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 چکیده

 یطراحا پیچیده ي مختلف کوچک تا بزرگ و از ساده تهاکمک به سازمانمنظور بهکه است  يتوانمند یتیریابزار مد يراهبرد يزیربرنامه
 هاي توسعۀراهبرد بنديیتتحقیق، اولو این از دهند. هدف قیتطب طیمح شدهینیبشیپ راتییخود را با تغ ،یصورت رقابتتا آنها به شود،یم

ست ا يمطالعات راهبرد قاتیاز نوع تحق ،یشیمایپ -یفیتوص قیتحق نیروش ابود.  QSPMبراساس رویکرد  ورزش فوتبال استان مازندران
هاي أتهیرؤسا و دبیران شامل  آماري تحقیق ۀجامع قرار دارد. يکاربرد قاتیتحق ةنظر اهداف در رد اجرا شد و از یفیو ک یصورت کمکه به

 صورتبهیري گنمونهبود. روش  نفر 80 تعدادبه هاي ملی یمتطور مربیان و بازیکنان مازندرانی ینهمو تابعه  و شهرستان استان مازندران فوتبال
یک مطالعۀ کیفی استخراج و روایی آن توسط استادان  صورتبهکه هاي باز و بسته بود ابزار تحقیق شامل پرسشنامهشمار انجام گرفت. کل

ورزش  يریزي راهبردبرنامهتدوین  نظورمبه شد.تأیید  ./90 ضریبو با  کرونباخآزمون آلفاي  از پایایی آنها با استفاده یید شد وتأمتخصص 
و  SO،ST،WO چهارگانۀدو براي تعیین راهبردهاي  به دو مقایسۀ ازاین کار،  براي .استفاده شد SWOTفوتبال استان مازندران از تحلیل 

WT .مشخص  یرونیو تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل درونی و ب وتحلیلیهاز تجز پس بر مبناي قضاوت تحلیلی و شهودي استفاده شد
مبادرت به  QSPMاز رویکرد  استفادهبا  نهایت قرار دارد و در WT ۀشد که جایگاه راهبردي ورزش فوتبال استان مازندران در منطق

 میزبانی کسباند از: عبارت بال استان مازندرانالزم براي توسعه و پیشرفت ورزش فوت ترین راهبردهايمهم بندي این راهبردها شد.یتاولو
در  افراد حضور منظوربه ویژه تخفیفو  رایگان برنامۀفوقورزشی  هايرده ساعات ، افزایشورزشکاران مستعد با وجود فوتبال رویدادهاي

 ومتخصص ورزش  کیفی، نیروهايو  تادانو اس برنامهفوق مدیر توسطی تحرکیکم مضراتاز کردن جامعه  ورزش فوتبال، آگاه هايسالن
و شهرستانی ی استانمسابقات منظم درون برگزاريورزشی و  استعدادهايشناسایی و پروراندن یر فوتبال در بهبود آن و تأثو ورزشی  هايانجمن

 آید.یمشمار حمایتی به مقرراتو  قوانین به توجه با
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 هیأت فوتبال استان مازندران ،QSPMماتریس ریزي راهبردي، برنامه

                                                           
  Email:mohammadhami@yahoo.com                                                                               09123218709نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 

                                                                              



 1401تابستان ، 2 ، شمارة14هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                           68
 

 

 مقدمه

ترین عناصر مدیریتی اولین و مهم ریزيکه برنامه آنجا از

شود، فراهم کردن بستر الزم ها قلمداد میدر سازمان

هاي متنوع در ابعاد مختلف راهبردي منظور تدوین برنامهبه

و عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مسئله تا 

ها بستگی دارد و حد زیادي به نگرش مدیران ارشد سازمان

این  ).1توان در جامعه مشاهده کرد (ا میآثار این رویکرد ر

هاي دولتی، عمومی، توان در بخشها را میریزيقبیل برنامه

). 2( هاي غیرانتفاعی مشاهده کردخصوصی و نیز سازمان

هاي مالی، مسائل تغییرات مداوم قوانین و مقررات و نگرانی

مربوط به حوزة منابع انسانی، جذب، تشویق و ترغیب 

هایی است که در سدة چالش جمله از ورزشکاران

). در آغاز سدة 3یدا کرده است (پویکم رواج بیست

یافته، نوعی عهویکم در بسیاري از کشورهاي توسبیست

تغییر پارادایم نسبت به دستاوردهاي ورزشی صورت 

تر و برنامۀ عنوان اهدافی گستردهپذیرفته است که بعداً به

). این 4راهبردي براي زندگی بشریت به آن نگریسته شد (

هاي ورزشی ها و سازماننزد دولتتغییر نگرش و پارادایم در 

ورزش «شود که از مفهوم تابعه، راهکاري ابتکاري قلمداد می

در جهت ایجاد تغییر در جامعۀ ورزشی و ... » براي توسعه

تحول مثبت  براي ایجادعنوان ابزاري بهکند و استفاده می

). 5شود (یم در نظر گرفتهاجتماعی، بهداشت و اقتصاد 

اهداف توسعه، بحث سالمت جامعه است،  همچنین از دیگر

تبع آن افزایش فعالیت چراکه توسعۀ ورزش در جامعه و به

بدنی اقدامی پیشگیرانه در جهت امراض و تهدیدهاي 

، 1راهبردي ۀبرنام). 7، 6شود (بهداشتی محسوب می

 سازي براي انجام مأموریت سازماناساسی در آماده يیندافر

چارچوبی براي  ،مؤثر راهبردي ریزيیند برنامهافراست. 

ها تخصیص منابع سازمانی، چالش ةنحو ةگیري دربارتصمیم

شوند، هایی که در طول مسیر ایجاد میو استفاده از فرصت

                                                           
1. strategic planing 

یند اشامل فر راهبردي ۀیک برنام). 8کند (فراهم می

ریزي است که اهداف و ابزار و اقدامات مفید براي برنامه

. کندنداز بلندمدت را تعیین میارسیدن به آنها در چشم

هایی که ریزي راهبردي براي سازمانادبیات حوزة برنامه

کند که در ریزي هستند، بیان میاین نوع برنامه محکوم به

ي مهم امقولهکجا باید باشند و چگونه تغییرات را در 

اي مانند ورزش و صنعت ورزش و ). مقوله9مدیریت کنند (

 یزيربرنامه واقع در). 10ن است (هر آنچه وابسته به آ

و در هاست از سازمان ناپذیرییبخشی جدا راهبردي

یر آن تأثیافته تحقیقات متعددي در زمینۀ توسعهکشورهاي 

بر عملکرد سازمانی صورت گرفته است که نشان از تأثیرات 

). 11یزي راهبردي بر عملکرد سازمانی دارد (ربرنامهمثبت 

هاي ورزشی همانند هر سازمان انریزي در سازمبرنامه

رود. در یمشمار مدیریت به ۀترین وظیفدیگري، مهم

شود هاي ورزشی موجب میریزي در سازمانحقیقت، برنامه

و  شدهیین هاي گروهی تعها و تالشفعالیت ۀتا اهداف هم

ریزي شود. براي درك دستیابی به آن اهداف طرح ةنحو

باید بدانیم که موقعیت هر سازمانی، کامل وضعیت فعلی 

با توجه به سازمان و بنابراین موقعیت  چگونه استفعلی 

چگونه است ، راهبرديهاي رقباي خود، از لحاظ انتخاب

توسعۀ ورزش را هاي ورزشی اصول اصلی سازمان). 9(

هاي ورزشی بتوانند مؤثر و اگر سازمانکنند. معرفی می

 و ریزي کردهت خود را برنامهباید اقداما ،بادوام باشند

و  تحلیل کنند کنند،ی را که در آن رقابت میمحیط

 هاي خود را براي رسیدن به اهداف توسعه دهند وراهبرد

کنند اي پیشرفت و عملکرد خود را ارزیابی طور دورهبه

 به جهان را یورزش تیجمع نیشتریورزش فوتبال ب). 12(

 يکشورهار اکث یمل عنوان ورزشخود اختصاص داده و به

 اگرچه نیست، ورزش یک تنها آید فوتبالیشمار مجهان به

 نظربه ايیشهکل جمله یکصورت به ظاهر در جمله این
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 فوتبال که است مشخص واقعی دنیاي در اما رسد،یم

توسعۀ ي استراتژ). 13است ( درآمده صنعت یک صورتبه

 ترینیجرا فوتبال مؤید این است که زیدر کشور ما ن فوتبال

 گرید يهاورزش با سهیورزش است و در مقا نیو پرطرفدارتر

را به خود اختصاص داده  طرفدار تعداد ورزشکار و نیشتریب

 مشارکت در ورزش فوتبالي گذشته هاسال). طی 14( است

 نیمنظور تدوکه به یقی. تحقروندي افزایشی داشته است

نشان  زیانجام گرفت نتوسعۀ فوتبال انگلستان هاي راهبرد

 محققان .کرده است دایپ شیمشارکت در فوتبال افزا که داد

فراغت افراد و  وي کار يالگوها رییتغ یجۀرا نت شیافزا نیا

). همچنین در 15دانند (یورزش م نیبهبود امکانات ا

تا با رویکرد است هایی صورت گرفته گذشته تالش يهادهه

موفقیت ورزشکاران ایرانی در  يعلمی به ورزش راه را برا

ها این تالش ۀجمل المللی هموارتر سازند. ازبین هايیدانم

توان به تدوین نظام جامع تربیت بدنی و ورزش در سال می

اشاره  1388و نظام جامع ورزش قهرمانی در سال  1382

ه در ورزش گرفتانجام يهاو پژوهش یجنتا یکل طورکرد. به

 و مدیریت وجود موانع مربوط به که کشور نشان داده است

 مربوط مصوب نبودن قوانین جامع 96 قهرمان ریزي،برنامه

 شده،تصویب قوانین در مکرر تغییرات سازي،خصوصی به

 پخش حق چون قوانینی خصوص در قانونی مشکالت وجود

 مراجع تعدد ،)رایتکپی( معنوي مالکیت حقوق و تلویزیونی

 واگذاري و سازيخصوصی زمینۀ در گیريتصمیم

 و مقررات نبودن همسو و ناهماهنگی اي،حرفه هايباشگاه

 ارائۀ در ورزش وزارت و دولت کاريکم اجرایی، هايسیاست

 به یرانمد تعهد عدم )16کارامد ( و مؤثر هايالیحه

 مدیران ضعیف باور )،17( یکاستراتژ يهابرنامهراهبردهاي 

 تخصیص در ضعف و عملیاتی مدیران همراهی ضعف عالی،

ورزش  هايییترین نارساجمله مهم از )،18( مالی منابع

تحقیقات متعددي  زمینهاند. در همین آمدهشمار بهکشور 

 هايیونراهبردي فدراس ۀنیز صورت پذیرفته است تا برنام

ورزشی  يهاتوسعۀ رشته يهاورزشی مختلف و مدل

به  توانیاین تحقیقات م ۀجمل مختلف تدوین شود. از

تدوین «با عنوان  )19( )1394قره و کلهر ( يهاپژوهش

استراتژیک فدراسیون اسکی جمهوري اسالمی ایران  ۀبرنام

دوست قهفرخی و ، پژوهش علی»SWOTبه روش تحلیلی 

و  هایتاولو یبررس«با عنوان  )20( )1393همکاران (

و ، »رکشو يجودو یورزش قهرمان یشرفتپ يراهکارها

ارائۀ «با عنوان  )21( )1395تحقیق رحیمی و همکاران (

 المللیینب یدادهايدر رو یورزش يمدل توسعۀ گردشگر

اشاره کرد. قره و کلهر » یبالدر رشتۀ وال یرانا یورزش

 يهاوجود ضعف بادریافتند که  ۀ خود) در مطالع1394(

بیشتري نیز در  يهاتر نسبت به نقاط قوت، فرصتمحسوس

باید راهبردهایی را  روینراسیون اسکی وجود دارد. ازافد

ها، از فرصت یريگداد که ضمن بهره بیشتر مدنظر قرار

قائدي و  ).19( ها و کمبودها شودموجب کاهش ضعف

) در تحقیقی بیان کردند که توسعۀ ورزش 1394همکاران (

قهرمانی به توسعۀ شاخص رفاه اجتماعی در جامعه منجر 

مچنین آنها رفاه عمومی، کاهش فقر و توسعۀ خواهد شد. ه

اقتصادي را از کارکردهاي توسعۀ ورزش قهرمانی دانستند 

 پژوهشی در زمینۀ در) 1398( همکاران و ). سلطانی22(

 ارائۀ و ایران فوتبال توسعۀ فراروي هايچالش بررسی

 ایران فوتبال توسعۀ که بیان کردند مدیریتی، راهکارهاي

 و انسانی نیروي مدیریت بلندمدت، ریزيبرنامه نیازمند

 همکاران و پورعیدي ). همچنین23هاست (رسانه حمایت

 و توسعه موانع و هاچالش« عنوان با پژوهشی در) 1394(

اظهار  »کشور غرب هاياستان در فوتبال ورزش پیشرفت

 نظام نابسامانی و بلندمدت ریزيبرنامه عدم کردند

 از بازاریابی، ضعف و مدیریتی ضعف اي،حرفه داريباشگاه

 شماربه هاي توسعۀ فوتبال در غرب کشورچالش ترینمهم

) 1397نژاد و همکاران (). در تحقیق رمضانی24روند (می

 و گیالن استان فوتبال راهبردي شناسینیز که به آسیب
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مطلوب پرداخته شده بود، مواردي همچون  استراتژي تعیین

 سیاستگذاري اماکن، و زمین کیفیت مطلوبیت عدم

 زندگی سبک به مردم گرایش و هاباشگاه سازيخصوصی

 تهدید و فرصت ضعف، ترینمهم عنوانبه ترتیببه غیرفعال

 .)25شدند ( شناسایی

هاي ورزشی مستلزم کسب دانش و یتموفقکسب 

اطالعات علمی در مورد عوامل مؤثري است که به این 

شوند. متولیان ورزش باید با استفادة یم ها منجریتموفق

بهینه از منابع ابعاد مختلف از جمله تأثیرات مناسب انسانی، 

ي و تجهیزات و اماکن ورزشی، افزارسختمنابع مالی، منابع 

عوامل روانی و انگیزشی را مورد توجه قرار دهند. با شناخت 

توان به بسیاري از مسائل در این خصوص این عوامل می

با  دیبا ياتوسعه يهابرنامه زین رانیدر ا). 26داد ( پاسخ

روند و بهبود ارتباطات مناسب با بخش  نیا صیتشخ

 کنند و توسعۀ فوتبال کمک شرفتیبه پ ،یخصوص وی عموم

 . ابدی شیافزا فوتبال مشارکت مردم در زانیم قیطر نیتا از ا

جهان  یورزش دادیرو نیترنندهیپرب از آنجا که فوتبال

در بسیاري از  ورزشی نهادهاي هايبرنامه ترینو مهم است

فوتبال  يهاونیفدراس نیبنابراکشورها توسعۀ فوتبال است، 

 رانیدر ا در زمینۀ توسعۀ فوتبال دارند. يشتریب تیمسئول

عنوان متولیان اصلی بهفوتبال  هايو هیأت ونیفدراس

 يریکارگبه ازمندینی ورزش يهاسازمان ریاز سا شیبفوتبال 

براي  چون فوتبال،؛ هستندراهبردي  تیریمد يهاروش

 عدم ای شرفتیو پ بسیاري از مردم حائز اهمیت است

 ت،یاحساس رضا ،یفوتبال با غرور مل ۀعرص در شرفتیپ

). 25( داردی کینزد ۀآحاد مردم رابط يدواریو ام يخشنود

کشور باید بیش  در فوتبال همۀ تشکیالت دلیل، به همین

از پیش به عوامل درونی و بیرونی مؤثر توجه و نظارت کنند 

 تا بتوانند به شایستگی مسئولیت خود را انجام دهند. 

 توسعۀ در راهبردي ریزيبرنامه اهمیت به با توجه

 این به توجه ضرورت ورزش، جمله از مختلف هايمقوله

 شک نبدو و است واجب از پیشبیش  نیز کشورها در مهم

ورزش،  ۀعرص در کشورمان توسعۀ عدم دالیل از یکی

 عمل ايسلیقه و مهم ۀمقول این به مسئوالن توجهیکم

سطح  در هاییگام اخیر هايسال در هرچنداست.  کردن

 ۀالزم اما شده، برداشته راستا این در کشوري و کالن

سطح  در هابرنامه این که است این کالن يهابرنامه موفقیت

 انسانی نیروي زمینه این در .شوند خرد هاسازمان سایر

 بنابراین .شودمی صرف زیادي ۀبودج و دارند فعالیت فراوانی

 هايفعالیت اجراي و ریزيبرنامه گذاري،هدف کیفیت

 هاییبرنامه سویی از دارد. ايویژه اهمیت ورزش فوتبال

 شدهطراحی فوتبال نیازهاي با متناسب که بود خواهد موفق

 و استقبال موضوع این باشد، نیازمحور در اصطالح و

 .داشت خواهد دنبالبه را برنامه در هایستفوتبال مشارکت

لزوم  ضرورت کشور، بۀجانهمه تحوالت به توجه با

 راهبردي ورزش هايریزيبرنامه رایج الگوهاي بازنگري

این تحقیق  رسد.می نظرفوتبال ضروري بههاي هیأت

دنبال این سؤال است که نقاط قوت، ضعف، فرصت و به

عنوان یکی از ، بهاستان مازندران فوتبالتهدید ورزش 

پاسخگویی براي نتیجه  اند؟ درماکدي فوتبال کشور، هاقطب

 مشکالتها و چالش دقیق تحلیلو  نیازهاها، پرسش اینبه 

براساس  فوتبال دهی به توسعۀ ورزشو جهت کنونی

 رویکردبا نگاه و  جامعی یزيربه برنامه عیواق نیازهاي

با توجه به ماتریس  تحقیق ایندر  کهاست  نیازراهبردي 

SWOT  نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدهاي ورزش

و  وتحلیلیهبعد به تجز ۀو در مرحلشده شناسایی  فوتبال

ریزي تدوین راهبرد موردنظر با استفاده از ماتریس برنامه

 .شودپرداخته می )QSPMکمی ( راهبردي
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 شناسی تحقیقروش

هاي راهبردي و از نظر پژوهش حاضر در حوزة پژوهش

بود. براي این  1هاي آمیختهروش پژوهش از نوع پژوهش

هاي کیفی پرداختیم. بر این منظور ابتدا به گردآوري داده

اي کیفی و کمی اجرا شد. صورت دومرحلهاساس، تحقیق به

در این پژوهش پس از مطالعۀ مبانی نظري و پیشینۀ 

ها و منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتپژوهش، به

ش کیفی تهدیدات فوتبال استان مازندران از روش پژوه

هاي حاصل از پژوهش کیفی که عبارتی دادهاستفاده شد. به

دست آمد، اي بهاز طریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه

براي دستیابی به نیازي براي پژوهش کمی بود. پیش

براي تعیین  ايپرسشنامهنیاز تحقیق ابتدا  هاي موردداده

 ها و تهدیدها موجود جهتنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

طراحی و براي شوراي  استان مازندران هاي فوتبالبرنامه

 از آمدهدستبه يهاداده به توجه با راهبردي فرستاده شد.

 و راهبردي شوراي اعضاي توسط شدهتکمیل باز ۀپرسشنام

 پرسشنامه تحقیق، ۀپیشین و ادبیات و نظري مبانی ۀمطالع

 14، ضعف نقطه 25قوت،  نقطه 18بر  مشتمل ايبسته

 جهت محقق ادامه در .دش تهدید استخراج 20فرصت و 

 راهبردي شوراي ۀجلس در SWOTفهرست نهایی  تعیین

 اعضاي نظر به توجه با منظور و همین به شدهتشکیل

 شد بازبینی اولیهشدة استخراج ۀپرسشنام ،راهبردي شوراي

 سؤاالت بعضی و تعدیل یا حذف بعضی سؤاالت نهایتدر  که

 ۀپرسشنام ترتیببدین .دش اضافه SWOTفهرست  به نیز

، )سؤال 17قوت ( نقاط .1 :چهار قسمت شامل نهایی ۀبست

 .4و  )سؤال 13ها (فرصت .3، )سؤال 25نقاط ضعف ( .2

ریزي راهبردي فوتبال برنامه . برايشد )سؤال 19تهدیدها (

مدل  هو ماتریس مربوط ب SWOTاستان مازندران از تحلیل 

اعضاي   اي استفاده شد.چهارخانهو یک ماتریس » دیوید«

نفر از نخبگان و متخصصان در حوزه  80نمونۀ تحقیق 

استان  هاي فوتبالفوتبال شامل رؤسا و دبیران هیأت

طور مربیان و بازیکنان و همین هاو شهرستان مازندران

-هاي ملی بودند که ابزارهاي پژوهش به آنمازندرانی تیم

ها و دو قوتدوبه هايمقایسهبراي این کار،  ارائه شد.ها

ها و ها، ضعفها و فرصتها و تهدیدها، ضعفها، قوتفرصت

 ,WT, WO ۀتهدیدها براي تعیین راهبردهاي چهارگان

ST, SO  وفان تو بر مبناي قضاوت تحلیلی و شهودي و

شد. در نهایت موردنظر استفاده  شوندگانپرسشمغزي 

بندي راهبردهاي توسعۀ فوتبال مازندران با از تبهمنظور ربه

 ییرواریزي کمی استفاده شد. رویکرد ماتریس برنامه

 CVIو  CVIهاي در قالب فرم هاپرسشنامهاین  يمحتوا

حوزة مدیریت  نظرصاحب تادانتن از اس 10در اختیار 

 تیقابل يریگمنظور اندازهبه ورزشی قرار گرفت و تأیید شد.

افزار کرون باخ و با استفاده از نرم ياز روش آلفا ،ییایپا

Spss  به شکل  پرسشنامه 10منظور نیبد. دشاستفاده

مقدار  نیا د؛ش عیتوز يراهبرد يدر شورا یمقدمات ۀمطالع

 1حاصل از پرسشنامه به شرح جدول  يهابراساس داده

 تیاستفاده، از قابل مورد ۀپرسشنام دهدمی است که نشان

 زم برخوردار است.ال ییایپا

 

                                                           
1. Mixed Research 
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 مورد بررسیپایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد و متغیرهاي . 1 جدول

 آماره
ر         متغی کرونباخ)(آلفاي  پایایی   

82/0 نقاط قوت  
84/0 نقاط ضعف  

88/0 فرصت  
79/0 تهدید  

اندازچشم  93/0  
92/0 مأموریت  
90/0 مجموع  

پس از  شدهيآورجمع يهاوتحلیل دادهبراي تجزیه

آمار  هايروشبندي، در بخش کمی از استخراج و دسته

استنباطی  آمار وتوصیفی مانند درصد فراوانی و میانگین 

 tها و تهدیدها از آزمون فرصت، هاضعفها، و قوت منظوربه

 .دشاستفاده  1فریدمن بنديرتبه و آزمون اينمونهتک

 دهیوزنجهت SWOT  تحلیلوهمچنین از تجزیه

ها و تهدیدها استفاده ترین نقاط ضعف، قوت، فرصتمهم

متناسب با هریک از این نقاط تعیین  راهبردهايسپس  .شد 

 راهبردها اینهر کدام از  با عملیاتی متناظرهاي و برنامه

 SPSS 24 افزارنرماز  گیريبهرهمزبور با  هايداده بیان شد.

 شد.وتحلیل تجزیه

 
 هایافته

 5/92هاي توصیفی تحقیق حاکی از آن بود که یافته

درصد زن بودند.  5/7درصد از اعضاي نمونۀ تحقیق مرد و 

 هاي استانهیأتدرصد از اعضاي نمونه را رؤساي  25/26

درصد را  25ها، هیأتدرصد را دبیران  25/26مازندران، 

درصد را بازیکنان ملی استان مازندران  5/22مربیان و 

سطح تحصیالت  از لحاظتشکیل دادند. بیشترین درصد 

درصد و کمترین  5/37مربوط به مقطع کارشناسی ارشد با 

درصد بودند.  75/7درصد متعلق به مقطع دیپلم برابر با 

سال و  49-40بازة سنی مربوط به بازة سنی  بیشترین

                                                           
1. Friedman Test 

. استسال  25/11کمترین بازة سنی مربوط به بازة سنی 

درصد از اعضاي نمونۀ تحقیق بیشترین سابقۀ کاري  75/33

ة بازسال و کمترین مربوط به  20-16ي اسابقهرا در بازة 

شوند. نتایج آزمون یمدرصد شامل  25/6سال با  1-5

غیر از دو آیتم در وف نشان داد که بهاسمیرن لموگروفوک

ي تحقیق وضعیت هامؤلفهابعاد چهارگانه، توزیع تمامی 

 است. 05/0باالتر از  pطبیعی دارد و ضریب 

شده در بخش کیفی آوريهاي جمعبا توجه به داده

تحقیق، و پس از تعیین روایی محتوي توسط استادان 

ضعف، نقطۀ  25نقطۀ قوت، 17مدیریت ورزشی در مجموع 

تهدید در حوزة توسعۀ فوتبال مازندران  19فرصت و  13

همزمان عوامل  لیوتحلهیتجز يبرااحصا و اکتشاف شد. 

 نیا استفاده شد. یرونیو ب یدرون سیاتراز م یرونیو ب یدرون

ورزش فوتبال استان مازندران  تیموقع نییتع يبرا سیماتر

نمرات حاصل از  س،یماتر نیا لیتشک ي. برارودیکار مبه

 يو عمود یو ابعاد افق یعوامل داخل یابیارز يهاسیماتر

ورزش فوتبال استان مازندران در  گاهیتا جا رندیگیقرار م

 یمشخص شود و بتوان راهبرد مناسب سیماتر نیا يهاخانه

 فینمرات در ط س،یماتر نید. در اکرآن اتخاذ  يبرا

 نیی) تع5/2تا  1( فی) و ضع4تا  5/2( يقو یدوبخش

نتایج استنباطی و آمده دستبه جی. با توجه به نتاشوندیم
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ورزش  يراهبرد تیمشخص شد که موقع توصیفی تحقیق

) قرار دارد. ی(تدافع WT ۀدر منطق فوتبال استان مازندران

 يمنطقه برا نیمربوط به ا ياز راهبردها دیبا روازاین

 لیدلبه نیخود استفاده کند. همچن يهابرنامه شبردیپ

 ۀورزش فوتبال استان مازندران به منطق تیموقع یکینزد

WO يراهبردها ،یرونیو ب یعوامل درون یابیارز سیماتر 

ورزش فوتبال استان مازندران  شبردیپ يبرا زیمنطقه ن نیا

 استفاده است. قابل

 
 استان مازندران فوتبالورزش  بیرونیو  درونی عوامل همزمان ماتریس .1شکل 

 

، الزم است تا ابعاد QSPMپیش از طراحی ماتریس 

یعنی نقاط قوت و ضعف،  SWOTچهارگانۀ ماتریس 

، 2دقت استخراج شود. در جدول تهدیدات به ها وفرصت

 این ابعاد چهارگانه نشان داده شده است.

 
 )داتیها و تهدنقاط قوت و ضعف، فرصت( SWOT سیماتر ۀابعاد چهارگان. 2جدول 

 میانگین عنوان ردیف ابعاد
 انحراف

 استاندارد
 رتبه

ت
قو

ط 
نقا

 
 4 155/1 224/3 ي معتبرهامیتی و معرفی نفرات نخبه به ابیاستعداد 1
 5 028/1 172/3 هیأت فوتبالدر  باتجربهوجود نیروهاي کیفی، متخصص و  2
 10 182/1 931/2 ۀ فوتبال در استانوجود قهرمانان رشت 3
 11 099/1 943/2 در مسابقات توجهقابلکسب عناوین متعدد و  4
 7 981/0 137/3 ورزشی علوم و بدنی تربیت یالمللنیب و ملی يهاشیهما و سمینارها برگزاري 5
 8 254/1 069/3 فوتبالهاي مشارکت در فعالیت هزینۀ اندك 6
 16 284/1 586/2 باال یکیآکادم التیبا تحص متخصص داوطلب نیروهاي وجود 7
 17 129/1 672/2 مربیگري و داوري ینۀزم در باتجربهوجود نیروهاي متخصص و  8
 6 050/1 137/3 استان داخل در فوتبال ملی رویدادهاي برگزاري پتانسیل 9
 1 977/0 500/3 فوتبال به ورزش مندعالقهاستفاده از بازیکنان و نیروهاي  10
 12 320/1 896/2 فوتبال وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور ورزش 11
 14 096/1 913/2 فوتبال در استانبرگزاري منظم مسابقات  12
 15 026/1 702/2 فوتبال استانتشکیل مستمر و هدفمند گردهمایی مدیران  13
 15 026/1 706/2 هیأت فوتبال در بازاریابی کمیتۀ وجود 14
 2 005/1 379/3 منابع انسانی ةهاي ویژها و دورهکارگاه برگزاري 15
 3 005/0 379/3 هاشهرستانفوتبال به و واگذاري اختیارات برگزاري رویدادهاي  تمرکززدایی 16
 13 915/0 931/2 فوتبال استانمرزي در آور در مسابقات برونورزشکاران مدال وجود 17
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 )داتیها و تهدنقاط قوت و ضعف، فرصت( SWOT سیماتر ۀابعاد چهارگان. 2جدول ادامۀ

 میانگین عنوان ردیف ابعاد
 انحراف

 استاندارد
 رتبه

ف
ضع

ط 
نقا

 

434/3 و کثرت ساعات آموزشی برنامه حجم با ورزشی فضاهاي نیاز تناسب عدم 1  161/1  5 
741/2 هاباشگاهبه بعضی از  هاخانوادهاعتمادي بی 2  889/0  25 
534/3 هاي دولتی و مردمیو ناچیز بودن جذب منابع مالی از سایر سازمان بودجهکمبود  3  366/1  2 
155/3 فوتبال استاندر ساختار  راهبردي ۀفقدان نظام آماري و برنام 4  874/0  10 
982/2 بعد همگانی ورزش فوتبالاي و قهرمانی نسبت به نگاه حرفه تقدم 5  999/0  15 
224/3 ي دائمی و مشخص (کمبود فضا و زمین ورزشی)هارساختیزنبود  6  899/0  9 
069/3 فوتبال هايها و فعالیتنظارت و ارزیابی برنامهنبود نظام مستمر  7  970/0  14 
103/3 فوتبال استاننداشتن اتاق فکر و شوراي راهبردي در  8  149/1  13 
827/3 ناکافی بودن اعتبارات تعمیر و نگهداري اماکن ورزشی 9  352/1  1 
103/3 ي فوتبالهاگیلو فرسایشی شدن مسابقات  10  967/0  11 
017/3 ورزشکارانعدم تشویق و پاداش مناسب جهت قدردانی از  11  034/1  16 
000/3 مربیان و داوران الزحمۀحقاعتبار الزم جهت پرداخت تأمین عدم  12  228/1  18 
706/2 استان مازندرانفوتبال  هیأتدوشغله بودن و انتصابی بودن ریاست  13  008/1  23 
224/3 عملکرد براساس تشویق و پاداش سیستم فقدان 14  963/0  8 
 4 027/1 431/3 فوتبالعدم تصویب بودجه و منابع مالی کافی در جهت توسعه و رشد ورزش  15

810/2 نبود نظام داوطلبی منسجم 16  963/0  24 
965/2 هاها و نتایج رویدادها در رسانهها و برنامهعدم انعکاس فعالیت 17  954/0  19 

982/2 پایین برخی از تجهیزات ورزشیکمیت و کیفیت  18  888/0  20 

275/3 فوتبال در استان بازاریابی راهکارهاي یو عمل علمی سیستمی، رویکرد نبود 19  932/0  7 

086/3 ۀ فوتباللیوسبهجامعه به افزایش سطح سالمت  یتوجهبی 20  188/1  17 
431/3 هاگروهتوجه محض به کسب مقام توسط  21  156/1  3 

275/3 فوتبال استانورزش  ةهاي غیردولتی در حوزتشکل کمبود 22  088/1  6 

982/2 هاشهرستانهاي فوتبال هیأتهاي فقدان سیستم ارزیابی مناسب از فعالیت 23  868/0  22 

965/2 ورزش استان از فوتبالبرخی مدیران  حمایتعدم 24  075/1  21 

120/3 فوتبال استانضعف بازاریابی و عدم امکان درآمدزایی و جذب منابع مالی در  25  185/1  12 
ت

رص
ف

 ها

 12 012/1 689/2 استان در تربیت بدنی ۀبرجست تادانبرخی اس وجود 1
 11 275/1 672/2 در استان داشتن فضاهاي ورزشی طبیعی 2
 4 950/0 206/3 استانوجود فرهنگ ورزش و جذابیت آن در  3
 2 046/10 310/3 کشور در گردشگري و توریسم يهاجاذبه وجود 4
 3 842/0 310/3 استانورزشی در  شماریوجود استعدادهاي ب 5
 8 925/0 948/2 خصوصی بخش در ورزشی يهاباشگاه سیتأس 6
 7 800/0 086/3 کشور در مستعدو جوان  نوجوان جمعیتی ترکیب وجود 7
 6 076/1 000/3 یالمللنیباز رویدادهاي  جامعه میزبانی پتانسیل و ملی رویدادهاي میزبانی پذیرش 8
 13 849/0 655/2 روبازهاي مندي از منابع طبیعی و محیط مناسب فعالیتامکان بهره 9
 1 903/0 500/3 ن)قطب ورزشی بودکشور (مناسب استان مازندران در  ۀرتب 10
 5 059/1 965/2 از ورزش استان ۀرتبمسئوالن عالیحمایت مدیران و  11
 9 986/0 793/2 فوتبالهاي فرهنگی و ورزشی در هر شهرستان مخصوص اجراي پروژه 12
 10 991/0 706/2 هیأت فوتبال استانوجود سیستم دریافت پیشنهادها و انتقادات در  13
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 )داتیها و تهدقوت و ضعف، فرصتنقاط ( SWOT سیماتر ۀابعاد چهارگان. 2جدول ادامۀ

 میانگین عنوان ردیف ابعاد
 انحراف

 استاندارد
 رتبه

ت
دا

دی
ته

 

 19 842/0 310/2 مدیران ورزشی بین موجود اختالفات 1
 15 206/1 810/2 حاکمیت رویکرد درآمدزایی امکانات ورزشی 2
 18 932/0 275/2 غیرورزشیهاي براي فعالیتفوتبال استفاده از اماکن ورزشی  3
 13 184/1 000/3 هاي ورزشیبراي شرکت در فعالیت قهرمانان زدگیدلکمبود انگیزه و  4
 14 143/1 913/2 دانشگاه در استان مازندران از فوتبال صنعت فاصلۀ 5
344/2 جوانانافزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم در میان  6  221/1  17 
 6 079/1 534/3 ناپایدار و نامناسب ياوهیش به سازيخصوصی يهااستیس اجراي 7
 16 939/0 551/2 هايریگمیتصمدر  دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشی 8
 11 898/0 293/3 صنعتی نبودن استان مازندران 9

 9 955/0 413/3 ن از رسالت ورزشآگاهی کم مسئوال 10
 2 020/1 889/3 ورزشی هايسالن ةاجار هزینۀ باال بودن 11
 4 955/0 706/3 ملی يهایکرس کسب خصوص در افتهیسازمان و مجدانه تالش عدم 12
 8 946/0 344/3 ارتباطی مناسب بین ورزشکاران و مدیریت ورزشی استان مازندران ۀفقدان شبک 13
 1 023/1 931/3 مالی ۀعدم هزینه و کم شدن بودج 14
 3 913/0 793/3 بودجه و اعتبارات تخصیصینوسانات  15
 10 940/0 310/3 فوتبالهاي ورزشی استان مازندران با ورزش عدم همسویی و همکاري سازمان 16
 5 022/1 724/3 )هماهنگیناصحیح و  ۀتسهیالت، نداشتن برنام( هاستیفوتبال به یتوجهبی 17
 12 991/0 224/3 فوتبالبه ورزش  برنامهفوقاختصاص کم امکانات ورزشی  18
 7 967/0 362/3 محیطی عدم تطابق اماکن و تجهیزات ورزشی با شرایط 19

از آنجا که هدف تحقیق حاضر ارائۀ راهبردهاي توسعه 

رو محقق در این تحقیق از است، ازاین QSPMبا رویکرد 

کند و هاي عوامل بیرونی و داخلی اجتناب میارائۀ ماتریس

بندي راهبردهاي به هدف اصلی تحقیق مبنی بر اولویت

براساس تحلیل پردازد. ریزي کمی میماتریس برنامه

SWOT راهبرد شامل راهبرد  16، در مجموعSO راهبرد ،

ST ،راهبردWO   و راهبردWT  استان  فوتبالبراي ورزش

 ریزي شد.مازندران برنامه

 
 SWOTشده براي توسعۀ فوتبال مازندران با استفاده از تحلیل ینتدوهاي . راهبرد3جدول 

 WTهاي راهبرد

WT1 :فوتبالهاي ورزش برنامه مستمر ارزیابیو  نظارتراهبردي و  برنامۀدرآوردن  اجرا به 

)(W4 W2 W7 T3 T6 T5 

WT2 :ورزشیهاي در فعالیت ي استاناحرفههاي یستفوتبال جذب جهت پاداش نظام ایجاد 

)(W8 W11 T3 T4 T5 T7 

WT3 :جامعۀ فوتبال الزم در ةمسابقات منظم ورزشی درون استان مازندران و شهرستانی با ایجاد انگیز برگزاري 

 ورزشی هايفعالیتشرکت در  براي

) (W10 W11 W18 T6 T16 T3 

WT4: فوتبال استان مازندرانسازي بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از ورزش فعال 

) (W22 W24 W25 T12 T10 T15 

 WOراهبرد 
WO 1 :وسیلهبه فوتبال هیأت هايفعالیتو  هابرنامه ارزیابیو  نظارت مستمر نظام ایجادراهبردي و  برنامه تدوین 

 تربیت بدنی و افراد مستعد برجسته اساتید
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) (W4 W7 W14 O11 O2 
WO 2 :مالی امکانات و منابع کمبود رفع جهتطبیعی  اماکناز  استفاده 

) (W15 W9 W17 O6 O7 O8 O9 
WO 3 به توجه باو شهرستانی ی استانمسابقات منظم درون برگزاريورزشی و  استعدادهاي: شناسایی و پروراندن 

 یحمایت مقرراتو  قوانین

 (W9 W9 W10 W11 O2 O5O7) 
WO 4 :و  هاگروهاز  کنندهتقویتو  حمایتی مقرراتو  قوانین به توجه فوتبال با ورزشی اماکن سرانۀ افزایش

 ورزشکاران ملی

 (W2 W16 W17 W23 W24 W25 O5 O7 O11 O12 O13) 

 SOاستراتژي 

SO1 :با فوتبال هايفعالیتدر  بیشتر حضور براي باتجربهو  متخصص نیروهايو  برجسته استاداناز  منديبهره 

 S1 S5 S17 O1 O7) استان مازندران جمعیت به توجه

SO2 :در فوتبال باتجربهو  متخصص نیروهايو  رایگان ورزشی اماکنو  مناسب محیطو  طبیعی منابعاز  منديبهره 

 استان مازندران

 )(S1 S2 S5 S3 S9 O6 O3 

SO3 :فوتبال المللیبین قهرمانان ملی و متخصصو  کیفی نیروهاي استفاده با فوتبالورزش  ینۀزم در سازيفرهنگ 

 S1 S5 S12 O2 O3 O5)(مازندران استان 

SO4 :ورزشکاران مستعد  با وجود فوتبال رویدادهاي میزبانی کسب)(S1 S11 S2 S5 O1 

 STراهبرد 

ST1 براي نسل جوانختالفات و افزایش انگیزه کاهش ا منظوربه باتجربه، خالق و متخصص نیروهاي: استفاده از 

 )S1 S5 T1 T3( فوتبال هايفعالیتشرکت در 

ST2 :کیفی، متخصص ورزش  نیروهايو  تادانو اس برنامهفوق مدیر توسط تحرکیکم مضراتاز کردن جامعه  آگاه

 یر فوتبال در بهبود آنتأثو ورزشی  هايانجمن و

 )T5 T8 S1 S4 S5 T4( 

ST3 :ورزش  هايسالندر  افراد حضور منظوربه ویژه تخفیفو  رایگان برنامهفوقورزشی  هايرده ساعات افزایش

 فوتبال

)S3 S10 S11 S4T13 T9 T11( 

ST4 :فوتبال ورزش  مختلف هايبخشدر  غیرمتخصص افراداز ورود  جلوگیريو  باکفایتو  متخصص افراد انتخاب

) (S1 S16 S5 T4 T16 T8 

 منظوربهپس از تعیین راهبردهاي فوتبال مازندران و 

بندي راهبردهاي، از رویکرد ماتریس یتاولوتعیین 

) استفاده شد. از QSPMیزي راهبردي کمی (ربرنامه

یزي راهبردي ربرنامهدیدگاه نظري، با استفاده از ماتریس 

مختلف هاي توان جذابیت نسبی راهبردیم) QSPM( کمی

را مشخص کرد. محقق براي ارائۀ ماتریس ارزیابی راهبردي 

 کمی شش مرحله را به شرح زیر طی کرده است:

ي هاضعفو  هاقوتو تهدیدهاي محیطی و  هافرصت. 1

یزي راهبردي ربرنامهداخلی در ستون سمت راست ماتریس 

 کمی نوشته شدند؛

. به هریک از عوامل داخلی و خارجی که در موفقیت 2

ي دارند ، وزن و ضریبی اعمدهتوسعۀ فوتبال مازندران نقش 

هاي ماتریس یبضرها درست همان یبضرداده شد. این 

ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 هستند؛ 



   QSPM                                                               77ان با استفاده از رویکرد بندي راهبردهاي توسعۀ فوتبال مازندراولویت

 

 توسعۀ فوتبال مازندران منظوربههایی را که . راهبرد3

ر ردیف قرار دهد د توجه موردرا  آنهاباید به اجرا درآورد یا 

 یزي راهبردي کمی نوشته شدند؛ربرنامهباالي 

ة توان و دهندنشاني که انمرهها . به هریک از راهبرد4

 وقابلیت آن استراتژي در برخورد مناسب با عوامل داخلی 

خارجی است، نمرة جذابیت داده شد. نمرات جذابیت 

 صورت داده شد:ینبد

، داراي جذابیت 2، تا حدي جذاب= 1بدون جذابیت= 

 4؛ بسیار جذاب= 3معقول= 

جمع شدند تا جذابیت  هم باي جذابیت هانمره. 5

ي جذابیت هانمرهها مشخص شود. جمع هریک از راهبرد

هاي توسعۀ ة جذابیت نسبی هریک از راهبرددهندنشان

جه به اثر عوامل داخلی که تنها با تو استفوتبال مازندران 

است. پس از تعیین  آمده دستبهو خارجی مربوطه 

یت راهبردهاي توسعۀ فوتبال نها در هگرفتانجاممحاسبات 

 .استبه شرح زیر  QSPMمازندران براساس رویکرد 

 استان مازندران فوتبالورزش  شدهبندياولویت راهبردهاي .4 جدول

 راهبردعنوان  ردیف
نمره 

)QSPM( 
 اولویت

1 
توسط  فوتبال هیأت هايفعالیتو  هابرنامه ارزیابیو  نظارت مستمر نظام ایجادراهبردي و  برنامۀ تدوین

 تربیت بدنی و افراد مستعد برجستۀ استادان
2549/4 11 

2 
 به توجه باو شهرستانی ی استانمسابقات منظم درون برگزاريورزشی و  استعدادهايشناسایی و پروراندن 

 حمایتی مقرراتو  قوانین
8693/4 4 

3 
ورزش  هايسالندر  افراد حضور جهت ویژه تخفیفو  رایگان برنامۀفوقورزشی  هايرده ساعات افزایش

 فوتبال
1985/5 2 

 1 2952/5 ورزشکاران مستعد با وجود فوتبال رویدادهاي میزبانی کسب 4

5 
در  باتجربهو  متخصص نیروهايو  رایگان ورزشی اماکنو  مناسب محیطو  طبیعی منابعاز  منديبهره

 استان مازندران فوتبال
76272/3 15 

 13 1374/4 فوتبال استان مازندرانسازي بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از ورزش فعال 6

7 
 با فوتبال هايفعالیتدر  بیشتر حضور براي باتجربهو  متخصص نیروهايو  برجسته استاداناز  منديبهره

 استان مازندران جمعیت به توجه
5162/4 8 

8 
 المللیبین قهرمانان ملی و متخصصو  کیفی نیروهاي استفاده با فوتبالورزش  ینۀزم در سازيفرهنگ

 استان مازندران فوتبال
8372/4 5 

9 
 براي نسل جوان ةجهت کاهش اختالفات و افزایش انگیز باتجربه، خالق و متخصص نیروهاياستفاده از 

 فوتبال هايفعالیتشرکت در 
8187/4 6 

 10 3087/4 فوتبالهاي ورزش برنامه مستمر ارزیابیو  نظارتراهبردي و  برنامۀدرآوردن  اجرا به 10

 16 2206/3 مالی امکانات و منابع کمبود رفع منظوربهطبیعی  اماکناز  استفاده 11

12 
کیفی، متخصص ورزش  نیروهايو  تادانو اس برنامهفوق مدیر توسط تحرکیکم مضراتاز نمودن جامعه  آگاه

 یر فوتبال در بهبود آنتأثو ورزشی  هايانجمن و
0912/5 3 

 7 5825/4 ورزشیهاي در فعالیت ي استاناحرفههاي یستفوتبال جذب منظوربه پاداش نظام ایجاد 13

14 
 جامعۀ فوتبال الزم در ةمسابقات منظم ورزشی درون استان مازندران و شهرستانی با ایجاد انگیز برگزاري

 ورزشی هايفعالیتشرکت در  براي
157/4 12 

15 
و ورزشکاران  هاگروهاز  کنندهتقویتو  حمایتی مقرراتو  قوانین به توجه فوتبال با ورزشی اماکن سرانۀ افزایش

 ملی
131/4 14 

 9 3726/4 فوتبالورزش  مختلف هايبخشدر  غیرمتخصص افراداز ورود  جلوگیريو  باکفایتو  متخصص افراد انتخاب 16
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 گیري بحث و نتیجه

با  يراهبرد يزیربرنامه نیب میمستق ۀبه رابط نامحقق

، ندایفر نیا ، چراکهها اعتقاد دارندعملکرد مطلوب سازمان

. در همین زمینه و با هدف توسعۀ ورزش ستایپو فرایندي

سند  کشور، وزارت ورزش و جوانان (ادارة تربیت بدنی سابق)

 1382در سال  را رانیا یاسالم يتوسعۀ ورزش جمهور

 از هدف اجرا نشده است.تاکنون  کرد، اما این برنامه نیتدو

 فوتبال ورزش توسعۀ راهبردهاي بندياولویت تحقیق، این

 آماري جامعۀ. بود QSPM رویکرد براساس انمازندر استان

 هايهیأت دبیران و رؤسا شامل کمی بخش در تحقیق

 طورهمین و تابعه شهرستان و مازندران استان فوتبال

 نفر 80 تعداد به ملی هايتیم مازندرانی بازیکنان و مربیان

در تحقیق حاضر، تمامی عوامل مؤثر و نقاط قوت و  .بود

ها و تهدیدات پیش روي فوتبال استان ضعف و نیز فرصت

دقت شناسایی شده و براساس آنها، راهبردهاي مازندران به

توسعۀ فوتبال این استان تدوین شدند. در همین زمینه باید 

بر تدوین راهبردهاي توسعه، توجه به توجه داشت که عالوه

ولویت و اهمیت هریک از این راهبردها نیز عامل مهمی در ا

شود، چراکه توسعۀ هرچه بهتر فوتبال استان محسوب می

اصوالً برخی راهبردها بیش از راهبردهاي دیگر اهمیت دارند 

نیازي براي اجراي توان پیشو حتی برخی راهبردها را می

مقاله، راهبردهاي دیگر دانست. بر این اساس یافتۀ کلی این 

محاسبه شد،  بیرونی و درونی ارزیابی ماتریس براساس که

) تدافعی( WT منطقۀ نشان داد فوتبال استان مازندران در

) 1397نژاد (این یافته با نتایج تحقیق رمضانی .دارد قرار

) همسوست که در تبیین 14) (1390) و نادري نسب (25(

 و ناتوانی هاقوت بر هاضعف غلبۀ دلیلبه توان گفتآن می

و همچنین  احتمالی تهدیدهاي دفع مازندران در فوتبال

 براي اینکه است، بهتر هاناتوانی در استفاده از فرصت

 شود، اتخاذ راهبرد تدافعی نشود، بدتر استان فوتبال وضعیت

گرایانه دوچندان واقع ریزيبرنامه به همین سبب اهمیت

ها ستان بتواند ضعفاست. در وضعیت تدافعی اگر فوتبال ا

ها را تواند ضعفرا شناسایی و آنها را مرتفع کند، حتی می

به قوت تبدیل کند و سازمانی که داراي قوت است، بهتر 

ها استفاده کند و تهدیدها را کنار بزند. در تواند از فرصتمی

 حداقل به و واقع هدف اصلی راهبرد تدافعی کاستن

 و سازمان ضعف نقاط و پذیرآسیب هايجنبه رسانیدن

 ).25است ( بیرونی تنگناهاي و تهدیدها

 راهبردها، بندياولویت تعیین منظوردر این پژوهش به

) QSPM(کمی  راهبردي ریزيبرنامه ماتریس رویکرد از

ترین راهبرد توسعۀ فوتبال نتایج نشان داد مهم .شد استفاده

 وجودبا  فوتبال رویدادهاي میزبانی استان مازندران کسب

 است. مستعد ورزشکاران

) 1397این نتیجه با نتایج پژوهش میرزائی و همکاران (

منظور ) در جهت اهمیت برگزاري رویدادهاي فوتبالی به27(

نیل به موفقیت در فوتبال همسوست که در تبیین آن 

 تواندمی فوتبال هايرقابت میزبانی توان گفت کسبمی

 در چراکه باشد، میزبان استان در فوتبال توسعۀ ساززمینه

 ترغیب برعالوه ها،رقابت گونهاین میزبانی سایۀ

 رشته، این در بیشتر مشارکت به استان هايفوتبالیست

 هم و شودمیفراهم  افراد این ارزیابی و محک بستر

 ضعف و قوت نقاط توانندمی مربیانشان هم و هافوتبالیست

 آنها روي بیشتر تمریناتشان در تا کنند شناسایی را خود

 برجستۀ مربیان هارقابت این خالل در همچنین. کنند کار

 را مستعد افراد توانندمی ملی هايتیم مربیان حتی و کشور

 بنابراین،. کنند دعوت خود هايتیم اردوي به و شناسایی

 مختلف سنی هايرده در فوتبال هايرقابت میزبانی کسب

 استعدادهاي ورود ساززمینه تواندمی مازندران استان توسط

 در فوتبال توسعۀ در نهایت و کشور معتبر هايتیم به استان

 .شود استان این

 را مازندران استان فوتبال توسعۀ راهبرد دومین راهبرد،

 تخفیف و رایگان برنامهفوق ورزشی هايرده ساعات افزایش



   QSPM                                                               79ان با استفاده از رویکرد بندي راهبردهاي توسعۀ فوتبال مازندراولویت

 

 فوتبال ورزش هايسالن در افراد حضور منظوربه ویژه

) 1397نژاد (این راهبرد با تحقیق رمضانی. دهدمی تشکیل

پردازد ) که به اهمیت فوتبال پایه در توسعۀ فوتبال می25(

) که 27( )1397( همکاران و و همچنین با مطالعۀ میرزائی

ها همچون در بخش عامل ورزشی به اهمیت زیرساخت

توسعۀ مدارس فوتبال در جهت نیل به موفقیت در فوتبال 

 راهبرد تفسیر و توضیح کند، همسوست. دراشاره می

 ورزشی اماکن صحیح مدیریت که گفت توانمی یادشده

 این توسعۀ جهت در مناسبی راهکار تواندمی استان فوتبال

 مناسب مدیریت با چراکه شود، محسوب ورزشی رشته

 فوتبال به را بیشتري ساعات توانمی استان ورزشی اماکن

 این سایۀ در همچنین و داد اختصاص سنی هايرده

 در را بیشتري رایگان ساعات توانمی مناسب مدیریت

 به مندانعالقه وسیلهبدین تا قرار داد سنی هايرده اختیار

 در حضور به را بیشتري وقت بتوانند و شوند ترغیب فوتبال

 این شک بدون و دهند اختصاص استان فوتبال هايسالن

 استان فوتبال توسعۀ راستاي در مهمی گام تواندمی موضوع

 ساختن راهبرد، سومین راهبرد آگاه این برعالوه. شود تلقی

 و برنامهفوق مدیر توسط تحرکیکم مضرات از جامعه

 هايانجمن و ورزش متخصص کیفی، نیروهاي و استادان

 تحقیق آن است. بهبود در فوتبال تأثیر و ورزشی

 به مردم کند گرایشگزارش می )1397( نژاد ورمضانی

عنوان تهدید براي توسعۀ فوتبال غیرفعال به زندگی سبک

). پرواضح است که ورزش بدون مشارکت 25کند (عمل می

 و فرهنگ قدرت از نباید فعال مردم معنایی ندارد، بنابراین

 کشتی، ورزش مانندبه چراکه ماند، غافل سازيفرهنگ

 نیز فوتبال ورزش با رابطه در مردم میان در سازيفرهنگ

 ورزشی هايفعالیت در مشارکت افزایش ساززمینه تواندمی

 .باشد استان در فوتبال ورزش جانبۀهمه توسعۀ در نهایت و

 ورزشی استعدادهاي پروراندن و راهبرد چهارم شناسایی

 توجه با شهرستانی و استانیدرون منظم مسابقات برگزاري و

حمایتی است. این راهبرد با نتیجۀ  مقررات و قوانین به

مدون  ریزي) که بر برنامه93پژوهش علیدوست و همکاران (

 اردوهاي همچنین برگزاري و ورزشی تقویم و داشتن

 بر ).20بلندمدت در جهت توسعۀ ورزش جودو همسوست (

 متالطم و رقابتی دنیاي در امروزه که نیست پوشیده کسی

 براي مناسبی هايبرنامه که اندموفق کشورهایی دنیا، ورزش

 در در واقع. کنندمی اجرا خوبیبه و تدوین استعدادیابی

 آن، متعاقب و ورزشی استعدادهاي و نخبگان شناسایی سایۀ

 آنان توانمندسازي جهت در تالش و آنها وپرورشآموزش

 هايرشته در جهانی برتر سکوهاي کسب به که است

 توسعۀ منظوررو بهازاین. شودمنجر می ورزشی مختلف

 هايبرنامه توسعۀ با است الزم نیز مازندران استان فوتبال

 از بیش رشته این ورزشی استعدادهاي فوتبال، استعدادیابی

 کنار در و گیرند قرار آموزش مورد و شناسایی شوند پیش

 شهرستانی و استانیدرون منظم مسابقات برگزاري با نیز آن

 ايآینده در توانمی حمایتی مقررات و قوانین به توجه با

 .بود استان فوتبال توسعۀ شاهد نزدیک

 استفاده با فوتبال ورزش در زمینۀ سازيفرهنگ

 المللیبین قهرمانان و ملی متخصص و کیفی نیروهاي

 توضیح مازندران پنجمین راهبرد است. در استان فوتبال

 ورزش با را مازندران امروزه که گفت توانمی نتیجه این

 با پوست ورزش این نوعیبه چراکه شناسند،می آن کشتی

 مردم رو اغلباست، ازاین شده عجین استان مردم خون و

مورد  ورزش عنوانبه را کشتی نخست، درجۀ در استان

با  که است حالی در این. کنندمی دنبال خود عالقۀ

 نیروهاي از استفاده با ویژهبه اصولی و درست سازيفرهنگ

 مانند فوتبال المللیبین و ملی قهرمانان و ملی متخصص

 مهرداد نوروزي، هادي رحمتی، کیانوش مجیدي، فرهاد

 حنیف نورمحمدي، علیرضا رضایی، شیث اوالدي،

 توانمی استان ايحرفه هايفوتبالیست سایر و زادهعمران

 کرد جلب از پیشبیش  را ورزشی رشتۀ این به مردم توجه
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 در فوتبال توسعۀ براي را مناسبی فرهنگی بسترهاي و

 .کرد ایجاد استان

جهت  باتجربه، خالق و متخصص نیروهاياستفاده از  

شرکت  براي نسل جوان ةکاهش اختالفات و افزایش انگیز

 جذب جهت پاداش نظام فوتبال؛ ایجاد هايفعالیتدر 

ورزشی؛ هاي در فعالیت ي استاناحرفههاي یستفوتبال

و  متخصص نیروهايو  برجسته استاداناز  منديبهره

 به توجه با فوتبال هايفعالیتدر  بیشتر حضور براي باتجربه

 باکفایت و متخصص افراد استان مازندران؛ انتخاب جمعیت

 مختلف هايبخش در غیرمتخصص افراد ورود از جلوگیري و

فوتبال راهبردهاي ششم، هفتم، هشتم و نهم است  ورزش

عنوان نتایج یت نیروي انسانی متخصص بهکه در حوزة اهم

این پژوهش ارائه شده است. این نتایج با نتایج تحقیقات 

)، 17) (1390)، پیامنفر (23) (1398سلطانی و همکاران (

) و قهرمان تبریزي و 18) (1396نظري و همکاران (

 ترتیب به اهمیت مدیریت) که به28) (1396همکاران (

 مدیران همراهی ان، ضعفمدیر انسانی، تعهد نیروي

 کنند همسو است.ریزي تأکید میبرنامه و عملیاتی، مدیریت

 داراي معتبر هايتیم وجود واسطهبه مازندران استان

 با و است فوتبال ورزش در مجربی و متخصص نیروهاي

 را فوتبال توسعۀ بسترهاي توانمی آنها مناسب کارگیريبه

استادان  وجود دیگر، طرف از. بخشید بهبود استان این در

 هايدانشگاه در مدیریت ورزشی با تخصص دانشگاهی

 نیز ،... و بابلسر دانشگاه ساري، دانشگاه مانند معتبري

 توسعۀ براي تواندمی که است دیگري مناسب پتانسیل

 و مناسب استفادة شک بدون. داشت نظر در استان فوتبال

 فوتبالی مختلف هايفعالیت در نیروهاي متخصص از بهینه

 هايبرنامه ریزيبرنامه و تدوین ها،باشگاه مدیریت مانند

 حضور استان، هايتیم و هافوتبالیست براي مناسب تمرینی

 فیزیوتراپیست، عنوانبه استان فوتبال هايباشگاه در

 توسعۀ در تواندمی نیز...  و ورزشی شناسانآسیب و آنالیزور

 نیروهاي متخصص باتجربه، .شود واقع مفید استان فوتبال

 براي جوان نسل انگیزه افزایش و اختالفات کاهش جهت

 برنامۀ درآوردن اجرا به فوتبال، هايفعالیت در شرکت

 ورزش هايبرنامه مستمر ارزیابی و نظارت و راهبردي

 از استفاده تواند کمک شایانی کند. همچنینفوتبال، می

 آگاه و مالی منابع و امکانات کمبود رفع جهت طبیعی اماکن

 مدیران متخصص توسط تحرکیکم مضرات از جامعه نمودن

تواند راهگشاي توسعۀ کیفی، می نیروهاي استادان و و

 توسعۀ پایۀ که است توضیح شایان فوتبال در استان باشد.

 استان نهفتۀ استعدادهاي توانمی را استان در فوتبال ورزش

 با شد بیان نیز پیشتر که دانست مختلف سنی هايرده در

 استان در موجود متخصصان تجربۀ و تخصص از استفاده

 را آنان استعدادهاي پرورش و شناسایی زمینۀ توانمی

 . کرد تسهیل ايبهینه طوربه

 ارزیابی و نظارت و راهبردي برنامۀ درآوردن اجرا به

 و راهبردي برنامه فوتبال، تدوین ورزش هايبرنامه مستمر

 هايفعالیت و هابرنامه ارزیابی و نظارت مستمر نظام ایجاد

 افراد و تربیت بدنی برجستۀ استادان توسط فوتبال هیأت

 در مالی منابع جذب و بازاریابی بخش سازيمستعد، فعال

 سرانۀ مازندران، افزایش استان فوتبال ورزش از حمایت

 حمایتی مقررات و قوانین به توجه با فوتبال ورزشی اماکن

 از منديملی، بهره ورزشکاران و هاگروه از کنندهتقویت و

 و رایگان ورزشی اماکن و مناسب محیط و طبیعی منابع

مازندران و  استان فوتبال در باتجربه و متخصص نیروهاي

 و امکانات کمبود رفع منظوربه طبیعی اماکن از استفاده

دست آمده است. وجود مالی از راهبردهاي دیگر به منابع

برنامۀ راهبردي براي توسعۀ فوتبال استان و تضمین و تأمین 

طور کارا و مناسب از جمله راهبردهاي مراحل اجرایی آن به

دیگر توسعۀ فوتبال استان دانست. بر این اساس، ضرورت 

ها، نظام نظارت و ارزیابی دارد که در مرحلۀ اجراي این برنامه

ر نیروهاي متخصص ها نیز با حضوها و فعالیتمستمر برنامه
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استان و نیز سایر افراد مستعد و توانمند ایجاد شود تا 

ها و متعاقب آن، وسیله بتوان به اجراي بهینۀ برنامهبدین

 توسعۀ فوتبال استان مازندران امیدوار بود.

سازي فوتبال هاي خصوصیدر این تحقیق سیاست

 همکاران و غفرانی عنوان فرصت ارائه شده است.استان به

 )،30( )1390( همکاران و پناهی سیف )،29( )1388(

 )1393( همکاران و آصفی ) و31() 1391( زاده خسروي

) در مطالعات خود به اهمیت جذب منابع مالی در 32(

 سازيفعال« راهبرد کنند که باتوسعۀ ورزش تأکید می

 ورزش از حمایت در مالی منابع جذب و بازاریابی بخش

 ترکیب همسوست. این راهبرد از »مازندران استان فوتبال

 براي ها،گروه از هاسازمان برخی حمایت عدم هايضعف

 عدم و بازاریابی در ضعف مسابقات، در حضور و مشارکت

 بودن باال تهدید با مالی، منابع جذب و درآمدزایی امکان

 هزینۀ روزافزون افزایش ورزشی، هايسالن اجارة هزینۀ

 ورزشی، رویدادهاي به هايگروه اعزام و هاگروه تدارك

. شد حاصل ورزشی هايسالن ادارة جاري هايهزینه افزایش

 دارد. اهمیت نیز موضوعات این به زمینه توجه همین در

 به خدمات ارائۀ براي طرفیک  از چین دولت طور مثالبه

 توسعۀ با دیگر سوي از کند،می دریافت پول آنان از مردم

 کردن همگانی در خصوصی بخش به حمایتی هايبرنامه

 بخش ژاپن کشور در همچنین). 30( کندمی کمک ورزش

 هدایت مسئولیت که است مهم هايبخش از یکی خصوصی

 ،1998 سال از و دارد عهده بر را ورزشی هايبرنامه توسعۀ و

 دولت اختیار در را خود تسهیالت و امکانات خصوصی بخش

 و شوند ورزش از بیشتري افراد منديبهره سبب تا داد قرار

). 29( کرد برخوردار مالیاتی هايمعافیت از را آنها نیز دولت

 خصوصی، بخش و غیردولتی هايسازمان به نیز سوئد دولت

 ورزش گسترش به نیل در تا دهدمی ايویژه امتیازهاي

 رسدمی نظربه طور کلی،به). 31( کنند عمل ترقوي فوتبال،

 به خصوصی بخش کشورها، همۀ در ورزش توسعۀ براي که

 آنها همۀ فعالیت که است حالی در این. آیدمی دولت کمک

 عمومی منافع با که مواردي در و است دولت نظارت تحت

 این هدایت به تا شده بیشتر دولت نظارت باشد، ارتباط در

 منجر مردم اقشار تمام بین در ورزش توسعۀ براي هابخش

 استان فوتبال توسعۀ براي که است ضروري روازاین. شود

 مالی منابع جذب و بازاریابی بخش سازيفعال نیز مازندران

 .پذیرد صورت استان فوتبال ورزش از حمایت در

 فوتبال ورزشی اماکن سرانۀ افزایش« در تبیین راهبرد

 که گفت توانمی »حمایتی مقررات و قوانین به توجه با

 هايفعالیت هاآن در که اماکنی عنوانبه ورزشی اماکن

 توسعۀ در پررنگی نقش پذیرد،می صورت ورزشی مختلف

 از جمله هاورزش از بسیاري چراکه کنند،می ایفا ورزش

 و هستند مجهزي و تخصصی اماکن همین نیازمند فوتبال

. داد انجام دیگري در جاهاي را هافعالیت آن تواننمی

 سرانۀ تواندمی استان در ورزشی اماکن سرانۀ رو ارتقايازاین

 به و داشته باشد پی در نیز را استان فوتبال ورزشی اماکن

 . منجر شود ورزشی رشته این توسعۀ

 رفع جهت طبیعی اماکن از استفاده«در تبیین راهبرد 

 توان گفت استاننیز می» مالی منابع و امکانات کمبود

 زیستمحیط  و طبیعی منابع داراي مازندران

 بزرگ هاياردوگاه است شده سبب که است فرديمنحصربه

 استان این در...  و جنگل سردار اردوگاه همچون مجهزي و

 طبیعی منابع سایر حتی و هااردوگاه این که شوند تأسیس

 هايفعالیت انجام براي مناسبی محیط توانندمی استان

 که است الزم روازاین شوند، محسوب فوتبال با مرتبط

 اماکن سایر و هااردوگاه این اندرکاراندست و مدیران

 اختیار در رایگان صورتبه را هاییزمان استان، ورزشی

 خود حمایت گونهاین و دهند قرار استان این دوستان فوتبال

 هايباشگاه وجود واسطۀبه نیز دیگر طرف از. دهند نشان را

 نیروهاي ،... و مازندران نساجی همچون فوتبال ايحرفه

 با توانندمی که دارد وجود استان در ايباتجربه و متخصص
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 و افراد سایر به تخصصشان و تجربیات گذاشتن اختیار در

 ارتقاي موجبات تر،پایین سنی هايرده استعدادهاي ویژهبه

 متعاقباً سازند و فراهم را ورزشکاران این روانی و فنی سطح

 .شوند استان فوتبال توسعۀ ساززمینه

 جذب جهت پاداش نظام ایجاد راهبرد«در مورد 

» ورزشی هايفعالیت در استان ايحرفه هايفوتبالیست

 )1391( زادهخسروي تحقیقات با راهبرد توان گفت اینمی

 .دارد همخوانی )،29( )1388( همکاران و غفرانی ) و31(

 مناسب پاداش و تشویق عدم ضعف ترکیب این راهبرد از

 با ورزش در کنندهشرکت هايفوتبالیست از قدردانی جهت

 زدگیدل و حوصلگیبی و الزم انگیزة کمبود تهدید

 حاصل ورزشی هايفعالیت در شرکت براي هافوتبالیست

 ورزش توسعۀ در مهم عوامل از جمله پاداش نظام ایجاد. شد

 یکی گرفته،انجام تحقیقات از بسیاري که شودمی محسوب

 و انگیزه کمبود را ورزش سويبه آوريروي عدم علل از

 بر را خود نظریۀ ،)2000( شیورز). 29(اند کرده ذکر پاداش

 نیازهاي که معنیبدین کند؛می بنا شناختیروان تعادل

 که کندمی ادعا وي شود. ایجاد فکري تعادل و تأمین روانی،

 باید و کند انگیزش ایجاد رفتار، در که است وضعیتی تعادل،

 وقتی. باشد سالم تفریحات براي انگیزش محرك یک بتواند

 مجدداً را تعادل این که دارد تمایل فرد دهد، رخ تعادل عدم

 محیط و فرد بین که شودمی برقرار زمانی تعادل،. کند برقرار

 این کارگیريبه با شود. بنابراین ایجاد هماهنگی اطراف،

 جهت مربیان حتی و هافوتبالیست انگیزة توانمی راهبرد

 ارتقا را فوتبال ورزش هايفعالیت به کنندگانشرکت جذب

 .بخشید

 که گفت توانمی هایافته این از کلی بنديجمع در

 توسط آنها تدوین واسطۀبه شدهتدوین راهبردهاي

 باالیی اعتبار از استان ورزشی استادان و متخصصان

 این استان اندرکاراندست و مدیران چنانچه و برخوردارند

 بندياولویت به آنها اجراي در و کنند اجرایی را راهبردها

 که بود نخواهد انتظار از دور باشند، داشته توجه نیز آنها

 هايقطب از یکی به نزدیک ايآینده در مازندران استان

 .شود تبدیل کشور فوتبال
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Abstract 
The purpose of this study was to prioritize football sports development strategies in 
Mazandaran province based on the QSPM approach . The statistical population of the 
research in a small part included the heads and secretaries of the football delegations of 
Mazandaran province and the affiliated city and also the coaches and players of 
Mazandaran national teams of 80 people. The sampling method was performed as a 
whole in a quantitative part. The research instrument consisted of open and closed 
questionnaires, which were extracted as a qualitative study, and its validity was 
confirmed by expert professors and their reliability was used using Cronbach's alpha 
test with a coefficient of /90. The reliability was confirmed . SWOT analysis was used 
to formulate strategic planning for football in Mazandaran province. To do this, two-
way comparisons were used to determine the four strategies SO, ST, WO and WT based 
on analytical and intuitive judgment. After analyzing and forming an evaluation matrix 
of each of the internal and external factors, it was found that the strategic position of 
football in Mazandaran province is located in the WT region, and finally, using the 
QSPM approach, these strategies were prioritized. The most important strategies for the 
development and progress in football in Mazandaran province are: hosting football 
events with talented athletes, increasing the hours of free extracurricular sports classes, 
special discounts for people attending football gyms, raising awareness about the risks 
of sedentary lifestyle and the role of football in decreasing those risk, identifying and 
nurturing sports talents and holding regular competitions within the province and city 
which are considered in accordance with the laws and regulations. 
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