مجله مديريت و رفتار سازماني در ورزش
شاپا2322-3013 :
سال هشتم ،شماره يک( ،صفحه 22تا  ،)10بهار 0331

برنامهريزی راهبردی توسعهی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل
استراتژيک SOAR
2

بهادر عزيزی* ، 0مهدی طالب پور
تاریخ دریافت مقاله89/7/11 :

تاریخ پذیرش مقاله89/9/6 :

چکیده
این پژوهش با هدف توسعهی فوتبال استان خراسان رضوی ،برای نخستین بار به معرفی مدل استراتژیک  SOARدر ورزش
پرداخته است .روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با ماهیت کاربردی است که برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه و تشکیل
گروههای کانونی و برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج قابلاندازهگیری از تکنیک تحلیلی
 SOARاستفاده شد .جامعه آماری پژوهش ،شامل تمام صاحبنظران فوتبال استان خراسان رضوی بود و نمونة موردنظر بهصورت
هدفمند انتخاب شدند ( .)n=05ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی ،مصاحبهها و مطالعات مشابه توسط
محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ ( )α=5/80تأیید گردید .نتایج
پژوهش نشان داد که مطلوبیت فناوری اطالعات ،توجه دولت به تجاریسازی و خصوصیسازی باشگاهها ،تبدیلشدن استان خراسان
رضوی به قطب فوتبال کشور و افزایش تعداد خروجیهای مدارس فوتبال و تزریق بازیکنان مستعد به تیمهای ردههای باالتر به
ترتیب مهمترین اولویتها در زمینه قوتها ،فرصتها ،آرمانها و نتایج هستند .با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که استفاده
مناسب از فناوری اطالعات میتواند به رشد و توسعهی فوتبال کمک شایانی نموده و در بلندمدت موجب کشف استعدادهای جوان و
تزریق آنها به ترکیب تیمهای ردههای باالتر گردد.
کلیدواژهها :مدل استراتژیک  ،SOARفوتبال خراسان رضوی ،استراتژی توسعه.

 .1دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد( .نویسنده مسئول) .ایمیلbahador.mu@gmail.com :
 .2دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه

یبمشاهب اا بای ر
سبوح ستم ی بز ا ینامتههنساتثنی ما 

یشاام  ا
ساامانم هاامباای ریساابه بااف هااه ساامانم 

توسعفرفوتبملکشویبمیهسی غبی منفییازرخایددیسابوح


نگو اف
یکننه .ی 
رهمربلنهنهتوی هبیدر ستفمدهن 
بی منفییز 

ستم ییف ( وفیستیوهمکمی ب.)7891
3

رهمکاف بمانناه عاتامتوساباو بتافداب ای ا
بی منفییز 

توسعفرفوتبمل ب انهمتیینبی منفهمرکنفهی سبو هامر


شی یطدیو یوببیو یسامانم  سا ببافسامانم هامکما 

یتاو 
ااملفر  ین بی منفهمنا 

امیههمر ن تلفاهم  س .

یکنهتمبتو نهنوف با آیناههشام ی  اعییا پابشببنای
ن

بفعیحآسبمویژ 8نیبوطبفکنفهی سبو فوتباملآسابم شامیه

نشکاتو ی ئفری ههمییبی رن مبلفبمآ همتضامبنکنناه.

فوتبملدیامیهرآسبم

کید .ین  همدبفننظویتوسعفوپبشیف 

ین وعبی منفییزرکفتمکنو نوید ساتفمدهرسامانم هامر

هه ن تلفی نم نه نوی ساتعه دیمبی وسابوحپمیافب بهباود

بزیگو ااشهه س ب گیبفدیستیتاهوینشاودبباف ت ام 

یهباایربآنااواووتیبباا پیساانا ااملاافد وی وساامیی

یشاودکافدیواویت اای رواوب و
ی هبیدهمییننجینا 

یکنه.همچنبن77تنصایی کاف
کمیشنمسم وغبیهی د بملن 

یآوید
باافنواااابتعاام یوپبشااتمارساامانم ی بااف ین اام ن ا 

بفتنموی77گم فرآسبمویژ نعیو  سا ببایرتوساعفر

(پمیسمئبم و تی بیب.)7831

فوتبملدی یناامیهنعیفایکایده سا  .یانتنموایشامنا

دیهمبنی ستمب ستو یوهمکامی )3008(7ببی منافییازر

فهی سابو فوتبااملببما ییامبیب نااویپزشااکیبد وی بنیببام ب

یکنناهکافبای ر
ی هبیدری  بز ینهیییتیتو منهرتعییفن 

یدههمرسنیپمیفواو م بفوتسملبنید با م بعیفه ی و

کم بفسمانم همعی حیشههتمآ همبفوویتیامبتیخاود

یسم فهمهستنه(اا یفی هم یوهمکمی ب.)7838

یشاههرنوابطتبببا دهناه.هاه  ا
ی بمت ببی تپبشببن 

اعی دیگیییشفوهستفر والیتوساعفرفوتباملدی

تبببن ستی تژر ین س کفچشم ه اری بی رتوساعف ی ئاف

یگبیدودیو اابمشگمههامبساما ههر
دیو بمشگمههمشکان 

د دهو ین ستی تژرب و وی همببی منفهموحممی همرخموای

ولیبمایکنم بی رخودبوحتیتابمهامرنلایکشاویخاود

یسماد(پمیسمئبم و تی بیب.)7833
ی بی رنمنش صن 

هستنه.یوشن س کفهیچفوضعب بمشاگمههامدیکشاویر

همچنبنببییسیتملکیدبیخی اسامانم هامرویاشای

نبلو تیوآ بمشگمههمبفنعبمیهمیام ساتم ه یدهمرحیفاف ر

حمکی ا ین س کفسمانم همییکفبی ر جام نأنوییا و

زدی تیبمشنهبنتعمابآ نسمب مت بگحیفف ر بز اسب 

دستبمبیبف هه خود انهیییتیاورونبتنیبیبی منفییزر

بمالتیوکبفب بیتیربیخوید یخو هاهشاه(خببایرو هایب

یکننااهبدیفعم باا هاامرن تلاافبااف
ی هباایدر سااتفمدهناا 

حیفف رفوتبملببنگمههمر اتصامدر
)7832ب چو بمشگمههمر 

مفتف ه.بی رنثملبکشویچابن
نوف ب همرچشمگبیردس ی 

ییو هببنمبی ینتوسعفربمشاگمههامر
ونع فوتبملبفشممین 

یتبفرساو  مپبا 
یتبفرچهمی  مپب 7991آتا تمبف 
ا 

حیفف ر شنهمیدیتوسعفر اتصمدرونع فوتبامل یفام

3000سبه یبیتبافردو  مپبا 3002آتانویتبافر ول

نیکنه( هیوهمکمی ب.)7833

مپب 3003پکندس یمف (سبفپنمهیب.)7833

همچنبنفوتبملااه  اسامختمیناهیییتیخاودب ا بایور

 ا ینیوب یت مسب کمیوکبفیسامانم هاموتوساعفر

سم ینهمیچو ویاشکمی بنیببم بتممشمچبم بعیفاه ی ب

بهسمارآ همدیسب خیدوکا  انوضوتمتنهامبی مناف

د وی وغبیهتشکباشهه س (تباهروهمکامی ب.)7831

یبمشاه .همدهامرویاشایدیکشاوی
توسعفرپمیاه ینا 
ییز  

ا ینیوبی ربییسیوضعب توسعفرفوتبملدیهایکشاویر

بمیستیتوسطنهیی بی منفییزرشو هتامانبنافرتوساعفر

یتو شمخص هامرنایتبطبامعایحآسابمویاژ بوضاعب 
ن

پمیه یآ همهمو یه یجمدشاودوکلبافر همدهامرویاشایدی

بمشگمههمو بیور سم یی دی ظیگیف .

ن م یامب بمسمیی همدهمببمیستیبستیحبمتوب امرخاودی 

ا ببمتوافبف همب یوا فزو ویاوفوتبملبفتنو پی-

همو یهبی منفییزرکننه.فوتباملامهاویر ساانی یای دی

عیفااه یتیینونوبااو تاایینویاوکااف اآ یا پهیااههر
3. Asia Vision

1.Stoner et al
8. Football Promotion
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سبمسیبفیهنگیب اتصمدرو اتممتیسمختفوااز الینفا 
ا هگیبسبمیر ا فی ددیسی سیاهم گشتفبشانمخ دالیاا

یپید ادبفی تیخو ههیف .
خمیاین 


نوف با یاامتااه نوف با آ دییا کشااویوپبااه کااید 
ی هحاهمرننمسببی ریفاضعفهاموت ویا  امطنثبا ب
د ی ر همب بسبمیایمدر س (اا یفی هام یوهمکامی ب
 .)7838سااتم خی ساام یضااورباافد باااد شااتنیا تاابم
بمشگمهینبیحدیسب  ولفوتبملکشویوبمتوافبفنعیفی
بمایکنم شمخصوبزیگبد ی رامیگمهخمویدیفوتبمل یی 
س .بمتوافبف یننسئلفب زو  گمهحیفف روتااوبای ر
یت م شمخصهمرتوسعفوتهوین ستی تژرننمسببافننظاوی
پبشیف ببشتیویاوفوتبملدی ین ستم  اتنم  مپایی س .
دیهمبنی ببافبیکای ا بز یهامرننمساببی منافییازر
یشاودبتکنبا 
ی هبیدر7کفبی رتصامبمگبایر ساتفمدهنا 
  SWOT3س  .ینتکنب بیپمیافرااوتهامبضاعفهامب
فیو هموتههیههم ستو ی س  .ینناهلدیهمافرسابوح
یشودبو یدی کثینو یددیسابوحبازیگ
نهیییتی ستفمدهن 
ییود.دیعای ن مباابناهلSOAR8
نهیییتیبافکامینا 
شکل  .1مقایسهی مدلهای  SWOTو SOAR

یشاودوبافد بامل
همبشفدیسبوحبمالرنهییی  ستفمدهن 
ین س تمتمام یینفعام ی دیهمافرسابوحدیبایگباید.



دیو ااب یننویدتفموتکلبهرببن یاندوناهل سا یایای 

پژوهشحمضیفات  بامبیدی ساتفمده اناهل ساتی تژی 

ناااهلSOARآ ب اااش اکمینناااه ویینفعااام ی دی

SOARدینبم عاامتویاو ساا  .یااننااهلتیکبباای ا

یگبیدکفتمکنو ب شی افیآینهبی منفییزری هبیدرباف
بین 

ستی تژرSWOTودیهگمهنثب شنمسی س کفژ کلابن .

آنهه ه .اسوردیگیبناهل SWOTوSOAR
ی 
شممی م 
د ی ربنبمدو سمسنشمبفهستنهیایی اوتهموفیو همکاف

2

ستمویس آ ی  به عکیده س .کامیبید یانناهلتامکنو دی
5

1

نسمئاتجمیر( ستمویسوسبن ب)3070بناهیییتی(سابلبیت ب
1

یآیناهب اناهلSWOT
بنبم و سمسSOARبفشممین 

)3003بنوف ب (کونمی ب)3005وآنواشیبودهو فدی یای و

سفرتفموتهمر یاندوناهل
گیفتفشهه ه.دیشکا7بن می 

دیخمیج ا یی دینسمئاویاشیبفکمی یفتف س .
دی د نفبفبیخی انهمتیینپژوهشهمرد خلیوخامیای

آنهه س .
رهمرتوساعفد ی ر
ا ب ستی تژرSOARبمسمیی ستی تژ 

کف ایووهمر ستی تژی بمنظاویتوساعفرویاو ساتفمده

تفموتهمرایمدر س  .ینتفموتهمبفتل سؤ لهامیی سا 

کیده هبپید ختفشههکف بتفپژوهشیکافبام ساتفمده اناهل

یشودوهمچنبنآ دستف ا فای درکافباف یان
کفپیسبههن 

SOARبف ینکمیپید ختفبمشهبیمفا  شاه.شاعبم یبهامیو

یدهنه.چامیچو  ساتی تژر SOARاآ چاف
سؤ لهمپمسخن 

همکاامی ()7891بباامتااهوینبی مناافری هباایدربما ییاامبی

نهلSWOTدی یتبامطباماوتهامرد خلایوفیوا هامر

بمشگمههمر بگبیتیفوتبمل یی بفیووSWOTبدییمفتناه

5. Stavros & Saint
6. Silbert
7. Kumar

1. Strategic Planning
8. Strength, Weakness, Opportunities & Threats
3. Strength, Opportunities, Aspirations & Results
4. Jacqueline M. Stavros
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کفبمتوافبفشنمسمییتو نادیو یوببیو یودی تبجفتولبا

نفر پژوهشب ناحظف
بم تواف بف نو ید یکیشهه و پبشب 

ستی تژی SWOTامیگامهبما ییامبیدیفوتباملدیناواعبتی

یشود کفتمکنو  ایوو SOARدیویاوکشوی ستفمده
ن

تهمامیای ید یدونهمتیینهه بمتوافبفآاناو فییاهننب

گیدیهه س ب ا بمتوافبفدیهگمهنثب  ینیوودیتهوین

تاااهوینااااو بنحمااامیتیبتساااهبلیوتشاااوی یبااای ر

توسعفر فوتبمل  ستم خی سم یضور کف
بی منفهم و  همب  

یبمشه.
حواهربما ییمبی بگبیتیفوتبملن 
نشمیک کننهگم بدی 

همو یهیکی ا ستم همربمایکنسماوبمایکنپیویدییشتفر

همچنبنبگمبییاوآ بنم)3072(7بمپژوهشدیبامیهرناهییی 

یتو ه  تمیجام بو
فوتبملدیکشویبوده س ب دغم  یندون 

سمانم همرویاشیبام ساتفمده اناهلSWOTبافتاهوین

بتفسما هه رد شتفبمشه.

ستی تژرتوسعفربمشگمههمرفوتبملپید ختافودییمفتناهکاف

اسوردیگیببمتوافبف ینکفچنهسم ی س کففوتبمل

سبستمنهیییتینواودو هه  ستی تژی شنمسمییشههبپبش

ستم خی سم یضور بم چم شهمر ن تلفی نو اف بوده و

بماتهوین ستی تژرتوسعفرسمانم یهساتنه.همچنابنب یان

ییسه کف  همب 
همو یه دچمی نشکاتی  س ب بف  ظی ن 

یایمبیب بمابفعی حینجهدسبستمنهییی بی ربهبنفسامار

بی منفییزر بلنهنهت و ی هبیدر بی ر توسعف و بهبود وضعب 

نهییی تملکیدتجمیربی رکسبنوف ب دیویاوی آشاکمی

یشود و ا بمیهبم
ش اپبش  حسمسن 
ینویاودی ستم ببب 

ساامخ .خاام نومااهروهمکاامی ()7891ب باازباامبییساای

پژوهشهمر ننمسب و کمیبیدر و بم  ستفمده  ا  ظی ت

جم 

توسعفربی اهبمشاگمهفوتباملفاوالدخواساتم بام
ی هکمیهمر 

ومحب ظی و پبشکسوتم فوتبمل  ستم ب ی هکمیهمر ننمسبی

ستفمده اتولباSWOTدییمفتنهکف ینبمشگمهدیانبنافر

توسعفرآ بفدس 
بی ریسبهگیبف یننشکاتودی همی  

بی هدینواعب SOای ید یدکفبهتاییننواعبا بای ریا 

بهیهگبیر ننمسب  ا  ین نهل
آوید .دی  همی  نبه  س تم بم  

یشودوبمیه ای هبیدیشهوسامخ  ساتفمده
سمانم نوسو ن 

بتو گمنی هیچنه کوچ دی ی ستمر توسعفر فوتبمل  ستم 

کننه.دیهمبنی ببفبکمبسبو ویاو ستی بموآژ ا توساعف

خی سم یضوروفوتبملکشویبید شتفوی هکمیهمرننمسبیی 

رببن مللی ستی بم()3071بفوویتنشتیک اه بفتهوین

دی ختبمینهیی ونسئو بننیبوعفای ید د.

عیحتوسعف اعیی ویاوکیده هکفدین هنافرآ ببام 



نید ی ههنگم  ستفمده اویاوبفشاکا ساتی تژی بکما 

روش

همرویاشیبنشمیک شمیم یدیتوساعفرویاو یانکشاوی

یووپژوهشحمضیتووبفی-تولبلی بمنمهب کمیبیدر  س 

د ی ااه .وفیسااتیوهمکاامی ( )7891باازباامعی حاایوتااهوین

گیوههمر
اماآویر  عاتمت  ا نصمحبف و تشکبا  
کف بی ر  

ستی تژرتوساعفرویاواهینام یفوتبامل ساتم سبساتم و

اوتهمب
کم و ی و بی ر تهوین  ستی تژر توسعف و تشیی  

بلوچستم ببم د شتنهکف ین ساتم فمااه ساتی تژرتوساعفر

امبا ه اهگبیر  ا تکنب تولبلی
فیو همب آینم هم و  تمیج  

ویاواهینم یفوتبمل س بونویاشهکف د یهرکاویاو

امنعفرآنمیر ینپژوهششمناتمم 
 SOARستفمدهشه .

یبمیسا  ا ساتی تژر
واو م وهبئ فوتبامل یان ساتم نا 

ومحب ظی یشتة فوتبمل دی  ستم خی سم یضور بود .دی


تهمامیSOدینویدویاواهینام یفوتبامل ساتفمده ممیناه.

بته بنو بم70تن انت صصبنو فی دبمتجیبفدیویاو

همچنبنبدوکبنگوهمکمی )3073(3بمبییسیفو یهبم وهر

فوتبمل  ستم بف نصمحبف پید خ و پ  ا یسبه بف  شبمع

سبستمهمرو اعبا نجاماربای رویاشاکمی بام ساتفمده ا

ظیرب اه بف گمیوگویفهموعی حیپیسشنمنفرنوید

تولباSWOTدییمفتنهکافسبساتمهامرو اعبا نجامار

انبفهمرخمص
ظیشه.امنعفآنمیربفد باتأکبهنو بی 

ویهب شبهبودبیخای اانبافهامرتملکایدویاشایبنم ناه

توصبلیب سمب ف و سب

بفعوی نش ص
تملکیدر  

تمکتب ا هاامی امیفتمیهاامرخاام اافوهمچن ابندی یتباامطباام

بفوویتههفمنه  ا
امباشممیوو دستیسی  بود .مو ة آنمیر  


تو ب شیوتو ب متهستنه.

نهیی  د ی ت ویاشی و هبئ همر فوتبمل (  1فی)ب نهیی 
1. Gabriel & Alina
8. Düking et al
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بمشگمههم (  5فی)ب د وی (  5فی)ب نیببم (  75فی)ب

تمنا 

یشود نگی بم
دی سبستم دس خو هبم یمف   .ین  نی نبسی  م 

هبئ تلمی تیبب به ی (  5فی)ب بمایکنم (  70فی)ب پبشکسوتم 

دیگبیکید تو نلیکفدیی سبستمدی یتبمطبمهمهستنه .ین

تفهمر
فوتبمل( 5فی)بنعلمم ویاونه یس( 1فی)ویؤسمرکمب 

تو نادی بیگبی ههر فی دامنعفبنسئوال بنتفکی وآ دستف

ت صصی هبئ فوتبمل  ستم خی سم یضور (  5فی) و دی

بف وتیدیامنعفو
ی ه کف 
ا فی دو ش مصح ب یوغبیح ب 

نجموع   18فی  ت م و  ظیخو هی شه و  ا نجموع 18

ن صه نوید بی منفییزر نم دخبا هستنه  .ین نهل تمم 

ومحب ظی بفنو بماگید هه

پیسشنمنفب50پیسشنمنفتوسط

بفتنو 
دیبمیهرنواا هگیخود -
نشمیک کننهگم ی بفتفکی 

شه .ایوو مو فگبیردیدستیسدی ینخصوص ستفمدهشه.

سبستمی کف  ا اسم همیی تشکبا شهه کف نت مباً د ی ر

بفننظوی تجزیفوتولبا  عاتمت و  ی ئفر ی هبید
همچنبنب  

ید ید  .ین  ستی تژر بی ر سیت د د بف
ی ه -و ن 
و بستگ 

توسعفرفوتبمل ستم خی سم یضور انهل  SOARستفمده


بی منفهمر ی هبیدرب تمیکز خود ی بف آ دستف  ا تنمویر

شه .اآ جمکف یننهلتمکنو  فدی یی و فدیسمییکشویهمر

زهر خوبی بی ر آینهه
یکنه کف  یژر حبمتی و  گب 
نعبو ن 

نفرنبم عمتویاشی ستفمده شههبدی ینپژوهش
اهم دیانب 

یکننه .ین یژرحبمتیدینبم نید ای ید یدو اعیی 
یجمدن 

بفنعیفی یننهلوکمیبیدآ پید ختفشهه س .

یآیه.
یو بطوگفتگودینبم  فی دد ی رسهمدیامنعفبفواودن 

و بننویددیی ببفبمنهل SOARدیهگمهنثب شنمسی7

بمیهتوافد ش کفدی ینجمبمی  ستی تژربیپمیفر مطاوت

بفامر
س .دیهگمهنثب شنمسیدیی بی منفییزری هبیدرب 

یوبیوبودهکفعیآ بتمم  فی دد ی رسهمدیامنعفبمکم 

ضعفهم و تههیههم بف شنمسمیی و  یجمد
تمیکز بی نشکات و  

یکننه کف ینفیآینه
چشم ه ا نشتیک اه ن 
همبف یجمدی  

یپید اد .دی فیآینه
اوتهمر کنو ی و فیو همر سودب ش ن 


یشود.
بمتث یجمد یژروتعههاه دستبمبیبف تمیجنبلو ن 

بفتنو 
سنتیِ بی منفییزر ی هبیدر ( ستی تژر   SWOT

 ا ب  ستی تژر  SOARبم ی تو ب  ستی تژی آغما

ضعفهم و
اوتهم و فیو هم و  
مو ف ر  ا آ کف نشتما بی  

بزیگتیین  مط اوت و فیو هم دی
یشود .دی  ین تو ب  
ن

تههیههمس )چنم چفب و هبمبف ومظ ظمفکیرآ ی بفدو

امنعف اعیی  فی دنشمیک کننههود ی رسهمکشفخو هه

ب ش50دیوهرت سبمکنبمببمیه50دیوه اانم خودی بف

یشود
شه.سپ  ا فی دنشمیک کننهه دی ینفیآینهدتوتن 

مطنثب و 50دیوهی بف مطننفی ختصمصدهبم .سم 

یدهنه دی
تمخودبآینم هم وآیاوهمییی بیگزیننهکفتیاب ن 

ی تمًبفت وی وتمیکزبی مطننفیگی یشد ید.دی گیونثب 

آینهه بف آ دس یمبنه .دی همی ب بم بی منفهمر تشوی ی و

یدهبمکفبتو بم
شنمسی مطنثب وفیو همی تمآ جمیشهن 

امبا ه اهگبیر ت م خو ههشه .ین
بما گی ف تمیجنبلو  

ضعفهم و تههیههم ی پوشش دهبم ( ستمویس و
ا عیی آ ب  

تبمیت ه  ا
ستی تژر شمنا چهمی ب ش کلبهر  س کف  

همکمی 3ب.)3070

اوتهمبفیو همبآینم هم و تمیج.دیاهول7ب ین
شنمسمیی 

پمیه ر
دی همبن ی ستمب  ستی تژر  SOARدیبیگبی ههر  

یشود.
چهمینیحلفنشمهههن 


چشم ه اکلی
نی حا س کفعیآ بم یجمدبیخیت ببی تببف 



جدول  .1چهار عامل کلیدی در مدل SOAR
 Opportunitiesبهتیینفیو همرنمکنپبشیورنمچبس ؟

هموانبفهمرنثب نمچبس ؟

بزیگتییند ی یی

Strengths

تو ب  ستی تژی 

 Resultsبهتیین تمیجامبا ه اهگبیرچبس ؟

آینههرنبلو وآینم ینمچبس ؟
 Aspirations

تصمبمهمرنثب 


1.Appreciative Inquiry
8.Stavros et al
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البته تهدیدها و مشکالت نادیده گرفته نخواهند شد،
بلکه به آنها دوباره شکل داده خواهد شد و توسط ذرهبینی
از ممکنات دیده خواهند شد .راهحلها از طریق پارهای از
گفتگوها درباره «آنچه میتوانیم انجام دهیم» بهجای
صحبت دربارهی «آنچه نمیتوانیم» کشف خواهد شد.
برای مثال ،بمنظور حل مشکل ورود بانوان به ورزشگاه
های فوتبال ،به تحقیقی درباره ی «ایجاد محیطی سالم و
مناسب و فراهم آوردن زیرساخت های الزم برای حضور
بانوان» و کشف فرصتهایی که بر اثر ایجاد چنین
محیطی پیش خواهد آمد ،میپردازیم.

لذا ،شناسایی مجموعههایی با عملکرد و هستهی
مثبت ،چیزهای با ارزش و مفید و شبکهها و تواناییها و
تفکرات خالق و در کل هر آنچه را که ما را به سمت
پیشرفت میکشاند ،به ما میشناساند .بهطور خالصه،
استراتژی مثبت یاب  SOARافق تازهای را فراروی
دیدگاههای سنتی برنامهریزی راهبردی میگشاید .این افق
تازه با برجستهسازی قوتها و فرصتها و آرمانهای یک
مجموعه و درگیر کردن گروههای مختلفی از افرادِ دارای
سهم در جامعه همراه است .چارچوب استراتژی SOAR
در شکل زیر مشاهده میشود:

شکل  .2چارچوب مدل SOAR

يافتهها

این جلسات ،افراد ذینفع و کسانی که به نحوی در توسعه و

براساس شکل  ،5فرآیند کار در مدل  SOARشامل

پیشرفت جامعهی موردنظر نقش دارند ،شناسایی شده و در

مراحل آغاز و برداشتن قدم اول ،شناخت و بررسی ،تصور،

ادامه ،دربارهی اینکه چگونه این افراد ذینفع را در فرآیند

نوآوری و اجراست .در ادامه ،این مراحل در فرآیند تدوین راهبرد

برنامهریزی درگیر کنیم ،بحث شد.

توسعهی فوتبال استان خراسان رضوی به کار گرفته شد.

در فرآیند این پژوهش ،در گام نخست ،گروه برنامهریزی از
دو نفر نویسنده تشکیل شد .افراد ذینفع و صاحب نقش در این

آغاز و برداشتن قدم اول

کار شناسایی شدند و پس از شناسایی این افراد قرار شد طی

در این مرحله اعضای گروه رهبری و برنامهریزی ،دربارهی

جلساتی با آنها گفتگو شود.

نحوهی استفاده از مدل  SOARبحث و تبادلنظر کردند .در
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شناخت و بررسي

تطبیق آنها با آرمانها و در نهایت تدوین چشمانداز مشترک

این مرحله گامی است در جهت راهبردهایی از طریق

تشکیل میشود .شرکتکنندگان جلسات از قدرت تصور مثبت

بررسی و شناخت ارزشها ،چشماندازها ،نقاط قوت داخلی و

برای تصور آیندهای مطلوب و نتایج و اقدامات ،بهره میبرند .در

محیط بیرونی بهمنظور خلق فرصتها و تبدیل آن به آرمانها و

این مرحله ،در نشستها و گفتگوها از افراد ذینفع خواسته شد تا

نتایج .در این مرحله ،گروه برنامهریزی ،افراد و جلسات را تعیین

تصور مثبتی از آیندهی مطلوب فوتبال داشته باشند و در صورت

کرد .در این جلسات هریک از افراد قوتهای فوتبال شهر و

اجرای طرح ،به بیان نتایج قابلاندازهگیری و مشهود بپردازند.

همچنین فرصتهای پیش رو و آرمانهای مطلوب خود را
تشریح کردند .البته ،ناگفته نماند که در ایران به دلیل عدم

نوآوری و ابتکار

همکاری بعضی از مسئوالن و افراد ،انجام این فرآیند با

در این مرحله ،راهبردهای ابتکاری شناسایی و اولویتبندی

دشواری زیادی روبرو است و برگزاری نشستها با همهی افراد

میشوند .البته ،ممکن است روندهای جدید و تغییریافته در

ممکن نیست و باید افرادی را بهجای آنها جایگزین کرد.

سیستم ،ساختار ،فرهنگ و غیره نیاز به پشتیبانی از اهداف جدید
داشته باشند .این تغییرات بهوسیله شناسایی قوتها و فرصتها

تصور کردن

بهمنظور دستیابی به آرمانها و نتایج به وجود میآیند.

در جلسات و نشستهای مراحل سوم (تصور کردن)

در این مرحله در فرآیند تحقیق ،مجموعهی قوتها،

وچهارم (ابتکار و نوآوری) مجموعهی قوتها ،فرصتها،

فرصتها ،آرمانها و نتایج بازنگری و به چالش کشیده شدند و

آرمانها و نتایج موردبحث و بررسی قرار میگیرد .جلسات و

درنهایت ،تغییراتی در آنها به وجود آمد .خالصهی نتیجهی

نشستهایی بهمنظور بررسی مجموعهی قوتها و فرصتها و

این چهار مرحله در جدول زیر آمده است.

جدول  .2نتايج چهار مرحله
Opportunities
فیو هم



بمشگمههمی

یسمار
رسماروخصوو 
توافدو بفتجمی 

Strengths
اوتهم



وضعب نبلو فنمویر عاتمتدیفوتبمل ستم ی



تعمناتو یتبمطننمسبهبئ فوتبمل ستم بمسمییهبئ همرفوتبمل
کشویی

سجم همکمیرالا ببنسمانم همو همدهمرویاشی ستم ی



رهمرفوتبملی
واودنکم همییبی رسمخ چمننصنوتیبی ر جم بما 



گیوههمرخیدسملوبمایکنم نستعهدیسبوحپمیفی
توسعفر 
تمیکزبی 



ن بو ب تمونیفوتبملا م دی ستم ی



وضعب ننمسبفوتبملپمیفر ستم ی



توسعفرفوتبمل
بفننظوی 
سمخ نه یسود شگمههمرفوتبملدیآینهه 



وضعب نبلو تشکباتوسمختمیهبئ فوتبملی

ستم ی



وضعب  سبتمًننمسبنهییی هبئ فوتبمل ستم ی



حممی نهییی ویاوواو م  ستم  افوتبملی



تبمب وظمیفونسئو ب همبمتشکباتسمانم یهبئ فوتبمل ستم ی



تعه دننمسبیوا منفهمرنولینیتبطبمفوتبملدی ستم ی



توسعفرفوتبمل زدنهیی فوتبمل ستم ی
واود گیونثب  سب بف 



واود فی دابههو بفدینهییی ویاو ستم ی



تعمناتو یتبمعمتهبئ فوتبمل ستم بمفهی سبو فوتبمل یی ی



تشوی وتیغببنید توسطیسم فهمر ستم بفویاوفوتبملی



ست النهییی هبئ فوتبمل ستم ی



ای رننمسبعیحآسبمویژ دیفوتبمل ستم ی



تو مییود شکمفینهیسم فوتبمل ستم خی سم یضوری



فز یشبی منفهمری دیوییوتلویزیو ینیتبطبمفوتبمل ستم ی



نش صبود وظمیفونسئو ب همدیهبئ فوتبمل ستم ی



گمهوبیخویدننمسبیسم فهمبمویاوفوتبملخی سم یضور.

یدههمرسنین تلفی
گهمرنعتبیکشویدی 
تعه دننمسبتبمهمرخی سم یحمضیدی ب 
وضعب کمیننمسبننمبا سم یدیهبئ فوتبمل ستم .

Results
تمیج

Aspirations
آینم هم
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یهمرنه یسفوتبملوتزیی بمایکنم نستعهبف
فز یشتعه دخیوا 



ستم خی سم یضوراببفوتبملکشویی

یدههمربمالتیی
تبمهمر 



بزیگتیینونجهزتیین ستمدیو همرفوتبمل
ستم خی سم یضورد ی ر 

تاافننهاه سینمیفگا یردیفوتبمل
اا شیک همرخصوویو فی د 
پمیفی



دیکشویوننب فی


نهمرچمن
بفویژهانب 
نهمرفوتبملدیسب  ستم ( 
یجمدوسمخ انب 

ستم خی سم یضوریکی ان موهنهمبی رتبمهمرویاشیاه 
بیپمیی یدوهمدیکشویوننب فی

نصنوتی)ی




ستم خی سم یضوربیخوید ی اتعه دنبلو د وی بیاستفی

دویههمرنیببگیرفوتبملوفوتسملی
بیگز یر 





دیافری ی
ستم خی سم یضوربیخوید ی اتعه دنبلو نه یسفوتبمل 

یدههمرسنی
نعیفیچنهینبمایکنبفتبمهمرنلیفوتبملوفوتسملدی 



ن تلفی

بفتنو  ستم  مو فرفوتبملکشویی
نبیحشه  ستم  




بفویژه
زهرسینمیفگا ی اه سینمیفگز یردیفوتبمل ستم  
فز یش گب 



یدههمرپمیفوتبمهمر بگ
بیاستفر ستم دیتبمهمرنلی 

حضوینیببم 
بیتیری



بیگز یرفستبو لنه یسفوتبمل ستم و ت م  فی تبیتی.

اجرا

فوتبملپمیفی


یدههمرسنی
گهمرفوتبملایمددی 
ستم خی سم یضوربیخوید ی ا ب 
ن تلف.

فوتبال استان خراسان رضوی از تکنیک  SOARبرای

مرحلهی اجرا ،گام پایانی در این مدل استراتژیک و بهنوعی

نخستین بار در ورزش کشور استفاده گردید .داشتن برنامهی

یک حرکت به سمت اجرایی کردن برنامههاست .افراد

راهبردی مناسب ،میتواند کمکهای شایانی به رشد و

گروههای مختلف برنامهریزی در طرحهایی که مربوط به

توسعهی فوتبال در یک شهر ،استان ،منطقه یا کشور نماید.

رسیدن به اهداف و نتایج تعیینشده است ،با یکدیگر ارتباط

برنامهریزی راهبردی ،روشی نظامیافته برای تصمیمگیری و

مییابند .مردم و افراد ذینفع در هر جا که عالقه و توانایی دارند،

اجرای اقدامات سازنده جهت هدایت جریان توسعه بوده و

مشغول میشوند .در واقع ،افراد در جلسات آغازین با آنچه باید

کارکرد و بنیاد برنامه ریزان را در جهت نیل به اهداف

انجام دهند و چگونگی انجام دادن آن آشنا شدهاند .این گام،

برنامهریزی توسعهی فوتبال هدایت میکند .از اینرو ،هدف

گام اجرایی است و فراتر از اختیارات و امکانات یک پژوهش

اصلی پژوهش حاضر این است که با بهکارگیری فرآیند

است و اجرای آن پس از تصویب طرح میباشد.

برنامهریزی راهبردی ،ضمن آشنایی با توانمندیها و نقاط مثبت
در فوتبال استان خراسان رضوی ،بهمنظور توسعهی این

بحث

کارکردها ،راهکارها و استراتژیهای کاربردی در جهت

برنامهریزی راهبردی فرآیندی است در جهت تجهیز منابع

توسعهی فوتبال این استان معرفی شود .بدین منظور ،با توجه

سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهای آن برای نیل به

به ماهیت استراتژی  SOARپس از گفتگوهای متعدد با افراد

رسالت و اهداف بلندمدت ،با توجه به امکانات و محدودیتهای

و گروههای مختلف که در فوتبال این استان نقش داشتند ،نقاط

درونی و بیرونی هر سازمان .در این فرآیند ،قوتها و ضعفهای

مثبت و فرصتها و آرمانهای فوتبال این استان تعیین شد.

داخلی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی سازمان شناسایی

در این خصوص نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت

میشوند و با توجه به مأموریت سازمان ،اهداف بلندمدت برای

مطلوب فناوری اطالعات در فوتبال استان ،مهمترین نقطهی

آن تدوین میشود و برای دستیابی به این اهداف ،از بین

قوت آن محسوب میشود .در مورد وضعیت مطلوب فناوری

گزینههای راهبردی ،راهبردهایی انتخاب میشود که با تکیه بر

اطالعات در فوتبال ،نتایج تحقیقات انجامگرفته با پژوهش

قوتها و با بهرهگیری از فرصتها ،ضعفها از بین برود و از

حاضر کامالً متفاوت است .آسیبشناسی فوتبال چین ،از

تهدیدها پرهیز شود تا در صورت اجرای صحیح برنامه ،موجب

وضعیت فناوری اطالعات در فوتبال این کشور بهعنوان ضعف

موفقیت سازمان شود (اصفهانی و مسکین .)1985 ،حال آنکه

یاد کرده است (نادری نسب و همکاران .)1998 ،همچنین،

در پژوهش حاضر ،بهمنظور تدوین برنامهی راهبردی توسعهی

خسروی زاده ( )1996این موضوع را بهعنوان ضعف به شمار
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آورده است .به نظر میرسد وضعیت فناوری اطالعات در

آسیبشناسی فوتبال چین ،تمرکز بر توسعة گروههای خردسال

مجموع در سازمانهای ورزشی دچار ضعفهای زیادی باشد که

بهعنوان یک قوت شناخته شد ،در حالی که همین گویه در

البته با شرایطی که اکنون وجود دارد و کشور به سمت توسعة

فوتبال نیوزیلند ( )5556یک ضعف به حساب آمده است (نادری

فناوری اطالعات گام بر میدارد ،انتظار میرود در آیندهای

نسب و همکاران .)1998 ،در طراحی استراتژی فوتبال نیوزیلند

نهچندان دور وضعیت فناوری اطالعات در سازمانهای کشور،

( ،)5556توانایی و دانش مدرسان فوتبال بهعنوان ضعف

پیشرفت قابلتوجهی داشته باشد .در تحقیقی که توسط

گزارش شده ،در حالی که این گویه در تحقیق نادری نسب و

محمدی و همکاران ( )1985انجام شد ،مشخص گردید که

همکاران ( )1998بهعنوان یک قوت برای فوتبال ایران در نظر

بخش فناوری اطالعات فدراسیون فوتبال ،به لحاظ موقعیت

گرفته شده است (نادری نسب و همکاران .)1998 ،بنابراین،

استراتژیک ،در منطقة  WOقرار دارد .این وضعیت نشان

بهرهگیری مناسب از فناوری اطالعات و تشکیل بانکهای

میدهد که با وجود داشتن ضعفهایی در بخش فناوری

اطالعاتی پیشرفته یکی از ارکان مهم در توسعهی فوتبال

اطالعات ،با بهرهگیری از فرصتهای خارج از سازمان میتوان

استان خراسان رضوی محسوب میشود.

این ضعفها را به قوت تبدیل کرد (محمدی و

همچنین توجه دولت به تجاریسازی و خصوصیسازی

همکاران .)1985،همچنین ،توانایی و دانش مدرسان فوتبال

باشگاهها بهعنوان مهمترین فرصت فوتبال استان از دید

استان یکی دیگر از نقاط قوت بسیار مهم برای توسعة فوتبال

صاحبنظران انتخاب گردید .در این رابطه پژوهشهایی در

استان خراسان رضوی به شمار میآید .مربی توانا و با دانش

داخل و خارج از کشور انجامگرفته که به مواردی مشابه با

طبیعتاً بازیکنان را بهدرستی برای بازی فوتبال پرورش میدهد.

پژوهش حاضر دست یافتهاند .شعبانی بهار و همکاران ()1986

همانطور که در برنامههای آسیا ویژن مشاهده شده است ،در

به خصوصیسازی باشگاهها از طریق فرابورس اشاره نمودهاند و

کشورهای صاحب فوتبال بخش عمدهای از برنامههای

بیان داشتهاند که جذابیتهای خاص فوتبال باعث شده تا

توسعهای مربوط به پرورش بازیکنان و پرورش استعدادهای

تیمهای ورزشی برای توسعه و ارتقای کیفیت خود نیازمند

آنها است (نادری نسب و همکاران .)1998 ،این درست است

تبدیل به بنگاههای اقتصادی باشند .همچنین ،نادری نسب و

که فوتبالیست خوب بودن میتواند ذاتی باشد ،اما این امر

همکاران ( )1998در تحقیق خود با عنوان بررسی وضعیت

مربوط به درصد کمی از بازیکنان جهان است .تبدیلشدن به

موجود فوتبال جمهوری اسالمی ایران و تعیین موقعیت

یک بازیکن سطح اول نیاز به تمرینات علمی و اصولی زیادی

راهبردی فوتبال کشور به فرصتهایی مشابه با فرصتهای

دارد .طراحی این تمرینات فقط از عهدة افرادی برمیآید که

پژوهش حاضر دست یافت .از جمله توجه دولت به

دانش الزم را در زمینة فوتبال کسب کرده باشند .خوشبختانه در

تجاریسازی و خصوصیسازی باشگاهها ،جمعیت جوان کشور و

استان خراسان رضوی بر اساس نظر کارشناسان ،مربیان در

وجود استعدادهای فراوان ،و حضور بانوان در فوتبال ایران

سطوح پایه از وضعیت مناسبی برخوردارند و همین امر باعث

(نادری نسب و همکاران .)1998 ،نظری و همکاران ( )1981نیز

شده است که این استان در امر فوتبال پایه در کشور دارای

در تحقیقی با عنوان تبیین استراتژی والیبال ساحلی به

جایگاه شایستهای باشد .حضور تیمهای خراسانی در لیگهای

فرصتهایی همچون وجود جوانان مستعد در کشور و حمایت

معتبر سطوح مختلف سنی ،و تعداد مدارس فوتبال در استان

وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک از والیبال ساحلی دست

میتوانند بر این ویژگی مثبت فوتبال استان صحه گذارند.

یافت (نظری و همکاران .)1981 ،در تحلیل سوات تکواندو

تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته نتایج مختلفی را در پی

ایران که توسط خبیری و الهی ( )1991انجام شد ،وجود مراکز

داشته است .نادری نسب و همکاران ( )1998تعداد آکادمیهای

پژوهشی ورزشی و دانشگاهها برای کمک به توسعة علوم

فوتبال در کشور را بهعنوان یک نقطة قوت شناسایی کردند

ورزشی در رشتة تکواندو ،حمایت مدیریت کالن ورزش کشور از

(نادری نسب و همکاران .)1998 ،از سوی دیگر ،در

تکواندو به دلیل کسب موفقیتهای بینالمللی ،تعداد نسبتاً زیاد

36

برنامهریزی راهبردی توسعهی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل...

رسانههای گروهی ورزشی در کشور ،افزایش تعداد

کشور و داشتن بازیکنان بسیار مستعد و توانمند که همواره در

دانشآموختگان و متخصصان علوم ورزشی در کشور و امکان

تیم ملی و باشگاههای لیگ برتری درخشش فوقالعادهای

بهرهگیری از آنها ،و جوان بودن جمعیت کشور بهعنوان

داشتهاند ،تبدیلشدن این استان به قطب اصلی فوتبال کشور

تعدادی از نقاط قوت شناسایی شد (خبیری و الهی .)1991 ،در

امری غیرممکن نیست و با تدوین برنامهی راهبردی مناسب

مورد پژوهشهای خارج از کشور نیز میتوان به استراتژی

میتوان گامهای بسیار مؤثری در این زمینه برداشت و در

فوتبال هارینگِی ( )5515اشاره کرد که از میان چهار فرصت

آیندهی نهچندان دور به این امر نائل شد .همچنین ،وجود

تعیینشده در آن ،ساخت مدارس مرتبط با فوتبال در آینده با

سرمایهگذاران بزرگی که همواره در سالهای اخیر به بخش

پژوهش حاضر مطابقت داشت که به اعتقاد مسئولین ورزش این

ورزش بهویژه ورزش فوتبال ورود کردهاند ،نکتهای مثبت و در

شهر ،این کار از نظر امکانات آموزشی و سختافزاری میتواند

واقع مزیتی برای ورزش استان محسوب میشود ،اما وجود

کمک شایانی به فوتبال منطقة هارینگِی کند (نادری نسب و

موانع مختلف مدیریتی باعث شده است که برای این افراد

همکاران .)1998 ،همچنین ،تجزیه و تحلیل  SWOTشهر

همواره مشکالتی به وجود آید که قطعاً با آسیبشناسی این موارد و

واگاواگا استرالیا ( )5515نشان داد ،رشد سریع مشارکت بهویژه

بررسی و رفع آنها میتوان اعتماد حامیان مالی و سرمایهگذاران

در زنان و جوانان ،تدارک و تهیة زمین چمن مصنوعی برای

استان را برای ورود مجدد به ورزش فوتبال جلب کرد.

بازیها در تمام طول سال و افزایش سطوح نخبه و زبده در

همچنین ،افزایش تعداد خروجیهای مدارس فوتبال و

مدیریت ورزش فوتبال میتواند بهعنوان فرصت برای فوتبال

تزریق بازیکنان مستعد به تیمهای ردههای باالتر و برتر استان

این شهر شناخته شود (نادری نسب و همکاران.)1998 ،

و حضور مربیان برجستهی استان در تیمهای ملی ردههای پایه

بنابراین ،می توان گفت که توجه دولت به تجاریسازی و

و تیمهای لیگ برتری؛ بهعنوان مهمترین نتیجهی پژوهش از

خصوصیسازی باشگاهها بهعنوان یک فرصت بزرگ برای

دید متخصصین استان انتخاب شد .در این زمینه ،عبدالهی و

فوتبال استان و حتی کشور بهحساب میآید .سرمایههایی که

سجادی ( ،)1980وجود نیروی متخصص و مجرب در بدنهی

شرکتهای خصوصی میتوانند وارد چرخة فوتبال کنند و

ورزش را بهعنوان یکی از عوامل مهم در تدوین برنامهی

همچنین کم کردن بار مالی مستقیم از روی شانههای دولت

راهبردی ورزش استان بوشهر معرفی کردند .در این خصوص،

میتواند هم به رشد و حرفهای شدن فوتبال استان کمک کند و

میتوان گفت که وجود مربیان باتجربه همواره برای شناسایی و

هم اینکه یک نوع صرفهجویی در هزینههای دولت انجام

پرورش استعدادها بسیار اهمیت داشته و میتواند کمک شایانی

گیرد.

به توسعهی فوتبال استان نماید .همچنین با افزایش تعداد
از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که تبدیلشدن استان

خروجیهای مدارس فوتبال و تزریق بازیکنان مستعد به

خراسان رضوی به قطب فوتبال کشور و افزایش انگیزهی

تیمهای برتر استان و حتی کشور ،میتوان شاهد پیشرفت این

سرمایهگذاران جهت سرمایه گزاری در فوتبال استان بهویژه

افراد بود ،کما اینکه حضور و بازی در تیمهای برتر و در کنار

فوتبال پایه مهمترین آرمانها از نظر متخصصین این حیطه در

بازیکنان بزرگ و باتجربه ،عالوه بر بهبود سطح بازی این

ورزش استان محسوب میشود .در همین رابطه ،شعبانی بهار و

بازیکنان ،باعث افزایش اعتمادبهنفس در آنان نیز خواهد شد.

همکاران ( ،)1986با تدوین برنامهی راهبردی بازاریابی

درنهایت محققان پژوهش حاضر امیدوارند که نتایج

باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ،ایجاد عالقهمندی در

بهدستآمده با این مدل جدید استراتژیک ،بتواند گرهگشای

حامیان مالی و مالکان بخش خصوصی جهت حضور در لیگ

مشکالت فوتبال استان بوده و همچنین روشی جدید و با

برتر فوتبال را یکی از مهمترین برنامههای بازاریابی باشگاههای

نگاهی مثبت را در اختیار محققان در رشتههای علوم ورزشی و

لیگ برتر فوتبال معرفی کردند .در این زمینه میتوان گفت که

سایر رشتهها قرار دهد تا بتوانند از آن استفاده کرده و

با توجه به پیشینهی فوتبال استان خراسان رضوی در فوتبال

برنامههای راهبردی مفید و کاربردی را تدوین نمایند.
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راهبرد خصوصيسازی باشگاههای فوتبال :همان-
طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد ،توجه دولت به

راهبرد توسعة فوتبال پايه با استفاده از طرحهای

تجاریسازی و خصوصیسازی باشگاهها به عنوان یک فرصت

کارآمد مانند آسیاويژن :پیشرفت چند استان با اجرای طرح

بزرگ برای فوتبال استان و حتی کشور به حساب میآید.

آسیاویژن نشاندهندة این موضوع است که استفادة این طرح در

سرمایههایی که از طریق شرکتهای خصوصی وارد چرخة

استان خراسان رضوی با توجه به استعدادهای موجود در فوتبال

فوتبال میشود و همچنین کم کردن بار مالی مستقیم از روی

پایة این استان تا چه اندازه میتواند موجب پیشرفت فوتبال پایة

شانههای دولت میتواند هم به رشد و حرفهای شدن فوتبال

خراسان رضوی شود .همچنین سایر ابعاد آسیاویژن که به

استان کمک کند و هم این که یک نوع صرفهجویی در هزینه-

توسعة فوتبال در کشور یا منطقه کمک میکند نیز باید به دقت

های دولت انجام گیرد .مظفری و همکاران ( )1998نیز تدوین

مطالعه و اجرا شود .در استراتژی فوتبال شهر هارینگِی ،اهمیت

نظام جامع خصوصیسازی ورزش قهرمانی را به عنوان یک

توسعة فوتبال جوانان به عنوان یکی از استراتژیهای توسعة

استراتژی مطلوب برای ورزش قهرمانی ایران معرفی کرد.

فوتبال این شهر مشخص شد .همچنین تقویت برنامههای

راهبرد تعديل و کاهش موانع توسعه ی فوتبال

توسعة ورزش سطوح پایه یکی از استراتژیهای مشخص شده

بانوان :بر اساس نظر کارشناسان استان مشخص شد ،فوتبال

در تحقیق مظفری و همکاران ( )1998بود .سیف پناهی و

بین بانوان استان از محبوبیت خوبی برخوردار است و حضور

همکاران ( )1999نیز در تحقیقی ایجاد نظام استعدادیابی

بانوان در فوتبال استان میتواند به توسعة این ورزش کمک

مناسب را به عنوان یک استراتژی مناسب برای ورزش قهرمانی

شایانی نماید .اکثر پژوهشهایی هم که انجام گرفته با این نظر

کردستان گزارش کردند.

موافق بودند که حضور بانوان میتواند یک فرصت مطلوب

راهبرد بکارگیری مديران موفق ساير بخشهای

برای فوتبال باشد .خسروی زاده ( )1998راهبرد توسعه و تعالی

ورزش استان در بخش فوتبال :منظور از مدیران نخبة

ورزش زنان و تالش برای رفع موانع حضور شایسته در بازی

ورزشی ،افرادی است که در کنار ورزشکار بودن ،در علم

های آسیایی را به عنوان یک استراتژی در ماتریس خود تدوین

مدیریت دارای تخصص و تجربة عالی باشند تا در مواقع ابهام و

کرد .در پژوهش مظفری و همکاران ( ،)1998افزایش سهم

بحران بتوانند برنامههای الزم و مفید ارائه دهند .ضعف عمده-

ورزش زنان از منابع مختلف فدراسیونهای ورزشی به عنوان

ای که در اکثر سازمانهای ورزشی وجود دارد ،عدم استفاده از

یک راهبرد برای ورزش قهرمانی ایران معرفی شد .همچنین،

مدیران موفق و نخبة کشور در امر مدیریت عالی سازمانهای

در تحقیق نظری و همکاران ( ،)1981افزایش فرصتها برای

خود است .کاری که از سالها پیش در سازمانهای اروپایی و

حضور بانوان در ورزش والیبال ساحلی به عنوان یک استراتژی

غربی مشغول به انجام آن هستند و نتایج مثبت و قابل قبولی

برای این ورزش تعیین شد.

نیز از به خدمت گرفتن این مدیران عاید سازمانها میشود.

راهبرد تاکید بر جنبههای پرورشي و رفتاری در

مظفری و همکاران ( )1998تدوین و اجرای نظام جامع جذب،

سیستم استعداديابي فوتبال استان :استان خراسان رضوی

تربیت و بهسازی نیروی انسانی متخصص را یک استراتژی

سرشار از استعدادهای پنهان و آشکار در ورزش فوتبال است.

مهم در توسعة ورزش قهرمانی ایران تعیین کردند .سیف پناهی

سازماندهی و تربیت این تعداد بازیکن کار دشواری است .ایجاد

و همکاران ( )1999نیز بهکارگیری دانشآموختگان رشتة

انگیزه و روحیه برای شرکت فعال این افراد در ورزش فوتبال می-

تربیتبدنی را در پایگاههای ورزش قهرمانی کردستان به عنوان

تواند کمک بزرگی به توسعة فوتبال در استان نماید .رسانههای

یک استراتژی رقابتی گزارش کردند.

استان در این امر نقش مهمی ایفا میکنند .برنامههای مفید و
انگیزاننده در مورد فوتبال میتواند در بازیکنان نوجوان و جوان
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نگرش مثبتی نسبت به این رشتة ورزشی ایجاد کند و آنها را

متأسفانه مسائلی از قبیل نتیجهگرایی در فوتبال باعث شده تا

هرچه بیشتر به سمت فوتبال سوق دهد که این خود باعث کشف و

بازیکنان ،مربیان و مدیران از این شعارها فاصله بگیرند و

شکوفا شدن استعدادهای این قشر جامعه میشود.

مسیری اشتباه را برای رسیدن به هدف خود انتخاب کنند که در

راهبرد ايجاد سیستم ويژه ی تربیت بازيکنان نخبه

انتها چیزی جز تباهی نیست .در این زمینه هم تدوین قوانین

جهت ارتقا جنبه قهرماني و حرفهای فوتبال استان:

انضباطی قاطع میتواند باعث جلوگیری از بروز این مسائل

الزمة رسیدن به عناوین قهرمانی و کسب افتخار در یک رشتة
ورزشی ،داشتن یک برنامة جامع و قابل اجرا در مدت زمان معین
میباشد .پرورش بازیکنان نخبه امری زمانبر و طوالنی است؛ به

شود .همچنین نقش رسانهها در امر ترویج فرهنگ فوتبال می-
تواند خیلی پررنگ و محسوس باشد تا از اثرات مخرب نتیجه-
گرایی در فوتبال استان کاسته شود.

همین دلیل الزم است در تدوین این برنامه به این بعد مهم و

راهبرد ارائه خدمات با هزينه کمتر و دسترسي

اساسی توجه کافی شود تا مربیان و مدیران با آگاهی قبلی از این

بهتر در زمینه ی فوتبال :وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه

موضوع از تالش و فعالیت در راستای رسیدن به هدف خود که

میتواند موجب عدم شکوفایی استعدادهای زیادی در

همانا پرورش بازیکنان نخبه و استفاده از آنها در رسیدن به

فوتبال استان شود .هزینة باالی لوازم ورزشی و همچنین

عناوین قهرمانی و کسب افتخار برای استان خراسان رضوی است،

مدارس فوتبال باعث میشود خانوادههایی که از سطح درآمد

دست نکشند.

مناسبی برخوردار نیستند ،نتوانند فرزندان خود را به سمت این

راهبرد تشويق و ترغیب مردم به ورزش فوتبال:

ورزش سوق دهند و بر همین اساس بسیاری از نونهاالن و

همانطور که از نتایج پژوهش استنباط شد ،استان خراسان

نوجوانان مستعد در مناطق مختلف استان از دیدرس مربیان و

رضوی دارای جمعیت جوان و مستعد در زمینة ورزش فوتبال

استعدادیابهای فوتبال دور میمانند .مدیران عالی فوتبال

است .همچنین اقبال عمومی در مورد فوتبال در استان خراسان

استان میتوانند با ارائة برنامههای مناسب و قابل اجرا و به دور

رضوی وجود دارد .این موارد میتوانند دالیلی کافی برای توجه

از هرگونه برخورد احساسی و غیر منطقی ،تا حد ممکن سعی در

مدیران استان به ورزش فوتبال استان ارایه دهند .زیرا الزمة

کاهش هزینههای مربوط به این ورزش در استان خراسان

پیشرفت فوتبال در استان وجود نیروی انسانی کافی هم در

رضوی داشته باشند تا دسترسی به امکانات فوتبال استان ،برای

زمینة عملیاتی و فنی که شامل بازیکنان ،مربیان و ...میباشد و

تمام اقشار جامعه با هر سطح درآمدی فراهم شود.

هم در زمینة مدیریتی و برنامهریزی جامع برای فوتبال استان

راهبرد توسعه ی زيرساخت و تجهیزات سطح

میباشد .در استراتژی ورزش شهر بولسوور نیز راهبرد افزایش

آماتوری و همگاني فوتبال استان :بسیاری از

مشارکت در ورزش به عنوان یکی از استراتژیهای مهم ورزش

استعدادهایی که در رشتههای مختلف ورزشی کشف و پرورش

این شهر قلمداد شده است .در استراتژی ورزش بخش

مییابند از مراکز ورزشی عمومی مانند زمینهای ورزشی در

کاستلریج بورو ( )5551-5559نیز توسعة مشارکت گروههای

پارکها شناسایی و استعدادیابی میشوند .ورزش فوتبال نیز از

مختلف جامعه به عنوان یکی از اهداف استراتژیک مهم این

این قاعده مستثنی نیست و افزایش فضاها و امکانات بازی

منطقه گزارش شد.

فوتبال در مراکز عمومی و حضور استعدادیابهای فوتبال در

راهبرد کمک به گسترش فوتبال پاک و اخالقي

این مراکز میتواند به شناسایی بازیکنان آماتور مستعد در جهت

در استان :یکی از اهداف اصلی فوتبال ،اشاعه و ترویج

رشد و پرورش به سمت فوتبال حرفهای و قهرمانی کمک کند.

فرهنگ اخالقمداری و احترام به دیگران است .همانطور که

در استراتژی فوتبال شهر هارینگِی ( ،)5558-5515افزایش

در اکثر مسابقات بینالمللی واژگانی همچون احترام ،1و مخالفت

زمینهای مینی فوتبال و استفاده از نقش کلیدی فوتبال به

علیه نژادپرستی و از این قبیل کلمات به چشم میخورد ،اما

عنوان یک فرصت برای مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی به
1. Respect
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.عنوان استراتژیهای انجمن فوتبال این منطقه تنظیم شد
 ایجاد فرصتهای بازی،)1981( همچنین نظری و همکاران
برای عموم را یک استراتژی مطلوب برای ورزش والیبال
.ساحلی تشخیص دادند
راهبرد افزايش منابع و اعتبارات مالي هیأت
، همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد:فوتبال
فعالیتهای مناسب در زمینة بازاریابی و جذب حامی مالی یکی
از بهترین راهها برای افزایش منابع و اعتبارات هیأت فوتبال
 متأسفانه در استان خراسان رضوی.استان خراسان رضوی است
 فعالیتهای مناسبی در زمینة بازاریابی و،از نظر کارشناسان
 با.جذب اسپانسر برای هیأت فوتبال استان انجام نمیگیرد
وجود اینکه در ساختار سازمانی این هیأت کمیتة بازاریابی نیز
- اما به نظر نمیرسد که این کمیته فعالیت،تعریف شده است
های مثبت زیادی در زمینة فعالیتهای بازاریابی انجام داده
 بنابراین الزم است که مدیران هیأت فوتبال استان.باشد
-خراسان رضوی به این کمیته اهمیت باالیی دهند تا با فعالیت
 منابع و،های مثبت در زمینة بازاریابی و جذب حامیان مالی
 در طراحی استراتژی توسعة.اعتبارات مالی خود را افزایش دهند
 توسعة بازاریابی،)5551-5559( ورزش بخش کاستلریج بورو
به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار مدیران ورزش
 نیز تقویت،)1998(  مظفری و همکاران.این بخش قرار گرفت
 فیزیکی و انسانی را به عنوان،نظام تقسیم عادالنة منابع مالی
.یک راهبرد در ورزش قهرمانی ایران مشخص کردند
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Strategic Planning for Football Development in Khorasan Razavi Province
Using the SOAR Strategic Model
Abstract
The purpose of this study was to introduce the strategic model of SOAR in sports, with the aim of
developing football in Khorasan Razavi province. The methodology of this research is descriptiveanalytical with the applied nature. The SOAR analytical technique was used to collect information
from interviewing and forming focal groups, and to develop a strategy for developing and explaining the strengths, opportunities, aspirations and measurable results. The statistical population of the
study consisted of all football experts in Khorasan Razavi province. The sample was selected purposefully (n = 53). The research instrument was based on exploratory study and rewriting of the basics and similar studies by the researcher whose content validity was confirmed by experts and its
reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α = 3325). The results of this study showed that the
utility of information technology, the government's attention to the commercialization and privatization of clubs, the transformation of Khorasan Razavi into the country's soccer field and the increase in the number of football schools outlets and the injection of players who are prone to higher-ranking teams are the most important priorities in terms of strengths, opportunities, aspirations
and the results. Regarding the findings, it can be concluded that the proper use of information technology can contribute to the development of football and in the long run, the discovery of young
talents and injection into higher-ranking teams.
Keywords: SOAR Strategic Model, Khorasan Razavi Soccer, Development Strategy.

