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 چکیده

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی فوتبال استان گلستان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی  هدف:

 مناسب بود.

و با هدف کاربردی انجام گرفته است . جامعه آماری این   تحلیلی –تحقیق حاضر توصیفی شناسی: روش

تان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و نظران فوتبال استان گلسپژوهش شامل تمام صاحب

ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت و داوران انتخاب کارشناسان ادارات و هیأت

( بود که روایی آن براساس نظر 1393(. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رستمی و همکاران )=50nشدند )

( گزارش گردید. همچنین از ماتریس ارزیابی عوامل درونی α=95/0تایید و پایایی آن ) متخصصان )محتوایی(

(IFE( ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ،)EFEو ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ) ها و

 استراتژی های مناسب استفاده شد.

جمعیت گلستان، های فوتبال استان نامطلوب زمین فیتکی، تعداد مناسب مدارس فوتبال در استانها: یافته

تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت لستان، و جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گ

ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین مهم عنوان بهبه ترتیب  ماشینی یبدنی وزندگ

( وضعیت راهبردی فوتبال استان گلستان در منطقه 92/1( و عوامل بیرونی )32/2ل درونی )براساس ماتریس عوام

WT  .قرار دارد 

با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات الزم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت گیری: نتیجه

تدوین و سازی،  یخصوصین نظام جامع های تدوبنابراین استراتژی توسعه فوتبال استان گلستان استفاده شود.

، افزایش منابع و اعتبارات مالی هیأت فوتبالص، متخص و به سازی نیروی انسانی تربیتاجرای نظام جامع جذب، 

رفت از وضعیت موجود فوتبال استان گلستان شناسایی و وکمک به گسترش فوتبال پاک در استان جهت برون

 پیشنهاد گردید. 

 .تحلیل سوات، فوتبال گلستان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه های کلیدی: واژه
 

 ( گیالن دانشگاه) ورزشی مدیریت گروه ورزشی، مدیریت استادیار. 1

 (گیالن دانشگاه) ورزشی مدیریت دکتری دانشجوی .2

 (گیالن دانشگاه) ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی .3

 (گیالن دانشگاه) ورزشی مدیریت ارشد کارشناسی. دانشجوی 4
 shafieeshahram@gmail.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 قدمهم

 نیعناو  بهامروزه ورزش یکی از اموری است که 

ی بسیار ها گروهو  شده مطرحدر جهان  مختلف 

دارند. با  سروکارزیادی، به اشکال مختلف با آن 

ی، افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصاد

، کشورهااجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی 

ی ها تیاولوة ورزش، به یکی از نیدرزمپیشرفت 

ی دنیا کشورهااستراتژیک برنامه ریزان در 

 ورزش (. توسعه1393است )افتخاری،  شده لیتبد

 در عمومی های سیاست اولویت از یک عنوان به

 ها دولت سیاسی های برنامه حاشیه در تاریخ طول

 کشورهای در گذشته، دهه طول در. است بوده

 لهستان، نروژ، آلمان، چین، کانادا، از قبیل مختلف

 عمومی های سیاست اهمیت انگلستان، و سنگاپور

 افزایش ورزش توسعه به مربوط های فعالیت برای

توسعة ورزش .(2008است)میک و شان،  یافته

طوری که از شود. بهموارد مختلفی را شامل می

ماندن در ای ورزشی افراد، تا باقیهزمینهپیش

ورزش مورد انتخابشان و موفق شدن در آن رشتة 

 (.2013شود )سوتیریادو، ورزشی را شامل می

ورزش فوتبال بیشترین جمعیت ورزشی جهان را 

به خود اختصاص داده و به عنوان ورزش ملی اکثر 

آید )استراتژی امکانات شمار میکشورهای جهان به

فوتبال تنها یک (. »2010-2021زیلند، فوتبال نیو

اگرچه این جمله در ظاهر به «. ورزش نیست

رسد اما در نظر میای بهصورت یک جملة کلیشه

دنیای واقعی مشخص است که فوتبال به صورت 

 (، حتی2015یک صنعت درآمده است )سنر، 

توسعه و برنامه های بشردوستانه از طریق همکاری 

با سازمان های غیر دولتی  نهادهای پیشرو فوتبال

. (2012آغاز شده است )کیت،  1970از اوایل 

ها میان مردم ترین ورزشفوتبال یکی از محبوب

جهان است و نقش زیادی در ایجاد انگیزه برای 

انجام ورزش و فعالیت بدنی در تمام سنین برای 

افراد مختلف دارد )استراتژی توسعة فوتبال 

کشور ما نیز فوتبال  در(. 2009-2012هارینگی، 

و پرطرفدارترین ورزش است و در مقایسه  نیتر جیرا

ی دیگر بیشترین تعداد ورزشکار و ها ورزشبا 

)الهی، استطرفدار را به خود اختصاص داده 

(. مشارکت در ورزش فوتبال در حال تغییر 1383

های است. تحقیقی که به منظور تدوین استراتژی

ام گرفت نیز نشان داد توسعة فوتبال انگلستان انج

که مشارکت در فوتبال افزایش پیدا کرده است. 

محققان این افزایش را نتیجة تغییر الگوهای کاری 

دانند و فراغت افراد، و بهبود امکانات این ورزش می

(. 2001-2006)استراتژی توسعه فوتبال انگلستان، 

ای باید با تشخیص های توسعهدر ایران نیز برنامه

ند و بهبود ارتباطات مناسب با بخش عمومی این رو

و خصوصی، به پیشرفت و توسعة فوتبال کمک 

کنند تا از این طریق میزان مشارکت مردم در 

و  در ایران فدراسیونفوتبال افزایش یابد. 

های فوتبال به عنوان متولیان حوزه ورزش  هیأت

های ورزشی نیازمند بیش از سایر سازمان

ی مدیریت استراتژیک هستند. هاکارگیری روش به

مشغولی بسیاری از مردم است و فوتبال، دل

ی فوتبال با پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه

غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری 

آحاد مردم رابطه نزدیکی دارد )محمدکاظمی و 

(. به همین دلیل،  همه تشکیالت 1387همکاران، 

ه طور دائم بر ابعاد فوتبال در کشور ناگزیرند ب

درونی و بیرونی اثرگذار بر فوتبال نظارت کنند تا 

بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت، خود را 

هایی با تغییرات محیطی وفق دهند. امروزه سازمان

موفق خواهند شد که بتوانند از علم و مدیریت 

ها استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همة سازمان

ه عهده دار مدیریت راهبردی شوند ناگزیرند ک

 (.1388)ندری، 
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باشگاه ها به عنوان یکی از این سازمانها در کلیه 

ابعاد می توانند نقش آفرین باشند. به گونه ای که 

نقش باشگاه های ورزشی و دولت های محلی در 

ارائه برنامه های اجتماعی و ارائه فعالیت های 

تاکید شده  همواره جامعهنیاز ورزشی مبتنی بر 

ی (. ریشه و هسته2008است )جیمز و همکاران، 

گیرد و ها شکل میی فوتبال در باشگاهاصلی توسعه

ی اصلی بازیکنان برای ها سازندهدر واقع باشگاه

های ملی کشور خود هستند. خود، و حتی تیم

ها در مناطق روشن است که هرچه وضعیت باشگاه

ها به ن باشگاهیا استان های کشور مطلوب تر و آ

تر باشند، معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیک

متعاقب آن ورزش فوتبال نیز سطح و کیفیت 

بیشتری خواهند داشت )خبیری و همکاران، 

ای ی باشگاه های حرفهبنابراین توسعه (.1384

ی اقتصادی صنعت فوتبال نقش مهمی در توسعه

همچنین  (.1388کند )الهی و همکاران، ایفا می

فوتبال از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، 

مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره 

( که 1389تشکیل شده است )عبدی و همکاران، 

در توسعه فوتبال اثرگذارند. ضمناً درطرح 

کنفدراسیون فوتبال آسیا به  1انداز آسیا چشم

منظور توسعه و پیشرفت فوتبال، اهداف مختلفی 

مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود 

رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و 

سایر کارشناسان و غیره را برای توسعه فوتبال 

استان ها پیشنهاد کرده است )نادری نسب، 

(. ضمناً دیگر عوامل مورد توجه شامل 1390

فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، 

های سنی پایه و جوانان، فوتسال، بیان، ردهمر

مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها بودند. عالوه 

براین طرح، هر کشور و در زیر مجموعه آن، 

های استراتژیک تخصصی برای ها، به برنامهاستان

                                                  
1. Asia Vision  

ها و توسعه فوتبال نیاز دارند. بنابراین برنامه

عین  مدیریت استراتژیک در حوزه فوتبال باید در

 راستا و جامع باشند.تخصصی بودن، هم

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک 

اند و های مختلف مورد بررسی قرار دادهرا از جنبه

ریزی استراتژیک با همگی روی همبستگی برنامه

ها توافق نظر دارند. به عملکرد مطلوب سازمان

یندی پویا و ریزی استراتژیک فراها برنامهاعتقاد آن

منطقی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و 

-های مبتنی بر خطعملیاتی، اهداف و استراتژی

های تدوین ها و فعالیتهای سازمانی، برنامهمشی

شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار 

سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای 

(. 1387وی زاده، اثربخشی سازمانی است )خسر

شود تا سازمان ریزی استراتژیک باعث میبرنامه

ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در فعالیت

ریزی نه حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه

ها مشخص تنها چارچوبی برای بهبود برنامه

کند، بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد  می

ها و نیز برای ارزیابی یها، مدیریت و همکاربرنامه

دهد ها ارائه میپیشرفت سازمان در این زمینه

های متداول شناسایی (. از شیوه1388)ندری، 

عوامل درونی و بیرونی سازمان، استفاده از تحلیل 

SWOT  ها، ها، ضعفاست که معرف قوت

های سازمان است. این روش ها و تهدیدفرصت

های دها و جنبهی تنگناها، تهدیامکان مقایسه

ها، تقاضاها و زننده به سازمان، فرصتآسیب

ها و های محیط بیرونی را با ضعف موقعیت

آورد . ماتریس وجود می های سازمان به قوت

SWOT ابزاری برای شناخت تهدیدها و ،

های موجود در محیط خارجی یک سیستم  فرصت

های داخلی آن به ها و قوتو بازشناسی ضعف

ش وضعیت و تدوین راهبرد برای منظور سنج

هدایت و کنترل سیستم است )قدمی و همکاران، 
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( معتقد است این ماتریس 1390) 1(. دیوید1390

یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان 

توانند با کنند و میوسیله اطالعات را مقایسه می

، و SO ،WO ،STهای استفاده از آن استراتژی

WT د.را ارائه نماین 

مطالعات استراتژیک زیادی در حوزه ورزش کشور 

صورت گرفته که عمدتاً با روش تحلیل سوات 

بندی این تحقیقات پس از جمعاست.  شده انجام

شده را در سه حیطة توان غالب مطالعات انجاممی

 بندی کرد.زیر طبقه

باشد که حوزۀ اول مطالعات در سطح کالن می

ها و ازمانتمرکز این تحقیقات بر روی س

ها در سطح ملی است. به طور مثال فدراسیون

( در تبیین موقعیت راهبردی و 1392جوادی پور )

ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران، 

در تدوین استراتژی  (1388) حمیدی و همکاران

بدنی وزارت علوم، تحقیقات و  اداره کل تربیت

 ( در تدوین1387)، و خسروی زاده فناوری

راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیتة ملی 

نشان دادند که موقعیت استراتژیک  المپیک ایران

قرار دارد.  SOهای مذکور در منطقة سازمان

( در تعیین 1389حسینی و همکاران )همچنین 

موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه 

، موقعیت استراتژی این نهاد را در منطقة آزاد

WO ایی کردند. مندعلی زاده و همکاران شناس

( نیز در پژوهشی عنوان کردند که موقعیت 1390)

استراتژیک کارآفرینی در ورزش کشور در منطقة 

WT  .قرار دارد 

حوزۀ دوم، مربوط به مطالعات استراتژیک در سطح 

باشد. به عنوان مثال ها و شهرها میاستان

د تحت ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خو89اونق)

 ورزش توسعه استراتژی تدوین و عنوان طراحی

( در 1387نصیر زاده )گلستان،  استان قهرمانی

                                                  
1. Fred.r David 

تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی 

( در 1389غفرانی و همکاران )، استان کرمان

تحلیل راهبردی توسعة ورزش قهرمانی استان 

( در 1388بینی ) جهان ،سیستان و بلوچستان

ستراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی تدوین ا

( در بررسی وضعیت 1388یاراحمدی )، و استان قم

موجود ورزش قهرمانی و همگانی شهرستان دورود، 

ها را در منطقة موقعیت استراتژیک این سازمان

SO  پناهی سیفشناسایی کردند. همچنین

( در تدوین توسعة 1388شعبانی و همکاران )

( 1393) رضوی ، ون کردستانورزش قهرمانی استا

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی  در

را به عنوان منطقة WT موقعیت  شهر مشهد

 ها معرفی کردند.استراتژی غالب در این سازمان

شود که حوزۀ سوم منحصراً به تحقیقاتی مربوط می

در مورد طراحی استراتژی در رشتة فوتبال انجام 

ها تعداد مختصری از پژوهشگرفته است که البته 

اند. در یکی در داخل کشور به این موضوع پرداخته

 (1390) و همکاران نادری نسباز این تحقیقات 

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری  در

اسالمی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال 

که وضعیت فوتبال ایران  بیان کردند کشور

ها ها بر قوتی ضعفنامناسب بوده و حاکی از غلبه

هاست که موقعیت راهبردی و تهدیدها بر فرصت

WT .را برای فوتبال ایران به وجود آورده است 

دست آمده از تحقیق رستمی و نتایج به همچنین

( در مورد استراتژی توسعه فوتبال 1393همکاران )

در استان گیالن نشان داد شد که موقعیت 

 WTدر منطقة  استراتژیک فوتبال استان گیالن

( 1390محمدی و همکاران )قرار دارد. در نهایت 

بررسی وضعیت موجود فناوری اطالعات و در 

تبیین استراتژی مناسب برای آن در فدراسیون 

 پرداختند. فوتبال ایران
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های پژوهش مشخص شد که بخش بر اساس یافته

فناوری اطالعات فدراسیون فوتبال در موقعیت 

WO .استراتژی برای بخش  15نین همچ قرار دارد

فناوری اطالعات فدراسیون تدوین شد که از این 

، هفت استراتژی SOتعداد دو استراتژی در منطقة 

و  ST، سه استراتژی در منطقة WOدر منطقة 

 .قرار داشت WTسه استراتژی در منطقة 

تحقیقاتی نیز در زمینة تدوین استراتژی ورزش در 

ست. استراتژی کشورهای مختلف انجام شده ا

( که یکی از ایاالت 2000) یدیمتوسعه ورزش 

سال آینده تدوین شد. این  5، برای هستبریتانیا 

یله یک دیدگاه کل نگرانه از نقش و وس بهاستراتژی 

تواند در میدی به دست  یمکه  گرفته شکلتوسعه 

آید، در مسیر توسعه استراتژی این موارد تشخیص 

هبود سالمتی، تضمین داده شد. ورزش عالوه بر ب

اجتماعی، امنیت اجتماعی، تشخیص استعداد 

بالقوه هر فرد، آموزش مداوم محیطی، طول عمر و 

تولد دوباره مزایای زیادی دارد. استراتژی توسعه 

تواند این  یمکند که چطور ورزش  یمورزش بیان 

ینة میدی ارائه دهد و اینکه چطور این درزممزایا را 

د در شراکت با سایر شوراها و توانن یماستراتژی 

و بخش اختیاری که  ها سازمانراهنمایان خارجی و 

ی ورزشی است ارائه شود. انجمن ها کلوپ

( به تدوین 2008) سواری آلبرتای کانادا دوچرخه

ترین نکات  ی استراتژیک پرداخته  است. مهم برنامه

ی مأموریت و  این برنامه بیانیه ذکر در قابل

ها و  ، اهداف بلندمدت، استراتژیهای محوری ارزش

های عملیاتی است که در هفت حیطه شامل:  برنامه

ی ورزش، ورزش قهرمانی،  پذیرش اعضا، توسعه

ی  های انفرادی، وجهه ی قابلیت مسابقات و توسعه

سواری و مدیریت بازاریابی  عمومی ورزش دوچرخه

عنوان نمونه در بخش  به انجام رسانیده است؛ به

هار اولویت استراتژیک در نظر قهرمانی چ

اند از: آماده کردن ورزشکاران  شده که عبارت گرفته

های استانی، توسعه و پرورش  نخبه از طریق رقابت

مربیان برای سطح پایه و مبتدی تا سطح نخبه و 

های استعدادیابی در راستای  ی برنامه ممتاز، توسعه

تباط های ملی، ایجاد ار های استعدادیابی تیم برنامه

سواری آلبرتا  مساعی بین انجمن دوچرخه و تشریک

 مربیان و ورزشکاران.  و

نیز مطالعات استراتژیک مختلفی  حوزۀ فوتبالدر 

اساس  بر صورت گرفته است. خارج از کشوردر 

 (2004) ی فوتبال آسیا انداز توسعه ی چشم برنامه

 کشور، استراتژیک فوتبال هر ی برای تدوین برنامه

این  شده است. ی مختلفی در نظر گرفتهها مؤلفه

ها و  مدیریت )فدراسیون اند از: ها عبارت مؤلفه

 ،3رشدوتوسعه جوانان ،2بازاریابی ،1ها( باشگاه

 ورزشی، 6پزشکی ،5داوران ،4آموزش مربیان

10ها رسانه ،9فوتسال ،8زنان ،7ها رقابت
 .11هواداران و 

 گانه فوق، 11های  گفتنی است هریک از مؤلفه

تحقق  دارای چندین مؤلفه فرعی است. خود

ی  مؤلفه 11 شده در هریک از های تدوین مأموریت

مستلزم برقراری  انداز آسیا، ی چشم اصلی برنامه

هاست؛  آن قالب هریک از اهداف کالن در

دیگر درهرمولفه یک مأموریت و برای  بیان به

هرماموریت چند هدف کالن تدوین شده است. در 

 12فوتبال منطقة هارینگیاستراتژی توسعة 

( که توسط شورای ورزش 2009-2012انگلستان )

افزایش این منطقه انجام شده است به ترتیب 

ترین نقطة به عنوان مهم های فوتبال در منطقه تیم

                                                  
1. Managemant  

2. Marketing  

3. Youth Development  

4. Coaches  

5. Referees  

6. Sport  Medicine  

7. Competitions  

8. Women  

9.  Futsal  

10.  Medias  

11. Fans  

12. Haringey  
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 مشارکت کلی ورزش درقوت، کمتر بودن میزان 

به ای و ملی میانگین منطقه نسبت بههارینگِی 

اختصاص بودجة  ترین نقطة ضعف،عنوان مهم

های مخصوص فوتبال توسط برای پروژه توجه قابل

عرضة ترین فرصت، و به عنوان مهم بنیاد فوتبال

 شدت بههای فوتبال در مناطق محدود زمین

تواند شهرنشین که افزایش تقاضا در این مناطق می

ترین تهدید شناسایی به عنوان مهم ساز شودمشکل

ل سوات شهر واگا چنین تجزیه و تحلیشدند. هم

ترین ( نیز به شناسایی مهم2012استرالیا ) 1واگا

عوامل درونی و بیرونی فوتبال این منطقه پرداخت 

کمبود نیروهای ، هاشور و اشتیاق خانوادهکه 

در زنان و  ویژه بهرشد سریع مشارکت ، داوطلب

به  عدم توسعة مربیگری و کیفیت آن، و جوانان

نقاط قوت، ضعف، فرصت  ترینترتیب به عنوان مهم

 SWOTو تهدید شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل 

ها و ها، فرصتها، ضعفبه منظور شناسایی قوت

که توسط  (2006تهدیدهای فوتبال نیوزیلند )

فدراسیون فوتبال این کشور صورت گرفته است 

المللی تیم فوتبال زنان رنکینگ بیننشان داد 

ضعف در زمینة وت، ترین قبه عنوان مهم نیوزیلند

-به عنوان مهم کنترل مسابقات و ارائة تسهیالت

حضور در کنفدراسیون فوتبال ترین ضعف، 

اقیانوسیه و انتقال استرالیا به کنفدراسیون فوتبال 

ظرفیت آیندۀ ترین فرصت، و به عنوان مهم آسیا

ترین به عنوان مهم کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه

 معرفی شدند.تهدید فوتبال این کشور 

رسد فوتبال در بین مردم گلستان به نظر می به 

دالیلی همچون، جوان بودن جمعیت استان، تعداد 

مدارس فوتبال در استان، محبوب بودن آن بین 

در سطح  ها باشگاهاقشار مختلف جامعه، تعداد 

استان، داشتن اماکن طبیعی مناسب، وجود 

                                                  
1 Waga waga 

طرح آسیا  یریکارگ بهاستعدادها در سطوح پایه، و 

 یی برخوردار باشد.ا ژهیوویژن در استان از جایگاه 

گفت که  توان یم، شده انیببا توجه به مسائل 

طراحی استراتژی توسعه فوتبال در استان گلستان، 

ی باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته تواند یم

ی گزارشی دقیق و ورزشی در این استان شود. ارائه

ی فوتبال در استان وسعهکارشناسانه، از وضعیت ت

ابزاری مناسب برای  عنوان به تواند یم گلستان،

ی هرچه بهتر این رشته در آینده، زیر برنامه

قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با  مورداستفاده

شناسایی این عوامل، راهنمایی برای مدیران این 

ی صحیح برای ها یریگ میتصماستان، جهت 

گلستان باشد. بنابراین  ی فوتبال در استانتوسعه

ی واقعی و عملیاتی فوتبال برای تدوین برنامه

استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال 

ی و مشخص شناس بیآسگلستان داشته باشیم تا با 

ها و ها و تهدیدها، فرصتها، ضعفکردن قوت

تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای 

 انهیگرا واقعی ت مطلوب، برنامهی به وضعیابی دست

 و عملی طراحی کنیم.

 

 شناسی پژوهش روش
تحلیلی، از نظر  -روش تحقیق حاضر توصیفی

نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی  و نتایج 

های دیگر نیست. جامعه آن قابل تعمیم به استان

آماری این پژوهش شامل تمام صاحبنظران 

ن بودند. با توجه به رشتة فوتبال در استان گلستا

وسعت جامعة آماری، نمونة آماری به صورت 

هدفمند از میان اقشار مختلف مرتبط با فوتبال 

استان انتخاب شدند. از طریق کسب اطالعات 

نفراتی که حائز این شرایط بودند شناسایی 

گردیدند و تالش شد تا از نظرات کلیة افراد که 

نظر های مختلف ورزشی صاحبدر حوزه

 باشند استفاده شود. می
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بدین منظور نمونة آماری تحقیق شامل مدیران 

نفر(،  7های فوتبال)ادارات ورزشی و هیأت

نفر(،  5نفر(، داوران ) 5ها )مدیران عامل باشگاه

 5بدنی )نفر(، هیئت علمی تربیت 15مربیان )

 5نفر(، پیشکسوتان فوتبال ) 10نفر( ، بازیکنان )

نفر( و رؤسای 6دارس )نفر(، معلمان ورزش م

های تخصصی هیأت فوتبال استان کمیته

نفر بود که در  61نفر( و در مجموع  3گلستان )

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل  50نهایت تعداد 

 قرار گرفت.

برای گردآوری اطالعات مورد نیاز این تحقیق از 

-بررسی اسناد موجود مربوط به سوابق و فعالیت

أت فوتبال استان، های گذشته و جاری هی

بررسی و تحلیل تحقیقات انجام گرفته در مورد 

های مختلف ورزشی، و در رشته استراتژی

سنجی از کارشناسان و ذینفعان ورزش  نظر

فوتبال استان استفاده شد. در این تحقیق از 

طریق کاوش مستندات از طریق شبکة اینترنت و 

فوتبال ای به مرور منابع در زمینة منابع کتابخانه

استان گلستان پرداخته شد، و در موارد مرتبط 

استفاده گردید. ابزار اصلی پژوهش شامل 

( بود. 1393پرسشنامه رستمی و همکاران )

عوامل درونی و بیرونی این پرسشنامه با استفاده 

از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه و به صورت 

ساخته و سؤاالت بسته برای شناسایی  محقق

ها و تهدیدهای ها، و فرصتو ضعفها قوت

فوتبال استان گلستان طراحی گردید و شامل 

سؤال برای  39سؤال برای عوامل درونی و  55

شوندگان عوامل بیرونی بود که در آن پرسش

نظرات خود را در مورد تعیین نقاط قوت و 

ضعف، و فرصت و تهدید و همچنین وضعیت 

برای ند. کردها ابراز می موجود و مطلوب گویه

ارزیابی عوامل محیط درونی فوتبال استان از 

ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد. در 

ها در یک ستون  ها و ضعف این ماتریس، قوّت

ماتریس قرار گرفتند و با استفاده از ضرایب و 

شدند تا مشخص  یازبندیخاصی امت یها رتبه

شود که فوتبال گلستان درمجموع به لحاظ 

در این  درونی دارای قوّت است یا ضعف.عوامل 

محیط  دار یتماتریس، عوامل استراتژیک یا اولو

ها  ها و ضعف درونی در ستون اول و در قالب قوّت

منظور   فهرست شدند. در ستون دوم کد گویه به

ها نوشته شد. در ستون ها از ضعفتفکیک قوت

-های اندازهسوم، عوامل درونی به ترتیب اولویت

شده در آزمون فریدمن قرار گرفت. در گیری 

ستون چهارم ماتریس )ضریب اهمیت(، بر اساس 

-نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلوب گویه

ها، حاصل تقسیم میانگین هرگویه بر مجموع 

های عوامل درونی، های تمام گویهمیانگین

عنوان ضریب اهمیت مشخص شد. مجموع  به

ونی برابر با ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل در

محاسبه شد. در ستون پنجم جدول )شدت  1

، با توجه به کلیدی بودن یا عادی بودن (عامل

به  3یا  4ها به ترتیب رتبه  ها و ضعف قوّت

ها اختصاص یافت.  به ضعف 1یا  2ها و رتبه  قوّت

 رتبه  یدر حد عال یها در تخصیص رتبه به قوّت

در  یها ؛ به ضعف3معمولی رتبه  یها ، به قوّت4

بحرانی رتبه  یها و به ضعف 2حد معمولی رتبه 

داده شد. لذا، در روند رتبه دهی با حرکت از  1

قوّت عالی به سمت ضعف بحرانی، میزان رتبه 

 ذکر یان. شارسید یم 1به  4و از  یافته کاهش

است ازآنجاکه از ماتریس عوامل داخلی برای 

 تعیین موقعیت )نه واکنش( و تدوین استراتژی

ها  و به ضعف 3و  4ها رتبه  استفاده شد، به قوّت

در ستون آخر هم  داده شد. 1و  2رتبه 

ضرب ضریب اهمیت در شدت عامل  حاصل
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عنوان نمرۀ آن گویه محاسبه شد و از مجموع  به

مشخص  درونیها موقعیت عوامل نمرات گویه

 5/2ها کمتر از شد. اگر نمرۀ مجموع گویه

 درونیان در عوامل محاسبه شود فوتبال گلست

است و اگر مجموع نمرات بیشتر از  ضعفدارای 

محاسبه شود، فوتبال گلستان در عوامل  5/2

در مورد عوامل بیرونی  است. قوتدارای  درونی

نیز به همان ترتیب عوامل درونی محاسبه صورت 

گرفت. به این صورت که در قسمت شدت عامل 

 هایو به فرصت 4های عالی عدد به فرصت

تعلق گرفت. همچنین به  3معمولی عدد 

و به تهدیدهای معمولی  1تهدیدهای مهم عدد 

داده شد. ضمناً در قسمت انتهایی اگر  2عدد 

محاسبه شود،  5/2مجموع نمرات بیشتر از 

فوتبال گلستان در عوامل بیرونی دارای فرصت، و 

محاسبه شود، فوتبال گلستان  5/2اگر کمتر از 

 ارای تهدید است.در عوامل بیرونی د

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و 

بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. 

این ماتریس برای تعیین موقعیت استراتژیک 

فوتبال استان به کار رفت. برای تشکیل این 

ماتریس ، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی 

و عمودی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی 

قرار گرفتند تا جایگاه ورزش فوتبال گلستان در 

طوریکه هخانه های این ماتریس مشخص شود ب

بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. در 

این ماتریس ، نمرات در یک طیف و شامل 

تا  1( و قسمت ضعیف)4تا  5/2) قسمت قوی

( تعیین شدند. برای تدوین استراتژی های 5/2

و از یک   SWOTمگانی از تحلیل ورزش ه

ای استفاده شد. برای این کار، ماتریس چهارخانه

ها قوّت ،هاها و فرصتاز مقایسات دو به دو )قوّت

ها و ها، ضعفها و فرصتضعف ،و تهدیدها

 های چهارگانه  تهدیدها( برای تعیین استراتژی

SO ، ST ، WO ،WTدانش و  بر مبنای و

اساس ماتریسهای موجود تخصص کارشناسان بر 

جهت تعیین روائی محتوای این . استفاده شد

پرسشنامه از چند تن از اساتید صاحب نظر با 

نفر(،  5نفر(، مربیان ) 5گرایش مدیریت ورزشی )

نفر(  نظر خواهی شد که  5ها )مدیران تیم

پرسشنامه مورد تائید آنها قرار گرفت. برای 

وت و ضعف و توصیف آماری نمونه، تعیین نقاط ق

فرصت و تهدید، و همچنین وضعیت موجود و 

 مطلوب از روش آمار توصیفی استفاده شد.

همچنین از ماتریس ارزیابی عوامل درونی 

(IFE)1 ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ،

(EFE)2  و ماتریس ارزیابی عوامل درونی و

ها و استراتژی های بیرونی جهت تحلیل یافته

 مناسب استفاده شد.
 

 های پژوهش یافته
ماتریس های توصیفی، یافته نتایج پژوهش شامل

عوامل بیرونی و درونی و تدوین استراتژای 

باشد. برای تعیین مناسب براساس ماتریس می

این موقعیت از ماتریس عوامل درونی، ماتریس 

عوامل بیرونی و ماتریس عوامل درونی و بیرونی 

 .استفاده شد
 

                                                  
1 Internal Factor Evaluation Matrix  

2External  Factor Evaluation Matrix 
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 وضعیت نمونة آماری توزیع فراوانی .1جدول 
 %(6%(      دکتری )26%(     ارشد )44%(     کارشناسی )12%(     فوق دیپلم )12دیپلم ) میزان تحصیالت

 %(50%(          سایر )50تربیت بدنی ) رشتة تحصیلی

 %(20ال )به با 50%(            26سال ) 41-50%(        32سال ) 31-40%(       22سال ) 20-30 وضعیت سنی

 %(18%(              زن )82مرد ) توزیع جنسیت

 %(20سال ) 20-29%(      38سال ) 11-19%(     28سال ) 6-10%(     14سال ) 5زیر  سابقة کاری

 
( مشخص است 1طور که از نتایج جدول )همان

% از نمونة آماری دارای مدرک کارشناسی و 76

کردۀ اد تحصیلباالتر بودند که نیمی از این افر

کردۀ بدنی و نیمی دیگر تحصیلرشتة تربیت

ها بودند. وضعیت سنی نمونة آماری سایر رشته

نشان داد بیشترین جمعیت مربوط به افراد بین 

%( بوده است. همچنین تعداد 32ساله ) 31 -40

مردان در این پژوهش به مراتب بیشتر از زنان 

افراد  %(. در نهایت وضعیت سابقة کاری82بود )

ها دارای سابقة کاری بین نشان داد بیشتر آن

 %( بودند.38سال ) 11 -19

 

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل درونی )
 گلستان استان عوامل درونی فوتبال ارزیابی ماتریس .2جدول 

عوامل 

 درونی
 عوامل کد

ضریب 

 اهمیت )وزن(

شدت 

 عامل
 نمره

ت
قو

 ها

S1 0724/0 160/3 0181/0 تانتعداد مناسب مدارس فوتبال در اس 

S2 
تعامالت و ارتباط هیئت فوتبال استان با سایر 

 های فوتبال کشور هیئت
0177/0 840/2 0708/0 

S3 
وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد 

 مدیران فوتبال استان
0182/0 300/2 0546/0 

S4 0549/0 360/2 0183/0 ی مرتبط با توسعه فوتبال در استانها تعداد برنامه 

S5 0543/0 420/2 0181/0 وضعیت مطلوب  فناوری اطالعات در فوتبال استان 

S6 
های  یتهکممیزان استفاده هیئت فوتبال استان از 

 تخصصی
0185/0 620/2 0740/0 

S7 0752/0 120/3 0188/0 وضعیت مطلوب تشکیالت و ساختار هیئت فوتبال 

S8  0744/0 700/2 0186/0 استانوضعیت مدیریت هیئت فوتبال 

S9 
تعامالت و ارتباط هیئت فوتبال استان با فدراسیون 

 فوتبال ایران
0183/0 500/2 0549/0 

S10 0760/0 920/2 0190/0 وضعیت مناسب فوتبال پایه استان 

S11 
وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیئت فوتبال 

 استان
0180/0 960/2 0720/0 

S12 0760/0 900/2 0190/0های ها ودستورالعملنامهها، آییناسنامهوجود اس 
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 دقیق در هیئت فوتبال استان

S13 
های خردسال و بازیکنان تمرکز بر توسعة گروه

 مستعد در سطوح پایه
0192/0 140/3 0768/0 

S14 0732/0 880/2 0183/0 های استان به کشورنسبت مناسب تعداد فوتبالیست 

S15 
ها با تشکیالت سازمانی وظایف و مسئولیتتطابق 

 هیئت فوتبال استان
0189/0 600/2 0756/0 

S16 
ها در هیئت مشخص بودن وظایف و مسئولیت

 فوتبال استان
0188/0 780/2 0752/0 

S17 0728/0 900/2 0182/0 تعداد مطلوب داوران استان 

S18 
های سنی های فوتبال استان در ردهتعداد زیاد لیگ

 مختلف
0188/0 840/2 0752/0 

S19 0724/0 040/3 0181/0 تانهای فوتبال در استعداد زیاد باشگاه 

ف
ضع

 ها

W1 0181/0 460/1 0181/0 گلستانهای فوتبال استان نامطلوب زمین کیفیت 

W2 
ای در های حرفهوضعیت نامناسب مدیریت تیم

 استان
0173/0 760/1 0173/0 

W3 
علمی مربوط به  یها و گزارش تعداد کم تحقیقات

 فوتبال در استان
0173/0 820/1 0173/0 

W4 
های استان در عملکرد ضعیف هیئت فوتبال و تیم

 امور بازاریابی
0180/0 400/1 0180/0 

W5 
های داوطلبی و خیریة متعهد به توسعة نبود سازمان

 فوتبال در استان
0180/0 500/1 0180/0 

W6 0177/0 740/1 0177/0 فوتبال بانوان توجه کم مدیران به 

W7 0179/0 520/1 0179/0 ها با رویکرد درآمدزایی مناسبعدم توسعة استادیوم 

W8 
وضعیت ضعیف تشکیالت، منابع مالی و امکانات 

 های آماتور استانتیم
0181/0 580/1 0181/0 

W9 
های استان در عملکرد ضعیف هیئت فوتبال و تیم

 لیجذب حامیان ما
0180/0 640/1 0180/0 

W10 
افزاری وضعیت ضعیف امکانات و تجهیزات سخت

 ها در توسعة فوتبال استاناستادیوم
0182/0 760/1 0182/0 

W11 0177/0 780/1 0177/0 ای در استانهای حرفهوضعیت بد تشکیالت تیم 

W12  017/0 800/2 0173/0 فوتبال استان هیئت عدم سالمت و شفافیت مالی 

W13 0182/0 820/1 0182/0 های آماتور فوتبال استانمدیریت ضعیف تیم 

W14 
یریت در مد و نخبه افراد زبدهیری کارگ بهمیزان 

 فوتبال استان
0182/0 360/2 0364/0 

W15 
بدنی در آموزش فوتبال پایه  ناتوانی معلمان تربیت

 در مدارس
0187/0 140/2 0187/0 

W16 0182/0 900/1 0182/0 های فوتبال بانوان استانوضعیت ضعیف تیم 

W17 0236/0 800/2 0118/0 وابستگی شدید به منابع مالی دولتی 

W18 0358/0 480/2 0179/0 های فوتبال استانعدم سالمت و شفافیت مالی تیم 
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و نمرۀ نهایی ماتریس  2بر اساس نتایج جدول 

 23/2( که برابر با IFEارزیابی عوامل درونی )

بدست آمده، وضعیت فوتبال استان گلستان از 

لحاظ عوامل درونی در منطقة ضعف قرار گرفته 

است.

 

 

 

W19 0370/0 640/2 0185/0 نبود افراد مجرب در مدارس فوتبال استان 

W20 0188/0 040/2 0188/0 های فوتبال در استانمینتعداد اندک ز 

W21  0374/0 360/2 0187/0 های فوتبال استانبرگزاری لیگپایین کیفیت 

W22 0368/0 220/2 0184/0 های فوتبال در استانعدم دسترسی به زمین 

W23 
 هایهای تیممناسب بازیناپوشش تلویزیونی 

 های کشورحاضر در لیگ گلستانی
0185/0 620/2 0376/0 

W24 
گیری نبود فضای مدیریت مشارکتی و تصمیم

 جمعی در هیئت فوتبال استان
0188/0 440/2 0360/0 

W25 
تعداد اندک نیروهای داوطلب در مسابقات فوتبال 

 لستاناستان گ
0180/0 220/2 0382/0 

W26 
-های ملی ردهحضور اندک بازیکنان استان در تیم

 های مختلف سنی
0191/0 380/2 0374/0 

W27 0368/0 520/2 0187/0 نبود نیروی انسانی ماهر در هیئت فوتبال استان 

W28 
ساالری در انتصابات مدیریتی فوتبال نبود شایسته

 استان
0184/0 420/2 0374/0 

W29  0374/0 480/2 0187/0 یئت فوتبال استاندر هاستقالل پایین مدیریت 

W30 
های  یگدر لگلستانی حاضر  های یمتتعداد اندک 

 مختلفی سنی ها ردهمعتبرکشور در
0185/0 300/2 0370/0 

W31 
 داستانپایین مدرسان فوتبال  و دانشعدم توانایی 

 گلستان
0184/0 260/3 0368/0 

W32  المللی  ینبتعداد اندک مربیان با درجه(AFC)A 0170/0 060/2 0170/0 

W33 
به اثرات فرهنگی و  عدم توجه هیئت فوتبال استان

 اجتماعی فوتبال در جامعه
0188/0 340/2 0376/0 

W34 0366/0 320/2 0183/0 مدت در هیئت فوتبال استاننبود برنامه بلند 

W35 
 استان در فوتبالی ا توسعهی ها نبود برنامه

 
0183/0 120/2 0183/0 

W36 
های آموزشی داوران، ها و دورهعدم توجه به کارگاه

 یان و...مرب
0186/0 400/2 0372/0 

 ∑=32/2  ∑=1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی
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 (EFEارزیابی عوامل بیرونی ) ماتریس
 

 گلستاناستان  عوامل بیرونی فوتبال ارزیابی ماتریس .3جدول 

عوامل  

 بیرونی
 عوامل 

ضریب 

 اهمیت )وزن(

شدت 

 عامل
 نمره

ت
ص

فر
 

O1 121/0 660/3 0303/0 لستانجمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گ 

O2 059/0 120/2 0299/0 راستانمقبولیت عمومی فوتبال زنان د 

O3 
های فوتبال در آینده به منظور توسعة فوتبال ساخت مدارس و دانشگاه

 استان
0292/0 760/1 058/0 

O4 061/0 320/2 0306/0 وجود افراد زبده و نخبه در مدیریت ورزش  استان 

O5  059/0 180/2 0297/0 ی ورزشی استانو نهادها ها سازمانی الزم بین و همکارمیزان انسجام 

O6  082/0 240/3 0275/0 ی مناسب استانوهوا آبوضعیت 

O7 080/0 820/2 0269/0 پیشرفت چند استان از طریق اجرای طرح آسیا ویژن در فوتبال 

O8 091/0 340/3 0305/0 های ورزشی مختلفدر رشتهگلستان  مشارکت فعال مردم 

O9 091/0 580/3 0306/0 مردم استان محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف 

O10 084/0 800/2 0282/0 منظور استفاده در فوتبال وجود اماکن طبیعی در استان به 

O11 057/0 300/2 0288/0 استان در فوتبال حضور بانوان 

O12 058/0 960/1 0291/0 وجود طرح آسیا ویژن در فوتبال استان 

O13 091/0 360/3 0305/0 فرزندان خود در فوتبال ها ازاشتیاق و حمایت خانواده 

ید
هد

ت
 

T1 029/0 360/3 0147/0 ماشینی یتغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی وزندگ 

T2 027/0 340/3 0139/0 افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مربوط به ورزش فوتبال 

T3 028/0 140/3 0142/0 تأثیر مسائل سیاسی در فوتبال استان 

T4 025/0 460/3 0127/0 های مخصوص فوتبال در استانتأخیر در اجرا و اتمام پروژه 

T5 
های خارج از حوزۀ فوتبال، در مسائل مختلف فوتبال استان دخالت گروه

 ازجمله تجارت و مسائل اخالقی
0122/0 040/3 024/0 

T6 029/0 940/1 0298/0 استان از ورزش فوتبال و جوانانیت مدیریت ورزش حما عدم 

T7 028/0 260/3 0144/0 تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال 

T8 023/0 080/3 0116/0 ، خشونت و دوپینگ در فوتبال استانیراخالقیبروز مسائل غ 

T9 920/1 0272/0 ی روستانشین استانها خانوادهاکثر  ضعیت بد اقتصادیو 
0272/

0 
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و نمرۀ نهایی ماتریس  3بر اساس نتایج جدول 

 92/1( که برابر با EFEارزیابی عوامل بیرونی )

بدست آمده، وضعیت فوتبال استان گلستان از 

هدید قرار گرفته لحاظ عوامل بیرونی در منطقة ت

 است.

و همچنین  2و  1در مجموع، نتایج جداول 

ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که 

فوتبال استان گلستان از لحاظ موقعیت 

قرار دارد؛ به این  WTاستراتژیک در منطقة 

ترتیب فوتبال گلستان از لحاظ عوامل درونی 

دارای ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دارای 

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل  است. تهدید

درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی 

استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت 

رود. برای گلستان به کار میاستان فوتبال 

تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از 

های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در  ماتریس

گیرند تا جایگاه ر میابعاد افقی و عمودی قرا

T10 028/0 840/1 0288/0 ستقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استانا 

T11 028/0 440/1 0288/0 گذار در فوتبال استاننبود افراد سرمایه 

T12 
های ناتوانی دولت در پرداخت تسهیالت ازجمله وام، زمین، معافیت

 مالیاتی و... به بخش خصوصی
0295/0 660/1 029/0 

T13 028/0 820/1 0289/0 های مرتبط با فوتبال در استانص بودجة الزم برای پروژهعدم اختصا 

T14 029/0 700/1 0292/0 گذاری کالن بخش خصوصی در فوتبال استاننبود سرمایه 

T15 036/0 320/3 0181/0 گرایی نزد مسئوالن تراز اول فوتبال استانتأکید بر نتیجه 

T16 047/0 300/3 0235/0 منظور جذب اسپانسر ال استان بهحضور افراد سیاسی در فوتب 

T17 026/0 660/1 0269/0 تعداد اندک اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم استان 

T18  058/0 260/1 0291/0 ی استان به ورزش فوتبالها رسانهعدم تشویق وترغیب 

T19  026/0 760/1 0268/0 ی حاکم بر استانو اجتماعوضعیت بد اقتصادی 

T20 
-های فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آنتعداد کم زمین

 ها زیاد است
0292/0 960/1 029/0 

 T21  058/0 400/2 0294/0 های رادیویی، تلویزیونی مرتبط با فوتبال استانبرنامه کمتعداد 

 T22  057/0 160/2 0289/0 ی محلی مرتبط با فوتبال دراستانها روزنامهتعداداندک 

 T23  029/0 740/1 0294/0 ها باشگاهسازی  یخصوصعدم توجه دولت به 

 T24 
دخالت وموازی کاری اداره ورزش وجوانان استان در فوتبال استان 

 گلستان
0209/0 700/2 041/0 

 T25  060/0 460/2 0302/0 باورزش فوتبال استان گلستان ها رسانهنامناسب  و برخوردنگاه 

 T26  059/0 160/2 0299/0 های فوتبال یبازیی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام ها مکاننبود 

 1=∑  92/1=∑ 
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های این ماتریس گلستان در خانه استان فوتبال

مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن 

اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف 

( 5/2تا  1( و ضعیف )4تا  5/2دو بخشی قوی )

 (. 1388، شوند )ندریتعیین می

و  نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی  3جدول 

دهد. با توجه فوتبال استان گلستان را نشان می

مشخص  2و  1دست آمده از جداول به نتایج به

شد که موقعیت استراتژیک فوتبال استان 

قرار دارد. لذا باید از  WTگلستان در منطقة 

د های مربوط به این منطقه برای پیشبراستراتژی

ای خود استفاده کند. همچنین های توسعهبرنامه

به دلیل نزدیکی موقعیت فوتبال استان گلستان 

به سایر مناطق ماتریس ارزیابی عوامل درونی و 

های این مناطق نیز برای بیرونی، استراتژی

 توسعة فوتبال استان گلستان قابل استفاده است.

 

 
 یارجماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خ .1شکل 

 

 های فوتبال استان گلستاناستراتژی

 21، در مجموع SWOTبر اساس تحلیل 

، شش SOاستراتژی شامل هفت استراتژی 

و دو  WO، شش استراتژی STاستراتژی 

برای فوتبال استان تدوین  WTاستراتژی 

ها را نشان این استراتژی  (4). جدول گردید

.دهند می

 تانهای فوتبال گلساستراتژی .4جدول 

ST SO 

 مداخله مدیریتی برای کاهش اثر افراد غیر فوتبالی در استان

S8 S7 S12 T3 T5 T16 T24 

بار سیاسی و اجتماعی در فوتبال  یانزتالش برای کاهش آثار 

 استان

S8 S7 S12 T3 T5 T24 T25 

 توسعة فوتبال پایه در استان با استفاده از طرح آسیاویژن

S1 S10 S13 O7 O12 
استفاده از مدیران ورزشی نخبة استان در هیئت فوتبال و 

 مدیریتی بدنة

S6 S7 S8 S9 S11 S15 S16 O4 O5 



   133    11 یاپیپ ،2 ماره، ش1396 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                   ...              رستمی هشام شفیعی، شهرام 

جذب اسپانسر  منظور بهی مناسب بازاریابی ها برنامهایجاد 

 استانبرای تزریق مالی به فوتبال 

S8 S7 S12 S15 T11 T12 T13 T24 

یراخالقی در غکاهش آثار مخرب نتیجه گرایی و مسائل 

 فوتبال

S5 S8 S19 T8 T15 

منظور استفاده تمام  کاهش قیمت لوازم و تجهیزات فوتبال به

 اقشار جامعه

S14 S1 S19 T2 T9 T19 

در  فوتبال ینیساخت اماکن و تأسیسات مخصوص فوتبال و م

 لف شهر و خارج از شهرمناطق مخت

S19 S14 S1 T1 T7 T17 T20 

بهای بیشتر به  منظور بهیمای استان صداوستعامل با سازمان 

 ورزش فوتبال گلستان

S5 S19 S8 T18 T22 T25 T21 
 توسعه فناوری اطالعات در ورزش استان

S5 S4 T18 T21 T22 

 توسعه و ترویج فوتبال در استان گلستان

S1 S4 S10 S13 S14 S18 S19 O1 O3 O13 

 گیری از فضاهای طبیعی جهت توسعة فوتبال استانبهره

S S18 S10 O6 O10 O13 

برای  ها خانوادهی تشویقی برای ترغیب ها برنامهاد ایج

 ی ورزش فوتبالسو بهفرستادن فرزندان خود 

S10 S13 S18 S19 S1 O12 O O9 O1 O13 

مدارس فوتبال در استان  یابی واستعدادافزایش مراکز 

 توسعه فوتبال پایه منظور به

S10 S13 S18 S19 S1 O12 O O9 O1 O13 

 بازیکنان جوان استان ایجاد انگیزه و روحیه در

S1 S10 S13 S18 S19 O1 O3 O13 
 توسعه نظام مدیریتی  فوتبال استان

S6 S7 S8 S11 S12 S15 S16 O4 O5 

 ورزش استان ی مختلف ها بخشافزایش تعامل بین 

S2 S7 S8 S9 S15 S16 O5 O8 

WO WT 

اجرا  های قابلتوجه بیشتر به فوتبال بانوان و تدوین برنامه

 بال بانوان استانبرای فوت

W6 W16 O2 O11 
های مربیگری و توجیهی فوتبال پایه در استان برگزاری دوره

منظور افزایش توان فنی و علمی مربیان مدارس فوتبال  به

 استان

W19 W31 W32 W36 O12 O7 

منظور مشارکت حداکثری  ایجاد یک سیستم استعدادیابی به

 رزش فوتبالنونهاالن، نوجوانان و جوانان استان در و

W26 O9 O1 O13 

 های فوتبال در استانتوسعة کمی و کیفی زمین

W1 W20 W22 O10 O6 

منظور کمک به  استفاده از مدیران نخبة ورزشی استان به

 توسعة فوتبال گلستان

W2 W24 W27 W28 W29 W4 O4 O5 

ساالری در ورزش  یستهشانهادینه کردن تخصص گرایی و 

 استان

W11 W14 W27 W28 O4 

 کمک به گسترش فوتبال پاک در استان

W1 W20 T11 

 افزایش منابع و اعتبارات مالی هیأت فوتبال

W2 W14 W27 W28 W29 W34 W35 T6 T5 

T4 

و به سازی نیروی  تربیتتدوین و اجرای نظام جامع جذب، 

 متخصص انسانی

W23 T18 T25 T21 T22 

 سازی یخصوصتدوین نظام جامع 

W17 W11 W9 W2 T6 T12 T14 
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 گیری نتیجهبحث و 
این پژوهش طراحی استراتژی فوتبال هدف 

استان گلستان براساس تحلیل سوات، و تدوین 

نتایج پژوهش نشان داد استراتژی مناسب بود. 

فوتبال استان گلستان بر اساس ماتریس عوامل 

( و بر 32/2( دارای نمرۀ )2درونی )جدول 

( 3اساس ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی )جدول 

باشد. لذا از لحاظ عوامل ( می92/1دارای نمرۀ )

درونی دارای ضعف و از نظر عوال بیرونی دارای 

تهدید است. در مجموع، بر اساس ماتریس 

ارزیابی درونی و بیرونی که از مقایسة عوامل 

درونی و بیرونی محاسبه شد، فوتبال استان 

قرار گرفت. تحقیقات  WTگلستان در منطقة 

جی مشابه با نتایج پژوهش حاضر مختلف نتای

های نادری نسب ارایه کردند. براساس یافته

(، موقعیت استراتژیک فوتبال ایران در 1390)

توان قرار دارد. برهمین اساس، می WTمنطقة 

ها و ها بر قوتگفت که به دلیل چیرگی ضعف

عدم توانایی فوتبال استان گلستان در استفاده از 

های احتمالی، بهتر است ها و دفع تهدیدفرصت

راهبرد تدافعی اتخاذ کند تا وضعیت فوتبال 

استان از وضعیت کنونی بدتر نشود. در این 

راستا با توجه به رشد سریع فوتبال در 

های دیگر مانند اصفهان، تهران، آذربایجان  استان

شرقی و... موقعیت راهبردی فوتبال استان 

و به  گلستان  برای رشد نسبتاً نامناسب است

گرایانه بر اساس وضعیت موجود ریزی واقعبرنامه

های نیاز دارد تا از هرگونه شعارگرایی و فعالیت

ای اجتناب های شخصی و سلیقهمبتنی بر نظریه

(، بدری آذرین و 1390شود. آقایی و همکاران )

(، سیف پناهی شعبانی و 1385همکاران )

( مندعلی زاده و همکاران 1390همکاران )

( رضوی و 1392( گودرزی و همکاران )1391)

های ورزش ( درسایر حوزه1393همکاران )

کشور ارزیابی مشابهی در زمینه موقعیت 

اند. اما استراتژیک با این پژوهش گزارش کرده

نتایج پژوهش حاضر از لحاظ موقعیت 

(، حسینی و 1389استراتژیک با نتایج غفرانی )

(،  1390(، خسروی زاده )1389همکاران )

(، و گودرزی و 1391شعبانی بهار و همکاران )

(، تفاوت داشت که احتماال به 1392همکاران )

های گیر ورزش فوتبال با حوزهدلیل تفاوت چشم

باشد. به طور کلی مطالعاتی این تحقیقات می

نتایج پژوهش نشان داد موقعیت استراتژیک 

ای است که باید با تغییر فوتبال گلستان به گونه

عیت موجود، از تأثیر بیش از حد تهدیدهای وض

احتمالی بر روی فوتبال استان جلوگیری کند. 

با این وجود به دلیل نزدیکی موقعیت 

ها، استراتژیک فوتبال گلستان به سایر موقعیت

توان بر حسب شرایط موجود از می

نیز استفاده  SO، و ST ،WOهای  استراتژی

 کرد.

 27وع ، در مجمSWOTبر اساس تحلیل 

استراتژی  SO ،8استراتژی  9استراتژی شامل 

ST ،6  استراتژیWO  استراتژی  4وWT 

استراتژی  دربرای فوتبال گلستان تدوین شد. 

مطلوب ترین وضعیت و موقعیت  ،SOهای 

برای سازمان در حالتی است که بتواند از تمامی 

نقاط مثبت، مزیت های خود برای به حداکثر 

تقاضاها و فرصت ها رساندن موقعیت ها، 

استفاده کند. هدف هر سازمان، حرکت از هر 

به این وضعیت   SWOTموقعیتی در ماتریس 

است. اگر سازمان ها  SOیعنی استراتژی 

بتوانند موارد ضعف خود را شناسایی کنند و در 

صدد رفع آنها برآیند حتی می توانند آنها را به 

ز نظر موارد قوّت تبدیل کنند. عالوه بر این، ا
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مدیران سازمان ها تالش می  (1385) اعرابی

کنند برای رسیدن به چنین موقعیتی و کسب 

، از  SOتوان بکارگیری استراتژی های 

استفاده  WT وST  ، WOاستراتژی های 

 (.1384آفرینش خاکی و همکاران، ) نمایند

، حداکثر STهای استراتژیهدف از 

ان برای برداری از نقاط قوّت درونی سازم بهره

رویارویی با تهدیدها، تنگناها و موارد آسیب 

زننده محیطی و به حداقل رساندن آنهاست. 

بدین منظور، سازمان باید از نقاط قوّت خود در 

زمینه فن آوری، مالی، مدیریت، عملیات و 

تولید، مهندسی و بازاریابی برای مواجهه با 

تهدیدها و تنگناهایی که از ناحیه فرآورده های 

دید رقیب متوجه سازمان می شود، استفاده ج

شیوه های قانونی  (1385) کند. از نظر اعرابی

مقابله با برخی اقدامات و فعالیت های رقبا از 

هدف از  .این نوع استراتژی ها محسوب می شود

کاستن و به حداقل  ،WOهای استراتژی

رسانیدن نقاط ضعف و جنبه های آسیب پذیر 

رسانیدن فرصت ها، سازمان و به حداکثر 

موقعیت ها و تقاضاهاست. بنابراین، سازمان باید 

بتواند نقاط ضعف و موارد آسیب پذیر خود را در 

داخل سازمان رفع کند و مزایای محیط بیرون از 

قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم 

فن آوری موجود یا نیروی تخصصی با مهارت 

ود به خدمت های باال را برای حل مشکالت خ

کاستن و به  ،WTهای استراتژی هدف بگیرد.

حداقل رسانیدن جنبه های آسیب پذیر و نقاط 

ضعف سازمان و تهدیدها و تنگناهای بیرونی 

، بدترین حالت ممکن و در این حالت است. در

سازمان باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، 

 خود را تقویت کند، یا منحل گردد یا در سازمان

 (1385) دیگری ادغام شود. از نظر اعرابی

های کاستن فعالیت ها و ادغام شدن در سازمان

ها محسوب دیگر نیز جزو این دسته از استراتژی

. (1384آفرینش خاکی و همکاران، ) می شوند
که موقعیت استراتژیک فوتبال به دلیل این

قرار گرفت، لذا  WTاستان گلستان در منطقة 

الب در فوتبال استان، های غاستراتژی

باشد که )تدافعی( می WTهای بخش  استراتژی

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به بحث پیرامون آن

 سازی: یخصوصین نظام جامع راهبرد تدو

امروزه تقریباً تمامی کارشناسان معتقدنـد ایـران 

از مالکیـت گسترده دولتـی، سـاختار انحصـاری 

مل نداشتن با جهان و تعا ییگرا بـازار، درون

 یحل خارج متحمل لطمات فراوانی شده است. راه

ایرادات ساختاری تجویز  نیکـه بـرای رفع ا

و  ییگرا استقرار ساختار رقـابتی، برون شود یم

است. چنین  یتوسـعة تعامـل بـا اقتصاد جهان

اهدافی با گسترش نقـش و جایگـاه بخـش 

عنوان  خصوصـی و قـرار گـرفتن آن به

اقتصادی  یها عنصر در فعالیت بنگاه نیتر یصلا

است. نهادهای ورزش قهرمـانی نیـز  ریپذ امکان

 ییکار آ توانند یم یخصوص التیبا تشک

 نیتر ، مهمیطورکل دوچندان داشته باشند. به

افزایش  ها طهیدر بیشتر ح یساز یهدف خصوص

تخصـیص منـابع بـوده  یساز نهیو به ییکارا

شدت به آن  کشور به فوتبالموضوعی که  ؛اسـت

 .(1391)مظفری و همکاران،  نیازمند است
سازی متأسفانه در ایران فرهنگ خصوصی

های ورزشی هنوز به صورت فراگیر سازمان

وجود نیامده و همچنان مسئولیت اصلی  به

های ورزشی بر عهدۀ دولت است.سازمان فعالیت
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با  های کشوراستان گلستان نیز مانند اکثر استان

این مشکل روبرو است و نهادهای خصوصی 

فعالیت محسوسی در ورزش استان انجام 

دهند که این موضوع باعث شده تا بار مالی  نمی

های مختلف ورزشی بر دوش حاصل از پروژه

دولت باشد و از طرف دیگر مسائل مالی موجود 

در کشور نیز باعث شده تا بودجة نسبتاً پایینی 

ی ورزشی در اختیار استان هابه منظور فعالیت

گلستان قرار بگیرد که این مقدار به منظور 

-نظر نمیتوسعة فوتبال در این منطقه کافی به

رسد ورود بخش خصوصی به رسد. به نظر می

-ورزش فوتبال گلستان و تزریق منابع مالی، می

 تواند این ضعف را تا اندازۀ زیادی بهبود ببخشد.

جامع جذب،  تدوین و اجرای نظامراهبرد 

 :و بهسازی نیروی انسانی متخصص تربیت
همواره در جستجوی  افتهین کشورهای توسعه

راهبردهای عملی برای رهایی از موانـع عـدم 

مند شدن از مزایا و منافع آن  توسـعه و بهره

هستند. در این میان آنچه در تمـامی 

قرارگرفته،  دیشده مورد تأک راهبردهـای مطرح

منابع محور  نیتر عنوان مهم بهها  نقش انسان

نظران توسعه بر این  توسعه است. عموم صاحب

که منابع انسانی پایه و اساس تغییر و  اند دهیعق

تحوالت است و درواقع، توسعة ملـی حـول 

. ابدی یتحقق م« نقش نیروی انسانی»محـور 

نیز از این موضـوع مستثنا نیسـت فوتبال استان 

اند از دانش، تفکرات و و بر این اساس اگر نتو

ها استفاده کند،  هدفمند انسان یها دگاهید

 مسلماً نخواهد توانست به توسعه دست یابد.

راهبرد کمک به گسترش فوتبال پاک و 

یکی از اهداف اصلی فوتبال،  اخالقی در استان:

مداری و احترام به اشاعه و ترویج فرهنگ اخالق

ابقات طور که در اکثر مسدیگران است. همان

و مخالفت  1المللی واژگانی همچون احترامبین

علیه نژادپرستی و از این قبیل کلمات به چشم 

-خورد، اما متأسفانه مسائلی از قبیل نتیجهمی

گرایی در فوتبال باعث شده تا بازیکنان، مربیان 

و مدیران از این شعارها فاصله بگیرند و مسیری 

تخاب اشتباه را برای رسیدن به هدف خود ان

کنند که در انتها چیزی جز تباهی نیست. در 

-این زمینه هم تدوین قوانین انضباطی قاطع می

تواند باعث جلوگیری از بروز این مسائل شود. 

ها در امر ترویج فرهنگ همچنین نقش رسانه

تواند خیلی پررنگ و محسوس باشد فوتبال می

گرایی در فوتبال استان تا از اثرات مخرب نتیجه

 ته شود.کاس

راهبرد افزایش منابع و اعتبارات مالی  

طور که در قسمت قبل همان یئت فوتبال:ه

های مناسب در زمینة توضیح داده شد، فعالیت

بازاریابی و جذب حامیان مالی یکی از بهترین 

یئت هها برای افزایش منابع و اعتبارات راه

فوتبال استان گلستان است. متأسفانه در استان 

های مناسبی کارشناسان، فعالیت ازنظرگلستان 

در زمینة بازاریابی و جذب اسپانسر برای هیئت 

بنابراین الزم است ؛ گیردفوتبال استان انجام نمی

که مدیران هیئت فوتبال استان گلستان با 

های  یتفعالهای بازاریابی به  یتهکمتشکیل 

مثبت در زمینة بازاریابی و جذب حامیان مالی، 

تبارات مالی خود را بپردازند. در منابع و اع

طراحی استراتژی توسعة ورزش بخش کاستلریج 

عنوان  (، توسعة بازاریابی به2001-2008بورو )

یک هدف استراتژیک در دستور کار مدیران 

ورزش این بخش قرار گرفت. مظفری و همکاران 

( تقویت نظام تقسیم عادالنة منابع مالی، 1389)

                                                  
1. Respect 
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ر عنوان یک راهبرد د فیزیکی و انسانی را به

 .ورزش قهرمانی ایران مشخص کردند

 

 منابع

 ،بررســی موانــع توســعه  .(1393عــذرا ) افتخــاری
ــران  ــانوان ای ــال ب ــة پا ،فوتب ــان نام ــ ی  یکارشناس

 ،دانشگاه شمال.ارشد
      اونق، مفید؛ غفرانـی، محسـن؛ فراهـانی، ابوالفضـل

 ورزش توسعه استراتژی تدوین و طراحی .(1389)
نامـة کارشناسـی   گلسـتان، پایـان   ناسـتا  قهرمانی

 ارشد، دانشگاه پیام نور.
 ن؛ مظفری، آفرینش خاکی، اکبر؛  تندنویس، فریدو

هـای  مقایسـة دیـدگاه   .(1384سید امیر احمـد، ) 
اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مـدیران  
در مورد چگونگی توسـعة ورزش همگـانی، نشـریة    

 .1-22 :، صص5علوم حرکتی و ورزش، شماره 
  خبیـری،   بدری آذرین، یعقوب؛ گودرزی، محمـود؛

بررسـی وضـعیت    .(1386محمد؛ اسدی، حسـن، ) 
ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جـامع  
توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشـور،  

 .97-116 :، صص32نشریة حرکت، شمارۀ 
 مجید؛ گودرزی، محمود؛ خبیـری،   فراهانی، جاللی

 تطبیقـی  بررسـی  .(1383) دی، حسن،محمد؛ اس

فوتبـال   فدراسـیون  اساسـنامة  و سـازمانی  ساختار
 و منتخـب  کشـورهای  و ایـران  اسالمی جمهوری

بهینه، نشریة حرکت، شـماره   الگوی ارائة برای فیفا
 .171-183 :، صص19
 ــا ــد، ) جلیلی ــری، محم ــا؛ خبی  .(1384ن، غالمرض

ن های لیگ برتر فوتبال ایراتوصیف وضعیت باشگاه
ــگاه  ــا باش ــة آن ب ــگو مقایس ــای لی ــر ه ــای برت ه

کشورهای چین، مالزی و انگلسـتان، نشـریة علـوم    
 .41-54 :، صص5حرکتی و ورزش، شمارۀ 

   ،حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبـی
شناسـایی   .(1392سیه؛ سجادی، سید نصـرا،، ) آ

ــوت ــعف ق ــا، ض ــت ه ــا، فرص ــدهای  ه ــا و تهدی ه
قهرمانی جمهوری اسـالمی   استعدادیابی در ورزش

هـای فـراروی آن، نشـریة    ایران و تنگناها و چالش
 .29-54 :، صص17مدیریت ورزشی، شمارۀ 

 ی، مهرزاد؛ تجـاری، فرشـاد،   حسینی، گالله؛ حمید

تعیـــین موقعیـــت اســـتراتژیکی ورزش  .(1389)
دانشـــجویی دانشـــگاه آزاد اســـالمی، نشـــریة    

رۀ های کاربردی در مدیریت ورزشی، شـما  پژوهش
 .37-54:، صص4
 تحلیـل   .(1389یری، محمد؛ معمـاری، ژالـه، )  خب

سوات تکوانـدو ایـران، نشـریة مطالعـات مـدیریت      
 .13-30 :ورزشی، صص

   ــرزاد؛ ــفندیار؛ حمیـــدی، مهـ خســـروی زاده، اسـ
ــدالله ــد، ) ی ــری، محم ــانگیر؛ خبی  .(1387ی، جه

طراحی و تدوین استراتژی کمیتـة ملـی المپیـک،    
، 1عة ورزش، شـمارۀ  دو فصلنامة مـدیریت و توسـ  

 .11-25 :صص
 ژاد، رحــیم؛ شــفیعی، نــرســتمی، هشــام، رمضــانی

طراحی استراتژی توسعة فوتبـال   .(1393شهرام؛ )
نامة ، پایانSWOTاستان گیالن بر اساس تحلیل 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن.
     د؛ رضوی، سید محمدحسـین؛ نیـازی، سـید محمـ

ــا، )  ــق، محمدرض ــد دول ــی .(1392برومن و  طراح
تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با 

هــای اســتفاده از دیــدگاه علمــی، نشــریة پــژوهش
 :، صـص 1کاربردی در مـدیریت ورزشـی، شـمارۀ    

60-49. 
       سیف پنـاهی شـعبانی، جبـار؛ گـودرزی، محمـود؛

  .(1390دی، مهـــرزاد؛ خطیبـــی، امـــین، )حمیـــ
طراحی و تـدوین راهبـرد توسـعة ورزش قهرمـانی     

ستان، نشریة مـدیریت ورزشـی، شـمارۀ    استان کرد
 .57-73 :، صص8
 (1391، غالمرضـا؛ پارسـاجو، علـی، )   شعبانی بهار. 

ــی ) ــی و بیرون  SWOTتحلیــل راهبــردی درون

Analysis )بدنی استان همدانادارۀ کل تربیتT 
، 13نشــریة مطالعــات مــدیریت ورزشــی، شــمارۀ  

 .281-296 :صص
     ی، عبدی، حامد؛ جاللـی فراهـانی، مجیـد؛ سـجاد

مطالعة تطبیقی وضـعیت داوری   .(1387نصرا،، )
ــدیریت    ــریة م ــتان، نش ــران و انگلس ــال در ای فوتب

 .119-135 :، صص4ورزشی، شمارۀ 



 11 یاپیپ ،2 ماره، ش1396 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                  ... گلستان استان فوتبال راهبردی تحلیل  138 

 

    ،ــجادی ــود؛ س ــودرزی، محم ــی، محســن؛ گ غفران
انی، مجید؛ مقرنسـی، مهـدی،   نصرا،؛ جاللی فراه

طراحی و تدوین راهبـرد توسـعة ورزش    .(1388)
ــانی اســتان سیســتان  و بلوچســتان، نشــریة  همگ

 .107-131 :، صص39حرکت، شمارۀ 

    ،ــجادی ــود؛ س ــودرزی، محم ــی، محســن؛ گ غفران
نصرا،؛ جاللی فراهانی، مجید؛ مقرنسـی، مهـدی؛   

دوست قهفرخـی،  لینقیب طباطبائی، سید علی؛ ع
طراحی وتدوین راهبـرد توسـعة    .(1389ابراهیم، )

ــتان،    ــتان و بلوچس ــتان سیس ــانی اس ورزش قهرم
-190 :، صـص 4مدیریت ورزشـی، شـمارۀ   نشریة 

169. 
  اسـتراتژیک،  مـدیریت  .(1392دیویـد )  آر، فـرد 

چاپ بیسـت   اعرابی، محمد پارسائیان، علی ترجمه
 فرهنگی. دفتر پژوهشهای و هفتم،

 ن، قــدمی، مصــطفی؛ مشــکینی، ابوالفضــل؛ پژوهــا
ــین، )   ــت، نوش ــی؛ پاکدوس ــین  .(1390موس تعی

ـ  استراتژی ر صـنعت  های توسعة شهرهای متکـی ب
، آنـالیز  SWOTاستخراج نفت با استفاده از روش 

IEA  و مــــاتریسQSPM   نمونــــة مــــورد(
ــزی و مطالعه:شــهر دوگنبــدان(، نشــریة برنامــه  ری

ــا، دورۀ   ــایش فض ــمارۀ 15آم ــاپی  3، ش (، 71)پی
 .39-58 :صص

   ،گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهـانی
ی و طراحـ  .(1388بوالفضل؛ وطن دوست، مریم، )ا

ــتان    ــانی اس ــعة ورزش همگ ــرد توس ــدوین راهب ت
 :، صـص 17کرمان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارۀ 

172-149. 
  (1386درزی، محمـــود؛ هنــری، حبیـــب، ) گــو. 

طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشـور،  
، شـمارۀ  5نشریة پژوهش در علـوم ورزشـی، دورۀ   

 .33-54 :، صص14
 ،ودرزی، ابوالفضــل؛ گــ گــودرزی، مهــدی؛ فراهــانی

طراحی و تدوین راهبـرد توسـعة    .(1392مهدی، )
بـدنی دانشـگاه   ورزش دانشجویی اداره کل تربیـت 

پیــام نــور، نشــریة پــژوهش در ورزش دانشــگاهی، 
 .117-134 :، صص5شمارۀ 

 یس، فریـدون؛ خبیـری،   محمد کاظمی، رضا؛ تندنو
بررسی عنصـر قیمـت از عناصـر     .(1387محمد، )

ای فوتبـال  ر لیگ حرفهآمیخته بازاریابی ورزشی د

هـای کـره   ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیـگ 
جنــوبی و ژاپــن، نشــریة علــوم حرکتــی و ورزش،  

 .121-132 :، صص12شمارۀ 
 یی، فریده؛ یوسـفی،  محمدی، شهریار؛ اشرف گنجو

بررسی وضـعیت موجـود فنـاوری     .(1391بهرام، )
های آن در فدراسـیون  اطالعات و تدوین استراتژی

ل جمهوری اسالمی ایـران، نشـریة مطالعـات    فوتبا
 .155-174 :، صص14مدیریت ورزشی، شمارۀ 

    ــا؛ ــرادی، محمدرض ــواد؛ م ــتری، ج ــرادی چالش م
رخــی، ســهیال؛ جعفــری، اکــرم،    نوروزیــان قهف

-بررسی موانع اثرگذار بر جـذب سـرمایه   .(1392)

ــوری    ــال جمه ــنعت فوتب ــارجی در ص ــذاری خ گ
، 17، شـمارۀ  اسالمی ایران، نشریة مدیریت ورزشی

 .129-147 :صص
     ،مظفری، سید امیراحمد؛ الهـی، علیرضـا؛ عباسـی

العابـدین،  شهامت؛ هنگامه، احـدپور؛ رضـایی، زیـن   
(، راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمـانی  1391)

، 4ایران، نشریة مطالعـات مـدیریت ورزشـی، دورۀ    
 .33-48 :، صص13شمارۀ 

      ،نادری نسب، مهـدی؛ احسـانی، محمـد؛ خبیـری
 .(1390حسن، )خانی، حمد؛ امیری، مجتبی؛ قرهم

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهـوری اسـالمی   
ایران و تعیین موقعیـت راهبـردی فوتبـال کشـور،     

 :، صـص 9، شـمارۀ  3نشریة مدیریت ورزشی، دورۀ 
27-5. 
 ( ،1388ندری، حمزه).    طراحی اسـتراتژی توسـعة

نامـــة ورزش همگـــانی اســـتان لرســـتان، پایـــان
 ارشد، دانشگاه شمال. کارشناسی

 ،نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی 
تبیــین  .(1392ســید عمــاد؛ رئیســی، مجتبــی، )

-استراتژی والیبال ساحلی ایـران، نشـریة پـژوهش   

، 3های مـدیریت ورزشـی و علـوم حرکتـی، دورۀ     
 .73-90 :، صص5شمارۀ 

 (1383زهـرا، )  ی،اردکـان  ییپورآقـا  یرضا؛عل ی،اله. 
فوتبـال کشـور در    هـای  اسـتادیوم  یتوضع یبررس
حرکـت،   یةنشـر  یی،اروپـا  یبا استانداردها یسهمقا

 .63-79 :، صص19شمارۀ 
 ،علیرضا؛ سجادی، نصـرا،؛ خبیـری، محمـد؛     الهی

ــد، ــمی، حمی ــود در   .(1388) ابریش ــع موج موان
توسعه جذب درآمـد حاصـل از حمایـت مـالی در     
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صنعت فوتبـال جمهـوری اسـالمی ایـران، نشـریة      
 .189-202 :، صص1یت ورزشی، شمارۀ مدیر
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Abstract 

 

Objective: The purpose of this study was the strategic analysis of Golestan province’s 

football and formulation of suitable strategies. 

Methodology: This descriptive-analytical research has been conducted with an applied 

purpose. The statistical population included all Golestan province’s football experts. 

Through purposive sampling, the sample was selected out of managers, experts of 

organizations and boards, school and university sport educators, and veteran players, 

coaches and referees (n=50). The research tool included Rostami et al.’s questionnaire 

(2014) whose (content) validity was confirmed by experts. The instrument was reported 

with high reliability (=α0.95). To analyze data and find the suitable strategies, the 

external and internal factors evaluation matrix were used. 

Results: The good number of football schools in the province, undesirable quality of 

football fields, plenty of talented people, and the changed life style towards the lack of 

physical activity and machine life were identified as the most important strength, 

weakness, opportunity, and threat respectively. Additionally, according to the matrix of 

internal factors (2.32) and matrix of external factors (1.92), the strategic position of 

Golestan province’s football is the WT strategy. 

Conclusion: According to the results of SWOT analysis matrix, it is necessary to 

employ stability strategy or defensive strategy in managing football development in 

Golestan province. Therefore, the strategies to make comprehensive privatization 

system, make and implement of comprehensive recruiting system, train and develop 

specialist, increase financial resources and credit of football board, help to develop 

football without corruption have been identified and proposed to remove current 

condition of football in Golestan province. 

Keywords: SWOT analysis, Golestan's football, Internal factors, External factors, 

Development strategy. 
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