیدر تحق ،(2013) 1زیبراو

 یبرا کنیدن بازماده شها با هدف آانجمن فوتبال با باشگاه یهمکار شیافزا، افتندیدست 

 ییاول که هدف نها میدر ت یباز یبرا کنیباز یسازو آماده یالمللنیو ب یاشغل حرفه

 .جوانان است یمل یهااست، از اهداف گروه کنیباز

به  یابیمهم استعداد گاهیمرکز و پا نکهیا لیلفوتبال به د یاحرفه یهایآکادم مدارس و

ها در باشگاه یسازمیدر ت یو نقش اساس کنانیباز تیم ترباز ارکان مه یکی روند،یشمار م

در مدارس فوتبال  (.1397، و همکاران یشیدرو) را بر عهده دارند یمختلف سن یهارده

فوتبال  یهانان ورزشکار در کالسبا تجربه و توانمند با جوا انیربم افته،یتوسعه  یکشورها

 رانیمسائل مدارس در فوتبال ا نیترز مهمکه ا یدارند، در صورت تیدر سطوح مختلف فعال

 دارند یسن یهاگروه نیدر ا یگریبمر یبرا یاست که دانش کم یانیمرب یریبکارگ

رت صو به رانیو مدارس فوتبال در ا هاسکال ترشیب نیهمچن (.1395)عمادی و همکاران، 

و در  دکننیمفصل تابستان شروع به کار  یها از ابتداکه آن بیترت نیاست، به ا یفصل
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تعداد  گریبه عبارت د رسانند؛یم انیخود را به پا تیمدارس فعال یلیسال تحص یابتدا

الزم  یهاتیقروش به موف نیبا او  باشدیکم م یلیخ کشوردر  فوتبال یمدارس دائم

 (.1397کاران، ی و هم)حسین دینخواهند رس

 شیپ کیاست،  افتهی سازمانمنظم و  یاهیتوسعه فوتبال بر پا نکهیاز ا نانیکسب اطم

فوتبال جوانان  داریتوسعه پا یبرا یدیمشارکت گسترده در فوتبال و نو یبرا یدیشرط کل

ه روز در حال توسعه و گسترش در رسد با توجه به اینکه علم روز ب. به نظر میباشدیم

های یطح جهان است، بنابراین برای توسعه ورزش نیز باید از علم استفاده شود. آکادمس

توان از مربیان متخصص و با علم در ال و مدارس تخصصی فوتبال جایی هستند که میفوتب

ه مک کردزمینه ورزش فوتبال استفاده کرد تا به توسعه علمی این ورزش در سطح جهان ک

بکار برد؛ بنابر این در  در سطح استان توسعه فوتبالریزی و نامهالزم را برای بر نهیزمو 

 کنانیباز یابیراه یهاچالش سخ به این سوال است کهرصد پامحقق دتحقیق حاضر 

  چگونه است؟فوتبال  یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهارده

  پژوهش شناسیروش

اطالعات به صورت  یورآبود و جمع یشیمایاز نوع پ یفصیحاضر تو قیروش تحق

 هیفوتبال سمنان و کل اتیه یسابق و فعل رانیشامل مد قیتحق یبود. جامعه آمار یدانیم

و محققان عرصه  شکسوتانیفوتبال استان، پ یمختلف سن یهارده یهامیشاغل درت انیمرب

د. ته شبرابر جامعه در نظر گرف زین یماربود و نمونه آ نفر 100ها حدود فوتبال که تعداد آن

پ و واتسا از جمله یمجاز یهاشبکه قیو از طر یبه صورت حضور قیتحق یهاپرسشنامه
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پرسشنامه محقق ساخته شامل  قیابزار تحق ت.قرار گرف یآمار یهانمونه اریدر اخت تلگرام

 و (24-15)سؤال ی ن(، مؤلفه ف15-8)سؤال  مالی(، مؤلفه 7-1)سؤال  یتیریمؤلفه مد چهار

 یپنج ارزش که سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف بود (30-25)سؤال  یقاتیمؤلفه تحق

 دیرس یورزش تیریمد دینفر از اسات 10 دییپرسشنامه به تأ ییروا د.ذاری شگارزش کرتیل

پرسشنامه مورد استفاده بود. از  یباال ییایبه دست آمد که نشان دهنده پا 88/0آن  ییایو پا

درصدها  ها،انحراف استاندارد، فراوانی ن،یانگیم نییتع یبرا فییآمار توص یهاروش

( K–S) رونوفیشامل آزمون کلموگروف ـ اسمنباطی ار استآم یهاو از روش استفاده شد

 یرهایمتغ یبندتیاولو یبرا دمنیفر یا، از آزمون رتبههانرمال بودن داده صیتشخ یبرا

 لیو تحل هیاستفاده شد. تجز نیانگیم سهیمقا یبرا یانمونهک ت یو از آزمون ت قیتحق

خرده  ییایپا (1ره )ماش جدول استفاده شد. 25نسخه  SPSS نرم افزاراطالعات از 

 دهد:را نشان می پرسشنامه یهااسیمق

 های پرسشنامهپایایی خرده مقیاس :1جدول 

 ضریب آلفایی کرونباخ های پرسشنامهخرده مقیاس

 90/0 دیریتیمؤلفه م

 86/0 مؤلفه مالی

 92/0 لفه فنی ؤم

 85/0 مؤلفه تحقیقاتی

 88/0 پایای کل پرسشنامه

 هاتهیل یافتجزیه و تحل
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 دهد: ی تحقیق حاضر نشان میشناختتیجمعهای توصیفی ( یافته2) جدول شماره

 پاسخگویان شناختیجمعیت اطالعات نتایج :2جدول 

یفیتوص یژگیو  یدرصد فراوان  متغیر 

 مرد 90
 هاجنسیت آزمودنی

 زن 10

 متأهل 84
 وضعیت تأهل

 مجرد 16

 سال 40تر از کم 30

 سن
 سال 45 – 41 34

 سال 50 –46 26

 سال 50 یباال 10

 پلمید 25

 یلیتحص درکم
 دانیکار 15

 یکارشناس 46

 ارشد و باالتر یکارشناس 14

 سال 5تر از کم 27

 یگریسابقه مرب
 سال 10الی  6 35

 سال 15الی  11 26

 سال 15باالی  12

 یهامیدر ت یگریسابقه مرب بله 88

 خیر 12 انیخگوپاس هیهای پارده
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15 A آسیا 

 یگریمرب مدرک

32 B آسیا 

23 C آسیا 

25 A ایران 

5 B ایران 

 (K-S) فرنویاسم - ها از آزمون کولموگروفداده عیبودن توز نرمال یبرس یبرا

 دهد.را نشان می آزموناین  نتایج (3)جدول شماره  استفاده شد.

 نوفریاسم -آزمون کولموگروف جینتا :3جدول 

 مؤلفه تحقیقاتی مؤلفه فنی مؤلفه مالی مؤلفه مدیریتی رغیمت

 812/0 236/0 540/0 320/0 سطح معناداری

Z 792/0 735/0 854/0 516/0 

از  باالتر قیتحق یاصل یرهایمتغ یطح معناداراد که سنشان د (3جدول شماره ) جینتا

و  هیتجز یال بوده و برارمن عیوزت یها داراهداد نیبنابرا باشند،یم 05/0 یسطح معنادار

  استفاده شد. کیها از آمار پارامترهداد لیتحل

ی هارا در بین نمونه تحقیقمتغیرهای اصلی  معیار انحراف ( میانگین،4) شماره جدول

باالتر  قیتحق یهامؤلفه نیانگیشود، مطور که مشاهده میدهد. همانمیآماری تحقیق نشان 

 دارد. قرار 3از حد متوسط 

 متغیرهای اصلی تحقیق معیار انحراف و میانگین :4 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر ردیف
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 752/0 15/4 مؤلفه مدیریتی 1

 635/0 53/3 مالی مؤلفه 2

 816/0 62/3 نیمؤلفه ف 3

 936/0 25/3 مؤلفه تحقیقاتی 4

 کنانیباز یابیراه یهاچالش هاینشان داد که مؤلفه یاتک نمونه یآزمون ت جینتا

جدول زیر نتایج این  دارد. ینقش مثبت هیپا یهافوتبال در رده یمل میاستان سمنان به ت

 دهد:آزمون نشان می

 یمل میاستان سمنان به ت کنانیباز یابیراه یهاچالش یاهنمون تکیآزمون ت جینتایج نتا :5جدول 

 هیپا یهافوتبال در رده

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

خطای 

 ف معیارانحرا

اختالف 

 میانگین
T 

یتیریمد یهاچالش  15/4  752/0  50/0  126/0  43/5  

یاقتصاد یهاچالش  35/3  356/0  80/0  641/0  58/4  

ـ یفن یهاچالش  62/3  816/0  07/0  224/0  36/7  

یتاقیتحق یهاچالش  52/3  936/0  90/0  354/0  42/4  

 یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهادهر کنانیباز یابیراه یهاچالش یبندبه منظور رتبه

( نتایج این آزمون 6. جدول شماره )استفاده شد دمنیفر یافوتبال در از آزمون رتبه یمل

 دهد:نشان می

 یهافوتبال در رده یمل یهامیبه ت سمنان استان کنانیباز یابیراه یهاچالش یبندرتبه :6جدول 

 هیپا
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 میانگین رتبه مؤلفه

 25/4 دیریتیمؤلفه م

 70/3 مالی مؤلفه

 95/3 مؤلفه فنی

 45/3 مؤلفه تحقیقاتی

و  مالی ،یفن ،یتیریمد هایمؤلفه بینشان داد که به ترت دمنیفر یاآزمون رتبه جینتا

 یابیراه یهابه عنوان چالش یام رتبه باالترکد هر ایرتبه نیانگیبا توجه به م یقاتیتحق

 دارند. هیپا یهارده رفوتبال د یلم یهامیاستان سمنان به ت کنانیباز

 گیری بحث و نتیجه

نقش  یقاتیو تحق مالی ،یفن ،یتیریمد هایمؤلفه یهانشان داد که مؤلفه قیتحق جینتا

فوتبال  یمل یهامیان سمنان به تستا هیپا یهارده کنانیباز یابیراه یهادر چالش یمثبت

 گرفته است. ارگیری قرنتیجهبحث و مورد  طور کلی نتایج هر بخش از تحقیقدارند. به

 کنانیباز یابیراه یهادر چالش ینشان داد، مؤلفه مدیریتی نقش مثبت قیتحق جینتا

فزون مدارس فوتبال در دارند. با گسترش روزا یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهارده

ست. شده ا لیتبد یکسب و کار در حوزه ورزش کیبه  تیفعال نیفوتبال در کشور ا

دارند. با شناخت  تیریبه مد ازین یگریمانند هر کسب و کار د زیفوتبال ن یهارسهمد

سب و در جهت ک دیبه کسب و کار خود ارزش بخش توانیها مآن تیریمد یچگونگ

کننده در  نییو تع ینقش اساس یاهر بخش و حوزه تیریمدها استفاده کرد. آن درآمد از

و مورد عالقه همه  افتهیحوزه دارد. فوتبال ورزش توسعه  ایزمان تنزل آن سا ایتوسعه و 
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 یدارا دیبا کنندیم تیبخش فعال نیدر ا ریکه به عنوان مد یمردم جهان است و افراد

فوتبال کشور فراهم کنند. در  وسعهت یرا برا نهیباشند تا زم یو علم یتخصص یهامهارت

 یهاتر به مهارتو کم ردیگیانجام م یصورت دولتارشد فوتبال به رانیمد نییکشور ما تع

 تیریدر ضعف بخش مد یمهم اریعامل بس نیهم شودیها توجه مآن یو تخصص یعلم

به عنوان  در حوزه فوتبال ندارند یتخصص ایه سابق چیکه ه یفوتبال ما دارد. مثالً افراد

از  یادیز انتظار توانیحالت نم نیر او د شوندیرشته انتخاب م نیبخش مهم ا تیریمد

کشور  رانیاول مد تیاولو دیفوتبال با نهیوجود افراد متخصص در زم نیها داشت بنابر اآن

 یانسان یرویکمبود ن ،یاحرفه یهاو اداره باشگاه تیریباشد. برای مثال ضعف در مد

ها، ناشناخته بودن و هباشگا یمستقل برا یهاهیها، فقدان اتحاددر باشگاه القمتخصص و خ

 یورزش یابیبازار یعلم یهاو کمبود استفاده از روش گیها و لار کم نشان برند باشگاهاعتب

 در این زمینه تحقیق است.

 یهارده کنانیباز یابیراه یهادر چالش ینقش مثبت ینشان داد، مؤلفه فن قیتحق جینتا

وتبال گرفته ر کشور ما از پخش مسابقات ففوتبال دارند. د یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا

تر بر عهده بخش دولتی قرار دارد و بخش دولتی نتوانسته تا تجهیزات اماکن ورزشی بیش

موثر  یاجرا نهیدر زم دیبر این بادر زمینه فناوری و تجهیزاتی پیشرفت زیادی داشته باشد؛ بنا

و  ردیصورت بگ یدامات موثرشده است، اق نییتع یالمللنیکه بصورت ب ینیو کامل قوان

های پایه در ورزش فوتبال برای توسعه تجهیزات آکادمی تیم افتهیتوسعه  یوانین کشورهاق

 (1399و همکاران ) ایکندهیفوتبال استفاده کرد. نتایج تحقیقات پو یهاباشگاه ییو درآمدزا

درن و مناسب و با م زاتیو تجه ساتیفوتبال، اماکن، تاس یابیاستعداد ستمیسدر نشان داد، 
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فوتبال تجهیزات اماکن ورزشی اهمیت  یهارا در ارتقاء سطح باشگاه یاساس نقش تیفیک

سب ها در زمینه اول در جهت فراهم آوردن مناو مسئوالن باشگاه رانیای دارند و مدویژه

در تحقیق  به اهداف را مدنظر هستند. دنیرس یبرا ییهاانداز و برنامهدر راستای چشم

متخصص وجود  و با دانش انیدر فوتبال استان سمنان مرب باور است که نیمحقق بر ا ضرحا

و  استفوتبال استان  یهامیرشد و توسعه ت در تالش برای یبه نوع کیدارند که هر 

در سطوح مختلف، اقدام  انیمرب یندبو دسته یزماندهبا سا دیاستان بافوتبال  ئتیمسئوالن ه

 یو مباحث فن نیقوان راتییتغ نیآخر انیدر جر انیکه مرب ندینما ییهادوره یبه برگزار

 کنیبتوانند فوتبال استان را در بخش پرورش باز قیطر نیتا از ا رندیفوتبال مدرن قرار گ

 .کنند فایفوتبال استان ا یهامیه تتوسع رساخته و نقش خود را د یغن

 یهارده کنانیباز یابیراه یهادر چالش ینقش مثبت مالینشان داد، مؤلفه  قیتحق جینتا

مربوط  نیاز قوان دیبا یورزش یهافوتبال در دارند. باشگاه یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا

منبع  نیترمهم نکهیا توجه به اب، رایت اطالع داشته باشندکپی مسابقات و قانونبه حق پخش 

 یدر کشورها باشد،یم یارسانهتبلیغات و  مسابقاتفوتبال حق پخش  یهامد باشگاهآدر

قانون به  نیا رانیمتأسفانه در کشور ا یاست ولشده صورت الزم اجرا  ن بهیانوقاین  گرید

فوتبال  یاهباشگاه یبرا یمشکالت فراوان جادیکه باعث ا شودیاجرا نم یصورت رسم

قیقات تح جینتا. کرده است جادیا یاز توسعه جهان یماندگعقب یرا برا نهیشده است و زم

 یهاباشگاه یسازیخصوص مالی،موانع  نیترمهم دهدنشان می( 2014کارا و همکاران )

و عدم توجه به  مسابقاتنامناسب حق پخش  صیتخص یکل جامعه آمار دیفوتبال از د

 کنانیباز یابیهای راهزیادی در چالش نقش مالی. موانع باشندیال کشور مفوتب هیپا یهامیت
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از  یاریبس یدولت تیتبال دارند از جمله مالکفو یمل یهامیان سمنان به تاست هیپا یهارده

به  یبخش خصوص یاقتصاد تینبود امن و یورزش یهاسازمان ،کارخانجات ع،یصنا

 یحرکت به سو یکند ی واش حرفهدر ورز یادر ورزش حرفه یگذارهیسرما

 دانست. یهادر باشگاه یسازیرتجا

 کنانیباز یابیراه یهاچالش در یؤلفه تحقیقاتی نقش مثبتنشان داد، م قیتحق جینتا

نشان ( 2013براویز ) تحقیق جیفوتبال دارند. نتا یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهارده

 یهاافتهیده از مرتبط درگرو استفا یورزش یهارشته تیموفق ،یمدرن امروز یایدر دنداد، 

مناسبات آن در  گاهیجا تیورزش و اهمشدن  ریفراگت. ورزش اس حوزه یعلم دیجد

 تیساخته است. موفق دهیپد نیها متوجه ادولت هیرا از ناح یتوجه فراوان ،یالمللنیب

از  ینماد ،یو اقتصاد یاجتماع راتیعالوه بر تأث یورزش یالمللنیب نیادیکشورها در م

ل از عل یکی و شودیهمه جانبه آن کشورها محسوب م یهایندثبات و توانم

. ردیگیمورد نشأت م نیاز ا ،یاو حرفه یا در ورزش قهرمانکشوره یباال یگذارهیسرما

مختلف صورت  یهاشاخص یبندتیو اولو نییتع قیو از طر یعلم یهاروش یریبکارگ

در  یترشیب تیموفق نه،یو هزدر وقت  ییجوصورت عالوه بر صرفه نیچرا که در ا رد،یگ

بودن  یتایج به دست آمده الزامتوجه به ن ا. بشودیحاصل م یبه اوج عملکرد ورزش دنیرس

 نییتع یافزارامکانات سخت ون،یشده توسط فدراس نییتع یورزش یهارساختیوجود ز

 ون،یاسفدر نامهنییشده توسط آ نییتع یارافزامکانات نرم ون،یفدراس نامهنییشده توسط آ

به امکانات  عیو رزومه توز یگریمشخص، داشتن مدارک مرب یبا بازده یگذارهیسرما

با  توانندیآنان م ،یداشتن استانداردها یارهایاز جمله مع ها؛میهمه ت نیصورت عادالنه ب
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های پایه فوتبال رده مختلف به کمک یهادر بخش اتیو خصوص هاییتوانا نیاستفاده از ا

 .ود را ایفا کننداستان نقش خ

 یقاتیو تحق مالی ی،فن ،یتیریمد یهامؤلفهکه دهد طور کلی نتایج تحقیق نشان میبه

فوتبال  یمل یهامیاستان سمنان به ت هیپا یهارده کنانیباز یابیراه یهادر چالش ینقش مثبت

باشد. یپایه م هایتیمتبال کشور توجه به فو یهاتوسعه باشگاه یهااز ضرورت یکیدارند. 

 هیرا از ناح یتوجه فراوان ،یالمللنیب آن در مناسبات گاهیجا تیشدن ورزش و اهم ریفراگ

 یورزش یالمللنیب نیادیکشورها در م تیساخته است. موفق دهیپد نیها متوجه ادولت

همه جانبه آن  یهایداز ثبات و توانمن ینماد ،یو اقتصاد یاجتماع راتیعالوه بر تأث

 یزش قهرمانکشورها در ور یباال یگذارهیاز علل سرما یکیو  شودیم کشورها محسوب

 یشناخت استعدادها یبرا یگاهیبه عنوان پا ایمدارس فوتبال در سراسر دن. ی استاو حرفه

وجه به اما در کشور ما با ت کنند،یم تیفعال هیها به فوتبال در رده پاآن یرشته و معرف نیا

 ورزشه ورود فرزندانشان ب یها براخانواده لیرشته و تما نیه اعالقه کودکان و نوجوانان ب

تر اهداف اقتصادی خود بیششده که  یاندازراه موزش پایه فوتبالجهت آ یمدارس فوتبال

بودن امکانات  یبا توجه به نتایج به دست آمده الزامکنند. همچنین را دنبال می

شده توسط  نییتع یافزارامکانات نرم ،ونیفدراس نامهنییشده توسط آ نییعت یافزارسخت

ی فوتبال در هایاحداث آکادم، مشخص یبا بازده یگذارهیسرما ون،یفدراس نامهنییآ

 یارهایاز جمله مع در سطح استان رزومه معتبرمدیران و مربیان با داشتن  مکان مناسب و

 .دانست ورزش فوتبال استان شرفتیپ در جهت فوتبال یهایآکادم یشده برا نییتع
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 منابع

 یاستعداد تا باز ییناساش» ،(1399عباس ) از،یپندر ییرضا ؛ژاله ،یمعمار ؛یمهر ا،یکندهیپو -

منابع  تیریمد هینشر «،: مورد مطالعه فوتبال آلمانیاحرفه یهاگیو ل یمل میت یهادر رقابت

 .312- 287ص ص، 2، شماره 7، دوره در ورزش یانسان

 یمال نیأمت نینو یهاروش» ،(1394سمانه ) ،یقیطر ثم؛یم ،یا؛ باقرمهس ،یقربان ؛یتق ،یتراب -

در حال  یآن با کشورها یقیتطب یو بررس افتهیتوسعه  یل در کشورهافوتبا یهاباشگاه

فصلنامه علمی  «،و انگلستان( رانیبرتر ا گیل یافوتبال حرفه یهاتوسعه )مورد خاص: باشگاه

 .231-217ص ص، 13، شماره 4دوره  ،یگذارهیسرما نشپژوهشی دا

 یمیت یو اثربخش یوفاداربا  انیاعمال قدرت مرب وهیشارتباط » ،(1397محمد ) ،ینیحس -
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