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زیکن های منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در زمینه جذب و حفظ بااستراتژی ارائه ،اهداف اصلی این تحقیق هدف:
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هواداران تیم فوتبال  ،هابندی استراتژیدر اولویت و باشگاه افراد مطلع از وضعیت منابع انسانی ،هااستراتژی ارائهجامعه آماری 
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بیانگر این موضوع هستند  ،های این تحقیقبندی شدند. یافتهها نیز به ترتیب اولویتو بقیه استراتژیدر اولویت اول قرار گرفت 
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های مختلف شناسایی شده، به اولویت هواداران کارگیری استراتژیضمن به ،دشوبه مدیران باشگاه پیشنهاد می گیری:نتیجه

 های مربوط به جذب و حفظ بازیکن و مربی توجه نمایند. در استراتژی

 .تراکتورسازی تبریزباشگاه ، ، فوتبالهواداران، منابع انسانی ،استراتژی  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه 

کند و به گیری افراد در سازمان استفاده میهای جامعی برای مدیریت به کارها و رهیافتمدیریت منابع انسانی از استراتژی

ریزی ، ترکیبی از برنامهروی انسانی توانمند و متعهد است. مدیریت منابع انسانییق نیدنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طر

نش، آموزش، پاداش و استخدام، گزی ،شامل اقدامات. این استیت افراد مدیرها و اقدامات مرتبط با روی انسانی، خط مشینی

 ؛ 2002، 5بلویسی ؛2002، 4دول و کالیدونبیر؛ 2001، 3؛ چالدورای2001، 2؛ آرمسترانگ6991، 6دوهرتی)ارزیابی است 

ارزشمند  (.2065،  60؛ آیسبت و هویه2064، 9آرمسترانگ و تیلور؛ 2066، 1خاساونه ؛2009و همکاران،  2هویه ؛2001، 1دسلر

؛ خاساونه، 2009؛ هویه و همکاران، 2001؛ چالدورای، 2001منابع انسانی آن است )آرمسترانگ،  ،ترین دارایی یک سازمان

تواند به مثابه یک دارایی مد و اثربخش، میآیک سیستم مدیریت منابع انسانی کار(. 2064، 66، سله مانی و همکاران0662

 نداشتن نگرش استراتژیک بلند مدت نسبت به مدیریت منابع (.2006، 62در نظر گرفته شود )هوانگاستراتژیک سازمانی 

توجه زمان بر جا خواهد گذاشت و های جذب و نگهداری منابع انسانی در سادراینریزی صحیح فانسانی، تاثیرات منفی در برنامه

ها امری ضروری است )غالم ریت و توسعه منابع انسانی سازمانهای مدیکارایی فعالیت و برای افزایش اثربخشی به این موضوع

 . (6396زاده و جاللی، 

های پیشرفته داشته است، به نحوی که بر اساس یادی در کشورابع انسانی کاربرد زهای اخیر، مدیریت استراتژیک مندر سال

های ج به دست آمده از تدوین استراتژیها در این کشورها با به کارگیری نتاینجام شده، بیش از نیمی از سازمانتحقیقات ا

 (. 2064ترانگ و تیلور، اند )آرمستژیک منابع انسانی خود دست یافتههای نوینی در مدیریت استرامنابع انسانی، به قابلیت

منطقی و فزاینده دسته بندی های مطرح تدوین استراتژی منابع انسانی را در دو رویکرد کلی ، مدل(2000) 63بامبرگر و مشولم

های ی منابع انسانی است. بر اساس مدلبیانگر تاثیرگذاری یک طرفه استراتژی سازمان بر استراتژ ،های منطقیاند. مدلنموده

گیری در آنها، چرا که عناصر تصمیم ؛الگوهای استراتژیک منابع انسانی بدون وجود استراتژی سازمان قابل ارائه هستند فزاینده

مدل یکپارچه  ،های مختلفی همچوندر قالب دو رویکرد ارائه شده مدل شامل عوامل ویژه مربوط به مدیریت منابع انسانی است.

ریزی های انسانی و الگوی برنامهرمایهریزی سمدل استراتژیک برنامه تعالی سازمانی،تدوین استراتژی منابع انسانی، الگوی 

 (.2000)بامبرگر و مشولم،  استراتژیک منابع انسانی ارائه شده است

حساسیت بیشتر در جذب نیروی انسانی و هزینه  ،به دالیلی همچونهای ورزشی برای سازمانمدیریت استراتژیک منابع انسانی 

رهیافت استراتژیک را  ،های ورزشیامروزه سازمان .(2061، 64)ویراکن از اهمیت بیشتری برخوردار استاالتر منابع انسانی های ب

 برند تا به هدف عملیات سازمانی کارا و موثر دست یابندریت کردن منابع انسانی به کار میبه عنوان یک روش مهم مدی

های ورزشی به شدت تحت تاثیر منابع انسانی قرار ، اثربخشی سازماندهدشان میتجربی کافی وجود دارد که نشواهد )همان(. 

 (.6394دارد )صادقی و همکاران، 

                                                           
1. Doherty 

2. Armstrong 

3. Chelladurai 

4. Beardwell and Claydon 

5. Bloisi 

6. Dessler 

7. Hoye  

8. Khasawneh 

9. Armstrong and Taylor 

10. Aisbett and Hoye 

11. Selemani  

12. Huang 

13. Bamberger and Meshoulam 

14. Weerakoon 
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های رو به های ورزشی در جهان با چالشهای ورزشی برای بسیاری از باشگاهدر سازمان به کارگیری نیروی انسانیهای فعالیت

های در کشور نیروی انسانی (. جذب و نگهداری2061روبرو بوده است )ویراکن،  در زمینه حفظ افراد متقاضی فعالیتافزایشی 

در  های ورزشیهای مربوط به باشگاه(. داده2001و همکاران،  6های ورزشی است )تیلورزیادی مساله مهم برای باشگاه

درصد در  55اند. ست خوردهکجدید ش2نوجوانورزشکاران های ورزشی در جذب باشگاهدرصد  11دهد که ، نشان میاسکاتلند

ب سایر اعضای درصد در جذ 25اند و درصد در جذب بانوان شکست خورده 46اند، شکست خورده 3جذب نیروهای بزرگسال

از درصد  54اند که اسکاتلند اعالم کرده های ورزشی در(. بیش از نصف باشگاه2006، 4اند )آلیسونخانواده شکست خورده

 درصد 34 ای مشابه است. جایی کهیس نیز به گونهئکنند. شرایط در سوندن با باشگاه فعلی را انتخاب میما ،هااعضای فعلی آن

(. به هر 2061؛ ویراکن، 2006اند )آلیسون، استخدام اعضای جدید گزارش نموده های ورزشی مشکالت جدی را دراز باشگاه

اند. این را در بخش ورزش ایجاد کرده یمهمهای چالش ،نیجذب و نگهداری منابع انسادهد که حال این شواهد نشان می

بنابراین تدوین استراتژی  ؛(2063، 5اند )آکینگبوالهای ورزشی تاثیرگذار بودههای سازمانها به صورت مستقیم در فعالیتچالش

 های ورزشی باشد.های سازمانتواند از اولویتا جذب و نگهداری نیروی انسانی میهای مرتبط ب

امروزه فوتبال تبدیل به پدیده اقتصادی، اجتماعی،  ای برخوردار است.ای مختلف، فوتبال از جایگاه ویژههدر میان ورزش

، محمد 2061، 1های دیگر نیست )طیبی و همکارانجوامع مختلف قابل مقایسه با ورزشفرهنگی و سیاسی شده است و در 

های زیادی را در سطوح ملی و بین المللی به ترین ورزش جهان توجهمعروف نورزش فوتبال به عنوا(. 6393کاظمی و آجورلو، 

ای فوتبال بازی فهمیلیون نفر به صورت حر 243، 2001راسیون جهانی فوتبال در سال مطابق آمار فدخود جلب کرده است. 

ر حال حاضر فدراسیون جهانی د .(2065، 2دهند )شنر و کاراپوالتگیلاز جمعیت جهان را تشکیل میدرصد  6/4کنند که می

. این تعداد (2062کنند )شریعتی و همکاران، ای مختلف باهم رقابت میفدراسیون قاره 1عضو دارد که در  201 ،فوتبال )فیفا(

  (.6393)درویشی و دوستی،  است شتریب (692ملل ) سازمان عضو کشورهای تعداد ازعضو 

 (.2061و همکاران،  9ویلیامز، 2064و همکاران،  1سویرهای فوتبال دارد )فقیت تیمنقش زیادی در مو ،توانمندداشتن بازیکنان 

  .(2061، )ویلیامز و همکاران تیم استمستلزم توجه به جذب بازیکنان جدید و حفظ بازیکنان موثر  ،توانمندداشتن بازیکنان 

های فوتبال، مربیان هستند )سویر و همکاران، یمت تترین افراد تاثیرگذار در موفقیت ورزشکاران و موفقیاز مهم دیگر یکی

 اصلی به عنوان محور هاآن از که است مهم چنان آنان نقش و دارند پراهمیتی جایگاه ،ورزشی میادین عرصة در مربیان. (2064

 جهت در ار نقش اصلی خویش اطالعات و تجربیات دانش، به اتکا با مربیان. شودمی برده نام ورزشی هایتیم سکاندار و

بین مربی و بازیکن در موفقیت ارتباط  (.6392)بهنام و همکاران،  کنندمی ایفا افتخار سکوهای به هاتیم و ورزشکاران رساندن

)سویر و د کنتواند این ارتباط را تقویت و حفظ ترکیب مربی و بازیکن میاز اهمیت زیادی برخوردار است  ،های فوتبالتیم

 .(2064همکاران، 

و حفظ بازیکنان و مربیان در  وجه به موارد ذکر شده در خصوص اهمیت تدوین استراتژی منابع انسانی و نیز اهمیت جذببا ت

از  ،فوتبالهای برای تیم های مرتبط با جذب و حفظ نیروی انسانیدر زمینهاستراتژی منابع انسانی  ارائه ،های فوتبالتیم

                                                           
1. Taylor 

2. Junior members 

3. Senior members 

4. Allison 

5. Akingbola 

6. Tayebi  

7. Sener and karapolatgil 

8. Soyar  

9. Williams 
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این  از ،های ریشه دار فوتبال کشور نیزاز تیمبه عنوان یکی  ،ل تراکتورسازی تبریزتیم فوتباای برخوردار است. اهمیت ویژه

  قاعده مستثنی نیست.

 شش بار 6395تا  6390از سال  بر اساس اطالعات ذکر شده در سایت اختصاصی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، این تیم

ز یک سال معموال بیش ا ،اندمناسبی داشته که در این تیم عملکردیشتر بازیکنانی بهمچنین  ؛سرمربی خود را تغییر داده است

اشاره  چند سال گذشتهتوان به خروج بهترین گلزنان این تیم در اکثر فصول در به عنوان مثال می اند.در این تیم حضور نداشته

و این بازیکن  استبومی منطقه در ترکیب اصلی این تیم تنها یک بازیکن وجود دارد که  ،(95-94)فصل  در حال حاضر کرد.

های سنی پایین به رده سنی ؛ بنابراین انتقال بازیکن از ردهتیم گسترش فوالد جذب شده است ،نیز از تیم دیگر استان یعنی

های تیم فوتبال یکی از الزمه بر این اساسبه خوبی انجام نگرفته است.  ،بزرگساالن در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

های مناسب در است تا بتواند با ایجاد استراتژیآن های جذب و حفظ مربیان و بازیکنان تدوین استراتژی ،سازی تبریزتراکتور

خود را  مربیان و بازیکنان، ضمن افزایش کارامدی تیم در این زمینه، احتمال ماندگاری نگهداریمربوط به جذب و  هایزمینه

. این تحقیق به مورد مطالعه قرار گرفته است مربیان و بازیکنانهای جذب و حفظ یاستراتژ ،در این تحقیق لذا ؛افزایش دهد

و حفظ مربی و  بمرتبط با جذدنبال این است که ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم فوتبال تراکتورسازی در زمینه 

م قرار دادن نقاط قوت، ضعف، ار هها و تهدیدات محیطی مرتبط با این موضوع را نیز شناسایی نماید و با کن، فرصتبازیکن

در زمینه مرتبط با جذب و حفظ مربی و های منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را ها و تهدیدات، استراتژیفرصت

 .ها را بر اساس نظر هواداران این تیم اولویت بندی نماید، این استراتژیمشخص نمودهبازیکن 

 شناسی روش

مراحل در تحلیلی و به لحاظ اجرا، از نوع میدانی است. ـ  ر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفیتحقیق حاضر از نظ

های از روش هادادهوری آبرای گرد .شده استهای کمی و کیفی در تحقیق استفاده از ترکیب روش ،این تحقیقمختلف 

. شده استاستفاده و پرسشنامه مصاحبه  ،انی همچونای و نیز روش میدجمله بررسی اسناد و روش کتابخانهمختلفی از 

ها و اهمیت استراتژیدو بخش  ،های سازمان شامل، پرسشنامه نیز بر اساس استراتژیهای باز بودهها به صورت مصاحبهمصاحبه

های ویکردها و مدلربر اساس انواع اند. استراتژی مورد سوال قرار گرفته 61در هر بخش  و بوده است هاامکان پذیری استراتژی

ریزی ز رویکرد فزاینده و الگوی برنامها ،تدوین استراتژی منابع انسانی که در بخش مقدمه ذکر شده است، در این تحقیق

 استراتژیک منابع انسانی استفاده شده است.

 تحقیق حاضر در سه مرحله کلی صورت گرفته است:

 استخراج عوامل داخلی و خارجی

، نقاط قوت و ضعف و عوامل خارجی شامل ،های کیفی عوامل داخلی شاملو نیز روش مصاحبه لعات اسنادیبا استفاده از مطا

انجام گرفت انتخاب مصاحبه شوندگان از بین کسانی های مرتبط با منابع انسانی شناسایی و فهرست گردید. ها و تهدیدفرصت

 ،مدیران و کارکنان فعلی باشگاهترکیبی از . این افراد داشتندشنایی آکه با وضعیت منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 

ای حجم نمونه نیز به اندازه .و برخی اعضای فعلی یا قبلی کانون هواداران باشگاه بوده است مدیران و کارکنان قبلی باشگاه

م رد جدیدی مطرح نشود. تعداد حجمصاحبه، موا تعداد یعنی با افزایش ؛انتخاب شد که نتایج مصاحبه به حالت اشباع برسد

برای اطمینان از  ایران صورت گرفت. فوتبال مسابقات لیگ برتر 95-94ها در فصل مصاحبه نفر بودند. 62 ،نمونه در این بخش

با مصاحبه شوندگان مرور گردید، سعی بر  ها صورت گرفت، نتایج مصاحبه مجدداًها، اعتمادسازی در مصاحبهروایی مصاحبه

کمتر  مصاحبه بدون سوگیری و سعی در دخالتتنوع در انتخاب مصاحبه شوندگان گردید، همچنین با تنظیم سواالت  رعایت
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برای روایی،  6معیار مطرح شده توسط کرسول 1بنابراین از  ؛یافت ها به حداقل کاهشهای افراد سوگیری در مصاحبهصحبتدر 

)کرسول،  داندطمینان از روایی مصاحبه ضروری میمورد را برای ا 2داقل معیار مورد استفاده قرار گرفت. کرسول رعایت ح 4

پس از انجام مصاحبه . برای افزایش پایایی نیز از یادداشت برداری مفصل و کدگذاری توسط چند نفر استفاده گردید. (2002

 استخراج عوامل داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. ها،

 های منابع انسانی بر اساس عوامل داخلی و خارجیاتژیسترا ارائه

مرتبط  های منابع انسانیو استراتژی تشکیل شد SWOTها، جدول ها و تهدیداسایی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتپس از شن

 سانی استفاده شد.از کمیته استراتژی منابع ان ،هابرای استخراج استراتژیاستخراج گردیدند.  با جذب و حفظ مربی و بازیکن

ن تنظیم شد و اها توسط محققاولیه استراتژی قالباند. ابتدا از باشگاه و کانون هواداران بودهنفر  4محققین و  ،این کمیته شامل

های نهایی مورد بحث قرار گرفتند و استراتژیها در کمیته استراتژی منابع انسانی با مطرح شدن این فرمت، استراتژی سپس

 د.مشخص شدن

د نقاط قوت و ضعف و نیز تواننر اصلی این تحقیق است، مدیران میکه ابزا SWOTماتریس تجزیه و تحلیل با استفاده از 

های با استفاده از قوت SOهای استراتژی نوع استراتژی ارائه نمایند. 4 ،مقایسه کردههای شناسایی شده را ها و تهدیدفرصت

بر تهدیدات محیطی های داخلی سعی در غلبه با استفاده از قوت STهای . استراتژیودشهای محیطی تهیه میداخلی و فرصت

 ،WTهای استراتژی درهای محیطی دارد. اط ضعف داخلی با استفاده از فرصتتالش بر پوشش نق، WOهای دارد. استراتژی

را نشان  SWOTکلی ماتریس  البق ،6جدول  شوند.اط ضعف داخلی کاهش یافته و تهدیدهای محیطی کاهش یا حذف مینق

 دهد.می

 SWOTماتریس  -5ل جدو

 عوامل داخلی  

 (Wها)ضعف (Sها )قوت  

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی (Oها )فرصت عوامل خارجی

 WTهای استراتژی STهای استراتژی (Tها )تهدید

 شده ارائههای اولویت بندی استراتژی

، به دست آمدها استراتژیواداران که از طریق پرسشنامه و با محوریت اهمیت و امکان پذیری ر هبر اساس نظدر این مرحله 

 استفاده شداستراتژی تدوین شده  61 از سوال بود و در سواالت 32 ،شامل پرسشنامه تحقیق .نداولویت بندی شدها استراتژی

ای گزینه 5در قالب طیف پرسشنامه  .گردیدد سوال واقع مورکه بار اول بر اساس اهمیت و بار دوم بر اساس امکان پذیری 

بین هواداران توزیع گردید. با توجه به تعداد حجم نمونه که بر اساس مدل ساده تصادفی لیکرت تهیه شد. پرسشنامه به صورت 

برخی پرسشنامه  دننشن مبنی بر کامل امحقق بینیمورد بود و با توجه به پیش 314، ای با حجم نامشخصبرای جامعه کوکران

برای گیری با توجه به روش نمونه. پرسشنامه کامل جمع آوری شد 392تعداد  پرسشنامه توزیع و در نهایت 500ها، تعداد 

استفاده مورد  3اکسپرت چویس نرم افزار ،پیاچای برای اجرای مدل استفاده شد. 2پیاچای از روش ،هابندی استراتژیاولویت

 .قرار گرفت

                                                           
1. Creswell 

2. AHP 

3. Expert choice 
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ها با گزینه. سپس مقایسات زوجی تهیه گردید درخت سلسله مراتب تصمیم، ابتدا فرایند تحلیل سلسسله مراتبیاجرای برای 

های ماتریسبا تلفیق در نهایت در مرحله بعد مقایسات زوجی به هنجار گردیدند و  ها صورت گرفت.استفاده از نتایج پرسشنامه

 بندی شدند.ذب و حفظ بازیکن و سرمربی اولویتوط به جهای مرب، استراتژیحاصل از مقایسات زوجی

 هایافته

عوامل داخلی و خارجی  ،. مرحله اول شاملاستمرحله متفاوت  3 ،های تحقیق نیز شاملمطابق روش شناسی تحقیق، یافته

های جذب و اتژیتدوین استر ،اند. مرحله دوم شاملها و تهدیدها ذکر شدهر قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتاست که د

آورده شده است و مرحله سوم  SWOTحفظ بازیکن و مربی بر اساس عوامل داخلی و خارجی است که در قالب ماتریس 

ده است. در ها مطرح شبندی استراتژیاست که در قالب اولویتها بر اساس دیدگاه هواداران بندی این استراتژی، اولویتشامل

 شود.ق به ترتیبی که ذکر شده بیان مییهای تحقادامه هر یک از یافته

 عوامل داخلی و خارجی .6

ادامه  در های محیطی هستند که به ترتیبها و تهدید، فرصتنقاط قوت و ضعف و عوامل خارجی شامل ،عوامل داخلی شامل

 اند.ذکر شده

 نقاط قوت تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از بعد منابع انسانی: -الف

S1 :ن پرشور و باتعصبداشتن هوادارا 

S2 :های خارج از خانهقاط کشور و حمایت از تیم در بازیداشتن هوادار در اکثر ن 

S3 :امکان استفاده از بازیکنان سرباز 

S4 :های پایهوجود بازیکنان مستعد در تیم 

S5 :تمایل هواداران برای حمایت مالی از تیم در شرایط خاص 

 ی تبریز از بعد منابع انسانی:نقاط ضعف تیم فوتبال تراکتورساز -ب

W1 :های کوتاه مدت اکثر بازیکنان تیمقرارداد 

W2 :ایجاد حاشیه برای بازیکنان تیم به دالیل مختلف 

W3 :ها در موعد مقررو عدم توان پرداخت مبلغ قرارداد مشکالت مالی 

W4 :های بلند مدت در زمینه منابع انسانیبرنامه نبود 

W5 :های پایه به تیم بزرگساالنکنان از تیمضعف در انتقال بازی 

W6 :های بازیکنان در خارج از باشگاهعدم کنترل باشگاه بر فعالیت 

 های محیطی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از بعد منابع انسانی:فرصت -ج

O1 :های پرطرفداربازیکنان فوتبال به بازی در تیم تمایل 

O2 : های پایه تراکتورسازیهای استعدادیابی و تیمبرنامهتمایل جوانان منطقه به حضور در 

O3 :وجود جوانان مستعد در منطقه 

O4 :وجود مدارس فوتبال در سطح استان 

O5 :های مختلف برای انتقال قرضی و پرورش بازیکنان پایههای دیگر در استان در لیگود تیموج 

O6 :هد سرمایه داران بزرگ در سطح منطقوجو 

O7کنان بومی توانمند در سطح کشور: وجود بازی 
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 های محیطی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از بعد منابع انسانی:تهدید -د

T1 :های پایتختای به بازی کردن در تیمتمایل بازیکنان حرفه 

T2 :هایم از تبریز به برخی مراکز استانپرواز مستق نبود 

T3 :توانمند تیم و مذاکره مستقیم با بازیکنان و مربیان دارای قراردادها به جذب بازیکنان و مربیان تالش برخی تیم 

T4 :عدم ثبات قوانین و مقررات جذب بازیکن و مربی در لیگ برتر 

T5 : های بلند مدتازیکنان توانمند به بستن قراردادب اکثرعدم تمایل 

T6 :های حاشیه خلیج فارس با مبالغ هنگفتجذب بازیکنان توانمند توسط تیم 

T7 :وجود دالالن در ورزش فوتبال 

T8 :هایی مثل مصدومیت بازیکنان فوتبالهای ورزشی در کشور در زمینهکامل نبودن بیمه 

T9 :عدم تسلط بر قوانین بین المللی فوتبال داخل کشور 

 ها بر اساس عوامل داخلی و خارجیارائه استراتژی  .2

 تشکیل گردید. 2مطابق جدول  SWOTیطی شناسایی شده، ماتریس ها و تهدیدات محو فرصت با توجه به نقاط قوت و ضعف

 های تیم فوتبال تراکتورسازی تبریزبرای تدوین استراتژی SWOTماتریس  -3جدول 

 ضعف ها قوت ها 

 هافرصت

 

 SOهای استراتژی

های پایه به تیم اصلی با تزریق بازیکن از تیم -

م د به تیتمرکز بر انتقال قرضی بازیکنان مستع

تر برای کسب تجربه های سطح پایین

(S4,O3,O5) 
حمایت مالی از بازیکنان سرباز توسط کانون  -

 هواداران با در نظر گرفتن عملکرد بازیکنان

(S3,S5,O6) 
اولویت دادن به جذب بازیکنان بومی منطقه به  -

 (S5,O7)شرط دارا بودن سایر شرایط 

ر مستعد د یابی و جذب نیروهای بومیاستعداد -

 (S4,O2,O3,O4,O5) های پایه تیم

 WOهای استراتژی

تمدید قرارداد بازیکنان سرباز مستعد قبل از اتمام دوره سربازی  -

(W1,W4,O1,O6) 

 عقد قرارداد بلند مدت با بازیکنان جوان و مربیان توانمند -

(W1,W4,O1,O6) 

ی پایه و هااز تیمهای بلند مدت با بازیکنان جوان انتقالی عقد قرارداد -

تدوین روش اجرایی عقد قرارداد با تمرکز بر اتصال میزان پرداختی به 

 (W1,W4,W5,O1,O2,O3,O4) عملکرد بازیکنان

در جذب بازیکنان به عنوان اسپانسر استفاده از سرمایه داران منطقه   -

 (W3,O6) خاص

تمدید یا عدم تمدید قرارداد بازیکنان حداقل یک  مشخص نمودن وضعیت-

ماه قبل از  رداد برای بازیکنان جوان و حداقل ششقبل از اتمام قرا سال

 (W1,W4,O1) سال ام قرارداد برای بازیکنان باالی سیاتم

 تهدید ها

 

 STهای استراتژی

حضور بازیکنان مستعد تیم امید در اردوی _ 

ها و ایجاد رگساالن در راستای پرورش استعدادبز

 (S4,T1,T3,T5,T6)انگیزه برای بازیکنان جوان 

 WTهای استراتژی

های کنان مصدوم و یا استفاده از شرکتایجاد راهکارهای جدید بیمه بازی -

 (W4,T8) بیمه بین المللی در این زمینه

تمدید بلندمدت قرارداد بازیکنان جوان در صورت رشد عملکردی به -

 (W1,W4,T3,T6) همراه افزایش مبلغ قرارداد فعلی

 بازیکنان جوان و مربیان با عملکرد فردی و تیمی هایهماهنگی درآمد-

(W3,T7) 

های روزانه نان و مربیان با تمرکز بر برنامهوضعیت رفاهی بازیک توجه به -

 (W6,T3,T5) خارج از باشگاه

بینی نشده پیشهای ی فردی بازیکنان با هدف رفع نیازپایش زندگ -

(W6,T1,T3) 
ماه قبل از  یان حداقل ششتمدید قرارداد مرب مشخص نمودن وضعیت-

 (W4,T3)اتمام قرارداد و تعیین قطعی مربی فصل بعد قبل از اتمام فصل 
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 هااولویت بندی استراتژی  .3

 ،3جدول شماره . شدنداولویت بندی پی اچای با استفاده از روش، SWOTهای به دست آمده از تحلیل در این مرحله استراتژی

ترسیم شده  6درخت سلسله مراتبی تصمیم در شکل دهد. نشان می 1تا  4 ها را در جداولژیشماره ردیف هر یک از استرات

ماتریس به هنجار شده  ،5اتریس به هنجارشده مقایسات زوجی را برای معیار اهمیت و جدول شماره م ،4 شمارهجدول است. 

ک از های مد نظر بر اساس هر یابتدا گزینه ،یپاچای بر اساس روش دهد.برای معیار امکان پذیری نشان می مقایسات زوجی را

قالب جدول شوند و حاصل این مقایسه که بر اساس نتایج پرسشنامه استخراج شده است، در معیارها دو به دو مقایسه می

ماتریس وزن نهایی  ،1جدول شماره  شوند.یز در جدول دیگری باهم مقایسه میشود. معیارها نمقایسات زوجی ارائه می

معیار به دست آمده  2که با فرض وزن برابر دهد نشان میها به همراه وزن نهایی استراتژی را معیار 2ها در هر یک از راتژیتاس

ایت بر اساس وزن نهایی، در نهبر اساس ترکیب جداول مقایسات زوجی به هنجار شده به دست آمده است.  ،این جدول است.

 اند. ت بندی شدهویاول 1ها مطابق جدول شماره استراتژی

 AHPهای در ماتریسسازی تبریز منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورهای استراتژیردیف  -9جدول 

 استراتژی ردیف

 عقد قرارداد بلند مدت با بازیکنان جوان و مربیان توانمند 6

 های پایهو جذب نیروهای بومی مستعد در تیمیابی استعداد 2

3 
برای بازیکنان جوان و حداقل شش ماه  ،ید یا عدم تمدید قرارداد بازیکنان حداقل یک سال قبل از اتمام قراردادتمد مشخص نمودن وضعیت

 برای بازیکنان باالی سی سال ،قبل از اتمام قرارداد

 ر برای کسب تجربههای سطح پایین تتقال قرضی بازیکنان مستعد به تیمهای پایه به تیم اصلی با تمرکز بر انتزریق بازیکن از تیم 4

 ماه قبل از اتمام قرارداد و تعیین قطعی مربی فصل بعد قبل از اتمام فصل قبلی ششحداقل  ،تمدید قرارداد مربیانمشخص نمودن وضعیت  5

 اولویت دادن به جذب بازیکنان بومی منطقه به شرط دارا بودن سایر شرایط 1

 های روزانه خارج از باشگاهز بر برنامهمرکوضعیت رفاهی بازیکنان و مربیان با تتوجه به  2

 با در نظر گرفتن عملکرد بازیکنان کنان سرباز توسط کانون هوادارانحمایت مالی از بازی 1

 مستعد قبل از اتمام دوره سربازی تمدید قرارداد بازیکنان سرباز 9

 های بازیکنان جوان و مربیان با عملکرد فردی و تیمیهماهنگی درآمد 60

 تمدید بلندمدت قرارداد بازیکنان جوان در صورت رشد عملکردی به همراه افزایش مبلغ قرارداد فعلی 66

 پیش بینی نشدههای ی فردی بازیکنان با هدف رفع نیازپایش زندگ 62

63 
تمرکز بر اتصال میزان پرداختی به  های پایه و تدوین روش اجرایی عقد قرارداد بابا بازیکنان جوان انتقالی از تیمهای بلند مدت عقد قرارداد

 عملکرد بازیکنان

 در جذب بازیکنان خاص به عنوان اسپانسر استفاده از سرمایه داران منطقه  64

 ها و ایجاد انگیزه برای بازیکنان جوانرگساالن در راستای پرورش استعدادحضور بازیکنان مستعد تیم امید در اردوهای بز 65

 های بیمه بین المللی در این زمینهکنان مصدوم و یا استفاده از شرکتدید بیمه بازیایجاد راهکارهای ج 61

 



 و همکاران زارعی  5/ شماره 4/ سال 5931سانی در ورزش/ زمستان مدیریت منابع ان

 

25 

 

 درخت سلسله مراتبی تصمیم  -5شکل 

 معیار اهمیت استراتژی ها بر اساسماتریس مقایسات زوجی به هنجار شده  -4جدول 

 نوز 56 51 54 59 53 55 52 3 1 1 6 1 4 9 3 5 

5 0/10 0/07 0/11 0/11 0/11 0/11 0/10 0/09 0/11 0/11 0/11 0/10 0/09 0/11 0/12 0/08 0/10 

3 0/34 0/25 0/21 0/24 0/27 0/27 0/19 0/12 0/21 0/31 0/31 0/17 0/14 0/24 0/28 0/11 0/23 

9 0/04 0/05 0/04 0/04 0/03 0/03 0/05 0/06 0/04 0/03 0/03 0/05 0/06 0/03 0/01 0/06 0/04 

4 0/04 0/05 0/06 0/05 0/04 0/04 0/06 0/07 0/06 0/04 0/04 0/06 0/07 0/05 0/05 0/07 0/05 

1 0/05 0/06 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/07 0/07 

6 0/05 0/06 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/07 0/07 

1 0/03 0/04 0/03 0/03 0/03 0/03 0/03 0/05 0/03 0/03 0/03 0/04 0/05 0/03 0/03 0/06 0/04 

1 0/02 0/03 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/02 0/01 0/02 0/02 0/01 0/01 0/01 0/01 0/02 0/01 

3 0/04 0/05 0/04 0/04 0/03 0/03 0/05 0/06 0/04 0/03 0/03 0/05 0/06 0/04 0/03 0/06 0/04 

52 0/07 0/06 0/09 0/09 0/09 0/09 0/09 0/08 0/09 0/08 0/08 0/09 0/08 0/09 0/09 0/08 0/08 

55 0/07 0/06 0/09 0/09 0/09 0/09 0/09 0/08 0/09 0/08 0/08 0/09 0/08 0/09 0/09 0/08 0/08 

53 0/03 0/04 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 0/05 0/02 0/03 0/03 0/03 0/04 0/02 0/02 0/05 0/03 

59 0/02 0/03 0/01 0/01 0/02 0/02 0/01 0/03 0/01 0/02 0/02 0/01 0/02 0/01 0/02 0/03 0/02 

54 0/04 0/05 0/06 0/05 0/04 0/04 0/06 0/07 0/06 0/04 0/04 0/06 0/07 0/05 0/05 0/07 0/05 

51 0/05 0/06 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/06 0/08 0/07 0/07 0/06 0/07 0/07 

56 0/02 0/03 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 

 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 انتخاب استراتژی

 امکان پذیری اهمیت
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 معیار امکان پذیری استراتژی ها بر اساسماتریس مقایسات زوجی به هنجار شده  -1جدول 

 وزن 56 51 54 59 53 55 52 3 1 1 6 1 4 9 3 5 

5 0/03 0/04 0/04 0/02 0/05 0/04 0/03 0/04 0/02 0/02 0/02 0/03 0/04 0/02 0/02 0/05 0/03 

3 0/17 0/21 0/14 0/21 0/13 0/21 0/17 0/14 0/23 0/27 0/24 0/17 0/16 0/24 0/24 0/12 0/19 

9 0/01 0/03 0/02 0/01 0/03 0/03 0/01 0/02 0/01 0/02 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/03 0/02 

4 0/06 0/04 0/07 0/04 0/07 0/04 0/06 0/07 0/04 0/03 0/03 0/06 0/07 0/03 0/03 0/07 0/05 

1 0/01 0/03 0/01 0/01 0/02 0/03 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/02 0/01 

6 0/17 0/21 0/14 0/21 0/13 0/21 0/17 0/14 0/23 0/27 0/24 0/17 0/16 0/24 0/24 0/12 0/19 

1 0/03 0/04 0/04 0/02 0/05 0/04 0/03 0/04 0/02 0/02 0/02 0/03 0/04 0/02 0/02 0/05 0/03 

1 0/01 0/03 0/02 0/01 0/03 0/03 0/01 0/02 0/01 0/02 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/03 0/02 

3 0/08 0/05 0/08 0/06 0/07 0/05 0/08 0/08 0/05 0/04 0/04 0/08 0/08 0/04 0/04 0/07 0/06 

52 0/11 0/07 0/10 0/12 0/09 0/07 0/11 0/10 0/12 0/09 0/11 0/11 0/11 0/11 0/11 0/09 0/10 

55 0/09 0/05 0/08 0/08 0/08 0/05 0/09 0/08 0/07 0/05 0/06 0/09 0/09 0/06 0/06 0/08 0/07 

53 0/03 0/04 0/04 0/02 0/05 0/04 0/03 0/04 0/02 0/02 0/02 0/03 0/04 0/02 0/02 0/05 0/03 

59 0/02 0/03 0/04 0/02 0/04 0/03 0/02 0/04 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 0/04 0/03 

54 0/09 0/05 0/08 0/08 0/08 0/05 0/09 0/08 0/07 0/05 0/06 0/09 0/09 0/06 0/06 0/08 0/07 

51 0/09 0/05 0/08 0/08 0/08 0/05 0/09 0/08 0/07 0/05 0/06 0/09 0/09 0/06 0/06 0/08 0/07 

56 0/01 0/03 0/01 0/01 0/01 0/03 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 
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 تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از دیدگاه هواداران منابع انسانی اولویت نهایی استراتژی های -6 جدول

 ضریب نهایی امکان پذیری اهمیت استراتژی یتاولو

 0/2098 0/1913 0/2283 استعداد یابی و جذب نیروهای بومی مستعد در تیم های پایه 6

 0/1291 0/1913 0/0670 اولویت دادن به جذب بازیکنان بومی منطقه به شرط دارا بودن سایر شرایط  2

 0/0927 0/1018 0/0837 عملکرد فردی و تیمی های بازیکنان جوان و مربیان باهماهنگی درآمد 3

4 
تمدید بلندمدت قرارداد بازیکنان جوان در صورت رشد عملکردی به همراه افزایش 

 مبلغ قرارداد فعلی
0/0837 0/0734 0/0786 

5 
ها رگساالن در راستای پرورش استعدادحضور بازیکنان مستعد تیم امید در اردوهای بز

 زیکنان جوانو ایجاد انگیزه برای با
0/0670 0/0734 0/0702 

 0/0668 0/0311 0/1026 عقد قرارداد بلند مدت با بازیکنان جوان و مربیان توانمند 6

 0/0634 0/0734 0/0534 داران منطقه به عنوان اسپانسر در جذب بازیکنان خاص استفاده از سرمایه 7

1 
بر انتقال قرضی بازیکنان مستعد به  های پایه به تیم اصلی با تمرکزتزریق بازیکن از تیم

 های سطح پایین تر برای کسب تجربهیمت
0/0534 0/0521 0/0528 

 0/0523 0/0616 0/0431 تمدید قرارداد بازیکنان سرباز مستعد قبل از اتمام دوره سربازی 9

10 
مشخص نمودن وضعیت تمدید قرارداد مربیان حداقل شش ماه قبل از اتمام قرارداد و 

 قبل از اتمام فصل قبلی ،ین قطعی مربی فصل بعدتعی
0/0670 0/0136 0/0403 

 0/0332 0/0311 0/0353 های روزانه خارج از باشگاه نان و مربیان با تمرکز بر برنامهتوجه به وضعیت رفاهی بازیک 11

 0/0303 0/0311 0/0296 های پیش بینی نشدهی فردی بازیکنان با هدف رفع نیازپایش زندگ 12

13 
مشخص نمودن وضعیت تمدید یا عدم تمدید قرارداد بازیکنان حداقل یک سال قبل از 

اتمام قرارداد برای بازیکنان جوان و حداقل شش ماه قبل از اتمام قرارداد برای بازیکنان 

 باالی سی سال

0/0412 0/0185 0/0298 

64 
ای پایه و تدوین روش هبا بازیکنان جوان انتقالی از تیمهای بلند مدت عقد قرارداد

 اجرایی عقد قرارداد با تمرکز بر اتصال میزان پرداختی به عملکرد بازیکنان 
0/0188 0/0259 0/0224 

65 
حمایت مالی از بازیکنان سرباز توسط کانون هواداران با در نظر گرفتن عملکرد 

 بازیکنان 
0/0144 0/0185 0/0164 

61 
های بیمه بین ن مصدوم و یا استفاده از شرکتکناایجاد راهکارهای جدید بیمه بازی

 المللی در این زمینه
0/0114 0/0120 0/0117 

 گیریبحث و نتیجه

های جذب و حفظ با تمرکز بر استراتژیمنابع انسانی های استراتژی ارائه ،همانگونه که ذکر شد، هدف اصلی تحقیق حاضر

استراتژی بر مبنای رویکرد  ارائهبه عنوان یکی از سه تیم پرهوادار کشور بود.  ،بازیکن و مربی در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

بندی منابع انسانی صورت گرفت و اولویتریزی استراتژیک ع انسانی و بر اساس الگوی برنامهفزاینده تدوین استراتژی مناب

تیم از بعد منابع این ابتدا نقاط قوت و ضعف  ،برای این کاربا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد.  ،هااستراتژی

ادن نقاط قوت . سپس با کنار هم قرار دمورد مطالعه قرار گرفتمحیطی  هایها و تهدیدین فرصت، همچنشدندانسانی مشخص 

نقطه  1نقطه قوت،  5 مجموعدر  مشخص شد. SO, ST, WO, WT استراتژیگونه  4ها، ها و تهدیدو ضعف در کنار فرصت

صل تحلیل نقاط ه حاتهدید از بعد منابع انسانی برای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز شناسایی گردید ک 9فرصت و  2 ضعف،

 1و  WOاستراتژی  ST ،5استراتژی  SO ،6استراتژی  SWOT ،4ها در قالب جدول تهدید و هاقوت و ضعف با فرصت

های میزان ا استفاده از نظر هواداران و بر اساس شاخصهای مشخص شده در مرحله بعد باستراتژی .است WTاستراتژی 

ها مشخص اولویت هر یک از استراتژی ،پیاچای با استفاده از روش قرار گرفتند و در نهایت مورد مطالعه ،پذیریامکان اهمیت و
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د که از دیدگاه هواداران کدام مدیران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بداننها از آن جهت مهم است که اولویت استراتژی گردید.

از دیدگاه هواداران، هایی همچون محدودیت در بودجه، و ثانیا در صورت داشتن محدودیتها اهمیت بیشتری دارند اتژیاستر

به استعدادیابی و  در اولویت بندی نهایی، استراتژی مربوطاند. است که رتبه بهتری را کسب نمودههایی اولویت با استراتژی

از دیدگاه  د کهکرتوان بیان بر اساس اولویت این استراتژی می کسب نموده است. باالترین رتبه را ،نیروهای بومی توانمند جذب

اکثر هواداران  که توسطموضوعی است. هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی، توجه به نیروهای بومی از اهمیت باالیی برخوردار 

 بومی و نیز احتمال ماندگاری باالترتعصب بازیکنان  ،عمدتا شاملدالیل اصلی این موضوع  گرفت. مورد تاکید قراراین تیم، 

. بر این اساس پیشنهاد این تحقیق برای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز این است بومی در صورت رشد عملکردی بود بازیکنان

ب نیروهای بومی ع استعدادیابی و تالش در جهت جذ، تدوین برنامه جامکه در راستای ارج نهادن به دیدگاه هواداران خود

ها توسط کمیته استراتژی منابع ر است که بر اساس ارائه استراتژیالزم به ذک .را در اولویت قرار دهدهای پایه مستعد در تیم

اند و یته مشخص شدها ابتدا توسط این کمهچرا که تمامی استراتژی ؛انسانی، این پیشنهاد صرفا مبتنی بر نظر هواداران نیست

 سپس برای اولویت بندی از دیدگاه هواداران استفاده شده است.

اولویت دادن به جذب بازیکنان بومی در صورت مساوی بودن در سایر شرایط در اولویت بعدی هواداران تراکتورسازی قرار دارد. 

تواند در موفقیت تیم تاثیر می احتمال ماندگاری بیشتربه دلیل تعصب بازیکنان و  استفاده از بازیکنان بومی ،هواداران معتقدند

از اهمیت  ،توان به این جمع بندی رسید که از دیدگاه هواداران توجه به نیروهای بومیبر این اساس میبیشتری داشته باشد. 

 باالیی برخوردار است. 

گردد و از زیکنان جوان با عملکردشان هماهنگ دارد. از یک طرف درآمد بااختصاص به جوانان  هواداران، اولویت سوم و چهارم

ضمین نماید و هم در صورت انتقال آینده خود را ت هم باشگاه بازیکنان بسته شود تا های بلند مدت با اینطرف دیگر قرارداد

روپایی نیز های موفق ااین استراتژی با استراتژی تیم، از این طریق درآمد زایی داشته باشد. های خارجیبه باشگاه بازیکن

کمتر شاهد قرارداد  ،و نیز مسائل تجاری تضمین آینده باشگاه ،به دالیلی همچون اروپاییهای مطرح همخوانی دارد. در تیم

، قرارداد 2، قرارداد شش ساله مانویل نویر6قرارداد چهارساله فرانک ریبریهستیم. بازیکنان جوان با خصوصا های کوتاه مدت 

و  1و اینیستا5. قرارداد پنج ساله بوسکتسبودند4های بلند مدت باشگاه بایرن مونیخهایی از قراردادهنمون3،چهارساله بواتنگ

است. نمونه دیگر این نوع قراردادها، قرارداد باشگاه  1هایی از قراردادهای بلند مدت بارسلونانمونه2،قرارداد چهارساله ماسکرانو

دادی دیگر ستاره رئال مادرید قرار66،همچنین سرخیو راموس است؛شش ساله که  بود60با گرت بیل ستاره ولزی 9رئال مادرید

 (.6392)فارس،  شش ساله با این باشگاه دارد
این امکان برای بازیکنان  به این شکل که ؛گرددهای پایه و تیم اصلی برمیواداران به ایجاد ارتباط بین تیماولویت پنجم ه

همچنین عقد قرارداد بلند  ؛بات توانمندی خود بتوانند در تیم اصلی هم به میدان بروندد که در صورت اثشوهای پایه ایجاد تیم

این استراتژی با است. تبریز تراکتورسازی تیم فوتبال های هواداران ، یکی از اولویتمدت با بازیکنان جوان و مربیان مستعد

 بازی چهار مقایسة در به جز ایران با تغییر مربی برتر لیگ که بر اساس آن دردارد  مطابقت( 6392بهنام و همکاران )تحقیق 

                                                           
1. Franck Ribéry 

2. Manuel Neuer 

3. Boateng 

4. Bayern Munich 

5. Busquets 

6. Iniesta 

7. Mascherano 

8. Barcelona 

9. Real Madrid 

10. Wales 

11. Sergio Ramos 
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، باالیی استنسبتا ی که از نظر هواداران دارای اولویت استراتژی بعداست.  شده بدتر تیم عملکرد موارد سایر در ،نخست

داران وجود سرمایه به دلیل اعتقاد هواداران، این استراتژیبه در جذب برخی بازیکنان است. داران منطقه استفاده از سرمایه

تواند استراتژی مناسبی برای تیم فوتبال می -باشندفوتبال تراکتورسازی میها هوادار تیم بیشتر آن -متعدد در منطقه 

 رحامیان مالی د نقش ایران از در رسدمی نظر به ورزش، بخش در حامیان مالی اهمیت وجود با تراکتورسازی تبریز باشد.

تیم (. با توجه به مناسب بودن شرایط، 6396)آزادان و همکاران، است  نشده برداری بهره کافی اندازة به کشور، فوتبال پیشبرد

به این استراتژی توجه  ،تواند استفاده مناسبی از این بحث داشته باشد و از نظر هواداران تیم نیزفوتبال تراکتورسازی تبریز می

 بندی مشخص گردیده است. ، در جدول اولویتها نیزترتیب بقیه استراتژی رسد.ضروری به نظر می

های منطقه در های بومی و نیز استفاده از ظرفیتتوجه به جوانان و نیرو ،توان گفت که از دیدگاه هوادارانمیبه صورت کلی 

ستی به این نکته توجه بای ها،راتژیالبته در تحلیل اولویت استتواند نقش باالیی در موفقیت تیم داشته باشد. زمینه سرمایه می

آنچه اولویت  ود ها از دیدگاه هواداران دارای اهمیت هستنها، تمامی استراتژیمیت بیشتر برخی استراتژیرغم اهنمود که علی 

 ،از دیدگاه هوادارانمثل محدودیت بودجه  ،این است در مواردی که با محدودیت مواجه هستیم ،کندها مشخص میاستراتژی

 هایی خواهد بود که دارای رتبه بهتری هستند.تراتژیاولویت با اس

های مرتبط با جذب و حفظ بازیکن و مربی در زمینههای منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ، استراتژیدر این تحقیق

های برای سایر تیم این تحقیق ،شودپیشنهاد می .انجام گرفتواداران این باشگاه ها از دیدگاه هبندی آنمشخص و اولویت

؛ همچنین این پذیردمختلف صورت  هایباشگاه های هوادارانای بین دیدگاهپذیرد و یک بررسی مقایسه فوتبال کشور نیز انجام

های مدیران ای دیدگاهو به صورت مقایسههای فوتبال نیز انجام شود مسئوالن تیمتواند از دیدگاه مدیران و بندی میاولویت

ن قرار گیرد تا میزا مورد تحلیل ،بیهای جذب و حفظ بازیکن و مرتراتژیبا هواداران باشگاه در زمینه مربوط به اس هاباشگاه

رابطه بین میزان  ،شودان مشخص گردد؛ همچنین پیشنهاد میهای فوتبال با دیدگاه مدیرتطابق بین دیدگاه هواداران تیم

ها و نیز حمایت ن موفقیت تیمهای منابع انسانی با مواردی همچور استراتژیها ددیدگاه هواداران و مدیران باشگاهتطابق 

 هواداران از کادر مدیریتی مورد مطالعه قرار گیرد.

عدم استفاده از سایر عوامل در کنار عوامل مربوط به منابع انسانی است. به عنوان مثال  ،های تحقیق حاضریکی از محدودیت

توانند در کنار عوامل لی هستند که میاز عوام ،های دیگر و ثبات مدیریتیکمیت در بخشمشکالت درآمدزایی یا نقش حا

به همراه  تحقیقات آتی به بررسی استراتژی منابع انسانی ،شودلذا پیشنهاد می ؛حلیل قرار گیرندمرتبط با منابع انسانی مورد ت

زند و ضمن تحلیل این عوامل در کنار همدیگر، تاثیر متقابل های فوتبال بپرداهای تیمهای سایر بخشسایر عوامل و استراتژی

 آن ها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
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Abstract 

Objectives: The main objective of this study was to develop a set of human resource 

strategies for Tabriz Traktorsazi Football Club with regard to recruitment and retention of 

players and coaches, and ranking these strategies on the basis of the fans’ perspectives. 

Methodology: In the current study, we adopted an applied approach in terms of its objective, 

a cross-sectional approach regarding its nature, and an empirical one with respect to its 

implementation. The population involved in the stage of strategy provision was the informed 

people of the club's human resources status, and in the strategy ranking stage, it was the 

Tabriz Traktorsazi club fans. A quantitative-qualitative design was followed in different steps 

of the research work. Various data collection procedures such as document analysis, literature 

review, and questionnaire were utilized. The data obtained was analyzed based on the SWOT 

framework and the analytical hierarchy process (AHP). 

Results: The results of data analysis revealed 16 strategies out of which, 4 belonged to the SO 

domain, 5 to the WO one, 1 to the ST one, and 6 to the WT area. Furthermore, “finding 

talented young players and recruiting talented local football players in youth teams” was 

ranked first, followed by other strategies. Based on the fans perspectives, the findings 

suggested that paying attention to young and indigenous forces and the use of regional 

capacities could have a large role in the success of a team. 

Conclusion: Based on the results of this study, it is recommended that the executive 

managers apply different identified strategies and care attention to the fans’ ranking in the 

strategies of recruiting and retaining players and coaches. 
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