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دوستی1

چکیده:
هدف این پژوهش شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران است.روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی
استت و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شده است.تحقیق حاضر از لحاظ استفاده از نتایج ،كاربردی است .جامعة آماری پژوهش
هئیت های فوتبال استان های سراسر كشور بودند.نمونه آماری در این پژوهش492نفر از  92استان كشور و متخصصین دانشگاه هستند.
برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .كه شامل سوالات اطلاعات فردی و پرسشنامة شناسائی مولفه های اثر
گذار مدیریت بر موفقیت فوتبال ایران شتامل :مدیریت زمان ،مدیریت دانش  ،برنامه رییی ،استتقلال سازمانی و ثبات مدیریت سازمانی و
بود .پایایی پرستشتنامه با روش آلفا كرونباخ  2/912به دستت آمد.برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اكتشافی و فرید من
استتفاده شتده و برای انجام این كار از نرم افیار  spssاستتفاده گردید .نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر مدیریت فوتبال با میانگین
رتبه عبارتند از  :ثبات مدیریت ( ،)9411برنامه رییی( ،)9411مدیریت دانش( ،)9424مدیریت زمان ( )9491بود.
ثبات مدیریت در فوتبال ایران مهمترین مولفه تاثیر گذار بر مدیریت موفق فوتبال اعلام شتد .پیامد امنیت شللی و اطمینان از حمایت
مستئولان می تواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت در فوتبال باشتد .برنامه و استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت
دانش ،مدیریت زمان  ،ثبات مدیریت و استقلال مدیریت سازمانی مسیر رسیدن به موفقیت در فوتبال را هموار می سازد.
واژگان کلیدی :ایران ،شناسائی  ،فوتبال،مدیریت ،موفقیت.
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مقدمه
فوتبال ،بدون شت از اابل توجه ترین پدیده های جامعه ی بشتری در زمان حال به حسا می آید ( .)91فراگیر
شدن آن در سراسر دنیا از كشور فقیر تا غنی و شاغل بودن حداال  922222هیار بازیکن فوتبال حرفه ای و 912
میلیون بازیکن آماتور كه شتامل همه گروه های سنی و هر دو جن می باشند نشان از فراگیر شدن این رشته ی
ستازمان یافته دارد( .)49مدیریت به عنوان یکی از منابع ادرت پنجگانه در اختیار مدیر ،آمییه ای از علم و هنر نید
مدیران ستازمان های ورزشتی دارای جایگاه مهمی می باشد ( .)2افراد صاحب نظر ،عدم ثبات مدیریت را در ی
ستتازمان بر حستتب نرخ جانشتتینی در ی دوره زمانی مشتتخ تعریف می كنند ،به این معنی كه هر ادر تعداد
مدیران در ی دوره زمانی مشتتخ  ،بیشتتتر باشتتد ،ثبات مدیریت در آن دوره زمانی كمتر استتت( .)91تحقیقات
متعددی نشتان داد تلییر احساسی مدیریت بلافاصله پ از شکست های مسابقات سودی برای مدیریت فوتبال به
همراه نداشتت (.)41انتخا فرگوسن در تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلی و آرسن ونگر در آرسنال مصداق بارز
ثبات مدیریت در فوتبال استتت .رابرت كوئین )4221 (4ثبات و پایداری مدیریت را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر
موفقیت ستازمان می داند .وی چنین استتدلال می كند كه توجهه به ثبات و پایداری نشتان دهندا ارزشی است كه
مدیریت ستازمان به پدیدا «اعمال كنترل از بالا» نشان می دهد ( .)99سوزان بولیو آرنولد  )9229( 9ثبات مدیریت
را در مقالة خود با عنوان ویژگی های رهبر و شایستگی های مورد نیاز رهبری در هنگام تحوهل سازمانی ،به منیلة
یکی از ویژگی های بارز نظام مدیریت كه زمینه ستاز تحولات سازمانی است ،معرفی می كند .وی اععان می دارد
در عصتتتری كه تحولات ستتتریعی در ستتتازمان ها صتتتورت می پذیرد ،ثبات مدیریت به عنوان عاملی برای بروز
خلاایتهای مدیر وارد عمل می شود(.)41
پنج عامل ثبات مدیریت در تحقیق نورزوی و دیانی( )4924مورد مطالعه ارار گرفته استتتت.نتایج این پژوهش
نشتتان می دهد هر ی از پنج عامل مذكور به صتتورت مجیها و همچنین به صتتورت تركیبی ،در موفقیت مدیران
مؤثرند و بین این عوامل همبستگی نیی وجود دارد(.)44
از ستال 4991كه فدراسیون فوتبال ایران تاسی شده است  91نفر 99بار در طی  21سال بر این فدراسیون
ریاستت كرده اند كه میانگین طول ریاستت آن ها یکسال و  2ماه و شش روز بوده است؛این در حالی است كه در
كشتتور پاپن در طی  29ستتال  49رئی فدراستتیون تلییر كردند كه میانگین عمر ریاستتت آنها نیدی به  1ستتال
می باشتد( .)42مطالعه وضعیت ثبات مدیران به منیله پیامد تعهد سازمانی آنهاست واهمیت ویژه دارد ،زیرا یکی از
اهداف مهم سازمان ها  ،حفظ و نگهداری افراد است(.)42
ستیستتم مدیریت دانش از جمله مولفه های اثر گذار دیگر بر مدیریت است كه اثربخشی را از طریق تجییه و
تحلیل عملکرد تیمهای سازمانی و استنتاج صحیح راهحلهای مشکلات سازمانی بسط داده و هیینهها را از تحقیق
منابع دانش تخصتتصتتی كاهش میدهد( .)41مایلی )9244(9در تحقیقات خود فرایند مدیریت دانش را مشتتتمل بر
كستب دانش ،تبدیل و تلییر دانش ،بکارگیری دانش و ثبت و ضبط دانش تعریف كرد( .)99چویی)9222( 1عوامل
اساسی موفقیت مدیریت دانش را دستهای از فعالیتها در نظر میگیرد كه به منظور اطمینان از پیاده سازی موفق
مدیریت دانش باید مورد توجه ارار گیرند (.)41در گیارش عرضتته و همکاران( )4924اهمیت مدیریت دانش برای
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اجرای موفقیت آمیی مدیریت در ستازمان ها تائید شد( .)1در گیارشی از امیر نژاد و همکاران ()4924مولفه تلییرات
مدیریتی بر مییان تعهد سازمانی تاثیرگذار نشان داده شد.)4( .مطالعه سوابق تحصیلی روسای فدراسیون های ایران
حکایت از آن دارد كه به جی دكتر ن صتراله ستجادی (گرایش مدیریت ورزشی) ،محمد رضا پهلوان (گرایش تربیت
بدنی) و دكتر محمد دادكان (گرایش فییولوپی ورزشتی ) ،روستای فدارسیون فوتبال از دارندگان مدر تحصیلی
غیر تربیت بدنی بر مدیریت فوتبال داشتتتند .در گیارشتتی از مظفری و همکاران()4924اعلان شتتد نهادینه كردن
تخصت گرایی و شتایستته ستالاری در فدراسیون ها و بدنه های عملیاتی ورزش اهرمانی به عنوان اولویت اول
راهبرد اعلام شد (.)1نتایج تحقیق سجادی و همکاران( )4929برای شناسایی چالش های مدیران ورزشی اعلام شد
برای اداره تحولات و رویدادهای آینده اداره ورزش كشتور ،تعیین چشم انداز و استراتژی ی ضرورت است و آن را
می باید متخصصان ،نخبگان و مدیران ورزش كشور تدوین نمایند (.)9
استتتقلال ستتازمانی به عنوان یکی از مولفه های دیگر تاثیر گذار در مدیریت ستتازمان ها  ،بر محور ارار دادن
نقش استقلال مدیر در تنظیم برنامه،تعریف مسئولیت و ارزیابی مییان پیشرفت سازمان در چارچو ساختار سازمانی
تاكید دارد.مدیران غیر ورزشی به دلیل نبود رابطه بین مهارت های مدیریتی و سوابق تحصیلی و منتصب بودن به
احیا با روی كار آمدن احیا جدید بلافاصتله از كار بركنار می شتوند(.)41استانی و كارون)9221( 4در تحقیقی
نقش استتقلال در تصتمیم گیری اعلان كردند استتقلال در تصمیم گیری یکی از ملیومات اصلی موفقیت خود می
دانند(.)91
بر استا تحقیقات انجام شتده فوتبال در حال رشتد ستریع  ،تلییرات  ،فراگیر شدن و راابتی بودن می باشد.
نقش علم متدیریتت و ویایف مهم مدیر از ابیل برنامه رییی بلند مدت ،اجرای استتتتراتژی ،مدیریت دانش،ثبات
مدیریت ،مدیرت زمان ،رهبری،تعامل با ستیاستت در هموار ستاختن مستیر موفقیت بیش از پیش مشخ تر می
باشتتد .)99(.فدراستتیون فوتبال و هئیت فوتبال استتتان ها به عنوان متولی توستتعه فوتبال این كشتتور و تصتتمیم
گیرندگان در این عرصتته ،جهت تحقق اهداف توستتعه فوتبال نیازمند به منابع اطلاعاتی و تحقیقات میدانی در این
زمینه می باشتند تا در جهت پیاده سازی و رسیدن به اهداف برنامه رییی شده موفق باشند .هدف از این تحقیق
شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران می باشد.
روش شناسی
روش انجام تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است.و گردآوری اطلاعات
به صتورت میدانی انجام شده است .به علاوه ،تحقیق حاضر از لحاظ استفاده از نتایج ،كاربردی است.جامعة آماری
مورد مطالعه در این پژوهش هئیت های فوتبال كشور بود .با توجه به پرسشنامه های ارسالی به هئیت های فوتبال
كشور 92استان در این پژوهش به عنوان نمونة آماری شركت كردند(جدول شماره ی ).
دراین تحقیق  41نفر از استتاتید اعضتتای هیئت علمی دانشتتکده های تربیت بدنی كشتتور كه دارای مدر
تخصصی مدیریت ورزشی بودندهم شركت داشتند.
ابیار اندازه گیری تحقیق حاضتتر ،با توجه به مطالعة كتا ها ،مقالات  ،مصتتاحبه های گرفته شتتد از استتاتید و
مربیان فوتبال و پایان نامه ها پرستش نامة محقق ساخته ای است كه دو بخش مشخصات فردی و سؤالات اصلی
را در بر می گیرد و با استتفاده از مقیا پنج ارزشتی لیکرت از بستیار زیاد تا بسیار كم نمره گذاری و بررسی شده
است.
4-Stanic, Ana; Caron, David
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الف :بخش اول اطلاعات فردی :این بخش شتامل شتش ستؤال است كه ویژگی های فرد ی مانند سن ،جنسیت،
مییان تحصیلات  ،رشته تحصیلی و سابقه مدیریت و مدر مربیگری را اندازه گیری می كند؛
:پرستشنامة شناسائی مولفه های اثر گذار مدیریت بر توسعه فوتبال ایران شامل مدیریت زمان ،مدیریت دانش ،
مدیریت و برنامه رییی  ،استتتقلال ستتازمانی و ثبات مدیریت بودكه بدلیل حجم بالایی صتتفحات مقالات مجبور به
حذف یافت های مربوط به ابعاد مدیریت زمان و مدیریت و برنامه رییی شتتدم  .برای اابلیت روایی پرستتشتتنامه(
روش روایی محتوا) با استتادان و خبرگان مشتورت شد و بعد از اعمال كلیة پیشنهادات اصلاحی و تلییرات ضروری
برای مطابقت با شتترایط و ویژگی جامعه آماری تحقیق ،از آن استتتفاده شتتد .پایایی پرستتشتتنامه در مطالعه های
مقدماتی با روش آلفا كرونباخ  ./912به دستت آمد كه نشتان دهندا پایایی اابل ابول است.در این تحقیق برای
شتتناستتایی مولفه های تاثیر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران از روش تحلیل عاملی اكتشتتافی و فریدمن
استفاده شده و برای انجام این كار از نرم افیار spssاستفاده گردید.
یافته های توصیفی
جدول شماره ( )1اطلاعات جمعیت شناختی
درصد
مدر
سن  /سال درصد
تا  92سال  41درصد تا كارشناسی  41درصد
94تا 12سال  94درصد كارشناسی  11درصد
 92درصد
14تا 12سال  21درصد ارشد
 1درصد
دكتری

پست
جنسیت
رئی هیات 41/91درصد
زن 41درصد
دبیر هیات  41/91درصد
مرد  11درصد
نایب رئی بانوان  44درصد
بازیکن  41/91درصد
مربی  41/91درصد
در بخش ارائه یافته های حاصتل از آزمون تحلیل عاملی اكتشتافی  ،استتخراج عامل ها با استفاده از Eigen
 values=1و = acceptable factor loading2/12ملا ارار گرفت ،اما ابل از اجرای تجییه و تحلیل عاملی
پژوهشگر از آزمون  KMOبرای تعیین كفایت نمونه گیری و پیش بینی گویه های هر مولفه استفاده كرد.همچنین
از آزمون كرویتت بارتلت برای تعیین ارتباط گویه ها با مولفه ها و فراهم كردن مبنایی معقول برای تجییه تحلیل
عوامل استفاده شد.
یافته های پژوهش
جدول شماره( KMO : )2و  SIGبدست آمده از متغیر ها
مدیریت زمان مدیریت و برنامه
مدیریت
متلیر ها
رییی
دانش
SIG
./222
./222
./222
KMO
./911
./219
./999
Bartetts
921/192
994/192
142/219

ثبات مدیریت
./222
./121
992/219

استقلال سازمانی
مدیر
./222
./119
491/244

test
*توضیح آ نکه بدلیل حجم بالای مقاله از ارائه مطالب در مورد متلیر های مدیریت زمان مدیریت و برنامه رییی خودداری شده است و
صرفا یافته های آماری گیارش می گردد.
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جدول شماره ( :) 3مولفه های مدیریت دانش و مدیریت زمان برمولفه مدیریت در موفقیت
فوتبال
مولفه مدیریت دانش

بار
عاملی
./224
./214
./229
./994
./999
./912

4
9
9
1
1
2

مشاركت كاركنان
كارتیمی
توانمند سازی كارمندان
حمایت مدیران عالی
رفع محدودیتهای سازمانی
زیر ساختهای سیستمهای
اطلاعاتی
سنجش عملکرد مبتنی بر دانش
فرهنگ
الگوبرداری از سازمان برتر

./119
./212
./992

42
44

ساختار دانشی
آموزش كاركنان

./919
./241

9
1
2

مولفه مدیریت زمان
عدم در از مدیریت زمان
روزمره گی
عدم تخص مدیریتی
عمر كوتاه مدیریت
فشار و استر
عدم آشنایی به فنون مدیریت زمان
نبود فضای خلاق در سازمان
نبود انگییش
علااه به كار كردن در تحت فشار و تنگی
وات.

بار
عاملی
./122
./242
./242
./299
./149
./224
./121
./121
./299

جدول شماره(:)4مولفه های مدیریت و برنامه ریزی و ثبات مدیریت در موفقیت فوتبال
بار عاملی
مولفه ثبات مدیریت
بار عاملی
مولفه مدیریت و برنامه رییی
./244
عدم تضمین ثبات مدیریتی
./119
نبود برنامه جامع بلند مدت در فوتبال
4
./219
دخالت سیاست و سیاسیون در
./292
 9نبود افراد متخص برنامه ریی ورزشی
انتخابات
./211
همسو نبودن تخص و
./191
علااه به برنامه های كوتاه مدت
9
مسولیت
./912
همسو نبودن تجربه و سابقه
./919
نتیجه گرا بودن
1
./224
عدم موفقیت سازمانی
./141
اعتقاد نداشتن به برنامه جامع
1
./191
 ./194نبود خلاایت و نوآوری سازمانی
نبود نگاه جامع به تمامی رده های
2
فوتبال
./224
شرایط اجتماعی و ااتصادی
 9همسو نبودن با برنامه های كلان ورزش ./929
./922
همسو نبودن با سیاست های
./124
بی توجهی به یافته های علمی
1
مسئولان
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2

مولفه مدیریت و برنامه رییی
انتخا افراد غیر فوتبالی و غیر
متخص در را

بار عاملی
/911

مولفه ثبات مدیریت
اصرار بر اجرای برنامه جامع

بار عاملی
./112

جدول شماره( :)4مولفه استقلال سازمانی از مولفه مدیریت بر موفقیت فوتبال و رتبهبندی عوامل

4
9

استقلال سازمانی مدیر
عدم اعتماد به توانمندیهای سازمانی
تاثیر سیاسیون بر ورزش

بار عاملی
./941
./192

رتبه بندی
4
9

9
1
1
2
9
1
2

كسب نتایج ضعیف
فراگیر كردن ورزش در سراسر كشور
انتخا صحیح سب رهبری
بکار گیری درست از منابع موجود
بکار گیری از منابع بیرونی
تخص و تجربه كافی
ویژگی های شخصیتی

./992.
./219
./991
./291
./191
./222
./229

9
1
1

عوامل
ثبات مدیریت
مدیریت و برنامه
رییی
مدیریت دانش
مدیریت زمان
استقلال مدیر

میانگین رتبه
9411
9411
9424
9491
9412

بعد از چرخش واریمکس هیچ کدام از گویه ها حذف نشدند.
بحث و نتیجه گیری
در حال حاضتر برخی از جنبه های پستت مدرن زندگی مانند ورزش و سرگرمی ،ورزش های تیمی ،و به خصوص
فوتبال همچون ستتتایر پدیده های اجتماعی در حال تلییر و تحول اند و ضتتتمن برخورداری از پیچیدگیِ مدیریتِ
خاص ،بیشتتر از عهن مردم ،در جهان توستعه یافته استت( .)49موفقیت و توسعه ی امر كلی و دارای جنبه های
مختلف است .توسعه مدیریت ،فرایندی است كه در آن مییان دانش ،مهارت و اطلاعات سطوح مدیریت ارتقا یافته
است و بستر مناسب را برای استقرار شرایط لازم به منظور تکامل مجموعه توانایی ها فراهم می كند (.)41
یافته های تحقیق حاضر ثبات مدیریت را به عنوان اولین و مهم ترین مولفه تاثیر گذار بر مدیریت در موفقیت
فوتبال از نگاه شركت كنندگان این پژوهش اعلام داشت .مهمترین عامل تاثیر گذار بر ثبات مدیریت فوتبال ایران،
همستو نبودن تجربه و ستابقه مرتبط ( )./912اعلام شد .موضوعی كه همواره مورد تقاضای اهالی ورزش میباشد.
اما جی دكتر محمد دادكان ،دكتر پهلوان و دكتر نصتراله ستجادی كه در این زمینه هم سابقه ورزشی و ملی دارد و
هم مدر دكتری تربیت بدنی می باشتد فردی دیگر را ستران نداریم  .همستو نبودن با ستیاست های مسئولان
كشتور و حضتور ستیاستت و ستیاستیون در ورزش ( )./922مطلبی جدیدی در سرنوشت ورزش نیست .ملکوتیان
( )4919طی تحقیقی به این نتیجه رستیده است كه رابطه ورزش و سیاست ی رابطه دو طرفه است؛به گونه ای
كه الف) ستیاست از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی بر ورزش تاثیر دارد  ) .از طرف دیگر ورزش از طریق
تحکیم ارزش های انستانی و همبستتگی ملی و افیایش مشاركت سیاسی بر سیاست تاثیر می نهد و البته خود نیی
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بته ویژه در زمتان برگیاری ورزش های بین الملی مورد استتتتفاده ادرت های جهانی وااع می گردد( .)2شتتترایط
اجتماعی و ااتصادی ( ، )./224همسو نبودن تخص و مسولیت( ،)./211عدم تضمین ثبات مدیریتی( ،)./244عدم
موفقیت ستازمانی( ،)./224اصرار بر اجرای برنامه جامع( ،)./112نبود خلاایت و نوآوری سازمانی()./191به ترتیب از
دیگر عواملی بدن كه بر متلیر ثبات مدیریت تاثیر گیار گیارش شتدند .این یافته با یافته های ( )42،41،2،9همسو
بود.
براستا یافته های این پژوهش سومین عامل موثر از مولفه مدیریت بر موفقیت فوتبال ایران مدیریت دانش
بیان شد (.با توضیح اینکه بدلیل حجم بالای مقاله از نوشتن دومین متلیر (مدیریت و برنامه رییی) خود داری شد).
عواملی چون مشتتتاركتت كتاركنتان،كارتیمی،توانمند ستتتازی كارمندان،حمایت مدیران عالی،رفع محدودیتهای
ستازمانی،آموزش كاركنان،سنجش عملکرد مبتنی بر دانش فرهنگ،الگوبرداری از سازمان برتر،ساختار دانشی وزیر
ستاختهای ستیستمهای اطلاعاتی مجموعه ای از انتظارات و كاركرد كه مدیریت دانش را تبیین می كنند.عوامل
موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه افراد و نظریه پردازان گوناگون استتتت .مدیریت دانش،فعالیتی استتتت مرتبط با
استتراتژی و تاكتی هایی جهت مدیریت سترمایه های متمركی انسانی (.)41از نگاه اندیشمندان مختلف عواملی
چون حمایت ستازمانی،امنیت،حمایت دانش،انگییش و تعهد ستازمانی،استراتژی سازمانی به عنوان عوامل موفقیت
مدیریت دانش معرفی شدند كه با یافته های این پژوهش همسو می باشد(.)49،1 ،99،94
استقلال سازمانی مدیر مولفه دیگر تاثیر گیار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران از نگاه كارشناسان و شركت
كننتدگتان این پژوهش عنوان شتتتد .انتختا صتتتحیح ستتتبت رهبری( ،)./991عتدم اعتمتاد بته توانمندیهای
ستازمانی( ،)./941ویژگی های شتخصتیتی( ،)./229بکار گیری درست از منابع موجود ( ،)./291تخص و تجربه
كافی( ،)./222فراگیر كردن ورزش در ستراسر كشور( ،)./219بکار گیری از منابع بیرونی( ،)./191تاثیر سیاسیون بر
ورزش( )./192و كستتتب نتایج ضتتتعیف( )./992به ترتیب از عواملی بودند كه از اولویت مهمتری برخوردار بودند.
مدیرانی كه از توانمندی و ویژگی های شخصیتی بالای برخوردار هستند  ،در آماده سازی ،طراحی و اجرای اهداف
ستتازمانی خویش هم موفق تر هستتتند .)42(.اعمال ستتب رهبری مناستتب در ستتازمان می تواند نقش مهمی در
شکست یا موفقیت ی سازمان داشته باشد .تحقیقات متعددی نشان داد بین سب های رهبری تحول آفرین و
موفقیت ستتازمانی رابطه معناداری وجود دارد( .)49محدث و همکاران ( )9242در تحقیقی با عنوان ستتب های
رهبری و همبستتتگی تیمی در بین تیم های حرفه ای ایران به این نتیجه رستتیدند كه مربیان حمایت اجتماعی و
د موكراتیت در آموزش و هتدایت دارند.نتایج آنها حکایت از ی رابطه متبت و معنادار بین ستتتب های رهبری
مربیان و همبستتگی ویایف دارد.تحقیات نشان داده اند همسو بودن تجربه و تخص در پیشبرد اهداف سازمانی
اثر منفی دارد .مدیرانی كه برای مستئولیت سازمان های ورزشی انتخا می شوند می بایست با توجه به نیاز های
سازمانی دارای توانمندی آن زمینه باشند و یا بتوانند در بکار گیری از منابع مختلف انسانی،مالی،مادی و یا فناوری
برخوردار باشند تا بتوانند از كسب نتایج ضعیف جلو گیری نمایند(.)9
نظر به فراگیر شتتدن فوتبال در دنیا امروز و تاثیرات متعدد آن بر ابعاد مختلف ستتیاستتی،اجتماعی،فرهنگی و
ااتصتادی لیوم توجه به جایگاه متخصتتصتین این امر به وضتوح مشتخ می باشتتد.بهره مندی از برنامه جامع و
برخورداری از علم مدیریت ورزشتی ،حمایت دولت ،استتفاده از مدیران ورزشی متخص و حمایت از برنامه های
بلند مدت آنها در راه توستعه علمی و اصتولی در این رشتته می تواند آورده های فراوانی برای فوتبال ایران داشته
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باشتد .فوتبال ایران با برخورداری از نیروهای انستانی مختلف در عرصه های بازیکن ،مربی  ،مدیریت و متخصین
تربیت بدنی می تواند همچون رشتته های والیبال و كشتتی در آستیا و دنیا صاحب عنوان و جایگاه ارزشمند باشد
.پرهیی از ستیاستی بازی ،عدم دخالت ستیاستیون و عدم نفوع در تصتمیمات ،برسمیت شناختن استقلال فدراسیون
فوتبال ،برخورداری از توانمندی های متخصتصین دانشگاهی در عرصه فوتبال می تواند فوتبال ایران را به جایگاه
حقیقی آن برساند.
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