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چکیده

هدف :هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال استان گیالن براساس تحلیل سوات و تدوین
استراتژی مناسب بود.
روششناسی :تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی و کاربردی است .جامعه آماری پژوهش تمام
صاحبنظران فوتبال استان گیالن و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان
ادارات و هیأت ها ،مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه ،مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند
( .)n=01ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و
مطالعات مشابه بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و با پایایی مناسب ()α=1/30
تأیید شد .از آزمون فریدمن ،روش وزندهی ،ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل
یافتهها و استراتژیهای مناسب استفاده شد.
یافتهها :مطلوبیت فناوری اطالعات ،عدم مطلوبیت کیفیت زمین و اماکن ،سیاستگذاری
خصوصیسازی باشگاهها و گ رایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهمترین
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید شناسایی شدند .همچنین براساس ماتریس عوامل درونی ( )1/93و
عوامل بیرونی ( )1/93وضعیت راهبردی فوتبال استان گیالن در منطقه ( WTتدافعی) قرار دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات الزم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات
جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیالن استفاده شود.

واژه های کلیدی :تحلیل سوات ،فوتبال گیالن ،عوامل درونی ،عوامل بیرونی ،استراتژی توسعه.
 .6استاد دانشگاه گیالن
 .1استادیار دانشگاه گیالن
 .9دانشجوی دکتری دانشگاه گیالن
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولHesham.rostami@yahoo.com :
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مقدمه
توسعهی فوتبال ،از مهمترین برنامههای نهادهای
ورزشی و رویدادهای آن پربینندهترین رویداد
ورزشی جهان است .بنابراین کنفدراسیونها و
فدراسیونهای فوتبال مسئولیت بیشتری نسبت
به دیگر سازمانهای همکار در حوزه ورزش
دارند .فوتبال با داشتن بیش از  113عضو در
فدراسیون بین المللی فوتبال 112 ،هزار
فوتبالیست حرفه ای 190 ،میلیون بازیکن آماتور
و  9/9میلیارد طرفدار ،رایج ترین و محبوب ترین
ورزش ها در جهان محسوب می شود (نادری
نسب .)6931 ،در ایران نیز فدراسیون و هیأت-
های فوتبال بیش از سایر سازمانهای ورزشی
نیازمند بکارگیری روشهای مدیریت استراتژیک
هستند .چون فوتبال ،دل مشغولی بسیاری از
مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در
عرصه ی فوتبال با غرور ملی ،احساس رضایت،
خشنودی و امیدواری آحاد مردم رابطه نزدیکی
دارد (محمدکاظمی و همکاران .)6932 ،به
همین دلیل ،همه تشکیالت فوتبال در کشور
ناگزیرند به طور دائم بر ابعاد درونی وبیرونی
اثرگذار بر فوتبال نظارت کنند تا بتوانند در زمان
مناسب و برحسب ضرورت ،خود را با تغییرات
محیطی وفق دهند (ندری.)6933 ،
ریشه و هستهی اصلی توسعهی فوتبال در
باشگاهها شکل میگیرد و در واقع باشگاهها
سازندهی اصلی بازیکنان برای خود ،و حتی
تیمهای ملی کشور خود هستند .روشن است که
هرچه وضعیت باشگاهها در مناطق یا استان های
کشور مطلوب تر و آن باشگاهها به معیارها یا
استانداردهای حرفه ای نزدیکتر باشند ،ورزش
فوتبال نیز کیفیت بیشتری پیدا خواهد کرد
(خبیری و همکاران .)6939 ،بنابراین توسعهی
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باشگاه های حرفهای نقش مهمی در توسعهی
اقتصادی صنعت فوتبال ایفا میکند (الهی و
همکاران .)6933 ،همچنین فوتبال از نیروی
انسانی مهمی چون ورزشکاران ،مربیان،
تماشاچیان ،طرفداران ،داوران وغیره تشکیل
شده است (عبدی و همکاران )6932 ،که در
توسعه فوتبال اثرگذارند .یکی از روش های ارتقا
وضعیت فوتبال استان ها  ،تدوین برنامه
استراتژی با تکیه بر شرایط خاص هر منطقه
است.
محققان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک
را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دادهاند
و همگی روی همبستگی برنامهریزی استراتژیک
با عملکرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند
(خسروی زاده .)6932 ،از شیوههای متداول
6
تدوین این برنامه  ،استفاده از تحلیل سوات
است که معرف قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای سازمان است .ماتریس ، SWOT
ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای
موجود در محیط خارجی یک سیستم و
بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن به
منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای
هدایت و کنترل سیستم است (قدمی و
همکاران .)6931 ،دیوید ( )6333معتقد است
این ماتریس از ابزارهای مهمی است که مدیران
میتوانند با استفاده از آن استراتژیهای ،SO
استراتژیهای  ،WOاستراتژیهای  ،STو
استراتژیهای  WTرا تدوین نمایند .البته
مقایسه عوامل اصلی داخلی و خارجی از
مشکلترین بخشهای تهیة ماتریس تهدیدات،
 .6سر واژۀ عبارات قوتها(، )Strengths
ضعفها( ، )Weaknessesفرصتها ()Opportunities
و تهدیدات ( )Threatsاست.
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فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت است و به
قضاوتهای خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام
بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد.
همچنین داشتن قدرت تحلیل باال از عوامل مهم
در رسیدن به اهداف سازمان و رمز موفقیت
بسیاری از پروژهها به حساب میآید .تعیین
استراتژی مناسب و به تبع آن تحلیل صادقانه و
پیشبینی عوامل خارجی تضمین کننده موفقیت
و بیشترین بهرهوری در یک سازمان است.
بیشتر مطالعات استراتژیک در ورزش کشور بر
حوزههای ورزش قهرمانی و همگانی و در سطح
ملی و استانی متمرکز بودهاند .مثال مظفری و
همکاران ( )6936راهبردهایی برای نظام ورزش
قهرمانی کشور تدوین کردند .همچنین گودرزی
و همکاران ( )6931و رضوی ()6939نشان دادند
ورزش همگانی استان کرمان و هم مشهد در
موقعیت  WTقرار دارد .البته گودرزی و
همکاران ( )6931نشان دادندکه جایگاه ورزش
دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام
نور در موقعیت  SOقرار دارد .ضمنا برخی از
تحقیقات نیز به تحلیل راهبردی موقعیت
سازمانهای ورزشی پرداختهاند .مثال خسروی
زاده ( )6936در تدوین راهبردها و تعیین
موقعیت راهبردی کمیتة ملی المپیک ایران
نشان داد که موقعیت راهبردی این کمیته در
منطقة  SOقرار دارد .همچنین شعبانی بهار و
همکاران ( )6936دریافت که ورزش استان
همدان نقاط قوت و فرصتهای بیشتری دارد.
مطالعات دیگر به تحلیل راهبردی رشتههای
ورزشی پرداختهاند .مثال بدری آذرین و همکاران
( )6930وضعیت توسعة نیروی انسانی ورزش
ژیمناستیک  ،گودرزی و همکاران ()6931
وضعیت ورزش کشتی  ،خبیری و همکاران
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( )6931وضعیت تکواندو و نظری و همکاران
( )6936وضعیت والیبال ساحلی ایران را با
استفاده از تحلیل سوات مورد ارزیابی قرار دادند.
با وجود این ،تحقیقات استراتژیک در حوزه
فوتبال کشور بسیار کم بوده است  ،در صورتی
که با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به
عنوان پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش که
از آن یک پدیدهی سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی ساخته و جزء الینفک زندگی بسیاری
از افراد در سراسر جهان گشته ،شناخت دالیل
موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا
کردن راه حلهای مناسب برای رفع ضعفها و
تقویت نقاط مثبت ،دارای اهمیت بسیار زیادی
است (جاللی فراهانی .)6939،البته در مهمترین
مطالعه ،نادری نسب ( )6931با بررسی وضعیت
موجود فوتبال جمهوری اسالمی ایران و تعیین
موقعیت راهبردی فوتبال کشور نشان داد که
وضعیت فوتبال ایران نامناسب بوده و حاکی از
غلبهی ضعفها بر قوتها ،و تهدیدها بر
فرصتهاست که موقعیت راهبردی  WTرا برای
فوتبال ایران به وجود آورده است .هم چنین
مرادی ( )6931نشان داد بین عامل اقتصادی و
جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت
فوتبال ایران رابطه ی مثبت و معنی داری وجود
دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت
موجود ،خصوصی سازی و حضور در بازار بورس
بیشترین بار عاملی را داشتند .عالوه بر این،
محمدی و همکاران ( )6931به بررسی وضعیت
موجود فناوری اطالعات و تبیین استراتژی
مناسب برای آن در فدراسیون فوتبال ایران
پرداختند.
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بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد که
بخش فناوری اطالعات فدراسیون فوتبال در
موقعیت  WOقرار دارد .همچنین  60استراتژی
برای بخش فناوری اطالعات فدراسیون تدوین
شد که از این تعداد دو استراتژی در منطقة ،SO
هفت استراتژی در منطقة  ، WOسه استراتژی
در منطقة  ،STو سه استراتژی در منطقة WT
قرار داشت.
در خارج از کشور نیز مطالعات استراتژیک
مختلفی در فوتبال صورت گرفته است .مثال
مسئوالن ورزش فوتبال منطقة هارینگِی
انگلستان ،برنامة توسعة فوتبال این منطقه را بین
سالهای  1113-1161تدوین کردند که بر این
اساس افزایش تیمهای فوتبال در منطقه به
عنوان مهمترین نقطه قوت ،میزان مشارکت کلی
ورزش به میزان کمتر از میانگین منطقهای و
ملی به عنوان مهمترین ضعف ،وضع
استراتژیهای مورد نیاز و فراهم کردن امکان
تفسیر آنها در سطح ملی و منطقهای توسط
انجمن فوتبال لندن به عنوان مهمترین فرصت ،و
عرضة محدود زمینهای فوتبال در مناطق به
شدت شهرنشین به عنوان مهمترین تهدید
بودند .همچنین آنها در شش زمینه
استراتژیهایی را تدوین کردند .استراتژی
ارتباطات هارینگِی که دربارۀ ایجاد انسجام در
جامعه ،بهبود شانس زندگی جوانان ،و مبارزه با
تهدید کنندههای سالمتی از طریق افزایش
فعالیت بدنی تدوین شد .استراتژی بازی بین-
المللی بر اساس رشد و حفظ مشارکت در
فوتبال ،و بهبود استانداردهای بازی و همچنین
توسعة امکانات مربوط به فوتبال مشخص شد.
استراتژی انجمن فوتبال لندن که افزایش
زمینهای مینی فوتبال ،اهمیت توسعة فوتبال
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جوانان ،و نیاز به رشد فوتبال بزرگساالن را شامل
میشد .استراتژی ورزش و فعالیت بدنی هارینگِی
استفاده از نقش کلیدی فوتبال به عنوان یک
فرصت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی
را هدف تدوین این راهبرد قرار داد .همچنین
استراتژی فراگیر و فعال که شامل افزایش
مشارکت افراد معلول به مقدار  6درصد در هر
سال ،افزایش باشگاهها برای افراد معلول ،و بهبود
دسترسی به اماکن ورزشی برای این افراد می-
شد ،و در نهایت استراتژی نمودار استاندارد
انجمن فوتبال لندن برای باشگاهها تدوین شد
که این برنامه باید برای رسیدن به میزان مطلوب
توسعه از لحاظ کیفی تنظیم شود.
در تحلیل  SWOTفوتبال شهر واگا واگا استرالیا
( )1161نیز شور و اشتیاق خانوادهها ،کمبود
نیروهای داوطلب ،رشد سریع مشارکت به ویژه
در زنان و جوانان و عدم توسعة مربیگری و
کیفیت آن را به ترتیب به عنوان مهمترین نقطه
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید فوتبال این شهر
مشخص کرد .همچنین تحلیل  SWOTکه به
منظور شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای فوتبال نیوزیلند( )1111توسط
فدراسیون فوتبال این کشور انجام شد ،مهمترین
عوامل درونی و بیرونی را مشخص کرد که به این
ترتیب رنکینگ بینالمللی تیم فوتبال زنان
نیوزیلند ،و ساختار سازمانی مناسب در فوتبال
این کشور به عنوان مهمترین نقاط قوت ،ضعف
در زمینة کنترل مسابقات و ارائة تسهیالت ،و
ضعف در ارتباطات ملی و بینالمللی به عنوان
مهمترین نقاط ضعف ،حضور در کنفدراسیون
فوتبال اقیانوسیه و انتقال استرالیا به
کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان مهمترین
فرصتها ،و ظرفیت آیندۀ کنفدراسیون فوتبال
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اقیانوسیه را به عنوان مهمترین تهدید برای
فوتبال این کشور شناسایی کرد..
استان گیالن نیز به دلیل داشتن  90تیم
باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور در
ردههای مختلف سنی 01 ،تیم فوتبال در
لیگهای استان ،بیش از  060مربی با درجات
مختلف مربیگری 1 ،مدرس فوتبال ،بیش از
 130داور با درجات مختلف بینالمللی و ملی1 ،
مدرس و  1ناظر داوری ،همچنین  99مدرسه
فوتبال در مقطع نونهاالن و  19119نفر جمعیت
سازمان یافته فوتبال ،و با توجه به معرفی
بازیکنان شاخص و بزرگ ،دارای جایگاه خاصی
در فوتبال ایران است .با توجه به این مساله ،لزوم
نگاه حرفه ای وتالش برای ارتقاء شاخص های
توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور
پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است
(هیأت فوتبال استان گیالن) .6ضمناً درطرح
آسیا ویژن 1کنفدراسیون فوتبال آسیا  ،اهداف
مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه،
بهبود رهبری ،آموزش و تربیت پرسنل را برای
توسعه فوتبال استان ها پیشنهاد شده است
(نادری نسب )6931 ،که ضرورت توسعه و
پیشرفت استانی فوتبال را دوچندان کرده است .
همچنین دیگر عوامل مورد توجه آسیاویژن
شامل اموری مانند بازاریابی ،امور پزشکی،
داوران ،مربیان ،ردههای سنی پایه و جوانان،
فوتسال ،مردان ،زنان ،طرفداران و رسانه ها
هستند که ضرورت برنامه ریزی استراتژیک
استانی را نشان می دهد .عالوه براین طرح ،هر
کشور و در زیر مجموعه آن ،استانها ،به
برنامههای استراتژیک تخصصی برای توسعه
1. http://footballguilan.com/avantgo.html
2. www.the-afc.com

فوتبال نیاز دارند .بنابراین برنامهها و مدیریت
استراتژیک در حوزه فوتبال باید در عین
تخصصی بودن ،همراستا و جامع باشند
) .(www.the-afc.comبنابراین با توجه
ضرورت انجام مطالعات استراتژیک در حوزه
ورزش ،عدم انجام مطالعات استراتژیک در حوزه
فوتبال استان گیالن و مطالعه مشابه در سایر
استانها و تقاضامحوری مطالبات رسانهای حوزه
فوتبال نسبت به ضعف مدیریت راهبردی فوتبال
استان؛ در این پژوهش محقق درصد آن است تا
با مطالعه اکتشافی به آسیبشناسی راهبردی و
تدوین استراتژی مطلوب جهت توسعه فوتبال
استان گیالن با روش تحلیل سوات بپردازد.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلیی ،از نظیر
نتایج کاربردی و از نوع مطالعه میوردی و نتیایج
آن قابل تعمیم به استانهای دیگر نیست .جامعه
آماری ایین پیژوهش شیامل تمیام صیاحبنظران
رشتة فوتبیال در اسیتان گییالن بودنید .جامعیه
آماری به دلیل تاکید محقق بر جنبههای خیاص
تحصیییلی ،سییابقه و سییطح عملکییردی بییه طییور
مشخص قابل شمارش و دسترسی نبود .بنابراین
نمونة آماری به صورت هدفمند از مدیران ادارات
ورزشی و هیأتهای فوتبال( 2نفر) ،مدیران عامل
باشگاهها ( 0نفیر) ،داوران ( 0نفیر) ،مربییان (60
نفر) ،هیئت علمی تربیتبدنی ( 0نفر)  ،بازیکنان
( 61نفر) ،پیشکسوتان فوتبال ( 0نفیر) ،معلمیان
ورزش مییدارس (1نف یر) و رؤسییای کمیتییههییای
تخصصی هیأت فوتبیال اسیتان گییالن ( 9نفیر)
انتخاب و نظرخواهی شد.
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز این تحقییق
از بررسییی اسییناد موجییود مربییوط بییه سییوابق و
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فعالیتهای گذشته و جاری هیأت فوتبال استان،
بررسی و تحلیل تحقیقات انجام گرفته در میورد
اسییتراتژی در رشییتههییای مختلییف ورزشییی ،و
نظییرسیینجی از کارشناسییان و ذینفعییان ورزش
فوتبال استان اسیتفاده شید .در ایین تحقییق از
طریق کاوش مستندات از طریق شبکة اینترنت و
منابع کتابخانهای به مرور منابع در زمینة فوتبال
استان گیالن پرداخته شید ،و در میوارد میرتبط
اسییتفاده گردییید .ابییزار اصییلی پییژوهش شییامل
پرسشنامه محققسیاخته بیود .عوامیل درونیی و
بیرونییی اییین پرسشیینامه بییا اسییتفاده از مطالییب
مندرج در ادبیات پیشیینه و بیه صیورت محقیق
ساخته و سؤاالت بسته برای شناسایی قوتهیا و
ضعفها ،و فرصتها و تهدیدهای فوتبال اسیتان
گیالن طراحی گردید و شیامل  00سیؤال بیرای
عوامل درونی و  93سؤال برای عوامل بیرونی بود
که در آن پرسیششیوندگان نظیرات خیود را در
مییورد تعیییین نقییاط قییوت و ضییعف ،و فرصییت و
تهدیید و همچنییین وضییعیت موجییود و مطلییوب
گویهها ابراز میکردند.
برای ارزیابی عوامل محیط درونی فوتبال استان
از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد  .در
این ماتریس  ،قوّت ها و ضعف ها در یک سیتون
ماتریس قرار گرفتند و بیا اسیتفاده از ضیرایب و
رتبه های خاصی امتیاز بندی شدند تا مشیخص
شود کیه فوتبیال گییالن در مجمیوع بیه لحیاظ
عوامل درونی دارای قوّت است یا ضعف .در ایین
ماتریس  ،عوامل استراتژیک یا اولویت دار محیط
درونی در ستون اول و در قالب قوّت ها و ضیعف
ها فهرست شدند .در سیتون دوم کید گوییه بیه
منظور تفکیک قوتها از ضعفها نوشته شید .در
ستون سوم ،عوامل درونی به ترتیب اولویتهیای
اندازهگیری شده در آزمون فریدمن قیرار گرفیت.
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در ستون چهارم ماتریس (ضیریب اهمییت) ،بیر
اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت مطلیوب
گویهها ،حاصیل تقسییم مییانگین هیر گوییه بیر
مجموع مییانگینهیای تمیام گوییههیای عوامیل
درونی ،به عنوان ضریب اهمییت مشیخص شید.
مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس عوامل درونی
برابر با  6محاسبه شد .در سیتون پینجم جیدول
(شدت عامل) ،مییانگین نظیرات کارشناسیان در
مورد وضیعیت موجیود هیر گوییه محاسیبه و در
جدول قرار گرفت .این اعداد بین  6تا  9محاسبه
شیید و بییر خییالف روش معمییول در مییاتریس
 ،SWOTدر این روش محیدویتی بیرای عوامیل
درونی و بیرونی وجیود نداشیت و ایین گوییههیا
میتوانستند شامل هر عددی از  6تا  9شوند .در
ستون آخر هیم حاصلضیرب ضیریب اهمییت در
شدت عامل به عنوان نمرۀ آن گویه محاسبه شد
و از مجموع نمرات گویهها موقعیت عوامل درونی
مشخص شد .اگر نمرۀ مجموع گویههیا کمتیر از
 1/0محاسبه شود فوتبال گیالن در عوامل درونی
دچار ضعف است و اگر مجموع نمیرات بیشیتر از
 1/0محاسییبه شییود ،فوتبییال گیییالن در عوامییل
درونی دارای قوت است .همچنین بیرای ارزییابی
عوامل بیرونی فوتبال اسیتان گییالن نییز ماننید
عوامل درونی عمل میکنیم .اگیر نمیرۀ مجمیوع
گویهها کمتر از  1/0محاسبه شود فوتبال گیالن
در عوامییل بیرونییی دارای تهدییید اسییت و اگییر
مجمییوع نمییرات بیشییتر از  1/0محاسییبه شییود،
فوتبال گییالن در عوامیل بیرونیی دارای فرصیت
است.
برای تجزیه و تحلیل همزمیان عوامیل درونیی و
بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شید.
این ماتریس بیرای تعییین موقعییت اسیتراتژیک
فوتبیییییال اسیییییتان بیییییه کیییییار رفیییییت.
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برای تشیکیل ایین میاتریس  ،نمیرات حاصیل از
ماتریس های ارزیابی عوامل درونی و بیرونیی در
ابعاد افقیی و عمیودی قیرار گرفتنید تیا جایگیاه
ورزش فوتبال گیالن در خانه های این میاتریس
مشخص شود بهطوریکه بتوان استراتژی مناسبی
برای آن اتخاذ گردد .در این ماتریس  ،نمرات در
یک طیف و شیامل قسیمت قیوی ( 1/0تیا  )9و
قسمت ضعیف( 6تیا  )1/0تعییین شیدند .بیرای
تدوین استراتژی های ورزش همگیانی از تحلییل
 SWOTو از یک ماتریس چهارخانهای استفاده
شد .برای این کار ،از مقایسات دو به دو (قوّتهیا
و فرصییتهییا ،ق یوّتهییا و تهدیییدها ،ضییعفهییا و
فرصتهیا ،ضیعفهیا و تهدییدها) بیرای تعییین
اسیتراتژیهیای چهارگانیه ، WO ، ST ، SO
 WTو بییر مبنییای قضییاوت تحلیلییی و شییهودی
استفاده شد.
جهت تعیین روائی محتوای ایین پرسشینامه از
چند تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت
ورزشی ( 0نفر) ،مربیان ( 0نفر) ،مدیران تییمهیا
( 0نفر) نظر خواهی شید کیه پرسشینامه میورد
تائید آنها قرار گرفت .برای توصیف آماری نمونه،
تعیین نقاط قوت و ضیعف و فرصیت و تهدیید ،و
همچنین وضعیت موجود و مطلوب از روش آمیار
توصیفی استفاده شد .در این تحقییق نییز بیرای
اولویت و رتبه بندی کردن مهمترین نقاط ضعف
و قوت ،فرصت و تهدیدهای فوتبال استان از این
آزمون استفاده شد.
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یافته های پژوهش
نتایج پژوهش شامل دوبخش ماتریس عوامل
بیرونی و درونی و تدوین استراتژای مناسب
براساس ماتریس میباشد .برای تعیین این
موقعیت از ماتریس عوامل درونی ،ماتریس
عوامل بیرونی و ماتریس عوامل درونی و بیرونی
استفاده شد.
شیوۀ نمرهگذاری در ماتریس عوامل درونی به
این صورت بود که در ستون چهارم جدول 6
(ضریب اهمیت) ،بر اساس نظر کارشناسان راجع
به وضعیت مطلوب گویهها ،حاصل تقسیم
میانگین هر گویه بر مجموع میانگینهای تمام
گویههای عوامل درونی ،به عنوان ضریب اهمیت
مشخص شد .مجموع ضرایب اهمیت در ماتریس
عوامل درونی برابر با  6محاسبه شد .در ستون
پنجم جدول ( 6شدت عامل) ،میانگین نظرات
کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه
محاسبه و در جدول قرار گرفت .این اعداد بین 6
تا  9محاسبه شد و بر خالف روش معمول در
ماتریس  ،SWOTدر این روش محدویتی برای
عوامل درونی و بیرونی وجود نداشت و این
گویهها میتوانستند شامل هر عددی از  6تا 9
شوند .در ستون آخر هم حاصلضرب ضریب
اهمیت در شدت عامل به عنوان نمرۀ آن گویه
محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها نتیجه
گیری شد که فوتبال گیالن در عوامل درونی
دچار ضعف است( .کمتر از .)1/0
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جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل درونی فوتبال گیالن
عوامل
درونی

کد

عوامل

S1
S2

وضعیت مطلوب فناوری اطالعات در فوتبال استان
تعامالت و ارتباط هیأت فوتبال استان با سایر هیأتهای فوتبال کشور
تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
وضعیت مطلوب تشکیالت و ساختار هیأت فوتبال
وضعیت نسبتا مناسب مدیریت هیأت فوتبال استان
تطابق وظایف و مسئولیتها با تشکیالت سازمانی هیأت فوتبال استان
وجود نگرش مثبت نسبت به توسعة فوتبال نزد مدیران فوتبال استان
تعامالت و ارتباط هیأت فوتبال استان با فدراسیون فوتبال ایران
استقالل مدیریت هیأت فوتبال استان
توانایی و دانش کافی مدرسان فوتبال استان گیالن
مشخص بودن وظایف و مسئولیتها در هیأت فوتبال استان
تعداد مناسب تیمهای گیالنی حاضر در لیگهای معتبر کشور در ردههای سنی

ضریب اهمیت

شدت عامل

نمره

1/03

1/191

1/1631

1/09

1/192

1/1631

1/29

1/106

1/1631

1/02

1/193

1/1639

1/93

1/190

1/1631

1/29

1/101

1/1631

1/01

1/192

1/1639

1/91

1/190

1/1622

1/36

1/106

1/1631

1/16

1/193

1/1631

1/39

1/101

1/1633

1/30

1/109

مختلف
وضعیت کمی مناسب منابع انسانی در هیأت فوتبال استان
وجود اساسنامهها ،آییننامهها و دستورالعملهای دقیق در هیأت فوتبال استان

1/1630

1/13

1/193

1/1621

1/31

1/193

1/1633

9/11

1/102

S16

تعداد کافی مربیان با درجة بینالمللی )A (AFC

1/1623

1/39

1/101

S17
S18
S19
S20
S21
S22
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

تعداد مطلوب داوران استان
تعداد زیاد مدارس فوتبال در استان
تعداد زیاد باشگاههای فوتبال در استان
پوشش تلویزیونی مناسب بازیهای تیمهای گیالنی حاضر در لیگهای کشور
نسبت مناسب تعداد فوتبالیستهای استان به کشور
تعداد زیاد لیگهای فوتبال استان در ردههای سنی مختلف

1/1623

1/36

1/106

1/1622

9/11

1/101

1/1621

9/96

1/103

1/1631

9/92

1/119

1/1623

9/62

1/101

1/1631

9/61

1/101

1/1632

6/16

1/191

1/1620

6/33

1/199

1/1631

6/29

1/196

1/1633

6/10

1/196

1/1631

6/26

1/196

1/1631

6/02

1/113

1/1131

9/99

1/113

1/1632

6/19

1/191

1/1631

S3
S4
S5
S6
S7

قوتها

S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

ضعفها

W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24

کیفیت نامطلوب زمینهای فوتبال استان گیالن
وضعیت نامناسب مدیریت تیمهای حرفهای در استان
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در جذب حامیان مالی
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در امور بازاریابی
تعداد کم تحقیقات و گزارشات علمی مربوط به فوتبال در استان
وضعیت ضعیف تشکیالت ،منابع مالی وامکانات تیمهای آماتور استان
وابستگی شدید به منابع مالی دولتی
عدم توسعة استادیومها با رویکرد درآمدزایی مناسب
توجه کم مدیران به فوتبال بانوان
مدیریت ضعیف تیمهای آماتور فوتبال استان
نبود سازمانهای داوطلبی و خیریة متعهد به توسعة فوتبال در استان
ناتوانی معلمان تربیت بدنی در آموزش فوتبال پایه در مدارس
وضعیت بد تشکیالت تیمهای حرفهای در استان
نبود برنامههای توسعهای در تیمهای فوتبال استان
تعداد اندک زمینهای فوتبال در استان
وضعیت ضعیف امکانات و تجهیزات سختافزاری استادیومها در توسعة فوتبال
استان
حضور اندک بازیکنان استان در تیمهای ملی ردههای مختلف سنی
عدم سالمت و شفافیت مالی تیمهای فوتبال استان
عدم دسترسی به زمینهای فوتبال در استان
عدم بهکارگیری افراد زبده و نخبه در مدیریت فوتبال استان
تعداد اندک نیروهای داوطلب در مسابقات فوتبال استان گیالن
عدم شفافیت عملکرد مالی هیأت فوتبال استان گیالن
نبود شایستهساالری در انتصابات مدیریتی فوتبال استان
نبود برنامه بلندمدت در هیأت فوتبال استان

(وزن)
1/1623

1/11

1/191

1/1621

6/29

1/191

1/1629

6/99

1/119

1/1632

1/11

1/192

1/1622

1/61

1/192

1/1629

6/33

1/191

1/1633

1/61

1/193

1/1639

1/19

1/192

1/1631

1/19

1/199

1/1631

1/20

1/101

1/1632

1/90

1/199

1/1631

1/91

1/191

1/1621

1/61

1/193

1/1639

1/91

1/199

1/1630

1/19

1/196

1/1639

1/62

1/193

رحیم رمضانینژاد ،شهرام شفیعی ...
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
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کیفیت برگزاری لیگهای فوتبال استان
تعداد کم برنامههای مرتبط با توسعة فوتبال در هیأت فوتبال استان
عدم توجه به کارگاهها و دورههای آموزشی داوران ،مربیان و...
نبود فضای مدیریت مشارکتی و تصمیمگیری جمعی در هیأت فوتبال استان
عدم توجه هیأت فوتبال استان به اثرات فرهنگی و اجتماعی فوتبال در جامعه
نبود افراد مجرب در مدارس فوتبال استان
نبود نیروی انسانی ماهر در هیأت فوتبال استان
وضعیت ضعیف تیمهای فوتبال بانوان استان
استفادۀ اندک هیأتهای فوتبال استان از کمیتههای تخصصی

صورت بود که در ستون چهارم جدول ( 1ضریب
اهمیت) ،بر اساس نظر کارشناسان راجع به وضعیت
مطلوب گویهها ،حاصل تقسیم میانگین هر گویه بر
مجموع میانگینهای تمام گویههای عوامل درونی ،به
عنوان ضریب اهمیت مشخص شد .مجموع ضرایب
اهمیت در ماتریس عوامل بیرونی برابر با  6محاسبه
شد .در ستون پنجم جدول ( 1شدت عامل) ،میانگین
نظرات کارشناسان در مورد وضعیت موجود هر گویه

1/1636

1/61

1/193

1/1639

1/10

1/196

1/1632

1/03

1/193

1/1632

1/06

1/191

1/1639

1/16

1/192

1/1636

1/91

1/191

1/1636

1/11

1/191

1/1632

1/03

1/193
∑=1/93

∑=1

مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

شیوۀ نمرهگذاری در ماتریس عوامل بیرونی به این

1/1632

1/00

1/192

محاسبه و در جدول قرار گرفت .این اعداد بین  6تا 9
محاسبه شد و بر خالف روش معمول در ماتریس
 ،SWOTدر این روش محدویتی برای عوامل درونی
و بیرونی وجود نداشت و این گویهها میتوانستند
شامل هر عددی از  6تا  9شوند .در ستون آخر هم
حاصلضرب ضریب اهمیت در شدت عامل به عنوان
نمرۀ آن گویه محاسبه شد و از مجموع نمرات گویهها
نتیجه گیری شد که فوتبال گیالن در عوامل بیرونی
دچار ضعف است (کمتر از .)1/0

جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی فوتبال گیالن
عوامل
بیرونی

فرصت
تهدید

کد

عوامل

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
T1
T2
T3
T4
T5
T6

توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها
انسجام و همکاری الزم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان
وجود مکانهایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای فوتبال
مقبولیت عمومی فوتبال زنان در استان
پیشرفت چند استان از طریق اجرای طرح آسیا ویژن در فوتبال
ساخت مدارس و دانشگاههای فوتبال در آینده به منظور توسعة فوتبال استان
حمایت مدیریت ورزش و جوانان استان از فوتبال
تعداد مناسب روزنامههای محلی مرتبط با فوتبال در استان
وجود افراد زبده و نخبه در مدیریت ورزش استان
تشویق و ترغیب مردم توسط رسانههای استان به ورزش فوتبال
وجود طرح آسیا ویژن در فوتبال استان
تعداد مناسب برنامههای رادیویی ،تلویزیونی مرتبط با فوتبال استان
نگاه و برخورد مناسب رسانهها با ورزش فوتبال گیالن
وجود اماکن طبیعی در استان به منظور استفاده در فوتبال
حضور بانوان در فوتبال استان
مشارکت فعال مردم گیالن در رشتههای ورزشی مختلف
محبوبیت فوتبال بین اقشار مختلف مردم استان
اشتیاق و حمایت خانوادهها از فرزندان خود در فوتبال
جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گیالن
تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی
تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
تأثیر مسائل سیاسی در فوتبال استان
تأخیر دراجرا و اتمام پروژههای مخصوص فوتبال در استان
افزایش قیمت تجهیزات و لوازم مربوط به ورزش فوتبال
وضعیت ضعیف اقتصادی اکثر خانوادههای روستانشین استان

ضریب اهمیت

شدت

(وزن)

عامل

1/1132
1/1136
1/1139
1/1911
1/1100
1/1132
1/1132
1/1136
1/1919
1/1131
1/1131
1/1132
1/1136
1/1112
1/1139
1/1911
1/1912
1/1913
1/1911
1/1693
1/1616
1/1693
1/1693
1/1609
1/1130

6/33
1/61
1/12
6/36
1/31
6/21
6/30
1/93
1/90
1/16
1/62
1/36
1/36
1/02
1/09
9/00
9/33
9/06
9/01
9/21
9/01
9/13
9/11
9/91
6/23

نمره
1/101
1/116
1/119
1/102
1/129
1/101
1/100
1/113
1/126
1/129
1/119
1/131
1/136
1/113
1/126
1/613
1/663
1/613
1/612
1/106
1/102
1/102
1/101
1/101
1/106

 021آسیبشناسی راهبردی فوتبال استان گیالن ...
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
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دخالت گروههای خارج از حوزۀ فو تبال ،در مسائل مختلف فوتبال استان از جمله تجارت و مسائل اخالقی
تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئوالن تراز اول فوتبال استان
بروز مسائل غیر اخالقی ،خشونت ،و دوپینگ در فوتبال استان
تعداد اندک اماکن ورزشی در روستاها و مناطق محروم استان
وضعیت بد اقتصادی -اجتماعی حاکم بر استان
دخالت و موازیکاری زیاد ادارۀ ورزش و جوانان استان در فوتبال
وضعیت آب و هوای استان
نبود افراد سرمایهگذار در فوتبال استان
تعداد کم زمینهای فوتبال استان در مناطق شهرنشین که تقاضا در آنها زیاد است
نبود سرمایهگذاری کالن بخش خصوصی در فوتبال استان
استقبال کم تماشاگران از مسابقات فوتبال در استان
عدم اختصاص بودجة الزم برای پروژههای مرتبط با فوتبال در استان
ناتوانی دولت در پرداخت تسهیالت از جمله وام ،زمین ،معافیتهای مالیاتی و ...به بخش خصوصی
حضور افراد سیاسی در فوتبال استان به منظور جذب اسپانسر

∑=1

مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی

در مجموع ،نتایج جداول  6و  1و همچنین
ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که
فوتبال استان گیالن از لحاظ موقعیت استراتژیک
در منطقة  WTقرار دارد؛ به این ترتیب فوتبال
گیالن از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف و از
لحاظ عوامل بیرونی دارای تهدید است .برای
تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی
از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد .این
ماتریس برای تعیین موقعیت فوتبال گیالن به
کار میرود .برای تشکیل این ماتریس ،نمرات
حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و
بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار میگیرند تا
جایگاه فوتبال گیالن در خانههای این ماتریس
مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن
اتخاذ نمود .در این ماتریس ،نمرات در یک طیف

1/1699
1/1602
1/1611
1/1120
1/1131
1/1161
1/1103
1/1139
1/1132
1/1911
1/1133
1/1136
1/1133
1/1193

9/99
9/03
9/11
6/93
6/26
1/39
1/39
6/09
6/30
6/33
1/11
6/30
6/23
1/09

1/199
1/101
1/193
1/191
1/192
1/111
1/129
1/199
1/109
1/102
1/103
1/101
1/106
1/111
∑=1/93

دو بخشی قوی ( 1/0تا  )9و ضعیف ( 6تا )1/0
تعیین میشوند (ندری.)6933 ،
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی
جدول  9ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی
فوتبال استان گیالن را نشان میدهد .با توجه به
نتایج بهدست آمده از جداول  6و  1مشخص شد
که موقعیت استراتژیک فوتبال استان گیالن در
منطقة  WTقرار دارد .لذا باید از استراتژیهای
مربوط به این منطقه برای پیشبرد برنامههای
توسعهای خود استفاده کند .همچنین به دلیل
نزدیکی موقعیت فوتبال استان گیالن به سایر
مناطق ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی،
استراتژیهای این مناطق نیز برای توسعة فوتبال
استان گیالن قابل استفاده است.

جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
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رحیم رمضانینژاد ،شهرام شفیعی ...

استراتژی  ،STشش استراتژی WOو دو
استراتژی  WTبرای فوتبال استان تدوین شد.
جداول  1 ،0 ،9و  2این استراتژیها را نشان
میدهند.

استراتژیهای فوتبال استان گیالن
بر اساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع 16
استراتژی شامل هفت استراتژی  ،SOشش

جدول  .4استراتژیهای  SOفوتبال استان گیالن
عوامل داخلی

عوامل خارجی
فرصتها ()O
.6

نقاط قوت ()S
.6
.1
.9
.9

وضعیت مطلوب فناوری اطالعات در فوتبال استان
تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح پایه
وضعیت مناسب فوتبال پایه استان
..

استراتژیهای

توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها

SO

توسعة فوتبال پایه با استفاده طرحهای کارآمد مانند آسیاویژن

 .1انسجام و همکاری الزم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان
 .9وجود مکانهایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای فوتبال
.. .9

S2 S3 O5 O11

بکارگیری مدیران موفق سایر بخشهای ورزش استان در بخش فوتبال
S5 S8 S10 O2 O9

خصوصیسازی باشگاههای فوتبال
S22 O1 O7

توسعة فوتبال در فضاهای طبیعی
S22 S18 S3 O14 O3

تعدیل و کاهش موانع توسعه فوتبال بانوان
S1 S19 O4 O15 O17

تاکید بر جنبههای پرورشی و رفتاری در سیستم استعدادیابی فوتبال استان
S21 S3 S2 O19 O12 O13O10

مطلوبترین وضعیت برای هر سازمان ،قرار
گرفتن در موقعیت  SOاست .استراتژیهای این
منطقه با تکیه بر قوتهای درون سازمان و

استفاده از فرصتهای بیرون سازمان تدوین
شدند .بر همین اساس  1استراتژی برای فوتبال
استان گیالن در این منطقه تدوین شد.

جدول  .5استراتژیهای  STفوتبال استان گیالن
نقاط قوت ()S
عوامل داخلی

تهدیدها ()T

.9
.9

.9

...

.9

عوامل خارجی

.6
.1

.6
.1

وضعیت مطلوب فناوری اطالعات در فوتبال استان
تمرکز بر توسعة گروههای خردسال و بازیکنان مستعد در سطوح
پایه
وضعیت مناسب فوتبال پایه استان

استراتژیهای
تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئوالن تراز اول فوتبال استان
تغ ییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی
ماشینی
تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
…

ST

ایجاد سیستم ویژه تربیت افراد نخبه جهت ارتقا جنبه قهرمانی و حرفهای فوتبال
استان
S2 S3 S5 S7 S16 S18 T1 T7 T10

مداخله مدیریتی جهت کاهش و تعدیل آثار مخرب سیاسی و اجتماعی اثرگذار بر
فوتبال
S5 S4 S11 S14 T4 T8 T12 T20

تشویق و ترغیب مردم به ورزش فوتبال
S19 T2

کمک به گسترش فوتبال پاک و اخالقی در استان
S16 S12 S14 T9 T8 T4

ارائه خدمات با هزینه کمتر و دسترسی بهتر در زمینه فوتبال
S20 S18 S22 T6 T7 T11

توسعه زیرساخت و تجهیزات سطح آماتوری و همگانی فوتبال استان
S22 S20 S18 T3 T10 T16

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،زمستان  ،0931شماره  ،4پیاپی 01

 091آسیبشناسی راهبردی فوتبال استان گیالن ...

استراتژی  STیعنی سازمان با استفاده از
قوتهای درونی خود بتواند تهدیدهای محیط
بیرون را کنترل و آنها را به فرصتی برای خود

تبدیل کند .بر همین اساس  1استراتژی برای
فوتبال استان گیالن در این منطقه تنظیم شد.

جدول  .6استراتژیهای  WOفوتبال استان گیالن
عوامل داخلی

نقاط ضعف ()W
.6
.1

عوامل خارجی

.9
استراتژیهای WO
…

فرصتها ()O
.6
.1

توجه دولت به تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاهها
انسجام و همکاری الزم بین سازمانها و نهادهای ورزشی استان

.9

وجود مکان هایی برای ساخت چمن مصنوعی برای انجام بازیهای
فوتبال
....

.9

کیفیت نامطلوب زمینهای فوتبال استان گیالن
وضعیت نامناسب مدیریت تیمهای حرفهای در استان
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در جذب حامیان مالی

تقویت استقالل مالی باشگاهها و هیأت فوتبال با استفاده از توان مالی بخش
خصوصی
W2 W3 W4 W6 W10 W13 W22 O1 O7

افزایش منابع و اعتبارات مالی هیأت فوتبال
W3 W4 W7 W21 O7 O2

توسعة کمی و کیفی زمینهای فوتبال در استان
W5 W16 W1 W8 O14 O3

بهبود مدیریت منابع انسانی در هیأت فوتبال و باشگاههای فوتبال گیالن
W19 W2 W10 W22 W31 O9 O2

استفاده از قدرت رسانههای استان جهت توسعة فوتبال گیالن
W23 W14 W25 W29 O12 O13 O19

در استراتژی  WOسازمان با بهرهگیری از
فرصتهای بیرونی سعی در پوشش ضعفهای
داخلی خود میکند .استراتژیستها این منطقه

را منطقة محفظهکارانه مینامند .با توجه به این
تعریف 1 ،استراتژی با این رویکرد برای فوتبال
استان گیالن تدوین شد.

جدول  .7استراتژیهای  WTفوتبال استان گیالن
عوامل داخلی

نقاط ضعف ()W
.6
.1
.9
.9

کیفیت نامطلوب زمینهای فوتبال استان گیالن
وضعیت نامناسب مدیریت تیمهای حرفهای در استان
عملکرد ضعیف هیأت فوتبال و تیمهای استان در جذب حامیان مالی
...

عوامل خارجی
تهدیدها ()T
.6
.1
.9
.9

تأکید بر نتیجهگرایی نزد مسئوالن تراز اول فوتبال استان
تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی و زندگی ماشینی
تغییر ساختار شهرها و تخریب اماکن روباز مرتبط با فوتبال
...

در استراتژی  WTکه به استراتژی تدافعی هم
معروف است ،سازمان به دلیل ضعفهای درونی
و ناتوانی در تبدیل تهدیدهای محیط بیرونیاش
به فرصت ،ناچار است وضع موجود را حفظ کند
(ثبات) و یا بهطور کامل در فعالیتهایش تغییر

استراتژیهای WT
ساخت اماکن مسقف مربوط به فوتبال یا زمینهای چمن مصنوعی
W1 W15 T14
تغییر در سیستم بلیط فروشی و تعدیل قیمت بلیط مسابقات
W8 T17 T11 T7

بهوجود آورد و در بدترین حالت در سازمان
دیگری ادغام ،یا به طور کلی منحل شود .بر
اساس این تعریف 1 ،استراتژی برای این منطقه
در فوتبال استان گیالن تدوین شد.

رحیم رمضانینژاد ،شهرام شفیعی ...
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ارزیابی راهبردی فوتبال
استان گیالن براساس تحلیل سوات ،و تدوین
استراتژی مناسب بود .یکی از نقاط قوت این
پژوهش اصالح روش نمرهگذاری گویهها با
استفاده از تحلیل وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب عوامل درونی و بیرونی بود که توسط
کارشناسان فوتبال گیالن ارزشگذاری میشد.
مزیت این روش کاهش سوگیری در دید متداول
نسبت به بعضی از شاخصهای توسعه به عنوان
ضعف ،قوت ،فرصت یا تهدید بود که وضعیت
ارزیابی شده تطابق بیشتری با ماهیت واقعی این
شاخصها در فضای فوتبال استان گیالن دارد.
نتایج پژوهش نشان داد فوتبال استان گیالن بر
اساس ماتریس عوامل درونی (جدول  )6دارای
نمرۀ ( )1/93میباشد .لذا از لحاظ عوامل درونی
دارای ضعفهای زیادی است .عالوه بر این بر
اساس ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (جدول )1
دارای نمرۀ ( )1/93میباشد .لذا از لحاظ عوامل
بیرونی ،تهدیدهای فوتبال گیالن بر فرصتهای
آن برتری دارند .در مجموع ،بر اساس ماتریس
ارزیابی درونی و بیرونی که از مقایسة عوامل
درونی و بیرونی محاسبه شد ،فوتبال استان
گیالن در منطقة  WTقرار گرفت .تحقیقات
مختلف نتایجی مشابه با نتایج پژوهش حاضر
ارایه کردند .براساس یافتههای نادری نسب
( ،)6931موقعیت استراتژیک فوتبال ایران در
منطقة  WTقرار دارد .برهمین اساس ،میتوان
گفت که به دلیل چیرگی ضعفها بر قوتها و
عدم توانایی فوتبال گیالن در استفاده از فرصت-
ها و دفع تهدیدهای احتمالی ،بهتر است راهبرد
تدافعی اتخاذ کند تا وضعیت فوتبال استان از

وضعیت کنونی بدتر نشود .در این راستا با توجه
به رشد سریع فوتبال در استانهای دیگر مانند
اصفهان ،تهران ،آذربایجان شرقی و ...موقعیت
راهبردی فوتبال استان گیالن برای رشد نسبتاً
نامناسب است و به برنامهریزی واقعگرایانه بر
اساس وضعیت موجود نیاز دارد تا از هرگونه
شعارگرایی و فعالیتهای مبتنی بر نظریههای
شخصی و سلیقهای اجتناب شود .البته پرسش
این سؤال که ،چرا استان گیالن با وجود سابقة
طوالنی در فوتبال ایران و همچنین در اختیار
داشتن تیمهای با سابقه در سطح اول فوتبال
ایران در سالهای اخیر با همچین موقعیت
استراتژیکی مواجه است؟ ،شاید بتواند آغازی
برای بررسی و کنکاش پیرامون مسائل و
مشکالت فوتبال این استان باشد تا از این طریق
بتوان راه حلی مناسب و قابل اجرا برای تغییر
ضعفها به قوتها و تبدیل تهدیدها به فرصت-
های مناسب برای فوتبال استان پیدا کرد .آقایی
و همکاران ( ،)6931بدری آذرین و همکاران
( ،)6930سیف پناهی شعبانی و همکاران
( )6931مندعلی زاده و همکاران ()6936
گودرزی و همکاران ( )6931رضوی و همکاران
( )6939درسایر حوزههای ورزش کشور ارزیابی
مشابهی در زمینه موقعیت استراتژیک با این
پژوهش گزارش کردهاند .اما نتایج پژوهش حاضر
از لحاظ موقعیت استراتژیک با نتایج غفرانی
( ،)6933حسینی و همکاران ( ،)6933خسروی
زاده ( ،)6931شعبانی بهار و همکاران (،)6936
و گودرزی و همکاران ( ،)6931تفاوت داشت که
احتماال به دلیل تفاوت چشمگیر ورزش فوتبال
با حوزههای مطالعاتی این تحقیقات میباشد .به
طور کلی نتایج پژوهش نشان داد موقعیت
استراتژیک فوتبال گیالن به گونهای است که
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باید با تغییر وضعیت موجود ،از تأثیر بیش از حد
تهدیدهای احتمالی بر روی فوتبال استان
جلوگیری کند .با این وجود به دلیل نزدیکی
موقعیت استراتژیک فوتبال گیالن به سایر
موقعیتها ،میتوان بر حسب شرایط موجود از
استراتژیهای  ،WO ،STو  SOنیز استفاده
کرد.
بر اساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع 63
استراتژی شامل  1استراتژی  1 ،SOاستراتژی
 0 ،STاستراتژی  ،WOو  1استراتژی  WTبرای
فوتبال گیالن تدوین شد .در استراتژی های ،SO
مطلوب ترین وضعیت و موقعیت برای سازمان در
حالتی است که بتواند از تمامی نقاط مثبت،
مزیت های خود برای به حداکثر رساندن
موقعیت ها ،تقاضاها و فرصت ها استفاده کند.
هدف هر سازمان ،حرکت از هر موقعیتی در
ماتریس  SWOTبه این وضعیت یعنی
استراتژی  SOاست .اگر سازمان ها بتوانند موارد
ضعف خود را شناسایی کنند و در صدد رفع آنها
برآیند حتی می توانند آنها را به موارد قوّت
تبدیل کنند .عالوه بر این ،از نظر اعرابی ()6930
مدیران سازمان ها تالش می کنند برای رسیدن
به چنین موقعیتی و کسب توان بکارگیری
استراتژی های  ، SOاز استراتژی های ، ST
WOو WTاستفاده نمایند (آفرینش خاکی و
همکاران .)6939 ،هدف از استراتژیهای ،ST
حداکثر بهرهبرداری از نقاط قوّت درونی سازمان
برای 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 جدید رقیب
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متوجه سازمان می شود ،استفاده کند .از نظر
اعرابی ( )6930شیوه های قانونی مقابله با برخی
اقدامات و فعالیت های رقبا از این نوع استراتژی
ها محسوب می شود .هدف از استراتژیهای
 ،WOکاستن و به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و
جنبه های آسیب پذیر سازمان و به حداکثر
رسانیدن فرصت ها ،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 های باال را برای حل
مشکالت خود به خدمت بگیرد .هدف استراتژی-
های  ،WTکاستن و به حداقل رسانیدن جنبه
های آسیب پذیر و نقاط ضعف سازمان و
تهدیدها و تنگناهای بیرونی است .در بدترین
حالت ممکن و در این حالت  ،سازمان باید با
تجدید ساختار و ارزیابی مجدد ،خود را تقویت
کند ،یا منحل گردد یا در سازمان دیگری ادغام
شود .از نظر اعرابی ( )6930کاستن فعالیت ها و
ادغام شدن در سازمانهای دیگر نیز جزو این
دسته از استراتژیها محسوب میشوند (آفرینش
خاکی و همکاران.)6939 ،
استراتژیهای بخش SO

راهبرد توسعة فوتبال پایه با استفاده طرحهای

کارآمد مانند آسیاویژن :پیشرفت چند استان با
اجرای طرح آسیاویژن نشاندهندۀ استفادۀ این
طرح در استان گیالن با توجه به استعدادهای
موجود در فوتبال پایة این استان تا چه اندازه
میتواند موجب پیشرفت فوتبال پایة گیالن شود.
همچنین سایر ابعاد آسیاویژن که به توسعة
فوتبال در کشور یا منطقه کمک میکند نیز باید
شود.
اجرا
و
مطالعه
دقت
به
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در استراتژی فوتبال شهر هارینگِی ،اهمیت
توسعة فوتبال جوانان به عنوان یکی از
استراتژیهای توسعة فوتبال این شهر مشخص
شد .همچنین تقویت برنامههای توسعة ورزش
سطوح پایه یکی از استراتژیهای مشخص شده
در تحقیق مظفری و همکاران ( )6933بود.
سیف پناهی شعبانی و همکاران ( )6933نیز در
تحقیقی ایجاد نظام استعدادیابی مناسب را به
عنوان یک استراتژی مناسب برای ورزش
قهرمانی کردستان گزارش کردند.
راهبرد بکارگیری مدیران موفق سایر بخشهای

ورزش استان در بخش فوتبال :منظور از مدیران
نخبة ورزشی ،افرادی است که در کنار ورزشکار
بودن ،در علم مدیریت دارای تخصص و تجربة
عالی باشند تا در مواقع ابهام و بحران بتوانند
برنامههای الزم و مفید ارائه دهند .ضعف عمده-
ای که در اکثر سازمانهای ورزشی وجود دارد
عدم استفاده از مدیران موفق و نخبة کشور در
امر مدیریت عالی سازمانهای خود است .کاری
که از سالها پیش در سازمانهای اروپایی و
غربی مشغول به انجام آن هستند و نتایج مثبت
و قابل قبولی نیز از به خدمت گرفتن این مدیران
عاید سازمانها میشود .مظفری و همکاران
( )6933تدوین و اجرای نظام جامع جذب،
تربیت و بهسازی نیروی انسانی متخصص را یک
استراتژی مهم در توسعة ورزش قهرمانی ایران
تعیین کردند .سیف پناهی شعبانی و همکاران
( )6933نیز بهکارگیری دانشآموختگان رشتة
تربیتبدنی را در پایگاههای ورزش قهرمانی
کردستان به عنوان یک استراتژی رقابتی گزارش
کرد.
راهبرد خصوصیسازی باشگاههای فوتبال :توجه
دولت به تجاریسازی و خصوصیسازی باشگاهها

به عنوان یک فرصت بزرگ برای فوتبال استان و
حتی کشور به حساب میآید .سرمایههایی که
شرکتهای خصوصی میتوانند وارد چرخة
فوتبال کنند و همچنین کم کردن بار مالی
مستقیم از روی شانههای دولت میتواند هم به
رشد و حرفهای شدن فوتبال استان کمک کند و
هم این که یک نوع صرفهجویی در هزینههای
دولت انجام گیرد .ضمناً از این راه ،دخالتهای
بیش از اندازۀ دولت که در همین پژوهش به
عنوان یک تهدید برای فوتبال استان در نظر
گرفته شده هم کاهش مییابد .مسألهای که ما
در مورد باشگاههای استقالل و پرسپولیس شاهد
آن هستیم و این کار نتیجهای جز افول فوتبال
باشگاهی و ملی برای ایران نخواهد داشت.
مظفری و همکاران ( )6933نیز تدوین نظام
جامع خصوصیسازی ورزش قهرمانی را به عنوان
یک استراتژی مطلوب برای ورزش قهرمانی ایران
معرفی کرد.
راهبرد توسعة فوتبال در فضاهای طبیعی :در
مورد اماکن طبیعی استان و وجود مکانهایی
برای ساخت چمن مصنوعی میتوان گفت که
این موارد فرصتهای خوبی برای استان گیالن
محسوب میشوند .از یک طرف پوشش زمین-
های استان که اغلب از گل نرم و چمنزارهای
طبیعی برخوردار است و همچنین وجود فضای
بکر زیاد در استان باعث شده تا این ویژگیها به
عنوان یک فرصت مطلوب برای فوتبال استان
شناخته شود (پایگاه ملی دادههای علوم زمین).6
راهبرد تعدیل و کاهش موانع توسعه فوتبال

بانوان :بر اساس نظر کارشناسان استان مشخص
شد فوتبال بین بانوان استان از محبوبیت خوبی
1 http://www.ngdir.ir/pdefault.asp
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برخوردار است و حضور بانوان در فوتبال استان
میتواند به توسعة این ورزش کمک شایانی
نماید .اکثر پژوهشهایی هم که انجام گرفته با
این نظر موافق بودند که حضور بانوان میتواند
یک فرصت مطلوب برای فوتبال باشد .خسروی
زاده ( )6933راهبرد توسعه و تعالی ورزش زنان
و تالش برای رفع موانع حضور شایسته در بازی
های آسیایی را به عنوان یک استراتژی در
ماتریس خود تدوین کرد .در پژوهش مظفری و
همکاران ( ،)6933افزایش سهم ورزش زنان از
منابع مختلف فدراسیونهای ورزشی به عنوان
یک راهبرد برای ورزش قهرمانی ایران معرفی
شد .در تحقیق نظری و همکاران (،)6936
افزایش فرصتها برای حضور بانوان در ورزش
والیبال ساحلی به عنوان یک استراتژی برای این
ورزش تعیین شد.
راهبرد تاکید بر جنبههای پرورشی و رفتاری در

سیستم استعدادیابی فوتبال استان :استان
گیالن سرشار از استعدادهای پنهان و آشکار در
ورزش فوتبال است .سازماندهی و تربیت این
تعداد بازیکن کار دشواری است .ایجاد انگیزه و
روحیه برای شرکت فعال این افراد در ورزش
فوتبال میتواند کمک بزرگی به توسعة فوتبال
در استان نماید .رسانههای استان در این امر
نقش مهمی ایفا میکنند .برنامههای مفید و
انگیزاننده در مورد فوتبال میتواند در بازیکنان
نوجوان و جوان نگرش مثبتی نسبت به این
رشتة ورزشی ایجاد کند و آنها را هرچه بیشتر
به سمت فوتبال سوق دهد که این خود باعث
کشف و شکوفا شدن استعدادهای این قشر
جامعه میشود.
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راهبرد ایجاد سیستم ویژه تربیت بازیکنان نخبه
جهت ارتقا جنبه قهرمانی و حرفهای فوتبال

استان :الزمة رسیدن به عناوین قهرمانی و کسب
افتخار در یک رشتة ورزشی ،داشتن یک برنامة
جامع و قابل اجرا در مدت زمان معین میباشد.
پرورش بازیکنان نخبه امری زمانبر و طوالنی
است؛ به همین دلیل الزم است در تدوین این
برنامه به این بعد مهم و اساسی توجه کافی شود
تا مربیان و مدیران با آگاهی قبلی از این موضوع
از تالش و فعالیت در راستای رسیدن به هدف
خود که همانا پرورش بازیکنان نخبه و استفاده
از آنها در رسیدن به عناوین قهرمانی و کسب
افتخار برای استان گیالن است دست نکشند.
راهبرد مداخله مدیریتی جهت کاهش و تعدیل
آثار مخرب سیاسی و اجتماعی در فوتبال:

دخالت افراد سیاسی در فوتبال ایران بسیار زیاد
است .تعارض بین مدیران فوتبال و افراد سیاسی
حاضر در فوتبال همواره باعث ایجاد مشکالت
زیادی در فوتبال ایران شده است .دخالتهای
بیش از حد افراد سیاسی در فوتبال میتواند
باعث افول فوتبال ایران شود .البته باید این مورد
را در نظر داشته باشیم که عدم خصوصیسازی
باشگاهها و دولتی بودن آنها ،این اختیار را به
دولت در مورد دخالت در مسائل مختلف تیمها و
انتصاب افراد سیاسی در فوتبال میدهد .بر
اساس نظر کارشناسان حضور افراد سیاسی در
فوتبال گیالن اگرچه در ظاهر بهخاطر کمک به
فوتبال استان استنباط میشود ،اما در پشت
پرده شاهد نتایجی کامال متفاوت با چیزی که
انتظار آن را داریم هستیم .مدیران عالی فوتبال
گیالن باید این مداخالت و اثرات تخریبکننده
را تعدیل و به حداقل ممکن برسانند
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تا بتوانند بدون مشکل برای توسعة فوتبال استان
برنامهریزیهای مطلوب ارایه کنند.
راهبرد تشویق و ترغیب مردم به ورزش فوتبال:

همانطور که از نتایج پژوهش استنباط شد،
استان گیالن دارای جمعیت جوان و مستعد در
زمینة ورزش فوتبال است .همچنین اقبال
عمومی در مورد فوتبال در استان گیالن وجود
دارد .این مواردمیتوانند دالیلی کافی برای توجه
مدیران استان به ورزش فوتبال استان ارایه
دهند .زیرا الزمة پیشرفت فوتبال در استان وجود
نیروی انسانی کافی هم در زمینة عملیاتی و فنی
که شامل بازیکنان ،مربیان و ...میباشد و هم در
زمینة مدیریتی و برنامهریزی جامع برای فوتبال
استان میباشد .در استراتژی ورزش شهر
بولسوور نیز راهبرد افزایش مشارکت در ورزش
به عنوان یکی از استراتژیهای مهم ورزش این
شهر قلمداد شده است .در استراتژی ورزش
بخش کاستلریج بورو ( )1116-1113نیز توسعة
مشارکت گروههای مختلف جامعه به عنوان یکی
از اهداف استراتژیک مهم این منطقه گزارش
شد.
راهبرد کمک به گسترش فوتبال پاک و اخالقی

در استان :یکی از اهداف اصلی فوتبال ،اشاعه و
ترویج فرهنگ اخالقمداری و احترام به دیگران
است .همانطور که در اکثر مسابقات بینالمللی
واژگانی همچون احترام ،6و مخالفت علیه
نژادپرستی و از این قبیل کلمات به چشم می-
خورد ،اما متأسفانه مسائلی از قبیل نتیجهگرایی
در فوتبال باعث شده تا بازیکنان ،مربیان و
مدیران از این شعارها فاصله بگیرند و مسیری
اشتباه را برای رسیدن به هدف خود انتخاب
کنند که در انتها چیزی جز تباهی نیست .در
1 Respect

این زمینه هم تدوین قوانین انضباطی قاطع می-
تواند باعث جلوگیری از بروز این مسائل شود.
همچنین نقش رسانهها در امر ترویج فرهنگ
فوتبال میتواند خیلی پررنگ و محسوس باشد
تا از اثرات مخرب نتیجهگرایی در فوتبال استان
کاسته شود.
راهبرد ارائه خدمات با هزینه کمتر و دسترسی

بهتر در زمینه فوتبال :وضعیت مناسب مربیان
فوتبال پایه از نظر دانش و مسائل فنی و
استعدادیابی گیالن میتواند تهدید ناشی از
کمبود فضاهای ورزشی و همچنین وضعیت
ضعیف اقتصادی خانوادههای روستانشین که
مانع از فرستادن فرزندان خود به مدارس فوتبال
میشود را با تمرکز این مربیان بر روی فوتبال در
مناطق روستانشین به یک فرصت برای شکوفا
کردن استعدادهای نهفته در روستاها تبدیل
کند.
راهبرد توسعه زیرساخت و تجهیزات سطح

آماتوری و همگانی فوتبال استان :بسیاری از
استعدادهایی که در رشتههای مختلف ورزشی
کشف و پرورش مییابند از مراکز ورزشی عمومی
مانند زمینهای ورزشی در پارکها شناسایی و
استعدادیابی میشوند .ورزش فوتبال نیز از این
قاعده مستثنی نیست و افزایش فضاها و امکانات
بازی فوتبال در مراکز عمومی و حضور
استعدادیابهای فوتبال در این مراکز میتواند به
شناسایی بازیکنان آماتور مستعد در جهت رشد
و پرورش به سمت فوتبال حرفهای و قهرمانی
کمک کند .در استراتژی فوتبال شهر هارینگِی
( ،)1113-1161افزایش زمینهای مینی فوتبال
و استفاده از نقش کلیدی فوتبال به عنوان یک
فرصت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی
به عنوان استراتژیهای انجمن فوتبال این
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منطقه تنظیم شد .همچنین نظری و همکاران
( )6936ایجاد فرصتهای بازی برای عموم را
یک استراتژی مطلوب برای ورزش والیبال
ساحلی تشخیص دادند.
استراتژیهای بخش WO

راهبرد تقویت استقالل مالی باشگاهها و هیأت
فوتبال با استفاده از توان مالی بخش خصوصی:

ورود بخش خصوصی به فوتبال کشور میتواند
بخش بزرگی از مشکالت باشگاههای فوتبال را تا
اندازۀ زیادی کاهش دهد .از یک طرف نفوذ
دولت و دخالتهای سیاسی آن را کاهش داده و
از طرف دیگر با تزریق منابع مالی مناسب باعث
کاهش مشکالت مالی باشگاهها میشود .هیأت
فوتبال هم با جذب اسپانسر و فعالیتهای
مناسب بازاریابی میتواند منابع مالی بخش
خصوصی را وارد چرخة مالی خود کرده و از این
راه بودجة بیشتری را برای فعالیتهای مربوط به
توسعة فوتبال فراهم کند .در استراتژی توسعة
بخش کاستلریج بورو ( ،)1116-1113توسعة
باشگاهها از طرق مختلف به عنوان یکی از
استراتژیهای ورزش این کشور شناخته شد.
راهبرد افزایش منابع و اعتبارات مالی هیأت

فوتبال :همانطور که در قسمت قبل توضیح
داده شد ،فعالیتهای مناسب در زمینة بازاریابی
و جذب حامی مالی یکی از بهترین راهها برای
افزایش منابع و اعتبارات هیأت فوتبال استان
گیالن است .متأسفانه در استان گیالن از نظر
کارشناسان ،فعالیتهای مناسبی در زمینة
بازاریابی و جذب اسپانسر برای هیأت فوتبال
استان انجام نمیگیرد .با وجود اینکه در ساختار
سازمانی این هیأت کمیتة بازاریابی نیز تعریف
شده است ،اما به نظر نمیرسد که این کمیته
فعالیتهای مثبت زیادی در زمینة فعالیتهای
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بازاریابی انجام داده باشد .بنابراین الزم است که
مدیران هیأت فوتبال استان گیالن به این کمیته
اهمیت باالیی دهند تا با فعالیتهای مثبت در
زمینة بازاریابی و جذب حامیان مالی ،منابع و
اعتبارات مالی خود را افزایش دهند .در طراحی
استراتژی توسعة ورزش بخش کاستلریج بورو
( ،)1116-1113توسعة بازاریابی به عنوان یک
هدف استراتژیک در دستور کار مدیران ورزش
این بخش قرار گرفت .مظفری و همکاران
( )6933تقویت نظام تقسیم عادالنة منابع مالی،
فیزیکی و انسانی را به عنوان یک راهبرد در
ورزش قهرمانی ایران مشخص کردند.
راهبرد توسعة کمی و کیفی زمینهای فوتبال در

استان :تعداد باالی بازیکن در استان ،تعداد زیاد
مدارس فوتبال در استان ،و همچنین تعداد زیاد
باشگاههای فوتبال در استان باعث میشود تا نیاز
به ساخت و تعمیر زمینهای فوتبال استان به
طور محسوسی مشاهده شود .متأسفانه در استان
گیالن میزان عرضة زمینهای فوتبال کمتر از
تقاضای باشگاهها برای در اختیار داشتن زمین
برای تمرین است .همچنین کیفیت نامطلوب
زمینهای فوتبال در استان از لحاظ چمن و
همچنین امکانات سختافزاری استادیومها باعث
شده تا تیمهای فوتبال استان تمرینات مناسبی
را برای آمادهسازی خود به منظور شرکت در
مسابقات مختلف انجام ندهند .عدم کیفیت
مطلوب میتواند به یادگیری فوتبال در مدارس
هم آسیب بزند که در این صورت ،یادگیری
مطلوب فوتبال بین نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
استان گیالن با مشکل مواجه خواهد شد .بهتر
است با برنامهریزی دقیق و بلندمدت و نه صرفاً
از روی احساس ،به تکمیل و ساخت زمینهای
مناسب و در شأن فوتبال استان گیالن پرداخت.
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توسعة امکانات مربوط به فوتبال ،به عنوان یکی
از  1استراتژی توسعة فوتبال شهر هارینگِی
( )1113-1161گزارش شد .مظفری و همکاران
( ،)6933تدوین نظام استانداردسازی اماکن و
فضاهای ورزشی با تأکید بر استانداردهای بین-
المللی را به عنوان یک راهبرد در ورزش قهرمانی
ایران شناسایی کردند .در تدوین استراتژی
ورزش قهرمانی استان کردستان که توسط سیف
پناهی شعبانی و همکاران ( )6933انجام شد،
تکمیل پروژههای ورزشی نیمهتمام به عنوان یک
راهبرد در ورزش این استان معرفی شد.
همچنین نظری و همکاران ( )6936افزایش
تعداد زمینهای والیبال ساحلی را راهبردی
حیاتی برای والیبال ساحلی ایران تشخیص
دادند.
راهبرد بهبود مدیریت منابع انسانی در هیأت

فوتبال و باشگاههای فوتبال :نیروی انسانی با
انگیزه مهمترین عامل بهرهوری در سازمان است.
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل فردی،
اجتماعی ،سازمانی و محیطی می توانند در
رضایت مستقیم افراد نقش مؤثری داشته باشند.
از این رو ،هیأت فوتبال و باشگاههای استان
گیالن نیز با اتخاذ این راهبرد سعی در بهبود
مدیریت منابع انسانی با بهرهگیری از فرصتهای
موجود دارند ،با این امید که بتوانند به افزایش
رضایت و بهبود عوامل انگیزشی کارکنان کمک
نمایند و به اهداف بلندمدت خود دست یابند.
خسرویزاده ( )6933در تدوین استراتژی کمیتة
ملی المپیک این استراتژی را در منطقة WO
تدوین کرد.
راهبرد استفاده از قدرت رسانههای استان جهت

توسعة فوتبال :در قسمتهای مختلفی از این
تحقیق عنوان شد که رسانههای استان نقش

مهمی در توسعه و ترویج فوتبال و مسائل
مختلف فوتبال استان ایفا میکنند .به طور کلی
رسانههای صوتی ،تصویری و نوشتاری استان
میتوانند نقش یک شمشیر دولبه را ایفا کنند .از
یک طرف میتوانند با تبلیغات منفی باعث
کاهش عالقة مردم به فوتبال و حتی در موارد
شدیدتر نفرت جامعه از این ورزش شوند؛ اما از
طرف دیگر میتوانند با بسترسازی و تبلیغات
مناسب و پخش برنامههای مفید و متنوع راجع
به فوتبال استان به افزایش عالقة مردم به فوتبال
در استان کمک کنند .همانطور که در استراتژی
فوتبال شهر واگاواگا استرالیا ( )1161گفته شد،
افزایش عالقة مردم باعث میشود خانوادهها
فرزندان خود را بیشتر به سمت این ورزش
تشویق کنند و این خود میتواند یک فرصت
بسیار مناسب برای پرورش استعدادهای فوتبال و
همینطور توسعة فوتبال در استان گیالن شود.
همچنین خسروی زاده ( )6933استراتژی توسعه
و بهینهسازی ارتباطات رسانهای را برای کمیتة
ملی المپیک ایران تدوین کرد.
استراتژیهای بخش WT

راهبرد تجهیز ورزشگاهها جهت کاهش اثرات

جوی :شرایط آب و هوایی استان گیالن به گونه-
ای است که در اکثر روزهای سال شاهد آسمانی
بارانی هستیم .به همین خاطر کیفیت زمینهای
فوتبال استان معموالً به خاطر بارشهای پیاپی
باران به تدریج کاهش پیدا میکند و کیفیت
اولیة خود را از دست میدهد .مسئوالن فوتبال
استان باید به دنبال چارهای برای این تهدید مهم
در فوتبال استان باشند .چون این موضوع می-
تواند برای توسعة فوتبال استان یک خطر جدی
محسوب شود .الگوبرداری از استادیومهای
کشورهای دیگر که با همین وضعیت آب و
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هوایی مواجه هستند میتواند ایدههای خالقانه و
مطلوبی را در جهت تجهیز استادیومها در مقابل
وضعیت آب و هوای استان ارایه کند.
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راهبرد افزایش کارایی سیستم بلیط فروشی و

خدمات رسانی به هواداران :در بحث تغییر
سیستم بلیطفروشی هم باید گفت چون وضعیت
موجود به گونهای است که باعث استقبال کم
تماشاگران میشود ،پس ادامة این روند میتواند
اثرات مخربی بر توسعة فوتبال برجای گذارد .به
همین منظور باید سیاستهای جدیدی در روند
فروش و توزیع بلیط بهوجود آید تا بتوان میزان
استقبال تماشاگران را افزایش داد
در مجموع ،برنامة استراتژیک فوتبال استان
گیالن بر اساس مدل انتخابی (دیوید)6333 ،
طراحی گردید و تمامی موضوعات مندرج در آن
به جز قسمت نمرهگذاری ماتریس عوامل درونی
و بیرونی طبق این مدل پیش برده شد و تا حد
امکان تالش شد هماهنگی ،انسجام ،و پیوستگی
الزم بین موضوعات استراتژیک آن حفظ شود و
با مفاد برنامههای سازمانهای باالتر و ذیربط نیز
مطابقت داشته باشد.









تقدیر و تشکر :در نهایت از همکاری و
مساعدت هیأتهای فوتبال و ادارات ورزش
سطح استان گیالن تقدیر و تشکر به عمل می-
آید.
منابع
 احسانی ،آفرینش خاکی ،اکبر؛ تندنویس،
فریدون؛ مظفری ،سید امیر احمد،)6939( ،
مقایسة دیدگاههای اعضای هیأت علمی،
مربیان ،ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی



توسعة ورزش همگانی ،نشریة علوم حرکتی و
ورزش ،شماره  ،0صص .6-11
الهی ،علیرضا؛ سجادی ،نصراهلل؛ خبیری ،محمد؛
ابریشمی ،حمید ،)6932( ،موانع موجود در
توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در
صنعت فوتبال جمهوری اسالمی ایران ،نشریة
مدیریت ورزشی ،شمارۀ  ،6صص .633-111
بدری آذرین ،یعقوب؛ گودرزی ،محمود؛
خبیری ،محمد؛ اسدی ،حسن ،)6930( ،بررسی
وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین
نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش
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Abstract
Objective: The present study intended to strategically assess the football of Guilan
province based on SWOT analysis and also to plan a suitable strategy.
Methodology: This research is descriptive-analytical and functional. The statistical
population of study included all Guilan province football experts, and the sample was
selected out of managers, experts of organizations, schools' and universities' sport
educators, and veteran players and coaches (n=50). The authors have developed a
questionnaire, as an instrument, based on exploratory study and rewriting similar
foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed by experts (content
validity). The reliability of the instrument was also proved as suitable ( α=0.95). To
analyze the data and the suitable strategies, Friedman test, Weighting Method, and
external and internal factors evaluation matrix were utilized.
Results: Desirability of information technology, undesirability of the quality of football
pitch, policy of privatization of clubs, and tendency of people toward inactive life style
were identified respectively as the most important strong point, weak point, opportunity,
and threat. According to internal factors matrix (2.38) and external factors matrix (2.49),
the strategic condition of Guilan province football is in WT region.
Discussion: According to results of SWOT analysis matrix, it is necessary to employ
Stability Strategy or Defensive Strategy in managing football development in Guilan
province.
Keywords: SWOT analysis, Guilan's football, internal factors, external factors,
development strategy.
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