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  بررسي وضعيت موجود فوتبال جمهوري اسالمي ايران و تعيين موقعيت بررسي وضعيت موجود فوتبال جمهوري اسالمي ايران و تعيين موقعيت 

  راهبردي فوتبال كشورراهبردي فوتبال كشور
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 دانشجوي  دانشجوي ، ، استاديار دانشگاه تهراناستاديار دانشگاه تهران، ، يار دانشگاه تهرانيار دانشگاه تهرانانشانشدد، ، دانشگاه تربيت مدرسدانشگاه تربيت مدرسدانشيار دانشيار ، ، مدرس دانشگاه آزاد قزوينمدرس دانشگاه آزاد قزوين

  دكتري دانشگاه تربيت مدرسدكتري دانشگاه تربيت مدرس
 

 
 چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي وضعيت موجود فوتبال جمهوري اسالمي ايران و تعيين موقعيت راهبردي فوتبال كشور 
هاي تعيين ها و فرمها به بررسي اسناد و مدارك، پيشينة تحقيقات نظرسنجي با استفاده از پرسشنامهبراي گردآوري داده. است

نفعان ها از مديران اجرايي فوتبال كشور و كارشناسان حوزة مديريت ورزشي و ذيآوري دادهجمع. موقعيت راهبردي پرداخته شد
هاي هاي توصيفي و آزمون فريدمن، از ماتريسبر شاخصها عالوهرفت و براي تجزيه و تحليل دادهاصلي فدراسيون فوتبال صورت گ
ها، تهديدها و ها، قوتآوري اطالعات مربوط به ضعف استفاده شد و نتايج حاصل از جمعSWOTارزيابي دروني و بيروني و تحليل 

ها بر  موجود فوتبال ايران نامناسب بوده و حاكي از غلبة ضعفهاي فوتبال جمهوري اسالمي ايران نشان داد كه وضعيتفرصت
بررسي فوتبال در حال رشد . وجود آورده است را براي فوتبال ايران بهWTهاست كه موقعيت راهبردي ها و تهديدها بر فرصتقوت

راهبرد تدافعي  د و لزوم تدوينلند و چين نشان داد كه آنها وضعيت بهتري نسبت به كشور ما دارنيو وضعيت رقبايي چون نيوز
 .براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت موجود براي ما بسيار ضروري است

 
 هاي كليديواژه

 .ها، راهبردها، تهديدها، فرصتها، ضعفقوت
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 مقدمه

ها و الگوهايي است كه از پيش در ذهن نشانده بر نظريهرفتارهاي انسان مسبوق به الگوهاي ذهني و مبتني
ها و الگوها محصول نظريه. ، خواه در مورد آنها آگاهي داشته باشد يا آنكه در ناخودآگاه او نهفته باشداست

صورت مختلف شكل گرفته و مبناي علوم و هاي عيني بههاي ذهني است كه در تعامل با خارج بر واقعيتفعاليت
 ).4(اند ها را پديد آوردهدانش

مند است كه با الگوها با انواع تفكر، مستلزم برخورداري از تفكر جامع و نظامها و كارگيري هريك از نظريهبه
نگاه جامع و بروني كه در محيط آن، جايگاه خاصي خواهد داشت، تفكري كه بتواند گذشته، حال و آينده را با 

هاي او مندينگاه جامع و بروني كه در محيط پيرامون او وجود دارد، پيوند بزند و متناسب با وضعيت ونياز
برمبناي اين نوع تفكر فرد توانايي . نامنداين نوع تفكر را، تفكر راهبردي مي. ها را جهت دهدتصميمات و اقدام

 آورد و به اتخاذهاي بالفعل را به دست ميهاي بالقوه و بيرون و توانمنديتجزيه و تحليل درون و توانمندي
ريت نوين در طليعة قرن جديد يدانش مد). 4(ورزد مبادرت ميهاي مناسب براي رسيدن به اهداف خود  تصميم

پايان تغيير همراه سازماني كه خود را با امواج بي. بيش از هر چيز براي تغيير و تحول مستمر، اهميت قائل است
اي خود، سبب ماهيت چندوجهي چندرشتهدر اين بين تربيت بدني و ورزش به). 1(نسازد، محكوم به فناست 

توان ابعاد و جوانب آن را آنگونه كه بايسته گي خاصي دارد كه جز با برخورداري از اين نوع تفكر جامع نميپيچيد
 ).4(و شايسته است، دريافت و توسعه داد 

ها و زنند و با استفاده از شاخصامروزه كشورها و جوامع در فرايند تدوين و اجراي راهبرد، خود را محك مي
كنند، در نتيجه كم و بيش به اخته و استاندارد، كشور خود را با ديگر كشورها مقايسه ميمعيارهاي واقعي، خودس

هاي راهبردي خود را بر مبناي رسيدن از وضعيت موجود ريزيبرند و برنامهجايگاه واقعي خود در جهان پي مي
هاي اند ضعف تالشهمچنين در. كننددهي مياند، جهتها و معيارها مشخصبه وضعيت مطلوب كه با شاخص

ها و ارتقاي از طرف ديگر، سعي در تقويت بيشتر قوت. ها تبديل سازندها و تهديدها را به فرصتخود را به قوت
ريزي علت عدم اعتقاد به برنامهدر سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه و شعارگرا به. كنندها ميسطح فرصت

هاي ها و معيارهاي واقعي و اعمال مديريتبه استفاده از شاخصبراساس شناسايي وضعيت موجود و عدم باور 
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اي و گرفتار شدن در دام روزمرگي و اهميت دادن به شعارگرايي و اعتقاد داشتن به گرفتن نتيجة سليقه
روز از هاي ملي، فاصلة خود را روزبهها و به هدر دادن زمان و سرمايهزودهنگام، ضمن از دست دادن فرصت

اند دانند در پيوستار توسعة جهاني در كجا قرار گرفتهواقع نميپيشرفته بيشتر كرده و در نتيجه بهكشورهاي 
)10.( 

دليل جذابيت خاص، ها، فوتبال بهدر عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگي افراد رسوخ كرده و در بين ورزش
اي كه به گونهنحصر به فردي دارد، بهدهد و جايگاه مهاي ورزشي دنيا را تشكيل مييكي از بيشترين جمعيت

دليل برخورداري از ابعاد اين رشته به. توان قائل شدپديدة فراگير و جهاني بدل شده و براي آن حد و مرزي نمي
طور كامل از حالت بازي ساده خارج شده است، اين نكته دليل توجه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، به

 ).24، 18(سازد رزشي در سطح جهان را آشكار ميبه ارتقاي اين رشتة و

طور مختصر به تعدادي از آنها هايي در سطوح مختلف انجام گرفته كه بهدر زمينة تحقيق حاضر پژوهش
هاي در تحقيقي ساختار تشكيالتي فدراسيون فوتبال و ارتباط آن با فدراسيون) 1374(خبيري : شوداشاره مي

هاي فرهنگ و آموزش اسيون فوتبال و ارتباط آن با تشكيالت فوتبال در وزارتخانهملي و ساختار آن زمان فدر
عالي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي و نيروي نظامي و انتظامي را بررسي كرد و نتيجه گرفت تشكيالت 

نه در راستاي تحقق هاي فدراسيون فوتبال نبوده و هر وزارتخاهاي مذكور در راستاي سياستفوتبال در وزارتخانه
 ).6(ها و اهداف خود در حركت است سياست

ديدگاه كارشناسان، مربيان، داوران و نويسندگان ورزشي در مورد مسائل و مشكالت فوتبال ) 1381(كردي 
مندي پيروي نتايج نشان داد مديران فوتبال از راهبرد روشن و ضابطه. ها را بررسي كردكشور با تأكيد بر باشگاه

گيرند و ورود افراد سياسي به عرصة مديريت فوتبال كنند و براساس ساليق شخصي خود تصميم مينمي
گيري قاطع اي براي تصميمهاي علمي و حرفهمديريت فوتبال از كميته. وجود آورده استمشكالت زيادي را به

تبال، نبود شاخص مديريتي برخوردار نيست و همچنين عدم تفكيك گروه سياستگذاران از مديران اجرايي در فو
و لزوم تعريف ويژگي مديران، مسئوالن، سرپرستان، مربيان و رئيس فدراسيون، نداشتن برنامة توسعة ملي در 

افزاري، نبود نظارت و كنترل مستمر از فعاليت فدراسيون و عدم ثبات در مديريت فوتبال، از ديگر بخش نرم
 ).9(شوند مشكالت اين رشته محسوب مي
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بررسي تطبيقي ساختار سازماني و اساسنامة «در رسالة دكتري خود با عنوان ) 1383(لي فراهاني جال
به منظور ارائة الگوي بهينه به نتايج زير » فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي منتخب و فيفا

گيري و عملكرد فدراسيون تصميمساختار سازماني فدراسيون فوتبال بايد بازبيني شود؛ استقالل در : دست يافت
است؛ ) ژاپن، آلمان، استراليا، آرژانتين و آفريقاي جنوبي(تر از كشورهاي منتخب فوتبال كشورمان بسيار پايين

هاي زيادي دارد و بايد همچنين اساسنامة فدراسيون فوتبال ايران از نظر تعداد فصول، ماده، بند و تبصره، كاستي
 ).5(ابقت قرار گيرد اساسنامة فيفا مورد مط

اي در تحقيقي به مقايسة عملكرد مالي، ميانگين درآمد و نحوة ارتباط بازيكنان حرفه) 1383(عليرضا الهي 
اي فوتبال ايران سازمان ليگ حرفه: شاغل در ليگ دو كشور ايران و ژاپن پرداخت كه نتايج آن به شرح زير است

هاي اين سازمان زير نظر مستقيم فدراسيون  بخش اعظم فعاليتوابستگي شديدي به فدراسيون فوتبال دارد و
در حيطة عملكرد ملي سازمان ليگ ايران عالوه بر محروم شدن از برخي منابع مشروع . گيردفوتبال انجام مي

همچنين ميانگين درآمد حاصل از برگزاري . برد، از منابع مالي موجود نيز بهرة كافي نمي)حق پخش تلويزيوني(
اي نيز سازمان ليگ در حيطة نحوة ارتباطات با بازيكنان حرفه. بقات ليگ برتر ايران بسيار كمتر از ژاپن استمسا

-اي ايران هيچگونه اقدام اساسي در زمينة مسائلي مانند بيمه، اصول اخالقي، آموزش، سقف حقوق و ردهحرفه

 ).3(بندي بازيكنان انجام نداده است 

هاي منتخب از هاي اروپا و باشگاهاي ايران با معيارهاي باشگاه ليگ حرفههايمقايسة وضعيت باشگاه
برخي از نتايج اين تحقيق به . است) 1383(كشورهاي ژاپن، كرة جنوبي، امارات و تركيه، عنوان پژوهش خبيري 

هاي گاههاي مالي، وضعيت اماكن و فضاهاي ورزشي باشدر حيطة برنامة رشد و توسعه، برنامه: اين شرح است
هاي ششگانه يك از حيطهاي ايران در هيچهاي ليگ حرفههمچنين باشگاه. خارجي عملكرد بهتري دارند

ها خالء بسيار زيادي شده توسط يوفا را داشته باشند و حتي در برخي حيطهاند حداقل معيارهاي تعييننتوانسته
 مانع 62بيان كرد كه » عة اقتصادي فوتبال در ايرانموانع توس«در تحقيق با عنوان ) 1387(الهي ). 3(وجود دارد 

- مؤلفة مهم از جمله سرمايه9جدي در راه توسعة اقتصادي صنعت فوتبال در ايران وجود دارد كه در اين بين 

اي، نيروي هاي دولتي، سازماندهي و هدايت هواداران، پخش رسانهگذاري و حمايت مالي، توسعة نهادها، حمايت
 پژوهشي، نقش محوري و اساسي –نات و فضاهاي ورزشي، توسعة حقوقي و قانوني و توسعة علمي انساني، امكا
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مطالعه و «تحقيقي با عنوان ) 1387(اسفنديار خسروي زاده ). 2(در توسعة اقتصادي صنعت فوتبال ايران دارند 
ها نشان داد كه كميتة تهياف. انجام داد» طراحي برنامة استراتژيك كميتة ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران

هايي چون توان بالقوة فكري و اجرايي در ورزش قهرماني، آكادمي ملي المپيك، مديريت ملي المپيك از ويژگي
هاي كميتة ملي از جمله ضعف. محوري برخوردار استمشاركتي، مقبوليت نزد جامعه و حاكميت نگرش برنامه

گيري ناكافي از فناوري و سيستم  نداشتن برنامة راهبردي، بهرهالمپيك ايران، وابستگي شديد مالي به دولت،
هاي كميتة ملي همچنين از فرصت. المللي استهاي مؤثر در مجامع بينمديريت اطالعات و نداشتن كرسي

توان به جمعيت جوان و وجود استعدادهاي سرشار، نقش ورزش در غرور و افتخارات ملي و وجود المپيك مي
گذاري كالن رقبا، پيدايش تهديدها نيز عبارت است از سرمايه. ص و مجرب ورزشي اشاره كردنيروهاي متخص

هاي ورزشي و وجود موانع مختلف در رقباي جديد در عرصة ورزش، تأثير مسايل سياسي بر عملكرد سازمان
 ).7(جذب حاميان مالي و حق پخش تلويزيوني 

هاي فوتبال نيوزلند توسط ها، تهديدها و فرصتها، قوتمنظور شناسايي ضعف كه بهSWOTتحليل 
 :فدراسيون فوتبال اين كشور انجام گرفته، عبارت است از

 هاي مثبت فوتبال نيوزلندويژگي) الف

 لند؛يلند، ساختار سازماني مناسب در فوتبال نيوزيالمللي تيم فوتبال زنان نيوزرنكينگ بين. 1

 هاي استاني، افزايش مشاركت همگاني در فوتبال؛أتارتباطات ساده و بسيار مناسب بين هي. 2

 مسير ساده و آسان در شناسايي نخبگان و استعداديابي، توانايي سازگاري سريع با فناوري؛. 3

 ها؛المللي در رقابت با ديگر كشورها، برگزاري مناسب ليگتوانمندي كسب ميزباني مسابقات بين. 4

  پايه در فوتبال، وجود احساس حمايت از فوتبال؛هايافزايش مشاركت جوانان و گروه. 5

 اي براي مربيان؛اي، وجود ساختار توسعهبرخورداري از ساختار مناسب در برگزاري ليگ حرفه. 6

عنوان ورزش مهم و اصلي توسط زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته و فوتبال براي همه قابل فوتبال به. 7
 دسترس است؛
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 ن چمن و محيط مناسب براي بازي فوتبال، پوشش تلويزيوني مناسب در ليگ كشور؛وجود فضا، زمي. 8

 لند؛يي مناسب در بين منابع انساني شاغل در فوتبال در نيوزلارتباطات داخ. 9

 .كارياي در كميتة اجرايي فوتبال و پرهيز از هرگونه پنهانعملكرد شفاف و حرفه. 10

 هاي فوتبال نيوزلندضعف) ب

 المللي؛ زمينة كنترل مسابقات و ارائة تسهيالت، ضعف در ارتباطات ملي و بينضعف در.1

 كمبود نيروي انساني كارامد و تعداد محدود مدرس فوتبال در اين كشور؛. 2

 لند؛يشده در فوتبال نيوزهاي تدوينمحدوديت زماني براي اجراي برنامه. 3

 لندي در سطح جهاني؛يهاي نيوزربه بودن فوتباليستتجهاي فني عالي در بازيكنان و كمفقدان مهارت. 4

 نبود تجربه كافي در زمينة حاميان مالي و پوشش تلويزيوني؛. 5

 توان اقتصادي پايين فوتبال و فقدان بازاريابي موفق و پرمنفعت در برگزاري رويدادها؛. 6

 ل ورزش ويژة سفيدپوستان؛ساختار ضعيف در حوزة مربيان و توسعة بازيكنان زير دوازده سال، فوتبا. 7

 هافرصت) ج

 حضور در كنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه و انتقال استراليا به كنفدراسيون فوتبال آسيا؛. 1

 برگزاري مسابقات جهاني و فرصت براي جذب حاميان مالي در جهان؛. 2

 ه؛هاي رشد و توسعها و برنامهدستيابي به درآمدهاي مالي بيشتر از طريق فعاليت. 3

 ارتباطات فرهنگي، افزايش توجه عمومي به فوتبال، پيدايش فناوري پيشرفته در ورزش؛. 4

 حضور زنان در ورزش فوتبال، تغيير ادارك و نگرش عموم مردم به فوتبال؛. 5

 شده در برنامة راهبردي فوتبال، فوتبال ساحلي و فوتسال؛هاي مربيگري عنوانهدف. 6



 بررسي وضعيت موجود فوتبال جمهوري اسالمي ايران و تعيين موقعيت راهبردي فوتبال كشور 

 

11

 .هاي فوتبال در مناطق مختلف اين كشورلند و هيأتيل نيوزهمراستايي اتحادية فوتبا. 7

 تهديدها) چ

 ظرفيت آيندة كنفدارسيون فوتبال اقيانوسيه؛. 1

 ها؛ها به ويژه در حوزة باشگاهعدم سالمت مسيرهاي مالي در اجراي رقابت. 2

 هاي حق پخش تلويزيوني و درآمدزايي؛فقدان ثبات در زمينه. 3

 جاي توجه به فوتبال پايه و همگاني؛المللي بهي بينهاتوجه به رقابت. 4

 ها توسط دولت؛تغييرات ايجادشده در قوانين برگزاري بازي. 5

 هاي خارج از حوزة فوتبال در مسائل مختلف فوتبال از جمله تجارت و مسائل اخالقي؛دخالت گروه. 6

 ها؛ مالي به برگزاري رقابتها در اجراي مسابقات، وجود نگرش صرفاًهماهنگ نبودن سازمان. 7

 ماعي و سالمتي از طريق ورزش فوتبال؛تعدم توجه به اهداف مهم ورزش از جمله تربيت اج. 8

 تحرك براي كودكان و تغيير سبك زندگي؛هاي تفريحي كموجود بازي. 9

 ي آنها؛هاي ورزشي و همچنين ايمنجايي كودكان از منزل به محيطنگراني در مورد انتقال و جابه. 10

 ).22، 13(هاي نژادي و فرهنگي شناسي در زمينهلند و تغييرات جمعيتيافزايش بيكاري والدين در نيوز. 11

شناسي فوتبال كشور چين براساس مطالعة برنامة راهبردي اين كشور از ديگر تحقيقات انجام گرفته، آسيب
 :هاي زير را مشخص ساختها و ضعفاست كه قوت

 هاقوت) الف

 اي با ساختار سازماني با مديريت بسيار خوب در چين؛هاي حرفهوجود باشگاه. 1

 هاي ليگ فوتبال؛ها با رويكرد درآمدزايي مناسب، پوشش مناسب تلويزيوني بازيتوسعة استاديوم. 2

 وضعيت مالي سالم در اتحادية فوتبال چين، كيفيت مطلوب منابع انساني اتحادية فوتبال چين؛. 3
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 و تسهيالت مناسب در اتحادية فوتبال چين در حوزة بازاريابي؛خدمات . 4

 هاي خردسال و بازيكنان مستعد در سطوح پايه؛تمركز بر توسعة گروه. 5

 اي و حمايت مناسب از طرف تماشاگران؛هاي حرفهاي در باشگاههاي توسعهوجود برنامه. 6

 د داوران متعهد و باثبات در فوتبال چين؛ريزي ساختار اداري داوران به شكل توانمند و وجوطرح. 7

 .سازماندهي مناسب فوتبال زنان در سطح نخبگان و مقبوليت عمومي فوتبال زنان در اين كشور. 8

 هاضعف) ب

 هاي آماتور چين بدون ساختار و ضعيف بوده و فاقد منابع مالي و امكانات مناسب است؛باشگاه. 1

 هاي پاية دختران؛ آموزش فوتبال پايه در مدارس و ردهضعف معلمان تربيت بدني در زمينة. 2

-هاي آموزش مربيگري براي صدور مجوزهاي داروي ناكافي است و ساختار آموزشي مربيان در هيأتدوره. 3

 هاي استاني و اتحادية فوتبال چين به تغيير نياز دارد؛

 ايهاي توسعهامهي در ساختار اداري داوران و نياز كميتة داوري به برنجربگتكم. 4

 خورد؛ر فوتبال چين كميتة پزشكي وجود ندارد و كنترل دوپينگ مناسبي به چشم نميادر ساخت. 5

 يافتگي در استفاده از توان باالي فوتبال چين از بعد بازاريابي و مجوزها؛عدم توسعه. 6

 ن كشور؛، فقدان بخش تحقيقات و مطالعات علمي در فوتبال ايITنيافتگي بخش توسعه. 7

 اي در سطوح باالي فوتبال از جمله تيم ملي؛حمايت رسانه عدم . 8

 نامناسب بودن منابع انساني در اتحادية فوتبال چين از لحاظ كمي؛. 9

 ).25، 14(هاي استاني و شهري  و هيأتن فوتبال چيه هاينامناسب بودن ارتباطات بين اتحادي. 10
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زيلند، استراليا و آمريكا نشان داد كه تجزيه و تحليل وضعيت محيطي هاي توسعة فوتبال نيومطالعة برنامه
 و 2010خوبي صورت گرفته، چه بسا حضور در جام جهاني براي تدوين راهبرد و اهداف فوتبال اين كشورها به

خوبي با درك وضعيت هاي جامع اين كشورهاست كه بهشده در برنامههاي باكيفيت از اهداف بيانارائة بازي
 ).21، 19(ريزي و اجرا شده است موجود براي دستيابي به وضعيت مطلوب طرح

ويژه در رشتة فوتبال، بسيار مهم و هاي ورزشي و بهريزي در سازمانشده، موضوع برنامهباتوجه به مسائل بيان
تر ورزش وليرو بجاست كه برنامة جامعي براي پيشبرد اهداف ورزشي، توسعة اصرسد، از ايننظر ميضروري به

بنابراين براي . المللي و افزايش مشاركت عمومي تدوين شوداي، كسب جايگاه بهتر در عرصة بينقهرماني و حرفه
تدوين برنامة واقعي و عملياتي براي فوتبال كشور، بايد ارزيابي دقيقي از وضعيت موجود فوتبال كشور داشته 

ها و تهديدها و تعيين موقعيت راهبردي ها، فرصتضعفها، شناسي و مشخص ساختن قوتباشيم تا با آسيب
 .گرايانه و عملي طراحي كنيمفوتبال كشور بتوانيم براي دستيابي به وضعيت مطلوب برنامة واقع

 :هاي زير استپژوهش حاضر در پي پاسخ به پرسش

اي پيش روي هفرصت. 3؛هاي مثبت فوتبال ايران چيست؟ويژگي. 2؛ هاي فوتبال ايران چيست؟ضعف. 1
 موقعيت راهبردي فوتبال ايران چيست؟. 5؛ تهديدهاي فوتبال ايران چيست؟. 4؛فوتبال ايران چيست؟

 

 روش تحقيق 

صورت مطالعة موردي با بررسي وضعيت موجود  پيمايشي بوده و به–اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي 
براي اجراي اين تحقيق، ابتدا . ام گرفته است و تعيين موقعيت راهبردي فوتبال كشور انجSWOTبراي تعيين 

جلساتي با مسئوالن فدراسيون فوتبال برگزار شد كه در آن كليات موضوع مطرح و آنگاه اجراي تحقيق و مدل 
 .اجراي آن تأييد شد

بعد از آن با هماهنگي مسئوالن فدراسيون فوتبال درمورد تعيين اعضاي شوراي راهبردي اجراي تحقيق 
اي و اينترنتي و ارتباط با مديران اسبق فوتبال، وجوي كتابخانهسپس با جست.  نفر مبادرت شد14مركب از 
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آوري و از آنها در اجراي تحقيق هاي فوتبال كشورهاي جهان جمعهاي راهبردي فدراسيونتعدادي از برنامه
 فوتبال چند كشور منتخب و هايهاي راهبردي فدراسيونپس از مطالعة اسناد و مدارك و برنامه. استفاده شد

ساخته با آلفاي كرونباخ هاي محققنظرسنجي از شوراي راهبردي، اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه
هاي تعيين موقعيت پرسشنامة شناسايي عوامل دروني، پرسشنامة شناسايي عوامل بيروني و فرم(مورد تأييد 

 ).23، 8 (گردآوري شد) راهبرد براساس الگوي ديويد

 : نكات زير شايان ذكر استSWOTهاي مورد نياز براي تدوين برنامة تحليل در زمينة نحوة گردآوري داده

براي اين كار .  بودSWOTترين و در عين حال دشوارترين مراحل تدوين اين برنامه، تحليل يكي از مهم
 موضوعات مربوط طي چند مرحله هاي نظرسنجي، مدارك و مستندات پيشينة پژوهش،پس از گردآوري فرم

- به آنها اختصاص مي5 تا 1اي كه براساس طيف ليكرت نمرة بندي و سپس در قالب پرسشنامهاستخراج و دسته

 45 قوت، 17شامل ( مورد 105آوري شده و در نهايت ها براساس اين پرسشنامه جمعداده. يافت، طراحي شد
در اين مرحله نيز پس ازچند . لسات شوراي راهبردي آماده شدبراي طرح در ج)  تهديد16 فرصت و 27ضعف، 

 تهديد تأييد شد و به 12 فرصت و 10 ضعف، 14 قوت، 10 مورد شامل 46جلسه تحليل راهبردي در نهايت 
 .تصويب اعضاي اين شورا رسيد

 نمونة آماري تحقيق

آماري تحقيق مديران اجرايي و  نفر بودند، جامعة 14بر شوراي راهبردي اجراي تحقيق كه مركب از عالوه
 96هاي فدراسيون فوتبال، نخبگان و كارشناسان مديريت ورزشي بودند كه نمونة آماري شامل مسئوالن كميته

 . انتخاب شدندball Snow به روش ان ين آنبنفر از 
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 و يافته هاي تحقيقنتايج 

 هاي مثبت فوتبال كشور چيست؟ويژگي: 1سؤال 

هاي مختلف برخوردار است كه در هاي متعددي در حيطهاد كه فوتبال كشور از قوتنتايج تحقيق نشان د
 نشان >P 05/0 ميانگين، انحراف استاندارد و رتبة هريك از آنها براساس نتايج آزمون فريدمن در سطح 1جدول 

 .داده شده است
  نتايج نظرسنجي در مورد نقاط قوت فوتبال كشور– 1جدول 

حراف ان نمره عوامل رديف
 استاندارد

 62/0 43/4 توانايي داوران فدراسيون فوتبال 1
 80/0 34/4 هاتدوين ساختار سازماني جديد براي فدراسيون فوتبال با تعيين وظايف و مسئوليت 2
 59/0 03/4 توانايي و دانش مدرسان فدراسيون فوتبال ايران 3
 66/0 94/3 بالتوجه فدراسيون فوتبال به آثار فرهنگي و اجتماعي فوت 4
 69/0 89/3 ...، داوران، مربيان و يهاي آموزشتوجه به دوره 5
 58/0 88/3 هاي دقيق در فوتبال كشورها و دستورالعملنامهها، آيينوجود اساسنامه 6
 67/0 84/3 وجود آكادمي فوتبال و افراد مجرب در اين حوزه 7
 89/0 82/3 )رهبري كارامد(مديريت فدراسيون فوتبال  8
 FIFA  72/3 2/1 و AFC با تعامالت فدراسيون  و 9
 73/0 67/2 شفاف بودن عملكرد مالي فدراسيون فوتبال 10

 

 هاي فوتبال كشور چيست؟ضعف: 2سؤال 

 اين 2در جدول . هاي مختلف داردهاي متعدد در حيطهنتايج تحقيق نشان داد كه فوتبال كشور ضعف
حراف استاندارد و رتبة هريك از آنها براساس نتايج آزمون فريدمن در سطح ها به همراه ميانگين، انضعف

05/0P<نشان داده شده است . 
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  نتايج نظرسنجي در مورد نقاط قوت فوتبال كشور_ 2جدول 

انحراف  نمره عوامل رديف
 استاندارد

 63/0 74/4 وابستگي شديد به منابع مالي دولتي و ضعف در جذب حاميان مالي و بازاريابي 1
 9/0 55/4 اي به فوتبال نزد مديران باتوجه به اهداف ورزشينبود نگرش بنيادين توسعه 2

 77/0 51/4 ها با ساختار سازماني جديد فدراسيون فوتبالعدم تطابق وظايف و مسئوليت 3
 82/0 48/4 افزاري در توسعة فوتبال ايرانفقدان امكانات و تجهيزات سخت 4
 88/0 44/4 نساني ماهر در فدراسيون فوتبالكمبود نيروي ا 5
 82/0 41/4 المللي ضعيف فدراسيون فوتبال با كشورهاي صاحب فوتبالارتباط بين 6
 87/0 39/4 عدم استقالل فدراسيون فوتبال كشور 7
 07/1 36/4 نبود  فناوري اطالعات در فوتبال كشور 8
 86/0 32/4 هاي ملي كشورمديريت ضعيف تيم 9
 1 30/4 هاي فوتبال كشوربرگزاري ضعيف ليگ 10
 78/0 28/4 فقدان تحقيقات علمي در زمينة فوتبال و نبود بانك اطالعاتي 11
 2/1 25/4 عدم توجه به فوتبال بانوان 12
 30/1 24/4 ساالري در انتصابات مديريتي فوتبال كشورفقدان شايسته 13
 63/0 12/4  فوتبال كشورفقدان برنامة جامع با قابليت اجرايي در 14

 

 هاي پيش روي فوتبال كشور چيست؟فرصت: 3سؤال 

جدول . هاي مختلف برخوردار استهاي متعددي در حيطهنتايج تحقيق نشان داد كه فوتبال كشور از فرصت
طح ها را به همراه ميانگين، انحراف استاندارد و رتبة هريك از آنها براساس آزمون فريدمن در س اين فرصت3

05/0 P<دهد نشان مي. 
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 هاي پيش روي فوتبال كشور نتايج نظرسنجي در مورد فرصت– 3جدول 

انحراف  نمره عوامل رديف
 استاندارد

 83/0 42/4 هاسازي باشگاهسازي و خصوصيتوجه دولت به تجاري 1

 88/0 41/4 ها، حاميان مالي و تماشاچيانافزايش توجه جهاني به فوتبال توسط رسانه 2

 76/0 20/4 جمعيت جوان كشور و وجود استعدادهاي فراوان 3

 81/0 19/4 كارگيري نيروهاي متخصص و مجرب علوم ورزشي و تربيت بدني در فوتبالامكان به 4

 68/0 05/4 توسعة  فناوري در ورزش 5

انداز انداز بيست سالة كشور، طرح چشموجود طرح جامع ورزش كشور، سند چشم 6
 آسيافوتبال 

01/4 66/0 

 96/0 79/3 هاي آن از فوتبالتوان مالي  دولت و حمايت 7

اي شدن در جايي بازيكنان و مربيان همراه با رويكرد حرفهالمللي در جابهارتباطات بين 8
 فوتبال كشور

63/3 95/0 

 88/0 59/3 حضور زنان در فوتبال 9

 73/0 47/3 هاي اخالقي دقيقها و دستورالعملنامهنظارت دولت بر فوتبال كشور و وجود آيين 10

 

 تهديدهاي فوتبال كشور چيست؟: 4سؤال 

 4جدول . هاي مختلف مواجه استنتايج تحقيق نشان داد كه فوتبال كشور با تهديدهاي متعددي در حيطه
دمن در سطح اين تهديدها را به همراه ميانگين، انحراف استاندارد و رتبة هريك از آنها براساس آزمون فري

05/0P<دهد نشان مي. 
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  نتايج نظرسنجي در مورد تهديدهاي فوتبال كشور– 4جدول 

انحراف  نمره عوامل رديف
 استاندارد

 57/0 59/4 موانع حقوقي و قانوني در نظام جامع فوتبال كشور 1
 99/0 31/4 ها و نهادهاي ورزشي كشورفقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان 2
 96/0 02/4 گذاري كالن بخش خصوصي در فوتبال ايرانقدان سرمايهف 3
 01/1 8/3 كاري و دخالت سازمان تربيت بدنيموازي 4
 02/1 69/3 تأثير مسائل سياسي و حضور افراد سياسي در فوتبال كشور 5
 96/0 66/3 گرا در نزد مسئوالن تراز اول كشورديدگاه نتيجه 6
 06/1 63/3  خشونت و دوپينگ در ورزش كشوربروز مسائل غيراخالقي، 7
 81/0 56/3 توسعة فوتبال رقبا و پيدايش رقباي جديد در فوتبال آسيا 8
 82/0 50/3 بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهان 9
 92/0 13/3 تغيير سبك زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني 10
 95/0 98/2 اي در ورزش كشورفقدان رويكرد مناسب رسانه 11

به ... هاي مالياتي و ضعف دولت در پرداخت تسهيالت از جمله وام، زمين، معافيت 12
 3/1 70/2 هاي خصوصيبخش

 

 موقعيت راهبردي فوتبال ايران چيست؟: 5سؤال 

 نشان 5نتايج جدول . براي تعيين اين موقعيت از ماتريس عوامل دروني و ماتريس عوامل بيروني استفاده شد
 و حاكي از آن است كه فدراسيون فوتبال از لحاظ 415/2هاي عوامل دروني برابر با  مجموع نمرهدهد كهمي

 .عوامل دروني دچار ضعف است

  ماتريس عوامل دروني فوتبال ايران_5جدول 
عوامل 
شدت  ضريب اهميت عامل كد دروني

 نمره عامل

 078/0 3 026/0 توانايي و دانش مدرسان فدراسيون فوتبال ايران S1 هاقوت
 S2 26/0 4 054/0 تدوين ساختار سازماني جديد براي فدراسيون 
 S3 045/0 3 015/0 توجه فدراسيون به آثار فرهنگي و اجتماعي فوتبال 
 S4 075/0 3 025/0 توانايي داوران فدراسيون فوتبال ايران 
 S5 123/0 3 041/0 ...هاي آموزشي داوران و توجه فدراسيون به دوره 
 S6 204/0 4 051/0 هاي دقيقها و دستورالعملها، اساسنامهنامهوجود آيين 
 S7 135/0 3 045/0 وجود آكادمي فوتبال و افراد مجرب در اين حوزه 
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 S8  168/0 4 042/0 )رهبري كارامد(مديريت فدراسيون فوتبال 
 S9  195/0 3 065/0 تعامالت فدراسيون فوتبال با   و 
 S10 328/0 4 082/0 ن عملكرد مالي فدراسيون فوتبال ايرانشفاف بود 

 065/0 1 065/0 وابستگي به منابع دولتي و ضعف در جذب حاميان مالي W1 ضعف ها
 W2 070/0 2 035/0 اي به فوتبال در نزد مديرانفقدان نگرش بنيادين توسعه 
 W3 094/0 2 047/0 ها با ساختار سازماني جديدعدم تطابق وظايف و مسئوليت 
 W4 126/0 2 063/0 افزاري در فوتبال ايرانفقدان امكانات و تجهيزات سخت 
 W5 084/0 2 042/0 كمبود نيروي انساني ماهر در فدراسيون فوتبال 
 W6 المللي ضعيف فدراسيون فوتبال كشور با ارتباطات بين

 032/0 1 032/0 كشورهاي صاحب فوتبال

 W7 048/0 1 048/0 يون فوتبال كشورفقدان استقالل در فدراس 
 W8 018/0 1 018/0 گيري از فناوري و فناوري در فوتبال كشورفقدان بهره 
 W9 043/0 1 043/0 هاي ملي فوتبال كشورمديريت ضعيف تيم 
 W10 106/0 2 053/0 هاي فوتبال كشوربرگزاري ضعيف ليگ 
 W11  نبود بانك عدم توجه به تحقيقات علمي در زمينة فوتبال و

 035/0 1 035/0 اطالعاتي

 W12 013/0 1 013/0 نداشتن توجه به فوتبال بانوان 
 W13 082/0 2 046/0 ساالري در انتصاب مديريتي فوتبال كشورفقدان شايسته 
 W14 028/0 2 014/0 نبود برنامة جامع با قابليت اجرايي در فوتبال كشور 
 411/2  100 مجموع اهميت ضرايب عوامل دروني  
 

-شود، مجموع نمرهكه مالحظه ميهمانگونه. دهد، ماتريس عوامل بيروني فوتبال كشور را نشان مي6جدول 

ها استفاده نكرده و در كنترل خوبي از فرصتدهندة آن است كه فوتبال ايران به و نشان33/1هاي ماتريس 
 .تهديدها نيز ضعيف عمل كرده است

 

 يروني فوتبال ايران ماتريس عوامل ب– 6جدول 

عوامل 
 نمره شدت ضريب عامل كد دروني

 05/0 1 058/0 هاسازي باشگاهسازي و خصوصيتوجه دولت به تجاري 01
 204/0 3 068/0 ها، حاميان مالي و تماشاگرانافزايش توجه جهاني به فوتبال از طريق رسانه 02
 076/0 2 038/0 جمعيت جوان كشور و وجود استعدادي فراوان 03

 هافرصت

 063/0 1 063/0 كارگيري نيروهاي متخصص علوم ورزشيامكان به 04



 1390تابستان ، 9مديريت  ورزشي، شمارة ية        نشر                                                                                  

 

20

 046/0 2 023/0 توسعة فناوري در ورزش 05

06 
انداز بيست سالة كشور، طرح وجود طرح جامع ورزش كشور، سند چشم

 142/0 2 071/0 انداز فوتبال آسياچشم

 057/0 3 019/0 تبالهاي آن از فوتوان مالي دولت و حمايت 07

08 
-جايي بازيكنان و مربيان، رويكرد حرفهالمللي در جابهارتباطات بين

 038/0 1 038/0 اي شدن فوتبال كشور

 037/0 1 037/0 حضور زنان در فوتبال 09

 

010 
هاي ها و دستورالعملنامهنظارت دولت بر فوتبال كشور و وجود آيين

 025/0 2 025/0 اخالقي دقيق

1T 083/0 1 083/0 موانع حقوقي و قانوني در نظام جامع فوتبال كشور 

2T 
ها و نهادهاي ورزشي فقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان

 085/0 1 085/0 كشور

3T 072/0 1 072/0 گذاري كالن خصوصي در فوتبال ايرانعدم سرمايه 
4T 078/0 1 078/0 كاري و دخالت سازمان تربيت بدنيموازي 
5T 038/0 1 038/0 تأثير مسائل و افراد سياسي در فوتبال كشور 
6T 034/0 1 034/0 گرا در نزد مسئوالن تراز اول كشورديدگاه نتيجه 
7T 031/0 2 031/0 بروز مسائل غيراخالقي، خشونت و دوپينگ در ورزش 
8T 049/0 1 049/0 لتوسعة فوتبال رقبا و پيدايش رقيبان جديد در فوتبا 
9T 056/0 2 028/0 بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهان 

10T 012/0 1 012/0 تغييرسبك زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني 
11T 028/0 1 028/0 اي در ورزش فوتبالفقدان رويكرد مناسب رسانه 

 تهديدها

12T 
هاي ضعف دولت در پرداخت تسهيالت از جمله وام، زمين، معافيت

 022/0 1 022/0 هاي خصوصي، به بخش...الياتي و م

 334/1  100 مجموع اهميت ضرايب عوامل بيروني

 

 و همچنين طراحي ماتريس عوامل داخلي و خارجي حاكي از آن است كه 6 و 5در مجموع، نتايج جدول 
دليل توان گفت كه بهيعبارت ديگر، مبه.  قرار داردWTفدراسيون فوتبال از لحاظ موقعيت راهبردي در موقعيت 

ها و دفع تهديدهاي احتمالي بهتر ها و عدم توانايي اين فدراسيون در استفاده از فرصتها بر قوتچيرگي ضعف
 ).1 شكل(است راهبرد تدافعي اتخاذ كند تا وضعيت فوتبال كشور از وضعيت كنوني بدتر نشود 
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  ماتريس عوامل داخلي و خارجي_ 1شكل 

 

 گيريهبحث و نتيج

 هاي فدراسيون فوتبال ايرانقوت.1

هاي توانايي داوران، تدوين ساختار سازماني جديد، توانايي و هاي پژوهش نشان داد فوتبال ايران از قوتيافته
هاي دقيق، نامه و دستورالعملدانش مدرسان فوتبال، توجه فوتبال به آثار فرهنگي و اجتماعي، اساسنامه، آيين

 . و شفافيت در عملكرد مالي برخوردار استAFC و FIFA مديريت فدراسيون، تعامالت با آكادمي فوتبال،

كند يا منابعي كه تحت كنترل سازمان خوبي عمل ميهايي كه سازمان در آنها بهها عبارتند از فعاليتقوت
يوزيلند نقاط قوت توان گفت نهاي راهبردي ديگر كشورها ميباتوجه به مطالعة نقاط قوت برنامه). 7(هستند 

جي
خار

ل 
وام

ي ع
زياب

ة ار
مر
 ن

عوامل داخلينمرة ارزيابي  
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هاي جهاني، برخورداري از فرصت حضور در همچنين توانايي كسب ميزباني رقابت. متفاوتي نسبت به ايران دارد
جام جهاني، مشاركت عمومي و همگاني در فوتبال، داشتن وضعيت برتر در قاره و ساختار سازماني مناسب در 

ش در فوتبال نيوزيلند، شفاف و مشخص بودن مسير فوتبال، برخورداري از ليگ منظم، وجود احساس آرام
ها، ارتباطات داخلي عالي در حركت فوتبال اين كشور، احساس حمايت از فوتبال، پوشش مناسب تلويزيوني بازي

بين نيروهاي انساني شاغل در ساختار فوتبال، شفاف بودن عملكرد كميتة اجرايي فوتبال، فرهنگ غالب 
هاي مثبت هاي مناسب، ويژگيل و در دسترس بودن فوتبال براي همگان همراه با مكاننيوزيلندي بر رشتة فوتبا

 ).22، 13(آيند حساب مياين كشور به

هاي عالي، ها، تأسيسات و زيرساختكشور چين نيز از ساختار سازماني و مديريتي مناسب در بخش باشگاه
عنوان نقاط قوت خود ياد كرده است اي بههاي حرفهاهاي عالي باشگهاي توسعهاي و برنامهوضعيت مناسب رسانه

)16 ،25.( 

هاي مختلف برخوردار است، اما اين هايي در حوزهبراساس نتايج اين پژوهش، فدراسيون فوتبال ايران از قوت
طور شايسته، دستيابي به توانند بهها باتوجه به اينكه از لحاظ كمي و كيفي رضايتبخش نيستند، نميقوت
 .هاي فدراسيون را تسهيل كنندالترس

 هاي فوتبال كشورضعف. 2

وابستگي شديد به منابع مالي دولتي، : هاي فدراسيون فوتبال عبارتند ازهاي پژوهش نشان داد ضعفيافته
اي به فوتبال در نزد مديران، عدم تطابق ن توسعهيضعف در جذب حاميان مالي و بازاريابي، نبود نگرش بنياد

افزاري، كمبود نيروي انساني ها با ساختار سازماني جديد، فقدان امكانات و تجهيزات سختمسئوليتوظايف و 
المللي ضعيف فدراسيون فوتبال با كشورهاي صاحب فوتبال، عدم استقالل فدراسيون، فقدان ماهر، ارتباطات بين

هاي فوتبال، فقدان ي ضعيف ليگهاي ملي كشور، برگزارفناوري اطالعات در فوتبال كشور، مديريت ضعيف تيم
ساالري در انتصابات مديريتي فوتبال و فقدان برنامة تحقيقات علمي، عدم توجه به فوتبال بانوان، فقدان شايسته

هايي كه سازمان در آنها هاي فعاليتتوان به ضعفعالوه بر اين، مي. جامع با قابليت اجرايي در فوتبال كشور
 ).7(ابعي كه بايد در اختيار داشته باشد اما ندارد، اشاره كرد عملكرد خوبي ندارد يا من
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هاي درآمدزايي، هايي چون فقدان ثبات در حوزهدر اين زمينه، فدراسيون فوتبال نيوزيلند به داشتن ضعف
المللي، ساختار مربيان، ضعف در ها در سطح بيناي، محدوديت فرصت در اجراي برنامهحق پخش رسانه

، نداشتن تجربة كافي در زمينة حاميان مالي و استانداردهاي بازي و عملكرد اشاره FIFA و AFC ارتباطات با
تحقيق ديگر در مورد فوتبال چين نشان داد كه ضعف در بخش فوتبال آماتور در همة ). 22، 11(كرده است 

ضعف مربيان در مدراس هاي پايه، ها، عدم توجه مناسب به طرح آسياويژن، عدم توجه به مسابقات ردهزمينه
 ).22(هاي فوتبال كشور چين است ترين ضعففوتبال، فقدان كميتة پزشكي در فدراسيون فوتبال، از مهم

هاي حقوقي، مديريتي، هاي عمده و اساسي در زمينهنتايج پژوهش نشان داد كه فوتبال ايران ضعف
ستقالل كافي ندارد كه در مقايسه با كشورهاي مورد المللي داشته و اتكنولوژيكي، ساختار سازماني، ارتباطات بين

 .رسدنظر ميها ضروري بههايي براي رفع اين ضعفبنابراين اتخاذ شيوه. بردسر ميبررسي، در وضعيت بدتري به

 هاي پيش روي فوتبال ايرانفرصت. 3

سازي و اريهايي همچون توجه دولت به تجهاي پژوهش نشان داد فوتبال كشورمان از فرصتيافته
-ها، افزايش توجه جهاني به فوتبال، جمعيت جوان، وجود استعدادهاي فراوان، امكان بهسازي باشگاهخصوصي

اي در كشور، هاي توسعهكارگيري نيروهاي متخصص و مجرب علوم ورزشي، توسعة فناوري در ورزش، وجود طرح
جايي بازيكنان و مربيان، حضور زنان در لمللي در جابهاهاي آن از فوتبال، ارتباطات بينتوان مالي دولت و حمايت

هايي كه مزاياي آنها كامالً ها عبارتند از موقعيتفرصت. فوتبال و نظارت دولت بر فوتبال كشور برخوردار است
در اين زمينه، فدراسيون ). 7(توانند تحقق پيدا كنند روشن است و احتماالً اگر اقدامات معيني انجام گيرد، مي

هايي مانند برگزاري مسابقات جهاني، دستيابي به درآمدهاي بيشتر، حضور در فوتبال نيوزيلند به داشتن فرصت
كنندگان و تغيير نگرش عمومي جام جهاني، حضور زنان در فوتبال، فناوري پيشرفته، افزايش تعداد مشاركت

اي اين كشور در حمايت از تيم ثبت رسانهفدراسيون فوتبال چين نيز حضور م). 22(نسبت به فوتبال اشاره دارد 
آموختگان دانشگاهي در هاي مالي دولت از آموزش، حضور متخصصان و دانشملي، وجود فناوري، حمايت

هاي مناسب پيش روي فوتبال چين مطالعات تكنيكي و فني فوتبال و مقبوليت عمومي فوتبال زنان را از فرصت
 ).25، 14(داند مي
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هايي با يكديگر هاي پيش روي فوتبال كشورهاي مورد بررسي شباهت نشان داد فرصتنتايج اين پژوهش
هاي پيش روي فوتبال ايران به نسبت محدودتر است و اين لزوم توجه و دارند، اما نكتة مهم اين است كه فرصت

البته .  استفاده كندخوبيها بههاي موجود از فرصتطلبد كه باتوجه به قوتتالش بيشتر فدراسيون فوتبال را مي
عنوان فرصت زماني به اين نكتة بسيار ظريف و تحليلي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه موارد ذكرشده به

ها به نحو احسن استفاده كنند يا اينكه با ها از فرصتهاي مربوط بتوانند باتوجه به قوتمفهوم است كه فدراسيون
ها در زمان مناسب بتواند سازمان بسا عدم استفاده از فرصتچه.  را رفع كنندهاي خودها، ضعفاستفاده از فرصت

 ).8(ها به تهديدهاي سازمان منجر شوند را به وضعيت راهبردي نامطلوب هدايت كند و فرصت

 تهديدهاي پيش روي فوتبال ايران. 4

ي در نظام جامع فوتبال كشور، هاي پژوهش نشان داد فوتبال ايران با تهديدهاي موانع حقوقي و قانونيافته
كاري و گذاري كالن بخش خصوصي در كشور، موازيها، فقدان سرمايهفقدان انسجام و همكاري الزم سازمان

گرا در نزد مسئوالن تراز دخالت سازمان تربيت بدني، تأثير مسائل سياسي و حضور افراد سياسي، ديدگاه نتيجه
فوتبال، توسعة فوتبال رقبا، بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهان، تغيير سبك اول كشور، بروز مسائل غيراخالقي در 

اي و ضعف دولت در پرداخت تسهيالت زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني، فقدان رويكرد مناسب رسانه
 .مواجه است

-ي آنها اثر ميهاطور غيرمستقيم بر فعاليتها تحت تأثير نيروهاي بيروني كالني قرار دارند كه بهسازمان

توانند مفهومي از تهديد گذارند، مانند نيروهاي اقتصادي، تكنولوژيكي، سياسي و اجتماعي كه اين نيروها مي
هايي كه بالقوه نتايج زيانباري دارند و بايد بالفاصله اقدامات الزم در مورد آنها موقعيت: تهديدها عبارتند از. باشند

در . طور فعال و پويا مقابله شودها بهلوگيري از بروز مشكل بايد با اين موقعيترو براي جاز اين). 7(صورت گيرد 
اين زمينه فدراسيون فوتبال نيوزيلند به تهديدهايي چون ظرفيت كنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه، عدم سالمت 

پايه، بيكاري در جامه، جاي توجه به فوتبال المللي بههاي بينها، توجه به رقابتمسيرهاي مالي در حوزة باشگاه
كند و فدراسيون فوتبال چين نيز از موانع شناسي و استقبال مردم از ورزش راگبي اشاره ميتغييرات جمعيت

ها از تهديدهاي توسعة فوتبال اين هاي محلي و ارتباطات ضعيف رسانهفرهنگي و اجتماعي، عدم همكاري دولت
 ).22(كند كشور ياد مي
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ويژه تأثير مسائل هاي مختلف بهژوهش فوتبال ايران با تهديدهاي اساسي در حيطهبراساس نتايج اين پ
گذاري كالن بخش خصوصي، دخالت سازمان تربيت بدني و توسعة فوتبال رقبا در سطح سياسي، فقدان سرمايه

وجود آورد و جايگاه هاي را بهاي عمدهتواند چالشهاي مقابله با آنها را پيدا نكند، ميآسيا مواجه است كه اگر راه
 .شدت تهديد شودكنوني فوتبال ايران در آسيا و جهان به

 موقعيت راهبردي فوتبال ايران چيست؟: 5سؤال 

نمرة ماتريس عوامل داخلي و خارجي حاكي از آن است كه فدراسيون فوتبال از لحاظ موقعيت راهبردي در 
ها و عدم توانايي اين ها بر قوتدليل چيرگي ضعفه بهتوان گفت كعبارت ديگر، مي قرار دارد، بهWTموقعيت 

ها و دفع تهديدهاي احتمالي، بهتر است راهبرد تدافعي اتخاذ كند تا وضعيت فدراسيون در استفاده از فرصت
و ) 12(ويژه آفريقا و به) 18(باتوجه به رشد سريع فوتبال در جهان . فوتبال كشور از وضعيت كنوني بدتر نشود

، موقعيت راهبردي فوتبال ايران براي رشد )16(بان آسيايي از جمله ژاپن، چين، استراليا و كرة جنوبي رشد رقي
گرايانه براساس وضعيت موجود نياز دارد تا از هرگونه شعارگرايي و ريزي واقعبسيار نامناسب است و به برنامه

 .اي اجتناب شودبر نظرهاي شخصي و سليقههاي مبتنيفعاليت

 

 ع و مĤخذمناب

مة مصطفي جعفري، مهزيار كاظمي، ج تر".تفكر استراتژيك و مديريت تحول"). 1384. (استيسي، رالف.1
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