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 چکیده 

این . روش باشدمیاستان یزد  فوتبال توسعه و پیشرفت ورزش موانع یبنداولویتخت و شنا ،حاضر پژوهشهدف از 

نفر از مدیران، مربیان و  68را آماری پژوهش  جامعۀ ه است.پیمایشی اجرا گردید ۀو به شیو بوده کاربردی، پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی اجرا  .تشکیل دادندورزش فوتبال استان یزد  ۀسابقورزشکاران با

پس از  استان یزد بود. فوتبالپیشرفت  نامه محقق ساخته موانع توسعه وها پرسشابزار اندازه گیری آزمودنیگردید. 

نفر از اساتید مدیریت ورزشی پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب آلفای  10تایید روایی محتوایی توسط 

در این مطالعه، در  سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.ها در دو ( بدست آمد. تجزیه و تحلیل دادهα=82/0کرونباخ )

گیری های مختلف تصمیماستفاده از مدل شناسایی؛ و سپس با توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزدانع ی اول مووهله

اصلی موانع توسعه و سه مانع که  لند نشان دادتکنیک کپبندی حاصل از نتایج رتبه بندی شدند.رتبه چند شاخصه

و عملیاتی مناسب، عدم وجود افراد متخصص ریزی استراتژیک ترتیب عدم وجود برنامهپیشرفت فوتبال استان یزد به

توان با رسد مینظر میبه .باشدمیهای پایه یابی و تیمدم توجه به استعدادعهای مدیریتی فوتبال استان یزد و در پست

در جهت  ،های دولتی از حامیان مالیسازمان و حمایتیابی ریزی صحیح، استفاده از افراد مجرب برای استعدادبرنامه

 فوتبال در استان یزد گام برداشت. ۀتوسع

 

 موانع توسعه لند،کپ فوتبال، استان یزد،کلیدی: واژگان 
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 مقدمه
که جاآنتا ؛شودها محسوب میترین ورزش در اغلب کشورپرطرفدارترین و محبوب، ورزش فوتبال

ها از بودن ورزشگاهریزاند. لبآن را در ردیف ورزش ملی خود قرار داده بسیاری از کشورهای جهان

ها از بینندگان چند میلیونی ای و جهانی و برخورداری رقابتهواداران در دیدارهای داخلی، ملی، قاره

ترین ورزش جهان معرفی کرده است. در کشور ما نیز فوتبال، عنوان محبوبتلویزیونی، فوتبال را به

و  بیشترین تعداد ورزشکار ،هاا تمامی ورزشمقایسه بو پرطرفدارترین ورزش بوده و در نیترجیرا

های الزم است مسئوالن و مدیران سازمان ،دلیلهمینبه ؛داده استخود اختصاص طرفدار را به

، 1390، الهی و دهقان علیزاده، ،چیان)ساعت ری به این رشته داشته باشندورزشی توجه بیشت

 ای وحرفه تجاری هایتشرک به مطرح جهان فوتبال هایباشگاه اغلب وزهامر دیگر،سویاز. (131

 و دارند فعالیت لندن بورس در انگلستان مطرح باشگاه 20 مثال،عنوانبه اند؛تبدیل شده معتبر

 بر عالوه سهام، ستد و داد طریق از باشند ومی هاهباشگا این دارسهام فوتبال، انطرفداراز نفر  هزاران

 که است باعث شده اداره شکل این نند.کمی خود هایباشگاه به فراوانی مالی کمك ،سود کسب

لت، میچی، )ه یابند دست ورزشی موفقیت و تجاری موفقیت یعنی خود؛ اصلی هدف دو به هاباشگاه

 بعادا با بزرگی فرهنگی عنوان صنعتبه فوتبال، کنونی دنیای (. در79، 5200، 1والترو  اتن، تاکن

 را فوتبال مسابقات که باشد ورزش این هایجذابیت ،موضوع این دلیل شاید باشد.می مطرح جهانی

 سبز مستطیل در که اتفاقاتی است. تبدیل کرده دنیا سراسر در شماریبی ۀعد توجهمورد موضوع به

 چنین شود. درها میاز خبرگزاری بسیاری اخبار سرخط کوتاهی مدت در دهد،یم رخ فوتبال

 زمینة در را خود هایو برنامه اهداف از بخشی موفق، کشورهای از بسیاری که است طبیعی شرایطی

 جمله از (. ایران103، 1390خبیری و امیری، احسانی، ،نسب )نادری نمایند تعقیب و تعریف فوتبال

در  پیشرفت عدم یا پیشرفت و باشدمی مردم از بسیاری سرگرمی فوتبال که در آن، است کشورهایی

 و دارد نزدیکی ارتباط مردم آحاد امیدواری و خشنودی رضایت، احساس ملی، غرور با فوتبال عرصة

 اساسبر متناسب و دقیق ریزیبرنامه با همراه منسجم حرکتی نیازمند ،رشته توسعة این و رشد

 بر حاکم هایشنگر و رویکردها شناخت .باشدمی جهان فوتبال رایج در رویکردهای و هانگرش

 رویکرد و کندمی راهنمایی کشور فوتبال مسیر حرکت و جهت یافتن در را ما فوتبال، ةتوسع

 نشان ما به بدنیتربیت و بر ورزش حاکم اهداف اساسبر کشور فوتبال ةتوسع برای را مناسبی

 و هایاز شعارگرای و شده ترگرایانهواقع ،جامعه در ورزش اهداف به یابیدست تا دهدمی

شد،  خواهد منجر ورزش تربیتی نظام و جامعه ورزش، تخریب به که واقعیهای غیرگذاریهدف

 .گردد اجتناب

                                                 
1. Holt, Michie, Oughton, Tacon & Walters 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235149/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86_%d9%82%d9%87%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235149/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86_%d9%82%d9%87%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235116/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235116/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c
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ای داری حرفهصنعت باشگاه ةموانع توسع درمورد( پژوهشی را 1389) مکارانالهی و هراستا، دراین

 ای فوتبالداری حرفهباشگاه ةسعتو مقابلمانع در 24 ها،آنهای انجام دادند. در یافتهفوتبال ایران 

ای در ورزش داری حرفهسامانی نظام باشگاههنابذکر این نکته ضرورت دارد که کشور شناسایی شد. 

به فقدان مدیریت  پژوهشدر این  ،شده در پژوهش مذکور بود. همچنینکشور، اولین مانع شناسایی

داری صنعت باشگاه ةتوسع ایبر ان مانعیعنوهواداران به ةهای مناسب جذب، حفظ و توسعو رویه

عوامل نیز نشان داده شد که ( 1390) اصل کوتی در پژوهش. گردیدای فوتبال ایران اشاره حرفه

 هستند که سیساتی و تجهیزاتیأعوامل ت ،گذار بر عدم پیشرفت فوتبال در استان خوزستاناثر

ذکر است شایان. شوندمی محسوبستان ا در اینبال ترین عامل در عدم پیشرفت فوتعنوان مهمبه

نادری براین، عالوهباشند. ترین عوامل میتحقیقاتی مهم ـ هشیعوامل پژو ،از دیدگاه بازیکنان که

 ةهای حاکم بر توسعترین رویکردکه مناسب به این نتیجه دست یافتند( 1390) نسب و همکاران

فوتبال  ةاین رویکرد در توسع و باشدمی اگراخالقی و جامعه ـ فوتبال کشور، رویکرد تربیتی

اساسی داشته  تأثیریایرلند کشورهایی چون سوئد، ژاپن، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، استرالیا و 

. در را ایفا کرده استای فوتبال کشورهای مذکور نقش مهمی های توسعهدهی برنامهو در جهت

قابلیت باالیی در  ،های گروهیکه رسانه بیان کردند (2012) و همکاران 1پژوهش دیگری، الشملی

نیز در ( 2012) 2تیری و همکاران .دنفرهنگ ورزش دار نسبت بهگذاری بر افزایش آگاهی عمومی اثر

 مالی تأمین برای دسترسدر یمنبع تنهانه بورس، در هاباشگاه حضور که پژوهش خود عنوان کردند

 مالی ساختار در ایجاد تعادل و بخشیدننظم برای است راهی هبلک ،باشدمی فوتبال هایباشگاه

 بهنام و همکارانراستا، دراین دارند. نگرانی خود مالی تعادل و بدهکاری مورددر که هاییباشگاه

ای را بهبود بخشیده های فوتبال حرفهعملکرد تیم ،آیا تغییر مربی"عنوان  با را ( پژوهشی1392)

نتایج انجام دادند.  "ییهای لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ معتبر اروپایمت تطبیقی مطالعة است؟

های لیگ برتر مدت و بلندمدت( تیممستقل نشان داد که تغییر مربی بر عملکرد )کوتاه تی آزمون

 ةبرای متغیرهای وابست 3آنوا نتایج آزمون .های منتخب اروپایی تأثیری نداردفوتبال ایران و لیگ

های نشان داد که تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در بین لیگ نیز مدت و بلندمدتکوتاهتأثیر 

رتبة  که میان گزارش کردند( 1393) سلیمانی و همکاران ،همچنین. باشدمیمتفاوت  ،مختلف

ترین عامل مهم ،کلیطوربه .د نداردهمخوانی وجو ،ها در جدول مسابقاتها با رتبة آنکارآیی تیم

 پایینمزدها و کسب درآمدهای دست باالیرقم توان میهای لیگ برتر ایران را کارآمدی در تیمنا

                                                 
1. Alshamli 

2. Theiri  

3. Analysis of Variance (ANOVA) 
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در پی  ،ها و افزایش درآمدهاشود با کاهش هزینهها پیشنهاد میبه مدیران تیم ،زمینهاین. دردانست

کاری کلی برای هعنوان راها بهسازی باشگاهخصوصی براین،عالوهکسب نمرۀ کارآیی بیشتری باشند. 

 .شودمیافزایش کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران پیشنهاد 

که فوتبال استان یزد نسب به کل کشور ایران به این توجه با و شدهعنوانبا عنایت به مطالب  ،حال

 استان یزد در لیگ برتر( 1384) سال که تنها درای گونهباشد؛ بهنمیاز وضعیت مطلوبی برخوردار 

در لیگ برتر را ای هیچ نماینده استان این فوتبال از آن سال به بعد و ه استداشت نمایندهتبال فو

سال های کشوری استان یزد عملکرد تیمکه نیز اینو  است داشته)جام خلیج فارس( ن فوتبال ایران

 ،ر داشتندیك کشوری حضو ةدستمسابقات در ن استااین و از دو تیمی که از  هتر شدضعیفبه سال 

 در تا ندبر آن شد انپژوهشگر ه است،تر سقوط کردپایین ةبه دست( 1393) در سالها یکی از آن

و جهت د ننمایشناسایی را یزد  موانع پیش روی رشد و پیشرفت فوتبال در استان ،حاضر پژوهش

 .دنکناستفاده  1شاخصهگیری چندتصمیم هایمدل بندی موانع، ازتعیین اولویت
 

 پژوهش شناسيروش
و به  بوده کاربردیمطالعات نظر از نوع های موردپژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف 

پژوهش با استفاده از انواع این نیاز برای انجام . اطالعات مورده استپیمایشی اجرا گردید ۀشیو

آماری  ة. جامعدست آمدهمصاحبه ب (بعضاً)نامه و ای، مشاهده، پرسشهای میدانی، کتابخانهروش

 ةسابق و فعلی که در زمین نفر از مدیران 22 :شامل خبرگان ورزش فوتبال استان یزد راپژوهش 

نفر از مربیان  28اند، داشتهت فوتبال استان یزد در گذشته فعالیت أریزی در سطح کالن در هیبرنامه

های فوتبال در وتبال و مربیگری تیمآموزش ف ةمینفوتبال در سطح استان یزد که دارای تجربه در ز

های استان یزد که در گذشته در نفر از فوتبالیست 17 نیز و هستند و کشوری سطح لیگ استان

با برابر  (1393)که تعداد این افراد در سال تشکیل دادند  دانهای مختلف کشوری حضور داشتهرده

آماری در  جامعةبرابر با  آماری ةوهش، نمونپژ ةمحدودیت جامع دلیلبه .برآورد گردیده است نفر 68

با هایی مالقات ،استان این فوتبال در ةبردن به موانع توسعپیمنظور هببراین، عالوهنظر گرفته شد. 

آوری اطالعات و جمععمل آمد و پس از  به ورزشی استان یزد ةجمعی از کارشناسان و مدیران نخب

بیشترین تأثیر  دارای پیشرفت فوتبال در استان یزد عنوان موانعههایی که بها، مؤلفهمصاحبه با آن

 اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرتمانع بر 21ای حاوی نامهپرسش ،شناسایی شدند. سپس، بودند

. روایی گردیدگذاری زیاد( ارزش بسیار نه: و زیاد هفت:متوسط،  پنج:کم،  سه:کم،  بسیار یك:)

ساس نتایج براتأیید قرار گرفت که نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد 10مذکور توسط  ةنامپرسش

                                                 
1. Multi Attribute Decision Making (MADM) 
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پایایی  ،دست آمد. همچنینهب( 87/0معادل ) ضریب کندال مبنایمقدار روایی بر  ،هاآنارزشیابی 

در این ذکر است که قابل. برآورد گردید( 82/0برابر با ) از طریق آلفای کرونباخ نیز نامهپرسش

شرح دامه شاخصه استفاده شد که در اگیری چندتصمیم هایمدلبندی عوامل از هش برای رتبپژوه

 گردد.ارائه می هایمدلمختصری از این 

 گیری چندشاخصهتصمیم هایمدل

 اخیر ةکه در دو دهباشد میگیری های تصمیمگیری چندشاخصه، از جمله مدلهای تصمیمتکنیك

ای در ها کاربرد بسیار گستردهها و مدلست. این تکنیكاز استقبال باالیی برخوردار بوده ا

. قدرت دارند (هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند)های پیچیده گیریتصمیم

زمان از معیارهای کیفی و هم ۀگیری، استفادها در کاهش پیچیدگی تصمیمبسیار باالی این تکنیك

ها باعث شده کاربرد آسان آن و درنهایت،گیری مسائل تصمیمارچوب ساختارمند به هاعطای چ ،کمی

ها، استفاده قرار گیرند. این تکنیكهای مختلف موردگیران رشتهعنوان ابزار دست تصمیماست تا به

های الزم را روی فرموله کرده و تحلیل (همانند ماتریس ذیل) مسائل تصمیم را در قالب یك ماتریس

  دهند.ها انجام میآن
 

Xn … X2 X1 گزینه/شاخص 

r1n … r12 r11 A1 

r2n … r22 r21 A2 

… … … … … 

Rmn … rm2 rm1 Am 

 

ارزش  ۀدهندنشان rijام و  jشاخص  ۀدهندنشان xjام،  iگزینه  ۀدهندنشان Aiدر این ماتریس، 

 است. i ةام برای گزین jشاخص 

بندی به اولویت ،و پیشرفت فوتبال استان یزد توسعهپس از شناسایی موانع مؤثر بر و  در این مرحله

 دلیل. بهپرداخته شدشاخصه گیری چندهای تصمیمیك از این عوامل با استفاده از تکنیكاهمیت هر

 آکار نوع تکنیك پرکاربرد و پنجپژوهش  نیدر اگیری چندشاخصه، های تصمیمد زیاد تکنیكاتعد

و 3، تاپسیس2، ساو1، الکترا1های تخصیص خطیتکنیك" عنوانبا گیری چندشاخصه تصمیم ۀدر حوز

 .توضیحاتی ارائه شده است شدهذکر هایمدلبرای در ادامه  مورداستفاده قرار گرفت. "4لینمپ

                                                 
1. Linear Assignment (LA) 
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 ساو مدل

 ؛باشدمی چندشاخصه گیریتصمیم هایروش ترینساده از یکی ،ساویعنی  ؛وزنیۀ ساد مجموع مدل

صورت زیر به (*A) ترین گزینه رامناسب توانمی (Wj) 5هاصشاخ اوزان ةبا محاسبکه طوریبه

 .محاسبه کرد
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j
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ijj
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rw

AA max

 
باال خواهد  ةبا توجه به رابط و هاآمده از آندستهاساس اوزان بها بربندی گزینهرتبه ،در این مدل

، 1393)اصغرپور،  باشد هاباالتر از سایر گزینه آن که وزن استای ارجح گزینه، ترتیببود. بدین

400). 

 تاپسیس مدل

پیشنهاد شد. این مدل، یکی از بهترین  (1981) در سال 6توسط هوانگ و یون تاپسیسمدل 

گزینه  mدر این روش نیز  .شودزیادی می ۀاستفاد گیری چندشاخصه است و از آنهای تصمیممدل

بر این مفهوم استوار است که  تکنیك گیرد. اساس اینارزیابی قرار میشاخص، مورد n ةوسیل به

بیشترین نیز آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و حل ایدهباید کمترین فاصله را با راه انتخابی ةگزین

  (.75، 1995آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد )هوانگ و یون، حل ایدهبا راهفاصله را 

صورت ذیل که یك شاخص ساس شاخص نزدیکی نسبی بهاها برگزینه در ادامة روند انجام پژوهش،

 گردیدند.بندی افزاینده در دامنة صفر تا یك است رتبه

 

 

 

 الکترا مدل

ترین متدهای ناپارامتریك عنوان یکی از معروفبه ،مطرح شد( 1980ة )در اواخر دهکه  االکتر مدل

به لزومًا  معنا کهبدیناست؛  7ایاس این متد، روابط غیررتبهاس. باشدمیای بهگروه غیررتدر زیر

                                                                                                                        
1. Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE) 

2. Simple Additive Weighted (SAW) 

3. Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

4. Linear Programming for Multidimensional Analysis of Preferences (LINMAP) 

5. Index Weights 

6. Hwagng & Yoon 

7. Outranking 
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، 1390)مؤمنی، نماید هایی را حذف ممکن است گزینه ،بلکه ؛شودها منتهی نمیبندی گزینهرتبه

218.) 

 لینمپمدل 

 بعدی n فضای یك در نقطه m صورتبه مفروض ةلأمس یك از شاخص n و گزینه m ،مدل این در

 کمترین دارای که ایگزینه و شده داده تشخشص آلایده ةنقط ،سپس و گیردمی قرار توجهمورد

-می تعریف زیر صورتبه آن ریاضی مدلذکر است که شایان. شودمی انتخاب ،باشد آلایده از فاصله

 :(58، 1391، زادهآذر و رجبشود )
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 خطی تخصیص مدل

-رتبه موجود شاخص هر از هاآن امتیازات حسب بر لهمسأ یك از فروضم هایگزینه ،روش این در

 ممکن تبادالت ازای به) خطی جبران ةپروس یك طریق از هاگزینه نهایی رتبة ،سپس و شده بندی

 درآوردنمقیاسبه به نیازی که است ایگونهبه حل ةپروس. شد خواهد مشخص( هاشاخص بین در

 باشدمی زیر شرح به خطی تخصیص مدل کارگیریهب مراحل .بود دنخواه کمی و کیفی هایشاخص

 :(71، 1391، زادهآذر و رجب)

 موجود هایشاخص از هریك یازا به گزینه هر رتبة تعیین: اول گام

 شده مشخص گزینه هر برای رتبه هر کسب دفعات کهایگونهبه M×M ماتریس تشکیل: دوم گام

 .باشد

  :زیر مدل کمك به یا مجارستانی روش از استفاده با Ai هایین رتبة محاسبة: سوم گام
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 نتايج
ثر بر ؤهای مربط، شاخصذی خبرگانگیری از نظرات با مرور قیاسی مطالعات پیشین و بهره ،ابتدا

این  .گردیدشناسایی باشد، مانع می 21که مشتمل بر  موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد

 ها در جدول ذیل خالصه شده است.عوامل همراه با منبع استخراج آن
 

 موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد ـ1 جدول

 منبع لفهؤم

 مصاحبه با خبرگان عدم وجود مربیان متخصص و آگاه به علم روز

 مصاحبه با خبرگان عدم توجه مدارس به ورزش فوتبال

 (1389) الهی و همکاران راتژیك و عملیاتی مناسبریزی استعدم وجود برنامه

 (1393) سلیمانی و همکاران عدم حمایت مالی از مربیان و بازیکنان

 مصاحبه با خبرگان ت فوتبال استان یزد با فدراسیون فوتبالأارتباط ضعیف هی

 مصاحبه با خبرگان شغلی بازیکنان فوتبال ۀعدم تأمین آیند

 مصاحبه با خبرگان کیفیتهای مربیگری بابرگزاری کالسای جبهتوجه به کسب درآمد 

 (2013ویکر و همکاران ) های استاندارد تمرین و مسابقهنبود زمین

 (2012) الشملی و همکاران هاتوسط رسانه ورزش فوتبالعدم پوشش 

 مصاحبه با خبرگان استعداد و با فیزیك بدنی مناسبعدم استفاده از بازیکنان با

 (2013ویکر و همکاران ) های فوتبالحمایت از بخش خصوصی برای ساخت ورزشگاه عدم

 مصاحبه با خبرگان آموزشی برای مربیان فوتبال هایکارگاه اندک برگزاری

 (1393) ساعتچیان و الهی غیره زایی از طریق تبلیغات، فروش بلیط وعدم درآمد

 احبه با خبرگانمص های پایهیابی و تیمعدم توجه به استعداد

 (1393) سلیمانی و همکاران درآمدآموزش فوتبال و عدم توجه به قشر کم ةبودن هزینباال

 مصاحبه با خبرگان ت فوتبال استان یزدأهای مختلف هیگیری از کمیتهعدم بهره

 مصاحبه با خبرگان ت فوتبالأکل ورزش و جوانان از هی ۀن ادارعدم حمایت مسئوال

 مصاحبه با خبرگان های دولتی از حامیان مالیازمانعدم حمایت س

 (1389) الهی و همکاران های مدیریتی فوتبال استان یزدعدم وجود افراد متخصص در پست

 (1390اصل کوتی ) نبود مراکز پژوهشی و آکادمی فوتبال در استان یزد

 مصاحبه با خبرگان برگزاری نامطلوب مسابقات لیگ
 ج

 

را  موانعاین  که ای از افراد پژوهش درخواست شدنامهپرسش قالب ، درموانعاز استخراج  پس

گذاری کنند. زیاد( ارزش بسیار و کم، کم، متوسط، زیاد بسیاراساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت )بر

شناختی به شرح های جمعیتاساس ویژگینامه بربه پرسش دهندگانتوزیع فراوانی و درصد پاسخ

 باشد.می وشمارۀ دجدول 
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 شناختیهای جمعیتگیاساس ویژبر پژوهشآماری  ۀتوصیف جامع ـ2جدول 

 جمع فراوانی درصد فراوانی های دموگرافیکویژگی

 سن

 68 4 3 سال 30تا  26

 68 31 21 سال 35تا  31

 68 65 44 سال 35باالتر از 

 جنسیت
 68 100 68 مرد

 68 0 0 زن

 سمت

 68 32 22 مدیر

 68 41 28 مربی

 68 25 17 ورزشکار

 سابقة فعالیت در رشتة ورزشی فوتبال

 68 13 9 کمتر از پنج سال

 68 22 15 سال 10پنج تا 

 68 31 21 سال 15تا  11

 68 16 11 سال 20تا  16

 68 18 12 سال 21بیش از 

 

ش، ماتریس پژوهکننده در شرکتهای حاصل از نظرات افراد آوری دادهپس از جمعهمچنین، 

ستون )تعداد افراد( بود.  68سطر )تعدا معیارها( و  21متشکل بر  که تصمیم تشکیل داده شد

تخصیص خطی، الکترا، ساو،  یهاتکنیكاز اجرای مراحل محاسباتی  ذکر است که پیششایان

 فادهاست با پژوهش این در تعیین گردد. هاشاخص اهمیت ضرایببایست می ابتدا ،و لینمپ تاپسیس

 حاصل زیر نتایج فوق هایتکنیك اجرای از . پسآمد دستبه ضرایب این، 1شانون روش آنتروپی از

 (.شمارۀ سه )جدول گردید

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Shannon Entropy 
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مختلف های اساس اجرای تکنیکتوسعه و پیشرفت ورزش فوتبال استان یزد بر بندی موانعرتبه ـ3 جدول

 تصمیم گیری چندشاخصه

 ساو تاپسیس لینمپ
 االکتر

تخصیص 

 خطی
 مؤلفه

 رتبه آیدبلیو رتبه +آیسی رتبه آیتی

0085/0- 10 708/0 11 853/0 10 11 14 1 

00767/0- 18 652/0 18 802/0 20 27 7 2 

0093/0- 2 851/0 1 931/0 1 1 4 3 

00942/0- 1 763/0 6 902/0 6 6 5 4 

00764/0- 20 652/0 19 807/0 19 19 22 5 

00938/0- 3 769/0 4 904/0 5 5 2 6 

00931/0- 7 768/0 5 897/0 7 2 9 7 

00794/0- 15 68/0 16 821/0 15 19 25 8 

0079/0- 16 698/0 13 809/0 18 13 17 9 

00718/0- 24 635/0 21 781/0 26 23 19 10 

000796/0- 14 671/0 17 816/0 17 14 10 11 

00823/0- 13 747/0 8 825/0 13 11 20 12 

00939/0- 4 743/0 9 876/0 8 6 3 13 

00935/0- 6 8/0 3 926/0 2 2 11 14 

00855/0- 11 717/0 10 853/0 11 10 8 15 

009/0- 8 691/0 15 865/0 9 12 33 16 

00862/0- 9 695/0 14 835/0 12 16 15 17 

00936/0- 5 801/0 2 924/0 3 2 12 18 

00942/0- 1 761/0 7 915/0 4 6 1 19 

0078/0- 17 702/0 12 818/0 16 14 13 20 

0083/0- 12 64/0 20 822/0 14 23 23 21 

 

واحد  ةبرای یك مسأل های متفاوتیبندیهای مختلفی که در باال ذکر شد، رتبهبا توجه به تکنیك

های ادغامی که وشاز رتوان می گوناگون هایبندیاجماع در رتبه رسیدن به برای .آمددست هب

 ،در این بررسی استفاده نمود. لندها، روش بردا و روش کپروش میانگین رتبه :ازند هست عبارت

 مورداستفاده قرار گرفت. جهت اجماع 1لندکپادغامی تکنیك 

 لندتکنیک کپ

های مثال، اگر به دادهعنوانهب ؛کندها را برای هر معیار مشخص میباختاین روش، تعداد بردها و 

دهند، چهار ترجیح می 17را بر معیار  یكعیار های مختلفی که مروش، برگردیم شمارۀ سهجدول 

                                                 
1. Copeland Method 



 133                                                          ....فوتبال استان شرفتیموانع توسعه و پ بندی تیشناسایی و الو
 

 شودترتیب، مالحظه میهمین(. بههای تخصیص خطی، الکترا، ساو و تاپسیستکنیك) روش هستند

یك هایی که معیار دهد. تعداد روشترجیح می یكبر معیار را  17معیار ( لینمپ) تنها یك روش که

ترجیح  یكبر معیار را  17هایی است که معیار د، بیشتر از تعداد روشندهترجیح می 17ر بر معیا را

 Mبا  زوجی ةترجیح دارد و این مورد را در این مقایس 17بر معیار  یكمعیار  ،بنابراین ؛دندهمی

آن را  زوجی، رأی اکثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوی بود، ةدهیم. اگر در این مقایسنشان می

امر  نشانگر این Xاین است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و  ةبه منزل Mکنیم. کدگذاری می Xبا 

 ورت جداگانهصزوجی به ةهر مقایسذکر است که شایانکه ستون بر سطر ارجحیت دارد.  باشدمی

ر معیار نشان بردها را برای ه تعداد (C) شمارۀ چهار،گیرد. ستون آخر جدول بررسی قرار میمورد

برای هر معیار ها تعداد باختدهندۀ نشان( R) شمارۀ چهار،سطر آخر جدول  ،همچنیندهد. می

از تعداد بردها  R)( هاکردن تعداد باختدهد، با کملند به هر گزینه میی که کپ. امتیازباشدمی
)(C شمارۀ پنججدول صورت ها بهبندی گزینهرتبه ،طبق این روش ،بنابراین ؛شودمحاسبه می 

  خواهد بود.
 های هر عاملنتایج مقایسات زوجی و تعداد بردها و باخت ـ4 جدول

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیار
 11
 12
 13
 14
 15
 

16
 17
 18
 19
 20
 21
سیگما 

 سی

1 - M X X M X X M M M M M X X X M M X X M M 11 

2 X - X X M X X X X M X X X X X X X X X X X 2 

3 M M - M M M M M M M M M M M M M M M M M M 20 

4 M M X - M X M M M M M M M X M M M X X M M 15 

5 X X X X - X X X X M X X X X X X X X X X M 2 

6 M M X M M - M M M M M M M X M M M X X M M 16 

7 M M X X M X - M M M M M M X M M M X X M M 14 

8 X M X X M X X - X M X X X X X X X X X X X 3 

9 X M X X M X X M - M X X X X X X X X X X M 5 

10 X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X 0 

11 X M X X M X X M M M - X X X X X X X X X M 6 

12 X M X X M X X M M M M - X X X X M X X M M 9 

13 M M X X M X X M M M M M - X M M X X X M M 12 

14 M M X M M M M M M M M M M - M M M M X M M 18 

15 M M X X M X X M M M M M X X - M M X X M M 12 

16 X M X X M X M M M M M M X X X - M X X M M 11 

17 X M X X M X X M M M M X M X X X - X X X M 8 

18 M M X M M M X M M M M M M X M M M - M M M 17 

19 M M X M M M M M M M M M M M M M M X - M M 18 

20 X M X X M X X M M M M X X X X X M X X - M 8 

21 X M X X X X X M X M X X X X X X X X X X - 0 



 1395 دیو  آذر ،93شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                              134 
 

18 9 سیگماآر
 

0 5 18
 

4 6 17
 15
 20
 14
 11
 

8 2 8 9 12
 

3 2 12
 20
 

 

 

 لنداساس روش کپبندی نهایی معیارها بررتبه ـ5 جدول

 سیگماسی سیگماآر مؤلفه
-سیگماآر

 سیگماسی
 رتبه

 10 2 11 9 عدم وجود مربیان متخصص و آگاه به علم روز

 18 -16 2 18 عدم توجه مدارس به ورزش فوتبال

 1 20 20 0 ریزی استراتژیك و عملیاتی مناسبعدم وجود برنامه

 6 10 15 5 عدم حمایت مالی از مربیان و بازیکنان

 18 -16 2 18 یأت فوتبال استان یزد با فدراسیون فوتبالارتباط ضعیف ه

 5 12 16 4 عدم تأمین آیندۀ شغلی بازیکنان فوتبال

 7 8 14 6 کیفیتهای مربیگری باجای برگزاری کالستوجه به کسب درآمد به

 17 -14 3 17 های استاندارد تمرین و مسابقهنبود زمین

 16 -10 5 15 اهورزش فوتبال توسط رسانهعدم پوشش 

 20 -20 0 20 استعداد و با فیزیك بدنی مناسبعدم استفاده از بازیکنان با

 15 -8 6 14 های فوتبالعدم حمایت از بخش خصوصی برای ساخت ورزشگاه

 12 -1 9 11 های آموزشی برای مربیان فوتبالبرگزاری کارگاه

 8 4 12 8 زایی از طریق تبلیغات، فروش بلیط و غیرهعدم درآمد

 2 16 18 2 های پایهیابی و تیمعدم توجه به استعداد

 8 4 12 8 درآمدبودن هزینة آموزش فوتبال و عدم توجه به قشر کمباال

 10 2 11 9 های مختلف هیأت فوتبال استان یزدگیری از کمیتهعدم بهره

 13 -4 8 12 عدم حمایت مسئوالن ادارۀ کل ورزش و جوانان از هیأت فوتبال

 4 14 17 3 های دولتی از حامیان مالیعدم حمایت سازمان

 2 16 18 2 های مدیریتی فوتبال استان یزدعدم وجود افراد متخصص در پست

 13 -4 8 12 نبود مراکز پژوهشی و آکادمی فوتبال در استان یزد

 20 -20 0 20 برگزاری نامطلوب مسابقات لیگ

 

 گیرییجهحث و نتب
عنوان یك سرگرمی برای پرکردن ورزش عمدتًا به ،در گذشته که دهدیخی نشان میهای تاربررسی

های مختلف در زمان حال، عالوه بر سرگرمی که انجام ورزش ، امااوقات فراغت مطرح بوده است

عنوان یك صنعت بزرگ نگریسته به ورزش بهسبب شده است که شود، باعث نشاط و شادی می

در  بیشتر مردم جهان .باشدمیدنیا  ورزش طرفدارترینپر و ترینجذاب ،فوتبالورزش شك، بیشود. 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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المللی تبدیل شده بین یصنعتبه  این ورزش کهصورتیبه ؛شوندفوتبال می ةشیفت مدت کوتاهی

ذکر این نکته ضرورت دارد . داردتنگاتنگی با تبلیغات، سیاست و غرور ملی  ةصنعتی که رابط ؛است

 شود؛میورزشی منجر  ةرود که به اهمیت روزافزون این رشتای پیش میهگونشرایط بهکه 

ای فوتبال و استخدام مربیان های حرفههای هنگفت در لیگگذاریا سرمایهکشورها ب شکل کهبدین

، )امیرتاش و مظفری اندپرداختهجوی موفقیت در این رشته ورزشی وبه جست ،طراز اول جهان

توسعة  و رشد رویبهرو موانع ،جامع و وسیع نگاهی بابر آن بود تا  ضرحا پژوهش (.400، 1393

دیدگاه مدیران، مربیان و بازیکنان  اساسبر را هاآن و نماید شناسایی را ورزش فوتبال در استان یزد

اساس مدل های پژوهش بریافته .کند بندیرتبه استناد و اعتمادقابل روشی بانیز  برتر استان یزد و

علت اصلی موانع توسعه و پیشرفت ورزش  چهارنشان داد که ( شمارۀ ششجدول ))کپ لند(  ایینه

ریزی استراتژیك و عملیاتی مناسب، عدم وجود افراد ترتیب عدم وجود برنامهفوتبال استان یزد به

دم و عهای پایه عدم توجه به استعدادیابی و تیمد، های مدیریتی فوتبال استان یزمتخصص در پست

توسعه و  درموردنتایج پژوهش حاضر  ،بود. درمجموعهای دولتی از حامیان مالی حمایت سازمان

. در پژوهش راستا بودهم (1393) سلیمانی و همکاران هاییافته پیشرفت ورزش فوتبال استان یزد با

عنوان مانع بهترین عاملی بود که مهم ،ریزی استراتژیك و عملیاتی مناسبحاضر عدم وجود برنامه

رسد تدوین نظر می. بهگردیدتوسعه و پیشرفت ورزش فوتبال استان یزد از طرف خبرگان مطرح 

ن و کارشناسان خبره اریزی جامع برای ورزش فوتبال استان یزد با استفاده از نظر متخصصبرنامه

عملیاتی ورزش  گرفتن اهداف مشخصنظرمرحله و با در به که مرحله ایگونههب باشد؛میضروری 

کل  ۀت فوتبال استان یزد با همکاری ادارأشود هیپیشنهاد می ،لذا ؛فوتبال استان یزد توسعه یابد

کاری برای جذب حامیان )جهت اتخاذ راه این استانمدیران عالی استانداری و  ورزش و جوانان

زد و افرادی که در فوتبال گیری از اساتید مدیریت ورزشی، مربیان مطرح استان یبا بهره نیز مالی( و

 نقبول همگاکه موردرا  انداز جامعیتشکیل دهد و چشم را جلساتی مدون باشند،میخبره استان 

های ریزیشده و برنامهترسیم نماید و طبق اهداف تعیین برای ورزش فوتبال این استان باشد

صورت ن و سومین مانعی که بهدومی .در آن مسیر گام بردارد ،شدهمدت طراحیبلند مدت وکوتاه

 ،استان یزد مطرح شد در عنوان مانع توسعه و پیشرفت ورزش فوتبالخبرگان به سوی مشترک از

یابی و و عدم توجه به استعداد های مدیریتی فوتبال استانعدم وجود افراد متخصص در پست

 و باشدمی شرفت هر سازمانپی ةالزم ،نیروهای انسانی متخصص، مجرب و کاردانهای پایه بود. تیم

استفاده از افراد ؛ لذا، دارد بستگی پیشرفت هر سازمانی به مدیران کارآمد و مطلوب آن سازمان

های در پست ،لحاظ علمی و تجربی در سطح مطلوبی باشندبهافرادی که نیز  و تجربهمتخصص و با

 ةهر رشت ةت مهم دیگر در توسعمدیریتی فوتبال استان یزد الزم و ضروری است. یکی از موضوعا
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ورزشی فوتبال  ةاستعدادیابی در رشت ذکر است کهباشد. قابلمیاستعدادیابی  ةتوجه به مقول ،ورزشی

های یابی در باشگاههای استعدادایجاد پایگاه پژوهشگر،نظر باشد. بهدر استان یزد با مشکل مواجه می

با  و توانند با مراجعه به مدارس ابتداییها میگاهرسد. اعضای این پاینظر میفوتبال ضروری به

افراد مستعد را  ،آموزانهای آنترپومتریکی دانشتوجه به ویژگی نیز با های مشخص واستفاده از تست

ت فوتبال أاستعدادیابی در هی ةکمیت"عنوان  باای تشکیل کمیته دیگر،سویشناسایی نمایند. از

 نیزتواند متشکل از مربیان خبره در استان و کمیته که میباشد. این مفید می "استان یزد

های استعدادیابی فعال در مستمر بر پایگاه شکلبه تواندمی ،بدنی باشدتربیت ةن رشتامتخصص

 هاباشگاه ،مدون ةتدوین برنام نیز های آموزشی وها و دورهو با برگزاری کارگاه کنندها نظارت باشگاه

در توسعه  خبرگانشده توسط از دیگر موانع مطرحبراین، عالوه .رساندمهم یاری  را در تحقق این امر

رسد نظر میبه بود. های دولتی از حامیان مالیعدم حمایت سازمان ،شرفت فوتبال استان یزدیو پ

 فوتبالهای ها از باشگاهبه حامیان مالی و حمایت آن توجه ،ورزش فوتبال ةهای توسعیکی از راه

ندارند  توجهی قالب درآمددرآمدی،  منابع محدودیت علتبه فوتبال هایهباشگا کهجاآنو از شدبامی

 در گامی مؤثر هاحمایت مالی از آن برای الزم شرایط نمودنفراهمباشد، می منفی هاآن تراز مالی و

  ؛(136، 1390، چیان، خبیری، حیدرلوکوزهاحسانی، خانی، ره)ق است فوتبال ةتوسع راه

عدم وجود عوامل زیادی از جمله  توان بیان نمودمیهای گذشته پژوهش به با نگاه کلی نابراینب

، عدم کارایی منابع های فوتبالهای زیاد باشگاهو هزینه های فوتبالباشگاهساختار مالی مناسب 

مؤثر برتر ایران  لیگفوتبال  هایباشگاهناکارآمدی  در جهت های فوتبالانسانی و تجهیزاتی باشگاه

  .ندبود

موانع توسعه فوتبال استان یزد معرفی  و مطالعات گذشتهخبرگان  بر اساس نظرحاضر  پژوهش در

، بود ریزی استراتژیك و عملیاتی مناسبعدم وجود برنامهها مهم ترین آناز این میان که  ارائه شد

 و رسدالزم به نظر میتبال استان یزد توجه به این موانع و تدوین استراتژی الزم جهت توسعه فولذا 

جانبه برداشتن در این راه مشمول هزینه و زمان زیادی بوده و به فرایندی دقیق و همهاگرچه، گام

ناپذیری را برای آیندۀ فوتبال استان یزد توجهی به آن عواقب بسیار سنگین و جبراننیاز دارد، اما بی

 دنبال خواهد داشت.به
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Abstract  
This study aimed to identify and prioritize barriers to the development of football in 

Yazd province. This study used a descriptive survey. The study sample consisted of 68 

football managers, coaches, and players from Yazd province. This research is a survey-

based study and seeks for a practical application. The data was collected using a 

researcher-made questionnaire of barriers to the development of football in Yazd 

province. After verifying the content validity of the questionnaire by the opinions of 10 

experts in the field of sport management, the reliability of the questionnaire was assessed 

using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.82). Both descriptive and inferential data 

analyses were conducted. In this study barriers to the development of football in Yazd 

province were initially identified and then ranked using various models of multi-attribute 

decision-making. Ranking results using Copeland method showed the three leading 

causes were: failure to plan for barriers to the development of football, lack of qualified 

personnel in managerial positions, and lack of attention to the talent-finding and teams. 

It seems that it can be possible to step towards soccer improvement in Yazd province 

through proper planning, use of qualified individuals for the talent identification, and 

building a relationship with public organizations for financial supports. 
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