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Introduction & Purpose: The purpose of this study is to develop a 
strategic marketing plan for the North Khorasan Football Board. The 
present study was a field study that was conducted by descriptive-
analytical method and in the field.  
Methodology: The statistical population of the study included: all 
employees, veterans related to the football board and managers of football 
boards in North Khorasan province. The statistical sample was selected as 
the total number of the statistical population and finally, out of 50 
submitted questionnaires, 50 questionnaires were received. The 
measurement tool was a researcher-made questionnaire whose validity 
was confirmed. For compilation of ten experts and professors of sports 
management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 
method (0.82). Strategies were extracted from SWOT analysis and 
Friedman ranking test was used to rank strengths, weaknesses, 
opportunities and threats.  
Results: Findings indicate that the marketing mix in the North 
Khorasan Province Football Board is strategically located in the 
defensive zone in terms of internal and external matrix. 
Conclusion: In North Khorasan Province, the football board must be 
strengthened, dissolved, or merged into another organization by 
restructuring and re-evaluating. 
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ا  مقدمه و هدف: از انجام  هیئت فوتبال خراسان    یاب یبازار  ک یبرنامه استراتژ  نیپژوهش، تدو  نیهدف 
انجام    یدانیو به شکل م  ی لیتحل  یفیبوده که به روش توص  یابیینهاز نوع زم  حاضر  قی. تحق باشدی م   شمالی
 .گرفت

پ   ه ی شامل: کل   ق ی تحق   ي جامعه آمار   روش شناسی: با ه   شکسوتان ی کارکنان،  فوتبال و    ئت ی مرتبط 
جامعه    کل شمار از   صورت به   ي . نمونه آمار شمالی بودند فوتبال استان خراسان    ي ها ئت ی ه   ران ی مد 

درنها   ي آمار  و  گرد   50تعداد    ، ی ارسال   پرسشنامه   50از    یت انتخاب  واصل  ابزار  د ی پرسشنامه   .
ساخته   ، یري گ اندازه  محقق  روا   ي ا پرسشنامه  که  تأ   یی بود  برا   د یی آن  از    ن ی تدو   ي شد.  تن  ده 

اسات صاحب  و  پا   ی ورزش   ت ی ر ی مد   د ی نظران  آلفا   یی ا ی و  روش  با  شد.  تائ )  0/ 82( کرونباخ    ي آن  ید 
تحل   ها ي استراتژ   استخراج  برا   SWOT  ل ی از  تهد   ي بند رتبه   ي و  و  فرصت  قوت، ضعف،  از    د ی نقاط 

   . د ی گرد   استفاده   دمن ی فر   ي بند آزمون رتبه 
آمیخته بازاریابی در هیئت فوتبال استان خراسان شمالی  از آن است که    ی پژوهش حاک   هاي یافته   نتایج:

  . قرار دارد تدافعی  در منطقه    ، ی و خارج   ی داخل   س ی و در ماتر   ک ی استراتژ   ت ی ازلحاظ موقع 
فوتبال باید با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، خود را    ئتیهدر استان خراسان شمالی،    نتیجه گیري:

 .تقویت کند یا منحل گردد و یا در سازمان دیگري ادغام شود 

 کلید واژگان  
 آمیخته بازاریابی

 ریزي راهبرديبرنامه
 تدوین برنامه 
 هیئت فوتبال

 خراسان شمالی 
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 مقدمه 
  است   ورزشی  مدیریت  در  زمینه   پرکاربردترین   استراتژیک  مدیریت

  در   سازمان  هاي هدف   تحقق  براي   را  الزم  مدیریتی  چارچوب  و
  خارجی   محیط  از  تغییریافته   اوضاع  با   مقابله  براي   راهبردها.  بردارد

  و   است  پیداکرده  توسعه  زمان  طول  در  داخلی،  هاي ظرفیت   و
  سازمان   یک  که  کند می   مشخص  ورزشی   سازمان  یک  راهبردهاي 

 و  طرفداران  و  سهامدار   اشخاص  براي   خواهدمی  چگونه  ورزشی
  مانند   هاسازمان   از  کدامهیچ.  نماید   آفرینیارزش  شهروندان

 رینک،  تامزاك،. (ندارند   یکسانی  نظر  اتژي استر  مورد  در  یکدیگر
 ). 2018 ،1کاس

 سازمان  یک  هاي استراتژي   جوهره  بیانگر  استراتژیک،  مضامین
 و  جامع  هاي برنامه  استراتژیک،  مضامین   درواقع.  است  ورزشی

.  کنند می   تبدیل  یافتهسازمان   و  کوچک  هاي گروه  به  را  راهبردي 
  در   جامع  هاي برنامه   هاي زمینه   شناسایی  به   مواقع   بیشتر   در

 را  استراتژیک  مضامین  سپس  و  شودمی  توجه  داخلی  فرآیندهاي 
  پتانسیل   جامع،  اهمیت  استراتژیک  مضامین.  کنندمی   تعریف
  هايزمینه   سایر  با   هماهنگی  و  اجرا  قابلیت   رشد،   و  توسعه
  مضامین   کهدرصورتی.  باشند  داشته  باید  را  راهبردي   هاي برنامه 

 راهبردي  نقشه  ترسیم  باعث  شوند  انتخاب  درستیبه  استراتژیک
  باید   سازمان  مأموریت   و  اندازچشم  به  رسیدن  براي   و  شودمی 

  مضامین  باید  بنابراین  شوند  طراحی  استراتژي   هاي زمینه 
 موارد  به  توجه  با .  باشند   هاباشگاه   مأموریت  با راستاهم  استراتژیک

  داراي   استراتژي   مضامین  درست  تدوین  و  شناسایی  ذکرشده
 سازمان  یک  هاي هدف   به  رسیدن  براي   زیادي   بسیار  اهمیت
  باید   ورزشی  هاي سازمان   موضوع  اهمیت   به  توجه  با   و   است  ورزشی

 کنند  پیدا  را  استراتژیک  مضامین  شناسایی  براي   مناسب   روش  یک
  اهداف   به  رسیدن  براي   و  کرده  تدوین  و  طراحی  را  آن  سپس  و

 ). 2017 ،2چادویک و والستر(کارگیرند به  سازمانی
  در   مهمی  نقش  و  است  ورزش  ترینمحبوب  شک  بدون  فوتبال

  هايبخش   ازجمله  فوتبال  مسابقات  و  هابرنامه .  دارد  ورزش  تجارت
  موفقیت   دنبال  به  هرساله  هاسازمان  و  هاباشگاه .  است  ورزش  مهم

  امروزه .  هستند   فوتبال   مختلف  هاي برنامه   و  مسابقات  در  پیشرفت  و
  نیازمند   و  آیدنمی  دست   به  اتفاقی  فوتبال  در  موفقیت  و  پیشرفت

.  است  قوي   مدیریت  یک  با  همراه  هدفمند  و  توانمند  ◌ٴ مجموعه  یک
  موفقیت   براي   دارند   فعالیت  فوتبال  عرصه  در  که  هاییسازمان 
  هنري،   گودرزي،  ایزدي،  بهار،  شعبانی(  هستند  استراتژي   نیازمند
1396 .( 

  دنبال   به  فوتبال  هاي فدراسیون  و  فوتبال  هاي باشگاه   امروزه
  و   اندازهاچشم  داراي  راستا   همین  در  هستند،   بیشتر  درآمد  کسب
  بیشتري   درآمد  بتوانند  تا  هستند   بلندمدت  استراتژیک  هاي برنامه 
 استراتژي   با  فوتبال  فدراسیون  و   فوتبال  هاي هیئت.  کنند   کسب
.  هستند  بیشتر  سود  دنبال   به  ورزشی   بازاریابی  علم   از  گیري بهره 

 
1 Tamsack, rayn, cass 
2 Walster and chadwick 

 براي  هاییفعالیت  اجراي  و طراحی  فرآیند شامل  ورزشی بازاریابی
 محصول   یک  توزیع  و  مشتریان  افزایش  گذاري،قیمت   تولید،

  شده تدوین  هاي فعالیت   تمامی  مبادله،  طریق  از  و  باشدمی   ورزشی
  با   شدنمواجه.  گیردبرمی   در  را  مشتریان  نیازهاي   تأمین   براي 

 بازاریابی  مدیران  هاي نقش   از  یکی  استراتژي   تدوین  فرآیند
.  کنندمی   گیري تصمیم   بازاریابی  آمیخته   خصوص  در  که  باشدمی 

 را  بازاریابی  اساس.  دارد  اي ویژه  اهمیت  استراتژي   تدوین  فرآیند
 دهندمی   تشکیل)  پیشرفت  و  مکان  قیمت،   محصول،(   چهارعنصر

 گیري تصمیم  براي   که  شودمی   نامیده  بازاریابی)  ترکیب(  آمیخته  و
  شناخته   4P  عنوانبه  اجزا   این.  باشدمی   مهم  خیلی  بازاریابی  در

 ). 2015 ،3گارسیا (شوند می 
  بسیار   علمی،  و  مستند  طوربه  ایران  ورزش  صنعت  در  تاکنون

 قرارگرفته   موردتوجه)  آن  تدوین(  بازاریابی  استراتژي   موضوع   اندك
 ورزش  اقتصاد  حوزه   پژوهشگران  از  زیادي   تعداد  که  اي عارضه .  است
 ورزشی،  هاي سازمان  پشتوانه  تریناصلی   دارند،  اذعان  آن  به  ایران

  از   ناشی  هاي محدودیت  متأسفانه  و  است  دولتی  منابع  و  بودجه
 در  آن  ابعاد  همه  در  ورزش  اندك  رشد  به  منجر  بودجه  کمبود
  به   توجه  با.  است  گردیده  جهانی   و  اي منطقه  هاي مقیاس 
  جستجوي  و  اي کتابخانه   مطالعات  روش  به  شدهانجام  هاي بررسی 

 با  پژوهشی  کشور  داخل  در  علمی  مختلف  هاي پایگاه  در  اینترنتی
 اساس   بر  باشد می  آن  روي   بر  مطالعه  حال  در  محقق  که  عنوانی

  در   مخصوصاً  و  پذیرفته  صورت  اندك  بسیار  موردنظر  متغیرهاي 
  پژوهشی   چنین   کشور  فوتبال  برتر  لیگ  حوزه  در  کشور  داخل
  ترکفر،  پور،  جوادي   قاسمی،(شد    مشاهده  اندك  و  کم  بسیار

1394 .( 
  فوتبال   مدیران  اسپانیا  و  انگلستان  چون  کشورهایی  در

 در  را  فوتبال   ورزشی  بازاریابی  هاي آمیخته   از  استفاده  با  اندتوانسته
 ها میلیون   ساالنه  که  کنند   مبدل   اقتصادي   ماشین   به  خود  کشور
 در ).  1395  ابریشمی،  خبیري،  الهی،  سجادي،(  دارد  درآمد  دالر

 و  اقتصادي   هاي جنبه   همه  با  فوتبال  صنعت  کشورهایی  چنین
 کشورها  این  ملی   اقتصاد  بر  توانسته  و  داشته  ارتباط  بازاریابی
  توسعه   و  رشد  در  طریق  این  از   و  باشد  داشته  بسزایی  تأثیرات

ی است که به گفته  در حالباشد این    سهیم  نیز  کشور  کل  اقتصادي 
  خراسان  در  فوتبال  هاي ) هیئت 1396(شعبانی بهار و همکاران،  

  کجا  به  دانندنمی  ندارند،   مشخصی  هدف   آنکه  دلیل   به   بزرگ
  دلیل   به  کنند  مشخص  را  خود  هاي هدف   اگر  و  بروند   خواهندمی 

 دانند نمی  ندارد  وجود  هدف  به  رسیدن  براي   ریزيبرنامه   آنکه
  به   که  ورزشی  سازمان  هر  بنابراین  برسند   خود  اهداف  به   چگونه
 را  آن  به  رسیدن  زمان  و  نحوه  اهداف،  باید  باشدمی  موفقیت  دنبال
 انحرافات   تا  باشد  خود  هاي فعالیت   براي   ناظر  همیشه  و  کند   تعیین

 شمالی هیئت فوتبال استان خراسان  .  کند   شناسایی  را  احتمالی

3 Garcia 
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  بازاریابی   هاي آمیخته  شامل  که  ریزي برنامه   از  باید  موفقیت  براي 
  ریزي برنامه   همان  ریزي برنامه   نوع  این  و  کند  استفاده  باشد 

  را  تهدیدها   و  هافرصت   ها،ضعف  و   هاقوت  که   باشدمی  راهبردي 
 طراحی  را  اهدافی  سازمان  مأموریت  به  توجه  با  و   کرده  شناسایی 

 راهبردهایی  انتخاب  به  اقدام  اهداف،  به   رسیدن  براي   و  کندمی 
 آید   دست   به   نتایج  بهترین   زمان،  و  منابع   اتالف  بدون  که   کندمی 

 ). 2017 ،1دسبورد و چاناوات(باشد  وري بهره  بیشترین داراي  و
 سطح  در  ورزش  صنعت  در)  4P(  بازاریابی  آمیخته  عوامل

  هدف   به   رسیدن  براي   کارآمد  ابزارهاي  از  یکی  عنوانبه   جهانی
  محصول   بازاریابی  آمیخته  عناصر  ترینمهم   و  اولین.  دارد  وجود

 هردو   از  ترکیبی  یا  خدمات  کاال،  یک  از  است  عبارت  که   باشدمی 
.  است   شدهطراحی  کنندهحمایت  یا  ورزشکار  استفاده  براي   که

  از   محصول  یک  رسیدن   چگونگی   که  است  مکان  عنصر  دومین
 از  هارسانه .  کندمی   مشخص  را   کنندهمصرف   به  تولید  نقطه 
 و  است   ورزشی  مدیران  دست   در  توزیع  کانال  ابزارهاي   ترینمهم 

 هم   توزیع  هاي کانال   عنوانبه  بلیط  تولید  هاي آژانس  نقش  به
  شامل   که  باشدمی  ترویج  عنصر  سومین.  کرد  اشاره  توانمی 

  که   باشد می   اثرگذاري   و  ترغیب  رسانی، اطالع  هاي فعالیت   مجموعه
  دهندهنشان   که   است   قیمت  عنصر  چهارمین .  دارند  ارتباط  باهم 

  مشتري   که  است  پولی  مقدار  و  است   ورزشی  محصول  یک  ارزش
 ). 2017 دسبورد، و چاناوات(کند می  پرداخت محصول یک براي 

جهانیسازمان  بازارهاي  در  هرسال  بزرگ  ورزشی  به    هاي 
اما هیئت فوتبال   هاي تجاري خود هستند؛استراتژي دنبال تحقق 

استان خراسان شمالی وابسته به منابع دولتی هستند و فعالیت  
ندارند. استراتژي هیئت فوتبال در خراسان شمالی اکثراً   تجاري 

لیگ در  موفقیت  به  میمربوط  داخلی  فوتبال هاي  در  شود. 
هاي  تراتژي باشگاهی ایران و مخصوصاً استان خراسان شمالی اس

در درجه اول وجود ندارد و    هاي ورزشیبلندمدت جهت سازمان 
شود و در درجه  اگر وجود داشته باشد بسیار کم به آن توجه می

نمی درآمدزایی  و  بازاریابی  به  معطوف  آن  دوم  دالیل  آیا  شود. 
از فوتبال   آگاهی  استراتژیک  تعالی  مضامین  تدوین  چگونگی 

 تواند باشد؟ یخته بازاریابی می خراسان شمالی با رویکرد آم

 شناسی روش 
که به    ي و ازنظر هدف کاربرد   تحلیلی   - ی ف ی حاضر از نوع توص   ق ی تحق 

نفر    50تعداد    پژوهش را   ن ی ا   آماري جامعه    انجام گرفت.   ی دان ی روش م 
پ   از  با    شکسوتان ی کارکنان،  مد   هیئت مرتبط  و    هیئت   ران ی فوتبال 

  آوري جمع   منظور به   . دهند می   ل ی تشک   شمالی فوتبال استان خراسان  
ساخته    لیست چک از    ها داده  است استفاده محقق  جامعه    شده  که 
فوتبال    هیئت با    مرتبط   شکسوتان ی نفر از کارکنان، پ   50تعداد    ي آمار 

گیري  شیوه نمونه هستند.  شمالی    فوتبال خراسان   هیئت   ران ی و مد 
شمار  به  کل  است. انتخاب صورت  از  داده   ي آور جمع   ي برا   شده  ها 

  ن ی ب   شده ع ی پرسشنامه توز   50  ن ی شده است. از ب پرسشنامه استفاده 
فوتبال    هیئت   ران ی فوتبال و مد   هیئت با    مرتبط   شکسوتان ی کارکنان، پ 
برگشت داده    ی درست ) به % 100(   پرسشنامه   50  تعداد   شمالی خراسان  

 ت. قرار گرف   ي آمار   ل ی وتحل ه ی شد و مورد تجز 
که   است   پرسشنامه  یک پژوهش    ن ی اطالعات در ا   ي ابزار گردآور 

  4  اس مقی   در   ها پرسشنامه   ی که تمام   شده است بخش تنظیم   4در  
است    از ی امت   1  ي که دارا   خیلی کم   نه ی و از گز   شدند   تدوین   ی ارزش 

 . شود ی دارد ختم م   از ی امت   4که    خیلی زیاد   نه ی شده و به گز شروع 
  ق ی تحق   گیري اندازه ابزار    صوري و محتوایی یی  روا   ن یی منظور تع به 

ابتدا   و    د اساتی   از   نفر   10  تعداد   به   مربوطه،   نامه پرسش مربوطه 
جهت   ی اب ی بازار  ت ی ر ی و مد  ی ورزش   ت ی ر ی رشته مد  ي دکتر  ان ی دانشجو 
 : د ی ارائه گرد   ر ی نظر در موارد ز اعمال 

 نامه و فرم پرسش   شکل 
 ق ی سؤاالت با اهداف تحق   ی هماهنگ 
 ها گزینه سؤاالت با    ی هماهنگ 

 ها سؤاالت و تعداد آن   نوع 
 ها سؤال   ش ی را ی و و   انشاء 

 و اضافه کردن سؤاالت   حذف 
تائیدي   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  آن  سازه  روایی  براي  و 

 شده است که نتایج آن در ادامه آورده شده است. استفاده 
پایایی پرسشنامه از روش آلفاي  در تحقیق حاضر براي تعیین  

صورت  به   رها ی هرکدام از متغ   یی ا ی پا   ر ی شده است. در ز کرونباخ استفاده 
   جداگانه آورده شده است. 

 آلفاي کرونباخ  .1جدول 
 آلفاي کرونباخ کل هاآلفاي کرونباخ مؤلفه آلفاي کرونباخ  بار عاملی  

 . Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 86 قیمت (نقاط قوت)

83. 
82 . 

68 . 82. 75. 69 . 65 . 
 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 90. 73. 77. 68 . 81. 86 قیمت (نقاط ضعف)

 .Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 95 56 . 63 . 53. 54. 55 ها) قیمت (فرصت
 .Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 88 96 . 90. 86 . 85. 75 قیمت (تهدیدها) 

 .Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 81 81. 65 . 75. 80. 64 . 75 ) محصول (نقاط قوت
Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 

 
1 Chanavut and Dosbord 
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نقاط ( محصول 
 85 .82 . 68 .71 . 69 .85 ضعف)

 .Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 90 86 . 80. 80. 86 . 75 ها)محصول (فرصت 

 .Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 80 69 . 95. 85. 75. 70 تهدیدها) ( محصول 

 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 88 نقاط قوت) ( ترویج

85. 

69 . 61 . 63 . 64 . 67 . 
 .Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 90 63 . 71. 78. 71. 49 نقاط ضعف) ( ترویج

 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 88 68 . 65 . 67 . 74. 75 ها)فرصت ( ترویج
 .Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 83 83. 82. 89. 88. 88 تهدیدها) ( ترویج
 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 87 نقاط قوت) ( مکان

83. 

75. 75. 74. 76 . 68 . 

 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 93 نقاط ضعف) ( مکان
69 . 62 . 63 . 60 . 60 . 

 .Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 90 85. 85. 74. 75. 70 ها)فرصت ( مکان
 .Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 86 82. 80. 81. 83. 85 تهدیدها) ( مکان

 

 

 روایی سازه. 1 شکل

 روایی سازه  .2جدول 
 

DF CMIN/DF RMR AGFI GFI IFI CFI NFI RMSEA HOELTER.05 
48 1.77 .039 .950 .969 .981 .980 .961 .044 348 

حاضر    ق ی است که سؤاالت تحق   ن ی ا   ي ا ی جدول گو   ج ی نتا 
مطلوب   ي دارا  عامل   ی برازش  ساختار  و  نظر    ی است  در 

برا گرفته  قابل   ي شده  عبارت آن  به  و  است    ي ها داده   ی قبول 
تحق  از  نظر   ق ی حاصل  حما   ق ی تحق   ي مدل  تائ   ت ی را    ید و 

  0/ 05و    0/ 01در سطح    هالتر   شاخص   ن ی و همچن   کنند ی م 
 دارد.   ق ی حجم نمونه تحق   ت ی نشان از کفا 

ها یک بعد کمی وجود دارد که آن  وتحلیل داده در تجزیه 
آمار محاسبه  شامل  هاي  کیفی  بعد  یک  و  است  خاص  ي 
استدالل تحلیل  استنتاج ها،  و  نتایج  ها  بر  که  است  هایی 

پذیرد تا بتوان درنهایت آن را  هاي آماري صورت می محاسبه 

از آمار توصیفی   به جامعه آماري تعمیم داد. در این تحقیق 
و   معیار  انحراف  میانگین،  درصدها،  فراوانی،  محاسبه  براي 

ي پژوهش، از تحلیل عاملی براي  ها داده   ول جدا رسم نمودار  
روایی سازه، از آزمون آلفاي کرونباخ جهت محاسبه ضرایب  

آزمون    مورداستفاده ي  ها پرسشنامه پایایی   از  و  پژوهش  در 
و از    ها داده اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن  - کلموگروف 

استفاده گردید. در    بندي سؤاالت آزمون فریدمن جهت طبقه 
از قسمت   استنباطی  ورود   آمار  ماتر   ي مرحله    س ی شامل 

داخل   ی اب ی ارز  ماتر   ی عوامل  خارج   ی اب ی ارز   س ی و  و  عوامل  ی 
تطب  مقا   ق ی مرحله  ماتر   سه ی و  ماتر   س ی شامل  و    س ی سوات 
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خارج   ی داخل  و  و  ماتر   ي ر ی گ م ی تصم مرحله  ی    س ی شامل 
براي  کم   ک ی استراتژ   ي ز ی ر برنامه  که  است  ذکر  به  الزم  و  ی 

آما ها ل ی وتحل ه ی تجز  نرم ي  از  آماري ري    Spss  افزار 
 .  است   شده استفاده 

 یافته ها 
درون   زمان هم   وتحلیل تجزیه   ي برا  ب   ی عوامل  از    ی رون ی و 

ب   ی درون   س ی ماتر  ا   ی رون ی و  شد.    ي برا   س ی ماتر   ن ی استفاده 
خراسان  فوتبال استان  هیئت   و نوع استراتژي  ت ی موقع   ن یی تع 

  حاصل  نمرات   س، ری مات   ن ی ا   ل تشکی  براي .  رود می بکار    شمالی 
  ی در ابعاد افق   ی رون ی و ب   ی عوامل درون   ی اب ی ارز   هاي ماتریس از  

عمود  استان    هیئت   جایگاه تا    گیرند می قرار    ي و  فوتبال 
  ي مشخص شود و بتوان استراتژ   اي خانه در    خراسان شمالی 

  ک ی در    نمرات   س، ی ماتر   ن ی آن اتخاذ نمود. در ا   ي برا   ی مناسب 
) تعیین  2/ 5تا    1ضعیف ( ) و  4تا    2/ 5(   قوي   ی دوبخش   ف ی ط 

 شوند. می 

گرفتن    ها استراتژي معموالً،   قرار  منطقه  به  توجه  با 
 ، WT(   ی رون ی و ب   ی درون   س ی از چهارخانه ماتر   ی ک ی سازمان در 

WO  ،ST  ،SO (    شوند. می انتخاب 

 
فوتبال    ئت ی ه آمیخته قیمت    زمان هم   س ی ماتر   . 2شکل  

 شمالی   خراسان 
 
 

خراسان  استان    فوتبال   هیئت از آن است که    ی حاک   ج ی نتا 
در   استراتژیک   ت ی موقع   ازلحاظ   شمالی  و    ی داخل   س ی ماتر   و 
 . قرار دارد   ی در منطقه تدافع   ی خارج 

 
فوتبال    ئت ی ه   محصول   خته ی آم   زمان هم   س ی ماتر   . 3شکل  

 شمالی خراسان  

فوتبال استان خراسان    ئت ی از آن است که ه   ی حاک   ج ی نتا 
ماتر   استراتژیک   ت ی موقع   ازلحاظ   شمالی  در  و    ی داخل   س ی و 
 قرار دارد   محافظه کارانه در منطقه    ی خارج 

 
فوتبال    ئت ی ه   ترویج   خته ی آم   زمان هم   س ی ماتر   . 4شکل  

 شمالی خراسان  

ه   ی حاک   ج ی نتا  که  است  آن  خراسان    ئت ی از  استان  فوتبال 
ماتر   استراتژیک   ت ی موقع   ازلحاظ   شمالی  در  و    ی داخل   س ی و 
 قرار دارد.   محافظه کارانه در منطقه    ی خارج 

 
فوتبال    ئت ی ه   مکان   خته ی آم   زمان هم   س ی ماتر .  5شکل  

 شمالی خراسان  

فوتبال استان خراسان    ئت ی از آن است که ه   ی حاک   ج ی نتا 
ماتر   استراتژیک   ت ی موقع   ازلحاظ   شمالی  در  و    ی داخل   س ی و 
 . قرار دارد   تدافعی در منطقه    ی خارج 

 
آمیخته بازاریابی استان خراسان    زمان هم . ماتریس  6شکل  

 شمالی 

فوتبال استان خراسان    ئت ی از آن است که ه   ی حاک   ج ی نتا 
ماتر   استراتژیک   ت ی موقع   ازلحاظ   شمالی  در  آمیخته    س ی و 

 . قرار دارد   تدافعی در منطقه    بازاریابی 

 گیري بحث و نتیجه 
بررس به  و  بحث  داده   ج ی نتا   رامون ی پ   ی منظور  پژوهش    ي ها و 

  SWOT  س ی ماتر تحلیل  از    شده ین تدو   هاي ي حاضر، استراتژ 
 . گیرد ی قرار م   ی موردبحث و بررس   ب ی به ترت 

ما   به  نتایج  شمالی  خراسان  استان  در  قیمت  عنصر  در 
ها با  هاي دریافتی از تیم که تخفیف در هزینه   دهد ی م نشان  



107- 115)، 1400( 4رفتاري  و  حرکتی علوم مجله                                            ... تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان   

113 
 

که با توجه  شود  سوابق قهرمانی جزء نقاط قوت محسوب می 
ي قهرمان  ها م ی ت به این نتیجه، هیئت فوتبال بهتر است جهت  

 ي سنی تخفیف مناسب را در نظر بگیرد. ها رده در تمام  
ي  دار   م ی ت ي باالي  ها نه ی هز که    دهد ی م نشان  نتایج به ما    

خراسان   در  ضعف  نقاط  که    د ی آ ی م   حساب به   شمالی جزء 
ي باالي تهیه زمین تمرین  ها نه ی هز وضعیت دشوار اقتصادي و  

شده است که حتی    ها م ی ت باعث مشکالتی براي  ...  و البسه و  
ي اخیر باعث منحل شدن تعداد زیادي تیم گردیده  ها سال در  

و   که    توجه   با است  است  بهتر  نتیجه،  این  وتبال  ف   هیئت به 
تیم داري در سطح استان    هاي هزینه شرایطی را جهت کاهش  

 . انجام دهد 
فرصت  می از  شمالی  خراسان  روي  پیش  به  هاي  توان 

کمک  و  منابع  جذب  و  امکان  هدایا  از  اعم  هواداران  هاي 
خدمات اشاره کرد که با توجه به این نتیجه بهتر است هیئت  

از طریق شناسایی هواداران   ، زمینه حضور  مند عالقه فوتبال 
ي  ها م ی ت ي هواداران را جهت  ها کمک و جذب منابع و    ها آن 

 استان خراسان شمالی فراهم نماید. 
نشان   ما  به  برنامه   دهد ی م نتایج  نظام  نداشتن  ریزي  که 

منسجم در جهت جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی جزء  
می  قیمت  عنصر  در  شمالی  خراسان  که  تهدیدهاي    با باشد 

به این نتیجه بهتر است که هیئت فوتبال از طریق افراد    توجه 
امور،    کرده ل ی تحص  به  مطلع  افراد  جذب  ا برنامه و  جهت  ي 

اجرا   و  تنظیم  غیردولتی  اقتصادي  و  مالی  تا    د ی نما منابع 
شمالی   خراسان  استان  فوتبال  هیئت  درآمدزایی  وضعیت 

 بهبود پیدا کند. 
لی نتایج به ما  در عنصر محصول در استان خراسان شما 

نقاط  ها رده که تنوع مسابقات و    دهد ی م نشان   ي سنی جزء 
در    توجه   با که    د ی آ ی م   حساب به قوت   مسابقات  برگزاري  به 

تمام   در  استان  فوتسال  و  اعالم  ها رده فوتبال  ي سنی طبق 
فدراسیون فوتبال، هیئت فوتبال در این امر پیشتاز و ممتاز  

 . باشد ی م 
نشان     ما  به  آئین   دهد ی م نتایج  نبود  درون  نامه که  هاي 

ضعف   نقاط  جزء  فوتبال  لیگ  بازاریابی  توسعه  براي  هیئتی 
می  که  محسوب  که    توجه   با شود  است  بهتر  نتیجه  این  به 

هیئت فوتبال خراسان شمالی از طریق آموزش تربیت نیروي  
فوت ها نامه ن ی آئ بازاریابی،   لیگ  بازاریابی  توسعه  بال  یی جهت 

درآمدزایی   وضعیت  تا  نماید  اجرا  و  فوتبال    ئت ی ه تدوین 
 استان خراسان شمالی بهبود پیدا کند. 

نشان   ما  به  و    دهد ی م نتایج  رقابتی  فضاي  که 
ي مناسب پیش  ها فرصت ی بودن فوتبال جزء  ن ی ب ش ی پ رقابل ی غ 

ي  ز ی ر برنامه که با    باشد ی م روي هیئت فوتبال خراسان شمالی  
ي مناسبی را  استفاده از این فرصت    ند توا ی م صحیح و اصولی  

  در و    دهد ی م ببرد زیرا رقابت، خالقیت و نوآوري را افزایش  

رقابتی،    صورت  فضاي  ارائه  ها م ی ت وجود  سمت  به  فوتبال  ي 
 . روند ی م باالتر    ت ی ف ی باک یی  ها ي باز 

نشان     ما  به  بازیکنان    دهد ی م نتایج  شدن  وارد  که 
هاي دیگر به خراسان شمالی جزء تهدیدهاي  کیفیت استان بی 

به این نتیجه بهتر    توجه   با باشد که  هیئت فوتبال استان می 
فوتبال   هیئت  که  بازیکنان  ا برنامه است  از  استفاده  ي جهت 

بومی استان در برگزاري مسابقات تدوین و اجرا نماید تا باعث  
اي استان خراسان شمالی شود و از ورود  شناسایی استعداده 

 ي دیگر جلوگیري به عمل آید. ها استان   ت ی ف ی ک ی ب بازیکنان  
ما   به  نتایج  شمالی  خراسان  استان  در  ترویج  عنصر  در 

شناختی  حوزه روان   که تأثیر نتایج فوتبالی بر   دهد ی م نشان  
مانند افزایش نشاط جمعی، روحیه جوانان و ... )  ( اجتماعی  

ق  نقاط  نتیجه    توجه   با شود که  وت محسوب می جزء  این  به 
  تر مناسب بهتر است که هیئت فوتبال با فراهم کردن شرایط  

ي فوتبال استان خراسان شمالی  ها م ی ت و بهتري جهت حضور  
ی باعث افزایش نشاط جمعی  الملل ن ی ب در مسابقات کشوري و 

 و روحیه جوانان در سطح استان شود. 
نشان     ما  به  اطالع   دهد ی م نتایج  در  ضعف  رسانی  که 

نقاط   جزء  شمالی  خراسان  فوتبال  هیئت  سوي  از  مسابقات 
به این نتیجه بهتر است    توجه   با آید که  حساب می ضعف به 

که هیئت فوتبال از طریق روابط عمومی و استفاده از فضاي  
به نحوه مطلوب و  رسان اطالع مجازي،   را    موقع به ی مسابقات 

 نجام دهد. ا 
ما   به  و  مند عالقه که    دهد ی م نشان  نتایج  مسئوالن  ي 

به فوتبال فرصت    خراسان شمالی   ي استان رتبه ی عال مدیران  
است که بهتر    داده   قرار فوتبال    هیئت مناسبی را پیش روي  

فوتبال از این فرصت جهت جذب منابع و امکانات    هیئت است  
فوتبال در    ي ها م ی ت براي رشد فوتبال استان و    نهادها   ر ی سا از  

 . استفاده کند   سطح استان 
که نپرداختن شبکه استانی به    دهد ی م نتایج به ما نشان    

شمالی   تهدیدهاي خراسان  جزء  استان  فوتبال  هیئت  اخبار 
که بهتر است هیئت فوتبال از طریق    باشد ی م در عنصر ترویج  

ي استان خراسان شمالی، امکان همکاري  ما ی صداوس مذاکره با  
را   استانی  از طریق شبکه  فوتبال  اخبار هیئت  انتشار  جهت 

 فراهم نماید. 
عنص  ما  در  به  نتایج  شمالی  خراسان  استان  در  مکان  ر 

جزء    دهد ی م نشان   فوتبال  هیئت  به  مناسب  دسترسی  که 
می  محسوب  قوت  که  نقاط  هیئت    توجه   با شود  نزدیکی  به 

و   هواداران  براي  را  مناسبی  فرصت  چمن،  زمین  به  فوتبال 
 . د ی نما ی م ي ورزشی فراهم  ها م ی ت 

که نداشتن امکانات و تجهیزات    دهد ی م نشان  نتایج به ما    
محسوب   ضعف  نقاط  جزء  مسابقات  برگزاري  در  استاندارد 

  فوتبال   هیئت به این نتیجه بهتر است که    توجه   با د که  شو ی م 
شمالی  طریق    خراسان  و    ي بودجه از  امکانات  خود،  سالیانه 
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و مطابق با استانداردها را جهت برگزاري    از ی موردن تجهیزات  
 . ید مسابقات فراهم نما 

از فرصت دسترسی راحت به زمین  هاي پیش  هاي چمن 
می  شمالی  خراسان  که  روي  بهتر    توجه   با باشد  نتیجه  این 
فوتبال   هیئت  که  را  برنامه است  خود  مسابقات    صورت به ي 

 و مطلوب برگزار نماید.   بانظم 

نشان     ما  به  برنامه   دهد ی م نتایج  نبود   جهت  ریزي که 
به  سوي  از  هواداران  ونقل حمل  تهدیدها  حساب  باشگاه جزء 

به این نتیجه هیئت فوتبال بهتر است با    توجه   با آید که  می 
شرکت  ها م ی ت  کشوري  مسابقات  در  که    کنند ی م یی 

یی که میزبان، استان  ها ي درباز ي را تدوین نماید تا  ا نامه تفاهم 
شمالی   جهت  ز ی ر برنامه   باشد ی م خراسان    ونقل حمل ي 

 هواداران انجام شود. 
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