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Extended Abstract 

Summary 

The research method in this work was a mixed quantity and quality one. In the qualitative part, the focus 

group in the form of the steering council express their views on how the strategies interact and cause-

and-effect relationships with each other in the form of interpretive structural modeling (ISM) symbols 

in their interactive strategy matrix (SSIM). These symbols are quantified in the initial access matrix, and 

through these hierarchical levels of strategies in the quadruple table, the final matrix map is identified, 

and according to the cause-and-effect relationships between them, the strategy map of the National 

Football Academy by the model method is presented. The levels formed from the fourth to the first level 

are the growth and learning perspective, customer-oriented internal processes perspective, stakeholder 

perspective, and financial perspective. These scenes correspond to the views of the balanced scorecard. 

Introduction 

The purpose of this work was to design a hierarchical design of the strategy map of the National Football 

Academy using the interpretive structural modeling (ISM). One of the distinguishing features of the 

Balanced Scorecard from the other methods is that it creates the cause-and-effect relationships in the 

strategy map between the strategies of each perspective. If the cause-and-effect relationships between 

the strategies are properly identified in the strategy map, a path is provided to the organization that 

describes and demonstrates how the strategies are implemented. Of course, despite the importance of 

determining the cause-and-effect relationships, a systematic method is required to determine these 

relationships, which is not mentioned in most articles related to the strategy map. In the recent years, 

one of the main problems of the country's football has been the excessive attention to the adult football 

and the lack of attention to the basic football. The missing link of the national championship sport is 

also an integrated and purposeful talent identification system according to the contents of the plan of the 

national sports community and other unrelated research works. 

Methodology and Approach 

The research method was a mixed quantity and quality one. In the qualitative part, the focus group in 
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the form of the steering council express their views on how the strategies interact and cause-and-effect 

relationships with each other in the form of ISM symbols in their interactive strategy matrix (SSIM). 

The statistical population of this research work, which was equal to the statistical sample of the research 

work, was the same members of the steering council of the National Football Academy (N = 10). 

Results and Conclusion  

These symbols were quantified in the initial access matrix, and through these hierarchical levels 

of strategies in the quadruple table, the final matrix map was identified, and according to the 

cause-and-effect relationships between them, the strategy map of the National Football 

Academy by the model method. The interpretive structural modeling (ISM) was drawn in 4 

levels. In this map, the strategies related to each level were listed. In the first level, the financial 

strategy 2 strategies and in the second level or stakeholder perspective of one strategy, in the 

third level or the internal process strategy 4 strategies, and in the fourth level, the growth and 

learning perspective 3 strategies. Balanced Scorecard Scenes provided by Norton and Kaplan 

include Scenes of Growth and Learning, Internal Process, Customer, and Finance. The rationale 

for distinguishing a balanced score from other methods is that, firstly, there is a cause-and-

effect relationship between the scenery and the strategies contained in the scenery, and 

secondly, these scenarios are at a hierarchical level. The method of interpretive structural 

analysis helped the researchers to determine their causal relationships by analyzing the 

relationship between two strategies. In general, the researchers were able to determine the 

causal relationship between all strategies in a ten in ten matrix, and extract and determine the 

levels of strategies. The concepts of strategies at different levels showed that the logic of BSC 

also governed the results of this work. The titles of the levels formed from the fourth to the first 

level are the growth and learning perspective, customer-oriented internal processes perspective, 

stakeholder perspective, and financial perspective. These scenes correspond to the views of the 

balanced scorecard. 
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با روش مدل سازی ساختاری  طراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال

 تفسیری

 4و سیدنصراهلل سجادی 3، محمد خبیری2، مهرزاد حمیدی1محسن حمیدی

 المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایراندکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین. دانشجوی 1

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران . 3

 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 4

 09/11/1395تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  20/04/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده

سله مراتبی ن ،هدف از اجرای این پژوهش هدف: سل ستراتژی آکادمیطراحی  شه ا ساختاری مدلروش فوتبال با  ملی ق سازی 

 تفسیری بود. 

کانونی در قالب شورای راهبری نکته نظرات  گروهروش تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود. در بخش کیفی  روش شناسی:

ستتازی ستتاختاری مدلها با یکدیگر به شتتکل نمادهای نحوه تعامل و روابط علت و معلولی استتتراتژی اخویش را در ارتباط ب

 ند.سازی شداین نمادها در ماتریس دسترسی اولیه کمی و سپس ها درج نمودنددر ماتریس خود تعاملی استراتژی نفسیری

شتتساستتا ی و با توجه روابط علت و ول چهارگانه، نقشتته ماتریس نهایی، اجدها در ستتلستتله مراتبی استتتراتژی وحستت  یافته ها:

ستراتژی آکادمی ملی فوتبال با  ،معلولی بین آنها س ح ترسیم گردید. در  چهارتفسیری در مدل سازی ساختاری روش نقشه ا

در ستت ح دوی یا مسظر استتتراتژی و  2در ستت ح اول، مسظر مالی  های مربوط به هر ستت ح درج گردیدند.این نقشتته استتتراتژی

استراتژی  3استراتژی و در س ح چهاری مسظر رشد و یادگیری  4ذیسفعان یک استراتژی، در س ح سوی یامسظر فرایسد داخلی 

 .قرار گرفتسد

نیز بر نتایج  کارت امتیازی متوازنهای قرار گرفته در ستت وح مختلن نشتتان داد که مس ق مفاهیم استتتراتژی نتیجه گیری:

ستصل این اح س ح اول عبارتسد از چرا ؛تحقیق نیز حاکم ا س ح چهاری تا  شکل گرفته از  س وح  شد و  :که عساوین  مسظر ر

یادگیری، مسظر فرایسدهای داخلی مشتتتتری مدارانه، مسظر ذیسفعان، مسظر مالی که این مسابر با مسابر کارت امتیازی متوازن 

 م ابقت دارد.

 .رانیا یاسالم یفوتبال جمهور یمل یآکادم ک،ی، نقشه استراتژیریتفس یساختار یمدل ساز های کلیدی:واژه

  محسن حمیدی  :نویسنده مسئول

 E - mail: mohsen.hamidi@outlook.com 09100403010تلفن: 
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 مهمقد

نظای جامع  های توسعه کشور وبرنامهانداز نظای گیری از سسد چشمهای ورزشی کشور با الهایدر دهه گذشته بسیاری از سازمان

دهد که اغلب ها نشتتان میاند. متاستتفانه بررستتیریزی استتتراتژیک خود مبادرت نمودهتربیت بدنی و ورزش کشتتور به برنامه

سازمانبرنامه ستراتژیک  صت الزی برای اجرا نیافتسد.های ا شی در مرحله تدوین باقی ماندند و فر سازی  های ورز برای جاری 

معتقدند که علل اجرا  نورتون و کاپالنشود.  ترجمهها و معیارهای کلیدی های اجرایی، پروژهتراتژی، باید استراتژی به برنامهاس

ها دارد. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که بین الیه استراتژیک و ها بیشتر ریشه در اجرایی نشدن استراتژینشدن استراتژی

ها باید الیه استتتراتژیک با الیه ستتازی استتتراتژیکلذا برای موفقیت در پیاده ،افی عمیق وجود داردالیه عملیاتی ستتازمان شتتک

کارت امتیازی متوازن یک ابزاری استتت که به عسوان یک مدل موفق در  .(2014)لشتتکربلوکی،  اجرایی ستتازمان پیوند بخورد

ستراتژی سازمان کاپالنن و ونورتشود. ها از آن یاد میاجرایی نمودن ا ها کمک نمایسد این ابزار را معرفی نمودند تا به مدیران 

 (.2016 ،ذارند )کوسادو و همکارانکه بتوانسد به راحتی استراتژی خویش را عملیاتی نموده و به مرحله اجرا بگ

سایر رو یکی از وجوه تمایز کارت امتیازی متوازن سبت به  ستراتژی ها،شن ستراتژی بین ا شه ا ست که در نق  مسظرهای هر آن ا

ستراتژیروابط علت و معلولی ایجاد می صورتی که روابط علت و معلولی بین ا ستی تعیین کسد. در  ستراتژی به در شه ا ها در نق

سازمان قرار می سیری در اختیار  شانشود، م صین کسسده و ن سترگیرد که همانا تو ست. البته اتژیدهسده چگونگی تحقق ا ها ا

مرتبط با  مقاالتجهت تعیین این روابط الزی استتتت که در اک ر  مسدینظایرغم اهمیت تعیین روابط علت و معلولی روش علی

  (.2010لح اولیا و همکاران، نقشه استراتژی به آن اشاره نشده است )صا

شاورز و همکاران سازی اجرای "تحقیق خود را با عسوان  (،2009) ک ستراتژی کمیته ملی المپیک با تکسیک مدل کارت امتیازی ا

سیم  ی دادنداانج متوازن ستراتژی کمیته ملی المپیک را تر شه ا سجادی و همکاران )همچسین  ؛نددکرو نق ( تحقیق 2011نژاد 

سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکسیک الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشه استراتژی "خویش را تحت عسوان: 

شت "کارت امتیازی متوازن عبدالهی از طزفی،  .نددکرو نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران را ترسیم  سدبه اجرا گذا

تحت عسوان تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهسگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان و ارا ه مدل  در تحقیقی ،(2014) و همکاران

کارت مسظر  چهارو نقشتته استتتراتژی باشتتگاه را در  سدبه مرحله اجرا گذاشتتت "آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن پیاده ستتازی

تحقیق خویش را  ،(2014زاده و همکاران )رنصیعالوه، به دند.رکترسیم ها استراتژی بینبا روابط علت و معلولی  امتیازی متوازن

به  "کارت امتیازی متوازنمدل اجرای استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران با رویکرد  و تبیینطراحی  "با عسوان 

عظیمی و همکاران  .نددکراز اهداف استتتراتژیک را مشتتخ  و روابط علت و معلولی بین مسابر و برخی  سدمرحله اجرا گذاشتتت

ستراتژیک اداره کل تربیت"( در تحقیقی تحت عسوان 2016) شه  تدوین برنامه ا بدنی وزارت علوی تحقیقات و فساوری و ارا ه نق

ستتت ح  یا چهار سظر ومو نقشتتته استتتتراتژی اداره کل را در چهار  دانجای دادنرا  "کارت امتیازی متوازناجرایی بر مبسای مدل 

 .ندو روابط علت و معلولی آنها را نشان داد ندترسیم نمود
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 های ورزشی وزارت آموزش و پرورش نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیت .1شکل 

های ورزشی وزارت آموزش بدنی و فعالیت طراحی نقشه استراتژی تربیت"( در تحقیقی تحت عسوان 2016وحدانی و همکاران )

ستراتژیک  " BSCو  ISMو پرورش با تلفیق الگوهای  شه ا س وح نق شت و روابط علت و معلولی و  تربیت به مرحله اجرا گذا

 درج شده است. 1 شماره که در شکل ندآموزش و پرورش را با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ترسیم نمود بدنی

 دهد.در س وح سلسله مراتبی نشان می ها رایکی از ابزارهایی است که روابط علت و معلولی استراتژی ،ساختاری تفسیریمدل 

مدلسازی ساختاری تفسیری یکی از ابزارهایی است که تعامل بین متغیرهای مختلن را  معتقدند که (2013) و همکاران 1اتری

شان می ساییبسابراین، این روش برای  ؛دهدن شان دادن روابط بین اجزای مختلن که می شسا شته توانسد روابط پیچیدهو ن ای دا

د. کرهای ورزشی کشور نیز استفاده توان برای ترسیم نقشه استراتژی سازماناز این مدل می .گیردباشسد، مورد استفاده قرار می

ی کشور است که رشته ورزشی آن مورد اقبال های ورزشفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، یکی از مهمترین فدراسیون

د. کرسسد راهبردی توسعه فوتبال را تدوین  2013فوتبال جمهوری اسالمی در سال گسترده آحاد جامعه قرار دارد. فدراسیون 

سسد راهبردی سر کشور توجه  ،در این  سرا ستعدادها در  شد ا سترهای ر ست. داده شدهبه توسعه فوتبال پایه و ب و های علمی ا

ای، از ای و جهانی در هر جامعهالمللی نشتتان داده استتت که توستتعه و ارتقاا فوتبال و کستتب مدارج پر افتخار قارهتجارب بین

گذر آموزش یتره ما نان و همچسین پیهای علمی و ح هاالن و نوجوا بال نون مدیریتی از فوت بال و های  مدارس فوت ریزی 

سازی برای پرورش و ورزشی کشور و طراحی و ترسیم مسیر ترقی کودکان مستعد و زمیسه هایهای فوتبال پایه باشگاهآکادمی

صورت می شی، علمی، . (2015 ،رد )آیین نامه مدارس فوتبالگیشکوفایی آنان  آکادمی فوتبال به عسوان مرکزی آموزش، پژوه

                                                 
1. Attri 

توسعه سواد حرکتی و 

 سبک زندگی سالم و فعال

وری توسعه بهره

 در فعالیتها

توسعه برنامه 

 بدنی درس تربیت

گسترش ارتباطات 

درون و برون 

 سازمانی

ایجاد نهضت داوطلبی 

 آموزیدر ورزش دانش

مسظر رشد 

 و یادگیری

مسظر فرآیسدهای 

داخلی

 وریمسظر بهره

 مسظر توسعه اجتماعی 

افزایش 

Rand D 

ارتقاا کیفی فضا و 

 تجهیزات ورزشی

تقویت و مسابع مالی و 

توانمسدسازی مسابع 

 انسانی
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سیون فوتبال  سئولفسی و فرهسگی تحت نظر فدرا ست )پیشساماندهی مدارس فوتبال پایه کش م سسامه آکادمی نور ا سا ویس ا

سال (.2011فوتبال،  ساالن و کم در  شور، توجه وافر به فوتبال بزرگ سی فوتبال ک سا صلی و ا شکالت ا شته یکی از م های گذ

ورزش قهرمانی کشتتور نیز بسا به مسدرجات طرح جامعه ورزش کشتتور و ستتایر  وتبال پایه بوده استتت. حلقه مفقودهتوجهی به ف

سالتحقیقات م ست. در  ستعدادیابی ا سیون فوتبال، از طریق آکادمی رتبط نبود یک نظای یکپارچه و هدفمسد ا های اخیر فدرا

با طراحی برنامه آسیا  AFCهای بسیار خوبی برداشته است. ضمسا فوتبال در راستای ساماندهی و راهبری مدارس فوتبال گای

موریت اصتتلی آکادمی ملی فوتبال، أایی اقداماتی به عمل آورده استتت. مبرای حمایت از فوتبال پایه در کشتتورهای آستتی 1ویژن

ستعدادهای فوتبال  سایی و پرورش ا شسا ست. تا از این رهگذر زمیسه  شور ا سر ک سرا سازی و راهبری مدارس فوتبال  ستاندارد ا

سترده س ح گ شور در  شته پرطرفدار را  جمعیتای از ک ستیابی به مدارج باال و ترقی در این ر صورت گیرد و د شش  تحت پو

نیازمسد داشتن یک نقشه استراتژی دقیقی  ،امکان پذیر و پایدار نماید. ایجاد یک نهضت ملی در نظای استعدادیابی فوتبال کشور

سله سل ست که روابط علت و معلولی و س وح  ستراتژی در آن تعییمراتبی  ا ستراتژیا سازی ا های ن شده باشد و زمیسه جاری 

ستفاده از روش مدل ست که با ا ضر در پی آن ا ستراتژی آکادمی را فراهم آید. تحقیق حا شه ا سیری نق ساختاری تف سازی 

 شده ترسیم نماید. های ذکرآکادمی ملی المپیک را با ویژگی

 شناسیروش

متکی به اطالعاتی است که اعضا  ،های م العات استراتژیکرعایت پروتکلو با  تحقیق روش آمیخته کمی و کیفی بود روش این

شورای راهبری ابراز می ستراتژیگروه کانونی  شده،های نمایسد. ا سایی  ستراتژیک مالک عمل قرار  شسا شه ا برای طراحی نق

 گیرند.می
 

 

 مراحل اجرای تحقیق .2شکل 

                                                 
1. Asia Vision 

 بله

برقراری ارتباط متسی بین استراتژی ها با  (j,i)با 

 استفاده از نظرات گروه کانونی )شورای راهبری(
 شساسایی استراتژی ها

 SSIMتشکیل ماتریس 
 RMتشکیل ماتریس 

 تعیین س ح اهداف

 CMتشکیل ماتریس 

 ترسیم نقشه استراتژی بر اساس ارتباط و س وح تعیین شده در مرحله قبل

 تصویب نقشه استراژی

آیا ارتباطات ترسیم شده مس قی 

 است و سازکار بین آنها وجود دارد

 خیر

ی
ور
ضر
ت 
یرا
غی
ل ت
ما
اع
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نفر  10همان اعضای شورای راهبری آکادمی ملی فوتبال و برابر  ،جامعه آماری این تحقیق که با نمونه آماری تحقیق برابر است

 د. شانجای  2شماره  بودند. فرآیسد اجرای تحقیق م ابق شکل

 هایافته

ستراتژی شامل تعداد ا ستراتژی بود. 10های آکادمی فوتبال  ستراتژی ا  1 جدولم ابق  1ساختاری لیمها در یک ماتریس خودتعاا

راب ه هر استراتژی با سایر  در خصوص نوعنظر قضاوت خود را  با بحث و تبادل ی شورای راهبری خواسته شد تادرج شدند و از اعضا

ستراتژی ستراتژی  Xو  V ،A ،Oبا نمادهایی از قبیل حروف  ،هاا صورتی که ا شان دهسد. در  ستراتژی  iن شد jبر ا شته با  ،تاثیر دا

ستراتژی درج  Vعالمت  صورتی که ا ستراتژی   jشود و در  شد iبر ا شته با ستراتژی با   Aعالمت  ،تاثیر دا صورتی که دو ا و در 

ش شته با شسد  Xعالمت  ،دسیکدیگر تاثیر مقابل دا شته با ستراتژی هیچ تاثیری بر یکدیگر ندا صورتی که دو ا درج  Oعالمت  ،و در 

 .(2015)افخمی اردکانی و همکاران،  شود

. در گرفت صورت 2تحت عسوان ماتریس دسترسی اولیه 2 جدولو این عمل در  ندشدمیحله بعد می بایست این نمادها کمی در مر

شده شخ   شورای راهبری م ضای  سط اع شده این مرحله با توجه به ایسکه قبال نمادها تو اند، محقق با رعایت قاعده از پیش تعیین 

 . به نحوی که:نمودندزیر، ماتریس دسترسی اولیه را با درج اعداد صفر و یک تکمیل 

 د.یگردو در خانه قریسه آن عدد صفر درج  1در همان خانه عدد  بود، Vاگر نماد مسدرج  -

 .آن عدد یک درج گردید و در خانه قریسهدر همان خانه صفر  بود، Aاگر نماد مسدرج  -

 .گردیددر همان خانه صفر و در خانه قریسه آن نیز صفر درج  بود، Oاگر نماد مسدرج  -

 .(2014وهمکاران،  3گردید )سسدبورو در خانه قریسه آن عدد صفر درج  1 در همان خانه عدد ،باشد Xاگر نماد مسدرج  -

د. به همین صورت جدول دسترسی وشگیرد، عدد یک درج میمقابل خودش قرار میدر ق ر جدول یعسی جایی که یک استراتژی در 

ستراتژی م ابق اولیه تکمیل  ستگی و از تجمیع اعداد هر ردین قدرت نفوذ هر ا ستون قدرت واب شد و در نهایت از تجمیع اعداد هر 

 مشخ  گردید. 2جدول 

 (SSIM)های آکادمی فوتبال ماتریس خود تعاملی، استراتژی .1جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره استراتژی ها

1 
آن در  یسیو نقش آفر یآکادم یو ادار یالتیتشک ی،وجه و استقرار حقوق یتعال

 کشور یهفوتبال پا یو راهبر یرهبر
 O O O A O O A X X 

2 
برتر فوتبال  یاستعدادها یترق یرمس یماستعداد و ترس یریتنظامسد نمودن مد

 یهپا
  O O V O O X X O 

 O X O O X V O    و استقرار نظای آموزش مدارس فوتبال کشور یطراح 3

 V O O A O O     یارتباط یننو یهایاز فساور یو بهره مسد یاارتباطات رسانه یمو تحک یجترو 4

 V A X A O      یاصل یسفعفوتبال به عسوان ذ یونفدراس یتو حما یتجلب رضا 5

6 
و  یبخش خصوص یتاز برف یبهره مسد یابی،توسعه بازار ی،مال یساز یتبرف

 یرینخدمات داوطلبانه خ
      X O O X 

7 
ها و باشگاه یج،متقابل با آموزش و پرورش، بس یهایتوسعه مشارکت و همکار

 مرتبط یهاسازمان یرسا
       O O X 

8 
و  یانمرب یران،مد یاحرفه یتصالح یینو تع یاستقرار نظای توانمسدساز

 کشور یهفوتبال پا یاباناستعداد
        O O 

9 
 یباز یهاو آموزه یاخالق یو رفتارها یاجتماع یهاو ارتقاا مهارت یجترو

 یهجوانمردانه در نوآموزان فوتبال پا
         A 

           یهمدارس فوتبال پا یو رتبه بسد یابیاستقرار نظای نظارت ارز 10

                                                 
1. Structural Self- Interaction Matrix (SSIM) 

2. Reachability Matrix 

3. Sandbhor.s, Botre 
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  ماتریس دسترسی اولیه آکادمی فوتبال .2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره استراتژی
قدرت 

 نفوذ

1 
و نقش  یآکادم یو ادار یالتیتشک ی،وجه و استقرار حقوق یتعال

 کشور یهفوتبال پا یو راهبر یآن در رهبر یسیآفر
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

2 
 یترق یرمس یماستعداد و ترس یریتنظامسد نمودن مد

 یهبرتر فوتبال پا یاستعدادها
0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 

 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 و استقرار نظای آموزش مدارس فوتبال کشور یطراح 3

4 
 یهایاز فساور یو بهره مسد یاارتباطات رسانه یمو تحک یجترو

 یارتباط یننو
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

 5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 یاصل یسفعفوتبال به عسوان ذ یونفدراس یتو حما یتجلب رضا 5

6 
 یتاز برف یبهره مسد یابی،توسعه بازار ی،مال یساز یتبرف

 یرینو خدمات داوطلبانه خ یبخش خصوص
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

7 
متقابل با آموزش و پرورش،  یهایتوسعه مشارکت و همکار

 مرتبط یهاسازمان یرها و ساباشگاه یج،بس
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

8 
 یران،مد یاحرفه یتصالح یینو تع یاستقرار نظای توانمسدساز

 کشور یهفوتبال پا یابانو استعداد یانمرب
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

9 
و  یاخالق یو رفتارها یاجتماع یهاو ارتقاا مهارت یجترو

 یهجوانمردانه در نوآموزان فوتبال پا یباز یهاآموزه
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 یهمدارس فوتبال پا یو رتبه بسد یابیاستقرار نظای نظارت ارز 10

  4 5 4 3 4 7 2 3 3 5 میزان وابستگی 

یک صورت گیرد. در تحلیل م 1مکک تا تحلیل می ،وابستگی ترسیم شد ت جدول ماتریس نفوذ ،2بعد از ترسیم و تکمیل جدول 

وابستگی  ت هایی است که قدرت نفوذهای خودمختار مربوط به استراتژیگیرند. استراتژیدسته قرار می چهارها در مک استراتژی

ولی وابستگی نسبتا باال  ،هایی هستسد که دارای قدرت نفوذ کمیاستراتژ ،های وابستهآنها ضعین یا متوسط باشد. استراتژی

های نفوذی باشسد. استراتژیهایی هستسد که دارای نفوذ و وابستگی باال میاستراتژی پیوندیهای استراتژیباشسد. می

تحلیل میک مک این امکان را می دهد که با کمک  باشسد.ای قدرت نفوذ باال و وابستگی پایین میهایی هستسد که داراستراتژی

گرفتن از ارتباط ماتریس، همه استراتژی های اصلی یک سیستم را تشریح شود. روش پیش بیسی میک مک به وسیله مایکل 

 ارا ه شد. 2گودت

شان می 3شکل مک در ک نتایج تحلیل می ستراتژیدهد که ن شماره ا در حوزه خودمختار قرار  10و  9، 7، 6، 4، 3، 2، 1های 

 گیرد.گیرند. استراتژی پسجم در حوزه وابسته و استراتژی هشتم در حوزه نفوذی و هیچ استراتژی در حوزه پیوندی قرار نمیمی

هایی است که از مجموعه ورودی شامل استراتژی .شودها از ماتریس دسترسی نهایی استفاده میبرای تعیین س وح استراتژی

ستراتژیاین عامل تاثیر می شامل ا ستراتژی تاثیر میپذیرند و مجموعه خروجی  ست که بر این ا گذارند. اعداد مسدرج در هایی ا

 پذیرند.گذارند یا تاثیر میهایی است که تاثیر میماتریس دسترسی نها ی شماره استراتژی

گیرند که شتتماره هایی در ستت ح اول نقشتته استتتراتژی قرار میترستتی نها ی آن استتتراتژی یا استتتراتژیدر اولین جدول دستت

ستراتژی ستراتژیا شماره ا شدهای مجموعه ورودی آن با  سان با شترک یک شماره (3 )جدول های مجموعه م . پس از حذف 

س ح اول قرار می ستراتژی که در  ستراتژی ،گیرندا سی، ا ستر شخ  در دومین جدول د ستراتژی م شه ا س ح دوی نق های 

                                                 
1. Mic Mac 

2. Michel Godet 
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ستراتژیو این روند تا آنجا ادامه پیدا می (4)جدول  شوندمی ستراتژی م ابق کسد که س ح تمامی ا الی  3 جداولها در نقشه ا

 مشخ  شود. 6

 

          10 

          9 

          8 

          7 

      8    6 

   5   10    5 

 4   7و2و3  9     

     1 6    3 

        4  2 

          1 

 نسخه تحلیل میک مک .3شکل 

 های س ح اول نقشه استراتژیبرای تعیین استراتژی نهایی اولین ماتریس دسترسی .3جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی استراتژی ها

1S s1,s9,s10 s1,s5,s8,s9,s10 s1,s9,s10 اول 

2S s2s5,s8,s9 s2s8,s9 s2s8,s9 - 

3S s3,s5,s8,s9 s3,s5,s8 s3,s5,s8 - 

4S s4,s5 s4,s8 s4 - 

5S s1,s3,s5,s6,s8 s2,s3,s4,s5,s7,s8,s9 s3,s5,s8 - 

6S s6,s7,10 s5,s6,s7,10 s6,s7,s10 اول 

7S s5,s6,s7,10 s6,s7,10 s6,s7,10 - 

8S s1,s2,s3,s4,s5,s8 s2,s3,s5,s8 s2,s3,s5,s8 - 

9S s1,s2,s5,s9 s1,s2,s3,,s9,s10 s1s2,s9 - 

10S s1,s6,s7,s9,s10 s1,s6,s7,s10 s1,s6,s7,s10 - 

 استراتژی نقشه س ح دوی های برای تعیین استراتژی ،دومین ماتریس دسترسی نها ی .4 جدول

 سطح مشترک خروجی ورودی استراتژی ها

2S s2,s5,s8,s9 s2,s8,s9 s2,s8,s9 - 

3S s3,s5,s8,s9 s3,s5s8 s3,s5s8 - 

4S s4,s5 s4,s8 s4 - 

5S s3,s5,s8 s2,s3,s4,s5,s7,s8,s9 s3,s5,s8 دوی 

7S s5,s7,s10 s7,s10 s7,s10 - 

8S s2,s3,s4,s5,s8 s2,s3,s5,s8 s2,s3,s5,s8 - 

9S s2,s5,s9 s2,s3,s9,s10 s2,s9 - 

10S s7,s9,s10 s7,s10 s7,s10 - 

 نفوذی پیوندی

 وابسته خودمختار
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 استراتژی نقشه س ح دویها برای تعیین استراتژی  ،سومین ماتریس دسترسی نها ی .5جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودی استراتژی ها

2S s2,s8,s9 s2,s8,s9 s2,s8,s9 سوی 

3S s3,s8,s9 s3,s8 s3,s8 - 

4S s4 s4,s8 s4 سوی 

7S s7,s10 s7,s10 s7,s10 سوی 

8S s2,s3,s4,s8 s2,s3,s8 s2,s3,s8 - 

9S s2,s9 s2,s3,s9,s10 s2,s9 سوی 

10S s7,s9,s10 s7,s10 s7,s10 - 

 س ح چهاری نقشه استراتژی ها برای تعیین استراتژی ،چهارمین ماتریس نها ی .6 جدول

 سطح مشترک خروجی ورودی استراتژی ها

3S s3,s8 s3,s8 s3,s8 چهاری 

8S s3,s8 s3,s8 s3,s8 چهاری 

10S s10 s10 s10 چهاری 

های تخصصی حاصل شد. نقشه استراتژی بدست آمده با مس ق از یافته 4 شکلآکادمی ملی المپیک به شرح نقشه استراتژی 

 نیز مس بق است. تغییرات مختصر حاکی از وضعیت اقتضایی آکادمی ملی فوتبال است. با کارت امتیازی متوازنمتسابر 

 ،هستسد ششم مشابهاستراتژی اول و استراتژی های مشترک ورودی مرتبط با از آنجایی که شماره استراتژی 3 جدولبر اساس 

های شماره ،برای جدول دسترسی نها ی بعدی ،گیرند. بدیهی استدر اولین س ح نقشه استراتژی قرار می لذا این استراتژی ها

در ستت ح دوی نقشتته  5، استتتراتژی شتتماره 4جدول آید. بر استتاس مسدرجات به وجود می 4 جدولشتتوند و حذف می 6و  1

آید به وجود می 5شماره  جدول ،های ورودی و خروجی و مشترکمجموعهاز  5اره ا حذف شمگیرد. سپس بقرار میاستراتژی 

شماره  ستراتژی  شماره  2که در آن چهار ا شماره  4و  شماره  7و  ستراتژی 9و  ستراتژی به عسوان ا شه ا سوی نق س ح  های 

با  گیرند.در س ح چهاری قرار می 10و  8و  3های های شمارهاستراتژی 6شماره  جدول در شوند و به همین ترتیبشساخته می

 حاصل گردید. 4توجه به محاسبات و اقدامات فوق نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال به شرح شکل 

 

 

 



  1شماره  /8سال  /1399 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

215 

 
 

 استراتژیک آکادمی ملی فوتبال ایراننقشه  .4 شکل

های اجتماعی و ترویج و ارتقاا مهارت

های بازی رفتارهای اخالقی و آموزه

 جوانمردانه در نوآموزان فوتبال پایه

استقرار نظای توانمسدسازی و تعیین 

ای مدیران، مربیان و صالحیت حرفه

 استعدادیابان فوتبال پایه کشور

طراحی و استقرار نظای آموزش مدارس 

 فوتبال کشور

و  یابیاستقرار نظای نظارت ارز

مدارس فوتبال  یشبسدرتبه

 یهپا

جلب رضایت و حمایت فدراسیون فوتبال به عسوان ذیسفعان 

 اصلی

ریابی، بهره مسدی از برفیت برفیت سازی مالی، توسعه بازا

 بخش خصوصی و خدمات داوطلبانه خیرین 

سال  12دستیابی به شبکه گسترده از مدارس استاندارد، همسو، یکپارچه و هم افزای فوتیال زیر 

با ورزشکارانی سرشار از انگیزه رشد و توسعه و ارتقاا نیمرخ و وجهه آکادمی به سازمانی برجسته، 

استقراریافته برخوردار از تعالی و راهبر ملی مدیریت استعداد و ارتقاا دهسده عملکرد فوتبال پایه 

کشور، بسحوی که کودکان و نوجوانان کشور فوتبال را  بهترین گزیسه فعالیت ورزشی در اوقات 

 فراغت خویش برای پیشرفت فسی و اخالقی خود بدانسد.

منظر 

رشد و 

 یادگیری

منظر 

ندهای فرای

داخلی 

مشتری 

 مدارانه

مناظر 

 ذینفعان

منظر 

 مالی

چشم 

 انداز

نظامسد نمودن مدیریت 

استعداد و ترسیم مسیر ترقی 

 استعدادهای برتر فوتبال پایه

 

توسعه مشارکت و همکاری 

با آموزش و  های متقابل

ها و پرورش، بسیج، باشگاه

 های مرتبطسایر سازمان

 

ترویج و تحکیم ارتباطات 

بهره مسدی از  ای ورسانه

 های نوین ارتباطیفساوری

 

تعالی وجه و استقرار حقوقی، تشکیالتی و اداری آکادمی و نقش 

 آفریسی آن در رهبری و راهبری فوتبال پایه کشور
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 گیرینتیجهبحث و 

 کارت امتیازی متوازننماید. مسابر ت و معلولی استراتژی ها ارا ه میاین مقاله روشی نوآورانه برای طراحی سلسله مراتبی و عل

مس ق و وجه مسابر رشتتد و یادگیری، فرایسد داخلی، مشتتتری و مالی.  :که توستتط نورتون و کاپالن ارا ه شتتده استتت عبارتسد از

های مسدرج در و معلولی بین مسابر و استتتراتژی تمایز امتیازی متوازن با ستتایر روش ها در این استتت که اوال یک ارتباط علت

به محقق  روش تحلیل ستتاختاری تفستتیریگیرند. در یک ستت وح ستتلستتله مراتبی قرار میمسابر وجود دارد و ثانیا این مسابر 

روابط علی و معلولی آنها را تعیین کسد. در مجموع محقق موفق شتتتد که  ،هاتحلیل ارتباط دو به دو استتتتراتژی کمک نمود، با

ستراتژیعلی و معلولی بین تمارتباط  ستراتژیها را در یک ماتریس ده دامی ا س وح ا شخ  نماید و  ستخرر ده م اج و ها را ا

ستراتژی شان داد که مس ق تعیین کسد. مفاهیم ا س وح مختلن ن  صلانیز بر نتایج ح کارت امتیازی متوازنهای قرار گرفته در 

مسظر رشد و یادگیری، چهاری تا س ح اول عبارتسد از:  چراکه عساوین س وح شکل گرفته از س ح ؛این تحقیق نیز حاکم است از

زی متوازن م ابقت دارد. که این مسابر با مسابر کارت امتیامسظر فرایسدهای داخلی مشتری مدارانه، مسظر ذیسفعان، مسظر مالی 

 های مسظر رشد و یادگیری نقشه استراتژیک آکادمی ملی فوتبال عبارتسد از:استراتژی

 ر نظای آموزش مدارس فوتبال کشورو استقرا یطراح .1

 کشور یهفوتبال پا یابانو استعداد یانمرب یران،مد یاحرفه یتصالح یینو تع یاستقرار نظای توانمسدساز .2

 های بازی جوانمردانه در نوآموزان فوتبال پایههای اجتماعی و رفتارهای اخالقی و آموزهترویج و ارتقاا مهارت .3

 فرایسدهای داخلی مشتری مدارانه آکادمی ملی فوتبال عبارتسد از:های مسظر استراتژی

 یارتباط یننو یهایاز فساور یو بهره مسد یارتباطات رسانه ا یمو تحک یجترو .1

 مرتبط یهاسازمان یرها و ساباشگاه یج،متقابل با آموزش و پرورش، بس یهایتوسعه مشارکت و همکار .2

 یهبرتر فوتبال پا یاستعدادها یترق یرمس میاستعداد و ترس یریتنظامسد نمودن مد .3

 یهمدارس فوتبال پا یشبسدو رتبه یابیاستقرار نظای نظارت ارز .4

ست از:  ستراتژی مسظر ذیسفعان عبارت ا ضاا س یتو حما یتجلب ر صل یسفعانفوتبال به عسوان ذ یونفدرا ستراتژی یا های و ا

 رت است از:مسظر مالی عبا

 حقوقی، تشکیالتی و اداری آکادمی و نقش آفریسی آن در رهبری و راهبری فوتبال پایه کشورتعالی وجه و استقرار  .1

 مسدی از برفیت بخش خصوصی و خدمات داوطلبانه خیرین ازی مالی، توسعه بازاریابی، بهرهبرفیت س .2
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