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بود. روش تحقیق فوتبال ایران  ینیسرزم شیآما مضامین راهبردی نیتدوهدف این پژوهش، 
پارادایم انتقادی بود که به مطالعه حاضر از نوع مطالعات پیمایشی با رویکرد توسعه ای منطبق بر 

 72 مجموع بودند. در صاحبنظران ایرانی پژوهش، صورت میدانی انجام گردید. مشارکت کنندگان
 روش های از نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی نفر از طریق روش

 تحلیل گردآوری و ایرتبه دهی بر و ضریب دهی کمی روش های مصاحبه و و باز پرسشنامه کیفی
سرزمینی برآمده از رویکردهای تحلیل آمایش چک لیست  پژوهش، شد. ابزار استفاده داده ها

مدیریت ورزشی نفر از متخصصان  12آن مورد تایید که روایی صوری و محتوایی  فوتبال ایران بود
 این تهدیدهای فرصت ها و ضعف ها، قوت ها، که شد خواسته پاسخ دهندگان از قرار گرفت.

 به مدل ارائه (GIS)جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده کنند، ضمن اینکه با فهرست ورزش را
 Arcنرم افزار  محیط در به دست آمده گرفت و بخشی از اطالعات انجام تحلیلی -توصیفی روش
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– GIS  غیرمتوازنی از شد. نتیجه کلی مطالعات آمایش فوتبال نشان داد که توزیع  بررسی و تحلیل
اماکن و فضاهای فوتبالی در پهنه ایران وجود دارد و با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی، 

 رویکرد راهبرد های فوتبال ایران از نوع  راهبردهای رقابتی می باشد.
 

  .آمایش سرزمین، برنامه، فوتبال و راهبردی واژگان کلیدی:
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  مقدمه
در هزاره سوم، سازمان های ورزشی برای بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به سازمانی 
راهبرد محور تبدیل شدند، چرا که تفکر راهبردی، در جستجوی چرخه های زاینده و پاینده برای 

 عنوان به را راهبردی (. اندیشمندان حوزه مدیریت، مدیریت1332سازمان است )لشکر بلوکی، 
 پیچیده محیط در پایدار رقابتی مزیت و ارزش ایجاد منظور به سازمان ها برای حیاتی و مهم عاملی

(. فرایند هوشمندی راهبردی، با تحلیل اطالعات داخلی و 2224، 1اند )مونتس کرده لحاظ امروزی
نماید. از مستیم را در ابعاد مختلف پیگیری میمحیطی سازمان، فعالیت های رقبای مستقیم و غیر

های درونی و بیرونی سازمان و تفسیر مستمر اطالعات دریافتی از محیط، رو، تحلیل محیط این
تأثیر به سزایی در تصمیمات آتی مدیران برای موفقیت بیشتر سازمان خواهد داشت )روچ و 

(. جهان در شرایط متغیری از فرآیندها قرار دارد. در این بین، سازمان ها به شدت 2221، 2سانتی
مان ها نیازمندند فرآیندها و ز تغییرات شتابناک قرن حاضر قرار دارند. بدین منظور سازمتأثر ا
ها را به منظور ایفای نقش معنادار در محیط مورد بررسی قرار دهند و فرآیندهای عملیاتی را روش

و و ساندرا  دهی کنند )جانکوارتها سازمانها و مطلوبیتها، ارزشبه منظور دستیابی به رسالت
آمیزی تعامل (. امروزه سازمان های پاسخگو با شرایط محیط بیرونی به طور موفقیت2217، 3مارک

برقرار می کنند و سازمان را به طور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی خود هدایت 
(. از این رو، سازمان ها برای بقا و رشد خود در این محیط 2216نمایند )نظری و همکاران، می

خروج از محوری می باشند و برای هبرد رقابتی و ناپایدار عصر امروزی، ناگزیر از پذیرش را متغیر
در دنیای امروز، یکی از  (.2226، 4باید به فرآیند مدیریت راهبردی تکیه زنند )هربیناک این چالش

مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت واقعی کشورها ورزش شناخته می شود )ای اس 
. ارتباط ورزش با پدیده های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حکایت از (1،2213سی

(. از سوی دیگر، 2211و همکاران،  6اهمیت این پدیده در برنامه توسعه ملی کشورها دارد )اسپایج
فوتبال محبوب ترین و بیش از هر ورزش دیگری درآمدزاست. تورنمنت های مهم فوتبال سود 

 توسعه و رشد باعث صنعت باشگاه داری و از طریق برگزاری لیگ ها وزیادی تولید می کنند 
(. در صنعت فوتبال مسئله اصلی تنها برنده شدن 2213، 7می شوند)کندی کالن در سطح اقتصادی

در مسابقات نیست، بلکه مسئله کسب درآمد و پول است؛ چرا که کسب یک سرمایه گذار 
اهمیت زیادی برخوردار است. باشگاه های مدرن و قدرتمند و یا جذب یک حامی مالی قوی از 

جدید، حقوق پخش رسانه ای، موفقیت فنی تیم، کسب عناوین قهرمانی در لیگ ها و تجارت 
محصوالت ورزشی و غیر ورزشی صنعت فوتبال را تبدیل به صنعتی جذاب نموده است 

د به طور ویژه به مدیریت (. حرفه ای شدن در فوتبال شرایطی را ایجاد نموده که بای1،2211)سنر
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آن پرداخت. مدیریت فوتبال حرفه ای امروز نیازمند به کارگیری برنامه ریزی راهبردی، مدیریت 
( 2213همکاران ) و2(. کارتاکولیس1،2216منابع انسانی و مدیریت مؤثر مالی است )دیمیترپُلوس

موفقیت توسعه و عملکرد  راهبردی و اهداف بلند مدت شرط برنامه ریزی بیان داشتند که تنظیم
 مناسب بلند مدت در  باشگاه های فوتبال می باشد. 

، توسعه مناطق و روابط متقابل درونی و بیرونی آنها، استفاده 3هدف از مطالعات آمایش سرزمینی
معقول از منابع، توزیع عادالنه ثروت و درآمدها، توسعه متعادل و ایجاد خدمات و تسهیالت 

(. آمایش سرزمین به لحاظ 1317احسانی و همکاران، با نیازهای جامعه است )ی متناسب اجتماع
مفهوم، ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه 

آمایش ســرزمین از تنظیم (، لذا 1311علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی است )محمودی، 
های انســانی در سرزمین، برای استفاده مناســب و  و فعالیت ، ســرزمینروابط بین انســان

زمان  امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت اجتماع در طول پایدار از کلیه
را  مینزسر مایشآاز این رو، . (1332)نوروزی و همکاران،  باشد ها می برای همه نســل

جانبه  همه توسعه وکلی  یاـه تـسیاس بـقالدر  حیاتی یضاف اوارسزو  هماهنگ هیندمازسا
هایی که از اطالعات حاصل از  از جملـه اسـتفاده (.2211، 4زرگان و موست)د ـنا تهـنسدا

 تـوان به عمل آورد، ارائه نقشـه آمایش براسـاس شـرایط اقتصادی های آمایش سـرزمین میطرح
 (. 1332)حسینی و همکاران،  مناطق مختلف می باشد اجتماعی و

( اذعان دارند در جهان پرشتاب امروز، توسعه مردم، ورزش و محیط از طریق 2214)1کنلی و توهی
بوم شناختی اجتماعی صورت پذیرد. از این رو، بسیاری از سازمان های ورزشی کشورهای 

موفقیت های خوبی مختلف بر حسب ماموریت خود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجرای آن به 
دست یافتند. با حاکمیت چنین تفکری، برخی از سازمان های ورزشی برای توفیق در ماموریت 
خود راهبرد سازمانی خود را تدوین نمودند. در واقع، راه برون رفت از دایره توسعه نیافتگی، 

سازمان های  (. با چنین اندیشه ای 1337برنامه ای عملکردن حوزه ورزش است)نظری و مختاری ، 
اف، به دنبال حضوری موفق در ورزشی عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردی و چشم انداز شف

های ملی و بین المللی هستند و امیدوارند با اجرای این راهبردها به اهداف تعیین شده با عرصه
(. ساالنه بخش چشمگیری از 1331حداقل انرژی و منابع دست یابند )گوهر رستمی و همکاران،

منابع در ورزش صرف می شود، اما باید اذعان کرد که متأسفانه اولویت بندی مشخصی برای 
در ورزش کشور وجود ندارد. با توجه به اهمیت برنامه ریزی راهبردی در توسعه توزیع منابع 

مهم در کشور بیش از پیش آشکار مقوله های مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به این 
شود. بدون شک، یکی از دالیل عدم توسعه کشور در عرصه ورزش، کم توجهی مسئوالن به می

( 2221) 6هیلتون و گرین (.1333ردن است )نظری و همکاران، این مقوله مهم و سلیقه ای عملک
توسعه ورزش را همان سیاست های ورزشی تعریف کرده اند، در صورتی که برخی دیگر از 
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محققان این مفهوم را مشتمل بر ساختارها، سیستم ها، فرصت ها و فرایندهایی می دانند که افراد 
ات خاصی در ورزش شرکت کنند و عملکرد خود را تا جامعه را قادر می سازد در گروه ها و طبق

زش کنشی است که سبب افزایش ور(. 1336سطح دلخواه ارتقا دهند )نظری و همکاران ،
 بدنی می شود و اهداف یا ذهنی های موقعیت بهبود هدف با های بدنی در کنشگر اجتماعیمهارت

اولین بعد اهمیت ورزش برای قدرت ها، . (1337نماید)نظری و مختاری، یز دنبال  میاقتصادی را ن
کنترل بدنی جامعه به مثابه پایه کنترل عمومی سیاسی است. بعد دیگر برای دولت ها به ویژه 

است  ورزشی رفتارهای تعمیم های رفاه و مدرن، کاهش هزینه های اقتصادی جامعه از خاللدولت
 (. 1336)نظری و قوامی، 

 مهمترین از یکی مکانی امکانات در کنار توجه به موقعیتبی شک، تراکم جمعیت و تجمع 
 و ورزشی اماکن در مورد موجود پژوهش های است. ورزشی مکان هر برای برنامه ریزی مالحظات

 ورزشی متمرکز مکان ساخت به مربوط نامحسوس منافع و اقتصادی آثار مالی، مسائل تفریحی بر
 هسته فرهنگی، منافع و غیرملموس و ملموس اقتصادی تأثیرات چون فراگیری مباحث شده است.

 1بوده است)برونسون اخیر سال های در آن پیشرفت دوره در ورزشی اماکن زمینه در اصلی پژوهش
 مانند تفریحی  ورزشی مراکز به کم درآمد، افراد از زیادی تعداد طرف دیگر، (. از2221و همکارن،
موانع سد راه  از یکی ندارند. همچنین هزینه دسترسی زمین های ورزشی ورزشی و سالن های

(. 1333می باشد )حسینی و همکاران،  فعالیت های ورزشی درآمد در کم مناطق ساکنان شرکت
 ساماندهی و آن از بهینه استفاده و فضاهای ورزشی به عادالنه دسترسی باید توجه داشت امروزه

(. آنچه 2227آید )رحیمی،می یدار به حسابپا توسعه اساسی مؤلفه های از مکان های ورزشی
 آوردن برنامه های راهبردی در حوزه ورزش مستلزم فراهم مطلوب اجرای و مدیریت مسلم است
بهره برداری  و توسعه و ایجاد شرایط، این مهمترین جمله از است. امکانات و شرایط مجموعه از

به  افراد آسان دسترسی برای الزم تسهیالت آوردن فراهم و ورزشی تأسیسات و اماکن از مطلوب
است، ضمن  ورزشی فضاهای بهینه مکان تعیین مهم ارکان از یکی موضوع فضاهاست. این این

 مستقیم عملکردی تأثیر کارایی و مطلوب الگوی بخش در سطح در ورزشی فضاهای اینکه پراکنش
  (.1332خواهد داشت)حسینی و همکاران، 

که در ساختن مهارت ها، دانش و منابع محلی مؤثر است و همبستگی ورزش ثابت کرده است 
اجتماعی را افزایش می دهد، ساختارها و ساز و کارهای گفتمان جامعه را تسهیل می بخشد، 

برون  (. راه1337توسعه راهبردی می کند و مشارکت مدنی را تشویق می کند )نظری و لطیفی، 
(. با 1313حوزه ورزش باید دانست)قالیباف،  کردن عمل ایمهبرنا را دایره توسعه نیافتگی از رفت

های  ورزشی عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردی و چشم انداز شفاف، به چنین اندیشه ای سازمان
دنبال حضوری موفق در عرصه های ملی و بین المللی هستند و امیدوارند با اجرای این راهبردها 

 ایجاد و (. برنامه ریزی2،2223یابند)کرمادیسل انرژی و منابع دست شده، با حداقبه اهداف تعیین 
 از است. بنابراین جمعیت تراکم از خاصی درجه نیازمند ورزشی نهادهای و تجهیزات تأسیسات،

د آسانتر خواه آنها از استفاده و خدمات ارائه بیشتر، جمعیت تراکم با مکان هایی در دسترسی، نظر
 در باید ورزشی فضاهای که است اهمیت حائز (. این نکته1331سهرابی، بود)نظری، یغمایی و 
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 کنونی، استقرار مشکالت مهمترین از یکی بتوانند استفاده کنند. همگان که شوند ساخته مکان هایی
 آنها به دسترسی عدم علت به جامعه افراد از بسیاری است؛ به طوری که ورزشی فضاهای نامناسب

 و برنامه ریزی به آنها حل و کنند استفاده مطلوب به صورت ورزشیمکان های  از نمی توانند
(. 1336دارد)نظری و همکاران،  نیاز ورزشی ساماندهی فضاهای و مکان یابی زمینه در مدیریت

شدت در حال رشد و ی دهد که صنعت فوتبال در جهان به آمار رسمی جدید در ورزش نشان م
را در این زمینه نشان می دهد، چرا که  در حوزه مالی با سودآوری  توسعه است و عملکرد پایداری

یکی دیگر از مؤسسات بزرگ  1(. مؤسسه کی پی ام جی2217زیادی مواجه گردیده است )دیلویت،
مالک خود را در ارزش گذاری باشگاه ها به پنج بخش  2217جهانی حسابرسی در گزارش سال 

حبوبیت)عمومی و پیگیری در شبکه های اجتماعی(، شامل سودآوری و بهره وری عملیاتی، م
های وق پخش رسانه ای و مالکیت باشگاهپتانسیل موفقیت ورزشی در سطح ملی و بین المللی، حق

اتفاق  1311(. حرفه ای شدن فوتبال ایران در سال 2217، 1اختصاصی تقسیم نمود )کی پی ام جی
امه فدراسیون فوتبال کشورمان پس از تعلیق افتاد است. اما با وجود بروز شدن اجباری اساسن

، به گواه آمار و AFCو علی رغم الزامات چندگانه و چند باره  FIFAعضویت آن از سوی 
مطالعات صورت گرفته هنوز صنعت فوتبال ایران عملکرد و توسعه پایدار را تجربه ننموده است و 

 زمان لیگ و باشگاه ها را آزارساهاست که فدراسیون فوتبال،  مالی سالاقتصادی و مشکالت 
 . از این رو، فوتبالکه کنفدراسیون فوتبال آسیا تهدید کرده است هدهد و کار را به جایی رساندمی
 ورزشی رشته این در اقتصاد چرخ و نیست مطرح درآمدزا و سودآور صنعت یک عنوان ایران به در

 (.2216و همکاران، کند)ترابی  می حرکت کُندی به فوتبال در کشورهای مطرح سایر برخالف
 اتفاق این دالیل ترین از مهم دولت به کشور فوتبال های باشگاه شدید وابستگی و مالی منابع کمبود
 از که ساخته است ده زیان و بر هزینه هایی مجموعه آنها از دولت، بودجه به ها باشگاه تکیه است.

سال  یک پایان در مثبت مالی ترازنامه یک ارائه توان دولتی های کمک وجود با حتی اقتصادی نظر
 ندارند.  را ورزشی

 هاورزش ریسا انیرا در م یا ژهیو گاهی، جافوتبالدر حوزه  یعملکرد یبه لحاظ شاخص ها ایران
هر چند نتیجه کلی مطالعات آمایش بخش ورزش ایران نشان از این به خود اختصاص داده است. 

درصد می باشد. در بخش سخت افزاری  12ورزشکار به کل جمعیت زیر دارد که سرانه  نسبت 
متر مربع می باشد، ضمن اینکه توزیع غیرمتوازنی از  72/2نیز وضعیت کلی ورزش کشور حدود  

از  یکیفوتبال به عنوان  اماکن و فضاهای ورزشی در پهنه کشور وجود دارد. در این میان،
را در  ییسهم بسزا باشد کهاقتصادی، سیاسی و فرهنگی می ی،تاثیرگذار اجتماع یورزش یهارشته

مفرح و لذت بخش است که  یبر عهده دارد. فوتبال رشته ورزش ایرانورزش  یکنون گاهیکسب جا
 ننده،العاده سرگرم کفوق یاز زن و مرد را به خود جلب کرده است. فوتبال ورزش یادیطرفداران ز

 جادیاندک ا یهانهیکه با هز یروز است. ورزش طیمرفه و آگاه به شرا ،یسالم، جذاب، در حال ترق
نه تنها  فوتبالاست.  یو ورزش همگان یتوسعه ا یبرنامه ها یآل برا دهیو ا شود یم یو باز

یکی از ورزش های  انعنوه بلکه از آن ب ،ورزش محبوب همه افراد جامعه در سراسر دنیاست
های مختلف در سال های در بخش  ایران اد می شود. فوتبالسطح باال در رقابت های ورزشی ی

ولی باید اذعان به خود اختصاص داده است.  و آسیا را در سطح کشور یا ژهیو گاهی، جاگذشته

                                                           

1.  KPMG   
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فوتبال در  یکنون گاهیجا کسبدر  یی، سهم بسزاها از استان یتنها تعداد کم نکهیبا توجه به انمود 
 نیتدو قیورزش از طر نیتوسعه ا یارائه راهبردها پژوهش حاضرلذا هدف از سطح کشور دارند، 

 باشد. یدر سطح ایران م ینیسرزم شیآما کردیبا رو یبرنامه راهبرد
 

 روش شناسی پژوهش
روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع مطالعات پیمایشی با رویکرد توسعه ای منطبق بر پارادایم 

 هدف لحاظ پژوهش حاضر بهد. از این رو، گردیانتقادی می باشد که به صورت مبدانی انجام 
 کمی و کیفی روش های از ترکیبی از و است توصیفی داده ها گردآوری نحوه لحاظ به و کاربردی

 ها به منظور دستیابی به منظرهای راهبردی فوتبال ایران داده تحلیلو  تجزیه و گردآوری برای
گان فوتبال ایران شامل مدیران و خبر صاحبنظران و پژوهش، مشارکت کنندگانشد.  استفاده

نمونه گیری  نفر از طریق روش 72 مجموع کارشناسان برجسته این رشته ورزشی بودند. در
 کیفی و کمی شامل مصاحبه و روش های از هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی

نفر  12یی آن را و محتوا گردید. روایی صوری استفاده داده ها تحلیل گردآوری و برای چک لیست
 (GIS)جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده مدیریت ورزش تایید نمودند. بااز متخصصان حوزه 

 محیط در به دست آمده گرفت و بخشی از اطالعات انجام تحلیلی -توصیفی روش به مدل ارائه
العات در قالب که اط بود صورت این به داده ها تحلیل شد. فرایند تحلیل  Arc – GISافزار نرم
هایی در اختیار کمیته راهبردی تدوین برنامه راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش ورزش که فرم

شامل صاحبنظران خبره این رشته در سطح کشور بودند، قرار گرفت و آنان بر اساس قضاوت های 
افزاری و مغز افزاری شهودی شرایط ورزش فوتبال در شاخصه های مختلف سخت افزاری، نرم 

که برای  -تشریح نمودند. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش استقرایی منطقی
تحلیل یافته ضمن توجه به داده های کمی از قضاوت های شهودی خبرگان که از دانش و تجریه 

ه در بخش کمی به منظور مفهوم سازی استفاده شد. اطالعات جمع آوری شد -آنها نشات می گیرد
 ( استفاده شد. بهQSPM)1ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامهبرای اولویت بندی راهبردهای از 

بندی اماکن و فضاهای ورزشی و توزیع پراکنش منابع انسانی و اماکن و فضاهای  پهنه منظور
 تحلیل گردید.  Arc GISاز طریق نرم افزار جمع آوری شده فوتبال، داده های

 

 های پژوهشیافته 
 : وضعیت دموگرافیک مشارکت کنندگان8جدول 

 درصد تعداد نفر وضعیت تحصیلی
 12 3 دیپلم و فوق دیپلم

 41 31 کارشناسی
 42 21 کارشناسی ارشد

 3 2 دکتری
---- 72 122 
 1/61 41 آقایان

 1/31 22 خانم ها
                                                           

1. Quantitative Strategic Planning Matrix  
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کننده در پژوهش بدین افراد مشارکت وضعیت مدرک تحصیلی ، 1بر اساس یافته های جدول 
درصد دارای بیشترین فراوانی و دکتری با حدود  41با حدود مدرک تحصیلی کارشناسی  شرح بود:

 32درصد مشارکت کنندگان را آقایان و حدود  61حدود   درصد کمترین فراوانی را داشتند. 3
 درصد را خانم ها تشکیل می دادند.

 

 ل ایران نتایج فاز تئوریک برنامه راهبردی فوتبا
 بیانیه ماموریت

فدراسیون فوتبال ایران بر آن است تا با بهره گیری از مدیریت راهبردی و استفاده بهینه از منابع و  
امکانات، در توسعه بعد همگانی و قهرمانی فوتبال ایران نقش آفرینی نماید و از طریق ساماندهی 

یک سو موجبات ارتقای سالمت و رویدادهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی در سطح ایران، از 
نشاط اجتماعی و از سوی دیگر، بستری مناسب جهت شکوفایی استعدادها و پرورش نخبگان و 

 ارتقای جایگاه فوتبال ایران به قدرت برتر آسیا را فراهم آورد.
 بیانیه چشم انداز

با توسعه متوازن زیرساخت های سخت افزاری، استفاده مناسب از تخصص منابع انسان افزاری و  
ارتقای سطح بهره وری فرایندهای نرم افزاری فوتبال ایران با گسترش فعالیت در بعد همگانی، بر 

ین از طریق کشف استعدادها و ارتقای سطح سالمت و نشاط اجتماعی تأکید دارد و همچن
 1424ری زمینه حضور قهرمانان در سطح ملی و بین المللی را فراهم می نماید و در سال پرونخبه

 قدرت برتر فوتبال آسیا می گردد.
  

 نتایج فاز استنباطی برنامه راهبردی فوتبال ایران
 QSPMهای کالن بر اساس ماتریس : اولویت بندی نهایی راهبرد5جدول 

 عنوان استراتژی نمره اولویت
 توسعه ورزش فوتبال با رویکرد آمایش سرزمینی در پهنه ایران 32/2 اول

 کسب کرسی های بین المللی فوتبالی 11/2 دوم

 توسعه برنامه های استعداد یابی و نخبه پروری در فوتبال 74/2 سوم

 جلب نظر سرمایه گذاران خصوصی در فوتبال 67/2 چهارم

 زیرساخت های فوتبالی متناسب با تراکنش جمعیتتوسعه متوازن و عادالنه  63/2 پنجم

 

، راهبردهای اولویت دار فوتبال ایران برای توسعه فوتبال پیشنهاد شده است. مهمترین 2در جدول 
آمایش سرزمینی در پهنه  و اولیت دارترین راهبرد پیشنهاد شده، توسعه ورزش فوتبال با رویکرد

ه آمایش سرزمین فوتبال ایران است. چهار راهبرد بعدی باشد که منطبق بر رویکرد توسعایران می
برنامه های استعداد یابی و  شامل راهبردهای کسب کرسی های بین المللی فوتبالی، توسعه

پروری در فوتبال، جلب نظر سرمایه گذاران خصوصی در فوتبال و توسعه متوازن و عادالنه نخبه
جمعیت هم باید به عنوان مهمترین راهبرد های فوتبال زیرساخت های فوتبالی متناسب با تراکنش 

 ایران مدنظر مدیران قرار گیرند.
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 نقشه های آمایشی فوتبال ایران

 
 موجود تعداد اماکن فوتبال: 8نقشه 

 

مربوط به مکان مشخص گردید که بیشترین تعداد موجود  آمار تعداد اماکن فوتبالبا مطالعه نقشه 
پس از آن، استان های فارس و خوزستان قرار دارند. استان های  خراسان و می باشد تهران استان 

شمالی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، زنجان، قم، مرکزی، کردستان و چهارمحال و 
 بختیاری کمترین تعداد اماکن فوتبال را دارا می باشند.

 
 : نقشه طیفی اماکن فوتبالی در پراکنش ایران 5نقشه 

 
در هر فرآیند در پنج طبقه  مطالعه و بررسی نقشه های طیفی، تعداد یا درصد فعالیتدر 

بندی می شود که هر کدام از این طبقات با رنگ مخصوص خود شناخته می شوند و هر یک تقسیم
از رنگ ها بیانگر طبقه ای خاص است. رنگ قرمز)طبقه خیلی ضعیف(، رنگ نارنجی )طبقه 

متوسط(، رنگ آبی )طبقه خوب( و رنگ سبز )طبقه خیلی خوب( را ضعیف(، رنگ زرد )طبقه 
اماکن فوتبال، تهران با رنگ سبز در طبقه خیلی خوب، فارس و  یدر نقشه طیف دهد.می نشان

در طبقه  زردبا رنگ خوزستان با رنگ آبی در طبقه خوب، کرمان، خراسان رضوی و مازندران 
ها نگ نارنجی و پس از آن بقیه استانر طبقه ضعیف با رهایی مثل هرمزگان و یزد دمتوسط، استان
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 گفتنی .ر دارندقرابا رنگ قرمز خیلی ضعیف مثل خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در طبقه 
در طبقه  ، 41تا  21در طبقه ضعیف از  ، 22ا ت 3از در طبقه خیلی ضعیف اماکن تعداد  کهاست 

 .می باشد به باال 11و در طبقه خیلی خوب از  14تا  63در طبقه خوب از  ، 62تا  42متوسط از 

 
 نقشه پراکنش درصد بازیکنان فوتبال استان ها : 8نقشه 

 

تعداد بازیکنان فوتبال سازمان یافته مشخص گردید بیشترین تعداد پراکنش درصد با مطالعه نقشه 
در ساکن  با توجه به تعداد جمعیت که باشدن یافته مربوط به استان تهران میبازیکنان فوتبال سازما

راکنش تعداد پ درصد که دقیق تر نشان داداما بررسی های  است؛این موضوع طبیعی ، استان تهران
درصد کل جمعیت این استان 2از  کمتر تهرانبازیکنان فوتبال با توجه به شمار جمعیت در 

ی سیستان و بلوچستان، خراسان باشد. گفتنی است پراکنش درصد بازیکنان فوتبال در استان هامی
شمالی، آذربایجان غربی و یزد کمتر از یک درصد جمعیت این استان ها و در استان بوشهر باالتر 

 باشد.هشت درصد کل جمعیت این استان می از

 
 : نقشه طیفی پراکنش نسبت بازیکنان فوتبال به کل جمعیت استان ها0نقشه 
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تعداد یا درصد فعالیت در هر فرآیند در پنج طبقه تقسیم  در مطالعه و بررسی نقشه های طیفی،
بندی می شود که هر کدام از این طبقات با رنگ مخصوص خود شناخته می شوند و هر یک از 

پراکنش درصد بازیکنان فوتبال به کل جمعیت  یرنگ ها بیانگر طبقه ای خاص است. در نقشه طیف
طبقه خیلی خوب، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد با  استان در کشور، استان بوشهر با رنگ سبز در

رنگ زرد در طبقه متوسط، هرمزگان، اصفهان، مازندران، سمنان، قم، البرز، قزوین، گیالن، زنجان، 
اردبیل، همدان، کرمانشاه و ایالم با رنگ نارنجی در طبقه ضعیف و پس از آن بقیه استان ها مثل 

ر قرابا رنگ قرمز خیلی ضعیف ن، تهران و  یزد در طبقه خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستا
در طبقه ضعیف  ، 71/1ا ت 43/2درصد پراکنش ازدر طبقه خیلی ضعیف که است  گفتنی گیرند.می
و در طبقه  27/6تا  21/1در طبقه خوب از   ، 22/1تا  31/3در طبقه متوسط از  ، 32/3تا  72/1 از

 .دمی باش به باال  71/6خیلی خوب از  

 
 نقشه طیفی مربیان مرد و زن فعال در فوتبال: 2نقشه 

 

، تهران در طبقه خوب، البرز در در طبقه خیلی خوب تعداد مربیان مرد، خوزستاندر نقشه طیف 
خیلی ضعیف پس از آن بقیه استان ها در طبقه  طبقه متوسط، فارس و مازندران در طبقه ضعیف و

در طبقه  ،1112ا ت 12مربی مرد از است در طبقه خیلی ضعیف تعداد  گفتنی می گیرند.  قرار
و 4442تا  3331در طبقه خوب از ،  3332تا  2221در طبقه متوسط از ، 2222تا  1111ضعیف از 

 . می باشد به باال 4441در طبقه خیلی خوب از 
 

 بحث و نتیجه گیری
بر اساس نظر شورای راهبردی تدوین برنامه راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمینی، 
توسعه کمی و کیفی فوتبال در پهنه جغرافیایی ایران به عنوان ماموریت فدراسیون فوتبال ایران در 

خبرگان نظر گرفته شده است. در مرحله تئوریک تدوین برنامه راهبردی فوتبال ایران بر اساس نظر 
در بیانیه ماموریت متولی فوتبال کشور فدراسیون فوتبال ایران آمده است.  فدراسیون بر آن است تا 
با بهره گیری از مدیریت راهبردی و استفاده بهینه از منابع و امکانات، در توسعه بعد همگانی و 

ریحی، فرهنگی و قهرمانی فوتبال ایران نقش آفرینی نماید و از طریق ساماندهی رویدادهای تف
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ورزشی در سطح ایران، از یک سو موجبات ارتقای سالمت و نشاط اجتماعی و از سوی دیگر، 
بستری مناسب جهت شکوفایی استعدادها و پرورش نخبگان و ارتقای جایگاه فوتبال ایران به 

اهبردی با قدرت برتر آسیا را فراهم آورد. برای تعالی برند فوتبال ایران، شعار راهبردی برنامه ر
رویکرد آمایش سرزمینی شعار نشاط اجتماعی با فوتبال ایرانی، خط مشی تعامل هم افزا و سازنده 
با دیگر سازمان ها و نهادها در جهت توسعه فوتبال و در نهایت ارزش های محوری اشاعه فرهنگ 

ال، تقویت اسالمی ایرانی در گستره ورزش فوتبال، احترام به پیشکسوتان و نخبگان ورزش فوتب
 روحیه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در تمام ارکان فوتبال مد نظر قرار دارد. 

اماکن فوتبالی، تهران در طبقه خیلی در در تحلیل نقشه های آمایشی وضعیت موجود فوتبال ایران 
 متوسط،در طبقه خوب، فارس و خوزستان در طبقه خوب و کرمان، خراسان رضوی و مازندران 

یی مثل هرمزگان و یزد در طبقه ضعیف و پس از آن بقیه استان ها مثل خراسان جنوبی و استان ها
موجود  با توجه به تعداد اماکن فوتبال می گیرند.ر خیلی ضعیف قراسیستان و بلوچستان در طبقه 

. با توجه به تراکم جمعیتی می باشدتهران مربوط به استان مکان مشخص گردید که بیشترین تعداد 
ستان تهران و عالقمندان زیادی که در این استان پر جمعیت وجود دارد، نیاز به اماکن فوتبالی در ا

بیشتر دور از انتظار نیست. منتهی نکته حائز اهمیت این است که هر چند تهران از نظر تعداد اماکن 
توجه در وضعیت مناسبی قرار دارد، ولی وقتی نسبت ورزشکار به جمعیت را تحلیل می کنیم،  م

 خواهیم شد که وضعیت تهران در وضعیت ضعیف قرار داد.
تهران، فارس و خوزستان دارای بیشترین تعداد با بررسی های صورت پذیرفته مشخص گردید که 

مکان فوتبال می باشند که به لحاظ فوتبال خیز بودن این دو استان، وجود این تعداد از اماکن 
الی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، زنجان، قم، منطقی می باشد. استان های خراسان شم

مرکزی، کردستان و چهارمحال و بختیاری کمترین تعداد اماکن فوتبال را دارا می باشند که مدیران 
عرصه ورزش فوتبال باید با رایزنی بتوانند زیر ساخت های مناسب فوتبالی را برای عموم 

تنی است که وضعیت سرانه سخت افزاری ایران بر اساس عالقمندان این استان ها فراهم آورند. گف
متر مربع می باشد که بر اساس برنامه های تکلیفی باال سری مثل  72/2مطالعات انجام شده حدود 

(. از این رو 2216متر مربع در نظرگرفته شود)نظری و همکاران،  2/1برنامه توسعه پنجم باید 
فوتبال نیز همانند بقیه رشته ها ار وضعیت متوسطی نتیجه گیری می شود که وضعبت زیر ساخت 

 قرار دارد.
که علیرغم اینتعداد بازیکنان فوتبال سازمان یافته مشخص گردید پراکنش درصد با مطالعه نقشه 

با توجه به تعداد  -بیشترین تعداد بازیکنان فوتبال سازمان یافته مربوط به استان تهران می باشد
راکنش تعداد بازیکنان پ درصداما  -تهران این موضوع طبیعی می باشددر استان ساکن  جمعیت

درصد کل جمعیت این استان است. گفتنی  2کمتر از  تهرانفوتبال با توجه به تعداد جمعیت در 
است که پراکنش درصد بازیکنان فوتبال در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، 

یک درصد جحعیت این استان ها و در استان بوشهر باالتر از هشت آذربایجان غربی و یزد کمتر از 
استان  31درصد کل جمعیت این استان می باشد که از این حیث بوشهر بهترین وضعیت را در بین 

ایران دارد و نشان از این دارد که مردم این استان عالقمندی وافری به فوتبال دارند و به شرط 
د بر اساس فرایندهای استعدادیابی و نخبه پروری از این مدیریت درست و منطقی استعدا

پراکنش درصد بازیکنان فوتبال به  یدر نقشه طیفعالقمندی می توان نتیجه مطلوبی به دست آورد.. 
کل جمعیت استان در کشور استان بوشهر در طبقه خیلی خوب، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد 
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زندران، سمنان، قم، البرز، قزوین، گیالن، زنجان، اردبیل، در طبقه متوسط، هرمزگان، اصفهان، ما
همدان، کرمانشاه و ایالم در طبقه ضعیف و پس از آن بقیه استان ها مثل خراسان جنوبی و سیستان 

 می گیرند.رخیلی ضعیف قراو بلوچستان، تهران و یزد در طبقه 
ازندران و گیالن در وضعیت ضعیف در این طبقه بندی، قرار گرفتن استان هایی از قبیل اصفهان، م

و مهمتر از همه تهران در وضعیت خیلی ضعیف نشان گر آن است که که فوتبال نیز از قاعده کلی 
نسبت ورزشکار به کل جمعیت مستثنی نیست و بازیکنان فوتبال هم مثل بقیه ورزش ها حجم 

ص داده اند. گفتنی است بسیار کمی از کل جامعه ای که به ورزش می پردازند را به خود اختصا
وضعیت سرانه نسبت ورزشکار به کل جمعیت در کشور بر اساس مطالعات انجام شده عددی 

 (.2216درصد را نشان می دهد)نظری و همکاران،  12کمتر از 
به طور کلی می توان اذعان نمود وضعیت موجود آمایش سرزمینی فوتبال در ایران در وضعیت 

زاری، استفاده بهینه از زیر ا توزیع متوازن زیر ساخت های سخت افایده آل قرار نگرفته و ب
های انسان افزاری و ارتقای سطح کمی و کیفی زیر ساخت های نرم افزاری می توان به ساخت

سمت وضعیت مطلوب حرکت نماید. رویکرد راهبردی، فوتبال ایران را در موقیعت رقابتی نسبت 
رهای بلوک شرق آسیا نشان می دهد که راهبردهای موثر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشو

بر ارتقای محیط درون زای فوتبال در کنار راهبردهای برون زا موجبات ارتقای سطح فوتبال ایران 
را فراهم خواهد نمود. این امر حاکی از این است که در محیط بیرون رقبای جدی پیش روی 

ز رشته وجود دارند و باید با استفاده حداکثری ا فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی این
های محیط درون تهدیدهای محیط بیرونی را کنار زد و از فرصت ها نهایت استفاده را برد. قوت

بررسی روند تحوالت بخش ورزش و پیش بینی وضعیت آن در آینده فوتبال نشان می دهد که این 
نسبتأ مناسبی قرار ندارد. حرفه ای در وضعیت  ورزش در حال حاضر در ایران به لحاظ قهرمانی و

های ورزشی فعال در سطح کشور با هزینه محدود در رشته پر مخاطب  فوتبال در این باشگاه
اوضاع اقتصادی نمی توانند نقش بسیار مهمی در توسعه این رشته داشته باشند. مشکالت مالی 

دولتی اندکی از رونق ورزش حرفه ای در  سال های اخیر و تغییرات در قوانین بودجه دستگاه های
کشور کاسته که البته در این میان نقش صنایع خصوصی در ورزش حرفه ای باعث کم شدن اثر 
این تغییرات شده است. آنچه مسلم است ظرفیت های ورزش فوتبال در ایران قابلیت رفع بسیاری 

می تواند بخش عمده ای از نیازهای از کاستی ها را داراست که مدیریت یکپارچه از این امکانات 
مردم را در زمان حال پاسخگو باشد. بی تردید،  تهیه برنامه ای مدون برای استفاده از ظرفیت های 

 کند. یفا میصنایع در توسعه اماکن فوتبالی نقش بسیار مهمی را ا
است که توزیع  نتیجه کلی از مطالعات آمایش ورزش فوتبال ایران با رویکرد راهبردی حاکی از آن

غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی در پهنه کشور وجود دارد، ضمن اینکه براساس مطالعات 
صورت گرفته با نگاه جنسیتی به فضاهای ورزشی نیز این توزیع غیرمتوازن مشاهده می گردد. 

ی سخت توجه یکسان فارغ از نگاه جنسیتی به ورزشکاران خانم و آقا جهت ایجاد زیر ساخت ها
افزاری، ضمن رعایت ارزش های ایرانی اسالمی می تواند زمینه بستر سازی الزم جهت ایجاد این 
نگاه متوازن را فراهم آورد. همچنین طراحی فضاهای محرم سازی شده یا بازآفرینی فضاهای ویژه 

و  خانم ها می تواند راهکار دیگری باشد. در بخش نرم افزاری حوزه ورزش اعم از فرایندها
فعالیت های ورزشی شامل فعالیت های آموزشی، میزبانی و قهرمانی باید چابک سازی گردد. 
جهت متوازن ساختن توزیع منابع در پهنه کشور، ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری 
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چه بهتر فعالیت های ورزشی توازن در عوامل آمایشی ورزش فوتبال ایران، هم افزایی هر 
ارگان های دولتی، غیردولتی و بخش خصوص و در نهایت تمرکز برای موفقیت هر ها و سازمان

چه بیشتر این ورزش ضروی است. بر اساس تحلیل یافته های پژوهش حاضر مشخص گردید که 
می باشد. در بیانیه چشم انداز آمده  1424ایران در چشم اندازی روشن، قدرت برتر فوتبال در سال 

یرساخت های سخت افزاری، استفاده مناسب از تخصص منابع انسان است با توسعه متوازن ز
افزاری و ارتقای سطح بهره وری فرایندهای نرم افزاری فوتبال ایران با گسترش فعالیت در بعد 
همگانی، بر ارتقای سطح سالمت و نشاط اجتماعی تأکید می شود. همچنین از طریق کشف 

مانان در سطح ملی و بین المللی فراهم می آید و در استعدادها و نخبه پروری زمینه حضور قهر
قدرت برتر فوتبال آسیا می گردد. لذا راهبردهای اولویت دار توسعه فوتبال ایران  1424سال 

های سرزمینی در پهنه ایران، کسب کرسیعبارت اند از: توسعه ورزش فوتبال با رویکرد آمایش 
پروری در فوتبال، جلب نظر بین المللی فوتبالی، توسعه برنامه های استعداد یابی و نخبه 

گذاران خصوصی در فوتبال و توسعه متوازن و عادالنه زیرساخت های فوتبالی متناسب با سرمایه
 تراکنش جمعیت.
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