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مطالعه  .ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشدشکل نهادی فرآیند  ایحرفههای رقابتی در باشگاه ورزشامروزه 
انجام  راهبردو ارائه  سال آینده 01برای  آن یتدوین سناریوها وباشگاه سپاهان  یروشیپ ندهیآ کشفحاضر با هدف 

 گرفتهبه کار  یمنطق شهود روش اساس بر یسیونویسناربا رویکرد  ینگارندهیآروش  حاضر در پژوهش .گردیده است
پروژه مشخص، سپس  ٔ  محدودهاستفاده گردید. ابتدا،  هاعدم قطعیتو  روندهاروش تحلیل برای طراحی سناریوها از  شد.

پایه طراحی  عنوانبهدو عدم قطعیت کلیدی  درجه شناسایی گردید. ۳61بازخورد عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با 
کلی بر  راهبردهاییک  سپسسناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. 

پژوهش حاضر شامل  کنندگانمشارکتانجام شد.  راهبردهااساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل 
 هادادههدفمند انتخاب شدند. گردآوری  یریگنمونهبودند که بر اساس  باشگاه سپاهان ان داخلی و خارجینفعیذنفر از  01

منجر به تولید  درنهایت آمدهدستبهعامل اصلی  06، تحلیل هایافتهبر اساس  .باز صورت گرفت نامهپرسشبا مصاحبه و 
. شد «بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه تأکید»و  «تخصیص منابع مالی پایدار»کلیدی  عدم قطعیتدو 
تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه،  هایمؤلفهباشگاه سپاهان راهبردهایی با مطلوب در ساخت آینده  طورکلیبه

ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته سازی و الگوسازی و پرداختن رسانهگرایی، برجستهجایگاه اجتماعی، تخصص
 شود.
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 مقدمه .1

 شده ۰عدم قطعیت نام به عصری پیدایش به منجر دنیای کنونی، در تغییرات روزافزون سرعت رسدمیبه نظر 

میزان  .]0۱ [است داده قرار کنونی پیچیده هایدستگاه پیش روی را تهدید و فرصت از سرشار محیطی و
مدیریت  .]۱[گویند عدم قطعیتآن با دانش فعلی را  نامناسب و درک تحوالت و نتایج آیندهبودن  بینیپیشغیرقابل

که  یک ابزار قدرتمند .]6[ کارایی منابع را بهبود بخشد و تحول پایدار را ارائه دهد تواندیم هاعدم قطعیت
عدم با بیشترین  ییهاطیمححتی در  بلندمدتو به توسعه استراتژی  زندیمرقابتی آینده را حدس  یهاطیمح

 .]10[ است 0سناریو یزیربرنامه، ابزار پردازدیم قطعیت
آینده  چهرهموجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو  یهالیبدسناریو داستانی توصیفی از 

را  هانامعلوم ٔ  دربارهاندیشیدن . سناریوها استاست و هدف تحلیل سناریو، گسترش تفکر در ارتباط با آینده 
را که ممکن است  ییهاگسستو  کردهی ذهن باز وپادستگیر امروزی را از  پا و دست یهافرضو  آموزدمی

ارائه  یهادادهاست که  ینیبشیپاقع یک روش . توسعه سناریو در وگرددمیرا دگرگون سازد، شناسایی  جهان
را توصیف  ریزیبرنامهسناریوها نحوه انجام . ]۰6[ کندیم ریپذامکانهای گوناگون  ٔ  توسعهشده را برای 

سناریو  .]6[ کندمیدر شرایط نامشخص بیان  یراهبرد ریزیبرنامهکمک به  عنوانبهو اثربخشی آن را  کنندمی
مبتنی بر  یزیربرنامه. سازدیمدرک و مداخله در آینده را ممکن  یهاراهو  شودیم هافرصتموجب گسترش 

متفاوت آماده  یهاندهیآبرای مواجه شدن با  سازوکارهایینماید و  آینده ایجادتصاویر متفاوتی از  تواندیمسناریو، 
سناریو یکی  یزیربرنامهو عملکرد دارد.  یریگمیتصمسازد. این رویکرد پتانسیل بسیار خوبی برای بهبود کیفیت 

نگرانی  خأل، تواندیماین تکنیک  رسدیمدر دنیای امروز است و به نظر  یراهبرد یزیربرنامهمهم  یهابخشاز 
سناریو در ارائه اطالعات کیفی و  یزیربرنامهبا توجه به قدرت  پیش رو را برطرف سازد. یهاندهیآاز عدم شناخت 
 طوالنی مدت باشد ریزیبرنامهو  ابزار مفیدی برای ایجاد استراتژی تواندیمدر چندین سناریو،  یمکالمات راهبرد

]۷،۸[. 
جذب  هایکانالایران برای اینکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند، باید از طریق  ایحرفهورزش  هایباشگاه
مشتریان  مثابه  بهداشته باشند. هر چه حضور هواداران  درآمدزایییط فروشی و حامیان مالی بل درآمد نظیر

 رودمیباالتر  هاباشگاهبیشتر شده و در نتیجه جایگاه و ارزش برند  هاباشگاهبیشتر باشد میزان درآمد  هاباشگاه
و  ترینکنندهشرکتورزش فوتبال پر  تردیدبیگوناگون ورزشی رایج در سراسر دنیا  هایفعالیتدر بین . ]0۸[

 ترینمحبوب. فوتبال با داشتن بیش از سه میلیارد هوادار، آیدمیفعالیت و رشته ورزشی به شمار  ترینپربیننده
 شناخت و یبررس. ]۰۷[ پردازندمیبیشتر به این ورزش  ایحرفهورزش جهان است به همین دلیل باشگاه ای 

 از یکی مختلف ورزشی بخصوص فوتبال مشغول ارائه خدمات هستند، هایرشتهکه در  ایحرفه هایباشگاهنده یآ

است.  بینیپیشغیرقابل راتییتغ با و یرقابت شدتبه طیمح در بقا یبرا ایحرفهورزش  یاساس یازهاین
 سروکارا آن شماری که مدیران این رشته ورزشی ببیو مشکالت  ایحرفههای موجود در عرصه ورزش پیچیدگی

 .کندمیبیشتر  روزروزبهدر این زمینه را  نگاریآینده پژوهشدارند، نیاز به انجام 
یکی  ساله 61در اصفهان با قدمتی  ایحرفهباشگاه  ، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

در دو قسمت  ایحرفهورزشی  هایرشتهحاضر در  در حالورزشی ایران است که  هایباشگاه ترینقدیمیاز 
ورزشی این باشگاه چه در سطح ملی و چه در سطح  هایفعالیت. گستردگی کندمیآقایان و بانوان فعالیت 

استراتژیک  هایبرنامهنیاز این باشگاه به  دهندهنشانو نیاز این مجموعه به منابع مالی و درآمد پایدار  المللیبین
جوامع در حال  یهاچالش ترینمهماز  یکیاز آنجا که در حوزه بازاریابی و مدیریت باشگاه است.  خصوصبه

                                                      
1 Uncertainty 
2 Scenario 
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و  هاقطعیت است که با توجه به وجود عدم یطیو مح یو تحوالت سازمان رییتغ روزافزونتوسعه سرعت 
 یبپردازند و پا هاآنبه مقابله با  ریزیبرنامه یابزار سنت با توانندنمی گرید هاباشگاه رانیمد یدر رو رو تهدیدهای
است که خودشان انتظار دارند  ایآیندهو ساختن  نگاریآینده ابزارهایاز  رانیاستفاده مد ازمندین ندهیآ گذاردن به

در عرصه باشگاه سپاهان  ایویژه گاهیجاایران که در  ایحرفهورزش با توجه به اهمیت  .کنندمی یرا طراح و آن
 نگاریآیندهمطالعه  انجام خألتغییر  حال در سرعتبه و ثباتبی زیستن در این محیط دارد و ایحرفهورزش 
از  زینایران نقش بسیار مهمی را دارد،  ایحرفه که در امور ورزش باشگاه سپاهان محسوس است. شدتبهباشگاه 

 تیاز اولوایران  ایحرفهباشگاه سپاهان در ورزش که  نمودذعان ا توانمی از این رو .استن یمقول مستثن نیا
ورزش  نگاریآینده .خود مشغول کرده است به را یادیز اریشکاران و هواداران بسزروبرخوردار بوده  ییباال اریبس

د برای وزارت ورزش و جوانان توانمیتر وسیعد کمک شایانی به مدیران باشگاه کرده و در مقیاس توانمی ایحرفه
 آیندهبتوانند  نفعیذ هایسازمان شودمیایران مفید واقع شود. پس از انجام این پژوهش نتایج احتمالی آن باعث 

جوانب مثبت و بتوانند.  درنهایتای داشته باشند و آگاهانه گیریتصمیمرا تصور کنند و  ایحرفهمحتمل ورزش 
 بیاورند. به وجودباشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان را  مطلوب ندهیو آرده ک یابیرا ارز یمنف

 

 و چهارچوب نظری تحقیق مبانی .2

و محیط بسیار پیچیده و دائماً در حال  شماربی یهاتیقطعبسیار مهم که دارای عدم  یهاطیمحیکی از 
به ثبت  ینگارندهیآدر حوزه  یمککنون مطالعات . در ارتباط با ورزش، تا]06[تغییری دارد، محیط ورزش است 

ها نشان داد که یافته .]۰0[ ماتریس اثرات متقابل پرداختند کارگیریبهنگاری ورزش ایران با به آینده رسیده است؛
های بلندمدت و ایجاد راهبردهای از دیگر کشورها، طراحی برنامه الگو گیریعوامل کلیدی اختصاص بودجه، 

تحلیل عوامل مؤثر رفتار مدیران ورزش  روی آینده ورزش در ایران هستند.عوامل پیش ترینمهمفرایند محور 
 .]۰۳[ عامل اصلی برنامه جامع ورزش قهرمانی 4دستاورد ارائه  ترینمهم، با یسیونویسنارقهرمانی با رویکرد 

تدوین  .]۰] ، ارائه نمودندآینده ایدئالتاکتیک برای تحقق  ۰0مدیریت ورزشی که  یهاپژوهش ٔ  ندهیآ
 سناریو، اشاره نمود. ۷، با ارائه ۰۷1۷رضوی در افق  خراسانسناریوهای ورزش قهرمانی استان 

از  برآمده بازیگران عملیات و یریگمیتصم نحوه از در آگاهی توانیم را آینده مطالعات در حاکم فکری اصول
 اقتصادی و خدماتی بنگاه هیچ معتقدند راهبردی اندیشمندان حوزه مدیریت، مدیریت .]0] دانست آینده تصورات

دیگر  با که دارند قرار محیطی در داخل ارگانیک و پویا سیستم یک همانند هاسازمان کند، همهنمی فعالیت خأل در
پاسخگو با شرایط  هایسازمان. امروزه ]۰1] پذیرندمی تأثیر دیگر هم از و هستند متقابل تعامل در محیط اجزای

اثربخش در جهت اهداف و مقاصد  طوربهتعامل برقرار کرده و سازمان را  یزیآمتیموفق طوربه یرونیمحیط ب
 نام به عصری پیدایش به منجر یکم، و بیست قرن در تغییرات روزافزون سرعت .]۰۸] ندکیت میخود هدا یاصل

در . ]۰۱] است داده قرار هاسازمانو  هادستگاه پیشروی را تهدید و فرصت از سرشار محیطی و قطعیت شده عدم
 روند گذشته، یابیبرون ازجمله ریزیبرنامه سنتی ابزارهای تغییر، حال در سرعتبه و ثباتبی محیط این

 هایویژگیاز  یکی .]0۱] بود نخواهد پاسخگو بلندمدت و مدتمیان هایبازه برای صرف نگریآینده و بینیپیش
 ،یطیمح راتییسرعت باال در تغ نیاست، ا سازمانیبرونو  یسازمان طیدر مح راتییعصر حاضر، سرعت تغ

 یسازمان را برا رات،ییتغ نیا بینیپیشبسازند و با  ندهیآ از زمان حال به یتا پل سازدمیرا ملزم  هاسازمان
امر  نیا یبرا یمناسب حلراه، یراهبرد ریزیبرنامهسازند.  ادهدرست و کارا آم ماتیو اتخاذ تصم هاآنمواجهه با 

 .]01] باشد
این  .(۳) دارندراهبردی سازمان نظرات یکسانی درباره ابعاد  طورکلیبه وکارکسب هایگروهدیران در همه م

 هانهیهزاست که در این راستا، کاهش  یدهسازمان، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توسعه و کارراه نیترمناسباساس 
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 به نیازاز این رو  .]0۰] دمنجر به بهبود وضعیت رقابتی گرد تواندیمو افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته 
 مطالعات از استفاده برای تقاضا تبعبهلذا است،  یافته افزایش راهبردی هاییگیرتصمیم برای صحیح بینیپیش
که  کنندمی اتخاذ عملیاتی اقدامات برای را ساختاری راهبردی تصمیمات. است یافته افزایش نیز نگاریآینده

 تابعی راهبردی باشند و همچنین تصمیماتمی بسیار تأثیر دارای و گسترده زمانی واقف دامنه ازنظر آن پیامدهای
 مسائلچرا که  .]00 [شودمحسوب می ندگانگیرتصمیم اصلی مشکالت هستند که قطعیت عدم و پیچیدگی از

 و الگوها اطمینان قابلیت و دقت که هرچند دارند، تریدقیق هایبینیپیش و منسجم حمایت به نیاز ترپیچیده
 .]۰۰[ کنندپیدا می کاهش پیچیدگی افزایش با کّمی هایبینیپیش

 و گیردمی نظر در را راهبردی یگیرتصمیم فرایند در هاقطعیت عدم که است رویکردی راهبردی نگاریآینده
 و داخلی روندهای ترکیب تحلیل رویکرد با این. یابد کاهش فرایند این در هاناشناخته قلمروی که کندمی کمک

 ریزیبرنامهموجب ایجاد  راهبرد بر گیریتصمیم از و پشتیبانی راهبرد اتخاذ تسهیل فرایند و یکدیگر با خارجی
یکی  .کندمیاستفاده  ندهیآ عیوقا یابیارز یبرا یمختلف هایروشراهبردی از  نگاریآینده .]۰1[ گرددمی خالقانه

توصیفی از آینده است که بر فرایندهای علت و معلولی  سناریونویسی. است سناریونویسیاین ابزار  ترینمهماز 
 جایگزین آینده محیط چندین ایجاد برای است فرایندی سناریو ریزیبرنامه .]1] تمرکز دارد گیریتصمیمبر  مؤثر

 تقویت ،گیریتصمیم بهبود فعلی، تفکر تغییر منظوربه تصمیماتی توانمی آن در که شده تصور و قبولقابل آگاه،
 موضوعات برای زبان بهترین سناریوها .]0۳] کرد فاایآینده مورد در عملکرد بهبود و سازمانی و انسانی یادگیری
 اینکه و برای دهندمی نشان را مختلفی هایآینده آینده، از مشترک درک ایجاد بر عالوه زیرا هستند راهبردی

 .]4] هستند مفید هاقطعیت عدم با مقابله برای همچنین بگیرند و بهتری تصمیمات افراد
و  یدچار تحول اساس هاسازمانو تفکر  دنیشی، نحوه اندوستهیو پ یتحوالت دائم ،یامروز ریمتغ طیشرا در

 در ایحرفهورزش  .مرتبط با آن است یو مبان یو صفت بارز آن توجه به تفکر راهبرد یژگیکه و دهیگرد نیادیبن

 یکشورها در که ینحو به کند، تبدیل ورزش درآمدزا یک به صرف رویداد یک از را خود است توانسته زمان گذر
 یاد صنعت عنوان با آن از یاقتصاد و یابعاد تجار در ویژه طوربه و بعد چندین در رشد دلیل به جهان پیشرفته

 و بقا یبرا هاحوزه دیگر ینهادها و هاسازمان بیشتر مانند ورزشی ایحرفه هایباشگاهاز این رو  .]۰4[ شودمی
 و یمحیط سریع تغییرات به توجه با .]04] اندشده تبدیل محور راهبرد سازمانی به جهانی عرصه رقابت در دوام

 بیش آتی، احتمالی تغییرات با مقابله یبرا پژوهیآینده و راهبردی ریزیبرنامه ضرورت آن، از حاصل اطمینان عدم

 و محیط خود آینده خواهندمی که رهبرانی امروزه برای یراهبرد تفکر این راستا در بعددر . گرددمی آشکار پیش از

 .]0۷] است مهم بسیار یراهبرد تفکر بر تسلط دهند، تغییر را شان
 تحوالت و روند اسباب تغییر این در هستند و دخالت بینیپیش قابل آینده رویدادهای و حوادث از بسیاری

 موجود، مشکالت رفع جهت در تالش و حال زمان با درگیری موارد اغلب در اما .را به وجود خواهد آورد مطلوب
 کنونی مشکالت آنکه کنند، حالمی آینده ایجاددر جهت اندیشیدن به  گیرندگانتصمیم و مدیران موانعی برای

 اندیشیدن برای دلیل ترینموجه کنونی، مشکالت و هاناتر، بحرروشن بیان به .بود آینده شناخت عدم از ناشی
 شکل به بروز از قبل مشکالت، و موانع به نپرداختن نتیجه امروز واضح است که بحران. است آینده پیرامون
با وجود . است پنهان تحوالت سرعت در ،سازدمی تربا اهمیت را آینده به پرداختن که دیگری عامل. است بحران

مطلوب است و با  ندهیآی بشر، انسان بیش از پیش در جستجوی زندگتغییرات گسترده جوامع امروزی در پیرامون 
گیری جوامع برای بهتر ریزی و تصمیمها و عوامل نااطمینان موضوعات کالن، در پی برنامهشناسایی عدم قطعیت

 و تهدیدات کاهش آینده، تحوالت روند در عامالنه حضور که داشت توجه زیستن و در رفاه بودن بشر است. باید
 را آینده رخدادهای در گری کنش امکان که است انهنگرآینده رویکردی ، نیازمندهاگزینه و ها فرصت افزایش
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کند تا با بررسی می فراهم، این امکان را ایحرفهنگاری راهبردی و کالن محور در ورزش . آیندهسازدمی فراهم
و حیاتی و  مؤثرهای نوین نسبت به تعیین عوامل کلیدی گیری از شیوهبا بهره وضعیت گذشته، حال و آینده،

نگاری و آینده مطلوب دست پیدا کنند. آینده یتعالدار جوامع به همچنین سناریوسازی و تعیین سناریوهای اولویت
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان در راستای بهبود و شناسایی آینده مطلوب و همچنین با کمک به 

و همچنین  داراولویتملیاتی با مدنظر قرار دادن سناریوهای و مدیران میانی و ع گذارانسیاستمدیران عالی و 
 در پژوهش حاضر موضوع، اهمیت به با توجهنماید. یدن به باشگاه را تسهیل میبخشتعالیآن،  یراهبردهاتدوین 

است که  این حاضر پژوهش اصلی سؤال بنابراین. بپردازد تدوین آینده مطلوب باشگاه سپاهان به که است صدد
 ؟استشامل چه مواردی راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان  سناریوهای

 

 پژوهش شناسیروش .3

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد پیش رو در  یهاندهیآبا ماهیت اکتشافی و با هدف شناخت  حاضر پژوهش
تصحیح مسائل و اکتشافی، روشنگری مفاهیم و  پژوهشانجام گرفت. هدف از  مبارکه سپاهان اصفهان

فرآیند  یهاهیالخالصه  صورتبههای مختلفی است دارای الیه پژوهشآنجا که فرآیند این  از .هاستدهیا
 است. ۰پژوهش به شرح جدول 

 
 فرآیند پژوهش هساختار پیاز. ۰جدول 

 نوع مؤلفه

 یاتوسعه –کاربردی ماهیت پژوهش

 بنیادی پژوهش گیریجهت

 ترکیبی انجام پژوهش ٔ  نحوه

 تفسیری پارادایم حاکم بر پژوهش

 استقرایی رویکرد پژوهش

 (ینگارندهیآ)پیمایشی و مطالعه موردی  استراتژی پژوهش

 و میدانی یاکتابخانه هاداده آوریجمعحیطه 

 عمیق، پرسشنامه باز و بررسی منابع، اسناد و مدارک یهامصاحبه هاداده آوریجمعابزار 

 

 از پژوهش این .شودیمگرفته  بهره متفاوتی یهاروش از پژوهش مختلف مراحل ، درینگارندهیآ پژوهش در

 روش اساس بر سناریو پایه بر یزیربرنامه و اکتشافی است رویکرد یدارا یپژوهندهیآ مطالعات رویکرد لحاظ

عدم تحلیل روندها و  از استفاده با هاافتهی نهایی پردازش و تحلیلی رویکرد صورت گرفته است. اما یشهود منطق
 یامرحله پنجصورت گرفته است. این رویکرد بر اساس یک فرآیند ۰و الگوی سناریونگاری تلفیقی هاقطعیت
 .ردیپذیمصورت 

انی که در فرآیند نفعیذو  کنندگانشرکت، یزمانافقهدف پروژه، ؛ پروژه ٔ  محدودهمرحله اول تعریف 
 ٔ  محدودهمشخص گردیدند. هدف اصلی این مرحله، ایجاد درکی مشترک نسبت به  حضور دارند یزیربرنامه

 ٔ  توسعهمشخص نمود که هدف این پروژه،  پژوهشسناریو است. در این بخش تیم  یزیربرنامهپروژه 
سال آینده است. گام بعدی،  01تا  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهانسناریوهایی برای 

 هاآنان به نظر نفعیذدرجه  ۳61ان داخلی و خارجی است که در فرآیند بازخورد نفعیذدر مورد  یریگمیتصم
و  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان کارشناساناستناد خواهد شد. در این پروژه، مدیران و 

                                                      
1 Interacting Scenario 
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معه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. و جا ان خارجینفعیذ عنوانبه ایحرفه ورزش تیریمدخبرگان 
، معاونین، مدیرعاملشامل  ان داخلی و خارجینفعیذ عنوانبههدفمند  یریگنمونهنفر بر اساس  01کل  طوربه

انتخاب گردیدند. خروجی این مرحله، تعریف اهداف شفاف و مشاوران و مدیران آگاه و مسلط به مسائل باشگاه، 
 است.صریح برای پروژه 

ان داخلی و خارجی پیرامون تغییرات و نفعیذهدف اصلی، بررسی نقطه نظرات ؛ مرحله دوم تحلیل شناختی
در آینده است. ابزار مورد استفاده، فرآیند  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان یهاتوسعه

باز پاسخ، از  ٔ  پرسشنامهاول، از طریق مصاحبه و ان است. در این بازخورد در گام نفعیذدرجه  ۳61بازخورد 
و  محیطیزیستسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی،  رگذاریتأثشد تا تمامی عوامل  خواستهان نفعیذ

را در زمان حال و  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهانساختار و محیط  هاآنکه به نظر  ۰قانونی
و تکمیل  هامصاحبه، نام ببرند. این روند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. پس از اتمام دهندیمآینده شکل 

با توجه به عوامل  پژوهش، تیم کنندگانشرکتتمام  یهاپاسخ یآورجمعباز مرحله اول و  یهاپرسشنامه
یا با یکدیگر ترکیب نمودند. بر این اساس،  یبندگروهرا  هاآنمشترکی که در میان تمامی عوامل وجود داشت، 

کالن محیطی که پیش از  بُعدان، مرتبط تشخیص داده شد، در غالب شش نفعیذعامل اصلی که از سوی  06
عامل اصلی  06محدود با  ٔ  پرسشنامهدرجه،  ۳61این ذکر گردید، تفکیک شدند. در گام بعدی بازخورد 

 یرگذاریتأثدرخواست گردید تا به هر عامل بر اساس میزان  هاآنان قرار گرفت و از فعنیذ، در اختیار آمدهدستبه
قوی و همچنین به  منزلهبه ۰1ضعیف تا عدد  منزلهبه ۰داشته باشد از عدد  باشگاه سپاهانبر توسعه  تواندیمکه 

خروجی این  یاد، امتیازدهی کنند.ز منزلهبه ۰1کم تا عدد  منزلهبه ۰مرتبط با آن عامل از عدد  عدم قطعیتدرجه 
محرک تغییرات آینده  نوعیبهاست که  باشگاه سپاهان ٔ  توسعه تأثیرگذاراز عوامل  فهرستیمرحله، شناسایی 

ان داخلی و خارجی پیرامون این عوامل با نفعیذ. در این مرحله نظرات دهندیمآمده و آن را شکل  حساببه
 یکدیگر مقایسه گردید.

. روندها هستهدف اصلی، بررسی و ارزیابی روندهای مرتبط  ؛هاعدم قطعیتو  روندهالیتحلمرحله سوم 
. شوندیمفراگیر باعث تغییر در جامعه  طوربهعوامل و الگوهایی هستندکه معموالً نیروهایی تا حدودی تدریجی، 

برای ساختاردهی و  یحلراه عنوانبهاست. این نمودار  عدم قطعیت /تأثیرابزار مورد استفاده در این مرحله، نمودار 
/ تأثیرسناریو معرفی گردید. ماتریس  یزیربرنامهتعداد بسیار زیاد متغیرهای ورودی در رویکردهای  یبندتیاولو

تأثیرگذاری بر عملکرد آینده بر  ظرفیت بر روی محور افقی و  هاعدم قطعیتعدم قطعیت، دارای دو بعد است؛ 
 یهالیپتانس. هر یک از عوامل بر اساس امتیازهایی که از حیث شوندیمروی محور عمودی نشان داده 

ان گرفتند، جایگاه را در ماتریس پیدا نفعیذدرجه  ۳61در مرحله بازخورد  عدم قطعیتتأثیرگذاری و درجه 
بحرانی تقسیم  یهاتیقطعو عدم  روندها، تیاهمکمسه بخش فاکتورهای / عدم قطعیت به تأثیر. نمودار کنندیم

 .باشندیمناریوها در مرحله بعد س ٔ  توسعه. خروجی این مرحله، دو عدم قطعیت کلیدی بود که اساس شودمی
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان سناریوهای مشخصی برای  ؛مرحله چهارم ایجاد سناریوها

سناریوها بر مبنای  ٔ  توسعه. هدف اصلی این مرحله، میینمایمکامل تشریح  طوربهرا  هاآنایجاد کرده و  اصفهان
بود.  0. ابزار مورد استفاده در این مرحله ماتریس سناریواستدو عدم قطعیت کلیدی شناسایی شده در مرحله قبل 

در سه گام  یند طراحی و توصیف سناریوهافرآ ماتریس سناریو روشی مبتنی بر قیاس با نگرش بیرون به درون
/ عدم  تأثیرمثبت و منفی و بر اساس نتایجی که از ماتریس  یهاتوسعهاست. در گام اول با در نظر گرفتن 

جود دارد شکل بگیرد. برای ایجاد این وقطعیت به دست آمد. در گام دوم باید داستانی که در پس هر سناری

                                                      
1 Political, Economic, Social, Technology, Environmental, Legal 
2 Scenario Matrix 
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وضعیت نهایی سناریو را  باهم هاآناز روابط علت و معلولی را شکل داده که تعامل  یارهیزنج، عموماً هاداستان
از  فهرستیایجاد این دیاگرام،  منظوربهنام دارد. ۰تأثیر. این زنجیره روابط علت و معلولی دیاگرام زندمیرقم 

شناسایی شده در مرحله  هایقطعیتعدم روندها و  .تهیه گردید هاآنتعامل با  ٔ  نحوهو عوامل، نیروها، روندها 
است. در گام سوم، فرآیند توصیف هر  تأثیر، بهترین نقطه برای شروع در دیاگرام یامرحلهسوم از رویکرد شش 

 هاتوسعهماهیت پویای هر یک از  توانمیمبنا،   تأثیر نقشهبا قرار دادن . سناریو را در غالب یک داستان آغاز شد
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد وصیف نمود. خروجی این مرحله، تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن را ت

 .است مبارکه سپاهان اصفهان
مشخص برای هر یک از سناریوها تعریف گردید و  یهانهیگزو  هایاستراتژ ؛مرحله پنجم تعریف استراتژی

مجموعه اقدامات اجرایی مشخصی، توسعه یافتند. ابزار مورد استفاده در این مرحله، دستورالعمل راهروی 
باشگاه سناریو، استراتژی اصلی  نیترمثبت ٔ  دهندهشکل هایعدم قطعیتو  روندهااست. با استناد به  0استراتژی

جامع و کامل  یهانهیگز، تعریف گردید. خروجی این مرحله، مبارکه سپاهان اصفهان فرهنگی ورزشی فوالد
 سناریو است. ترینمثبتبرای  یراهبرد
 
 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده .4

پس  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان پرداخته شد. ارکان جهت ساز استراتژیک تدویندر ابتدا به 
، مأموریت ، معاونین و مشاوران مسلط به حوزه راهبردیمدیرعاملاز برگزاری جلسات شورای راهبردی با حضور 

فعالیت در عرصه ورزش : مأموریت قرار گرفت. مدنظرذیل  شرحکالن و شعار باشگاه به  مشیخط، اندازچشم

حمایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان  اجتماعی فرهنگی در جامعه در سایه آفرینینقشو  ایحرفهرقابتی و 

ملی و  در سطحاصفهان  –اعتالی نام ایران : اندازچشم. استحامی ورزش در ایران  ترینقوی عنوانبه

خط و مشی کالن: در نظر گرفته شد.  ایحرفهارتقای غرور ملی از طریق توسعه ورزش رقابتی و  و المللیبین
 جانبههمهبر چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت در مسیر پیشرفت  تأکیدایرانی اسالمی با  هایارزشترویج 

 ایحرفهرویکرد برنامه محوری در فرایندهای حوزه ورزش رقابتی و  سازیجاریباشگاه فرهنگی ورزشی با 
 اندازچشممحقق شدن  منظوربهبالفعل و بالقوه کارخانه فوالد مبارکه  هایظرفیتحداکثری از  گیریبهرهباشگاه، 

مورد تصویب قرار  «از اولینبهترین »شعار:  درنهایتو « باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

 گرفت.
 یینها یدیلک عوامل عنوانبهشده را  ییگانه شناسا 04ن عوامل یعامل از ب 4 دهدیمنشان  0جدول  جینتا
را  گذاریسیاست یرهایها و مسل شفاف گرهکبه شن عوامل یمحتمل ا یهاتیوضعرد. مجموعه ک ییشناسا

 .کندیمن یران معیمد یبرا
 

 استراتژیک باشگاه سپاهان یدیعوامل کل ییشناسا) :0جدول 

                                                      
1 Influence Diagram 
2 Strategy Corridor 

 عوامل کلیدی استراتژیک ردیف

 (یاقتصاد)از باشگاه  یو خصوص یدولت یهاارگانت یحما ۰
 (یفرهنگ)باشگاه  یاجتماع -یفرهنگ مسئولیتتعالی سازی  0
 (یاجتماع) ایرسانه یتوسعه آگاه ۳
 (یتیریمد)و فرآیندها در باشگاه  هادستگاهت امور یریمد ۷
 (یطیمح)متناسب با نیاز باشگاه  یورزش هایزیرساختتوسعه  1
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. هست 0و  ۰ر پایان مرحله دوم به شرح نمودارهای د سناریونویسی یامرحلهنتایج حاصل از اجرای فرآیند 
ند بر توانمیبالقوه  طوربهعامل اصلی و مهمی بود که  0۷ان، شامل نفعیذدرجه  ۳61خروجی، ابزار بازخورد 

ان داخلی نفعیذمقایسه نظرات  ۰باشند. در شکل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان تأثیرگذار  ٔ  ندهیآ

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  ٔ  ندهیبرآدر ارتباط با پتانسیل تأثیرگذاری عامل   0۷و خارجی پیرامون این 
 نمودار عنکبوتی نمایان است. ٔ  لهیوسبهسپاهان، 

 

 
 ٔ  ندهیآیرگذاری بر تأث ظرفیت  خارجی در برابر داخلی یهادگاهید . نمودار عنکبوتی۰ شکل

 
، «اقتصادی هایتحریم»و  «ارخانهک یکاستراتژ یهابخشبا  یثرکتعامل حدا» مشخص گردید که عوامل

تخصیص منابع مالی از »و کم اثرترین و همچنین عوامل  مؤثرترین عنوانبهان داخلی به ترتیب نفعیذ ازنظر
توسعه  را بر تأثیر و کمترینان داخلی به ترتیب بیشترین نفعیذ ازنظر، «قانونی یهارساختیز»و  «مبارکهفوالد 

بصری شناسایی  صورتبهیم نقاط کور را توانمی. در نمودار عنکبوتی، باشندیمدارا  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
بیشتری بر توسعه باشگاه فوالد  تأثیران خارجی نفعیذکه از دید  تأثیرگذارندنماییم؛ نقاط کور آن دسته از عوامل 

داخلی، از اهمیت کمتری برخوردارند. بر روی  اننفعیذاین عوامل ازنظر  کهدرصورتی، هستندمبارکه سپاهان دارا 
است،  دارمعنیو خارجی و داخلی زیاد  اننفعیذنمودار عنکبوتی، هر جا که برای هر عامل فاصله بین نظر 

مشخص است،  ۰که در شکل  طورهمان. گرددیمنقاط کور با رنگ متمایز از زمینه مشخص  ٔ  محدوده عنوانبه
 یق بخشید بر تعمکیحامیان مالی به سپاهان، تأ مندیعالقهاقتصادی،  یهامیتحر»عوامل  چهار نقطه کور با 

 ، مشخص شده است.«جایگاه اجتماعی باشگاه بین مردمهوادارن و  با حضور یت اجتماعیمحبوب
ت امور یریمد»و  «تحلیل کالن روندهای آینده»مشخص گردید که عوامل  0با توجه به نتایج شکل 

و همچنین عوامل  و کمترینبیشترین  عنوانبهان داخلی به ترتیب نفعیذ ازنظر، «و فرآیندها در باشگاه هادستگاه
ان داخلی به ترتیب نفعیذ ازنظر «پرمخاطب یهاورزشورود به »و  «حامیان مالی به سپاهان مندیعالقه»

 .باشندیمباشگاه فوالد مبارکه سپاهان  ٔ  توسعهبا  در ارتباط عدم قطعیت ٔ  درجه و کمتریندارای بیشترین 

 (یاقتصاد) باشگاه یت مالیبهبود وضع 6
 (یطیمح)توسعه پایدار باشگاه  با متناسب یتیو امن یطیبر عوامل مح مؤثر 4
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 آینده باشگاه قطعیتعدم درجه خارجی در برابر داخلی  یهادگاهید. نمودار عنکبوتی 0شکل 

 

، نقاط کور بیشتری نسبت به عدم قطعیت ٔ  درجهنشان داد که از لحاظ  0نمودار عنکبوتی موجود در شکل 
کوری که قبالً  نقطه؛ عالوه بر چهار اندشدهنادیده گرفته  هر دلیلیبعد تأثیرگذاری وجود دارد که تاکنون به 

بین نظر  یداریمعنمعرفی گردید و در نمودار عنکبوتی درجه عدم قطعیت نیز حضور دارند و فاصله 
تخصیص منابع »خارجی و داخلی در این ارتباط وجود دارد، نقاط کور دیگری مانند فاکتورهای  کنندگانشرکت

نمایان گردید؛ این نقاط کور اغلب در  «یاجتماع -یمالی از فوالد مبارکه و تعالی سازی مسئولیت فرهنگ
بحرانی توسعه  هایعدم قطعیتدر این مرحله،  شدهکشفاقتصادی و اجتماعی مطرح بودند. نقاط کور  یهاحوزه

 .باشندیمان نفعیذ ازنظرباشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
هر یک  تأثیر، میزان عدم قطعیت/  تأثیرو در غالب نمودار  ۳، مطابق شکل یسیونویسناردر گام سوم فرآیند 

عدم قطعیت مرتبط با هر  ٔ  درجهباشگاه فوالد مبارکه سپاهان و همچنین  ٔ  توسعه براز عوامل شناسایی شده 
سیستماتیک مشخص گردید است. جایگاه هر یک از عوامل در نمودار بر اساس متوسط امتیازهایی  طوربهعامل، 

در نمودار  هاآنتعلق گرفت، مشخص شد و به غیر از عواملی که نام  هاآنان در مرحله دوم به نفعیذکه از سوی 
و  محیطیزیستسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، ) هاآنذکر گردید، بقیه عوامل با حروف اختصاری نوع 

ان، ممکن است از برخی نفعیذمختلف  یهاگروهکه  مسئلهبه نمایش درآمدند؛ البته با توجه به این  (قانونی
پیرامون این  شوندگانمصاحبهمجدد با برخی  نظرتبادلمتفاوتی داشته باشند، پس از بحث و  هایارزیابیعوامل، 

، فاکتورهای کم اهمیت که ۳گردید. بخش پایینی شکل  تجدیدنظرعوامل، در ارتباط با جایگاه آنان در نمودار، 
استراتژیک  ریزیبرنامهباشگاه فوالد مبارکه سپاهان دارند و در فرآیند  ٔ  توسعهکرد اندکی بر عمل نسبتاً تأثیر

راندمان و »؛ فاکتورهای دهدمیاستناد نخواهد شد را نشان  هاآنو در ادامه به  شدهحذفمبتنی بر سناریو، 
ان بود. بخش باال و نفعیذ ازنظرفاکتور موجود  تریناهمیتکم، «قانونی هایو زیرساخت محیطیپایداری زیست

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان داشته و  ٔ  توسعهباالیی بر  تأثیرکه  دهدیمسمت چپ نمودار، عواملی را نشان 
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ترین روند انتخابی توسط تأثیرگذار. بریممیروند نام  عنوانبهآسان است و از این عوامل  نسبتاً هاآن ینیبشیپ
 بود. «پرمخاطب یهاورزشبه  ورود»ان، روند نفعیذ

 

 
 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان آینده عدم قطعیت/  تأثیر. نمودار ۳ شکل

 

. عدم شودمیرا شامل  سناریوها ٔ  توسعهعوامل برای  ترینمهم، (۳شکل )بخش باال و سمت چپ نمودار 

سناریو هستند، ایفا  ٔ  توسعهبحرانی، نقش مهمی در شناسایی دو بعد اصلی که پایه و اساس  یهاتیقطع
؛ شوندمیصحیح و دقیق همین عوامل شناسایی  بندیتقسیم؛ عموماً این دو بعد اصلی از طریق ترکیب و نمایدمی

حامیان مالی به  مندیعالقهاقتصادی،  یهامیتحر»شامل ی بحرانی، شش مورد و هاقطعیتدر این پروژه، عدم 
هوادارن، جایگاه اجتماعی باشگاه بین مردم،  با حضور یتماعت اجیمحبوب یق بخشید بر تعمکیسپاهان، تأ

؛ این عدم باشندیم «یاجتماع -یفرهنگ تخصیص منابع مالی از فوالد مبارکه و تعالی سازی مسئولیت
و همچنین معانی و کاربردهایشان در  هاآنی بحرانی بر اساس عناوین یا عناصر مشترک میان هاقطعیت
 گردند.میال به دو گروه تقسیم سطح با هایبندیتقسیم

حامیان مالی به سپاهان و تخصیص منابع مالی  مندیعالقهاقتصادی،  یهامیتحر)سه عدم قطعیت بحرانی 
و  منابع درآمدی در ورزش امروزی است ترینمهمحمایت مالی یکی از در بعد اول قرار گرفتند.  (از فوالد مبارکه

مبود بودجه از طرفی هم ک هاستآنابزار تبلیغاتی قدرتمندی برای  منزلهبهکه حمایت مالی  انددریافته هاشرکت
های رقابت مستقیمی بر عملکرد و نتایج در تأثیرای که یکی از معضالت همیشگی ورزش ایران است، مسئله

 ز این رو این عوامل به، امختلف دارد. در اوضاع کنونی مشکالت اقتصادی را نیز باید به این معضل اضافه کرد
تخصیص »، بنابراین این سه عامل با یکدیگر اولین بعد سناریو را با نام دارندتخصیص منابع مالی پایدار اشاره 

 شکل دادند. «منابع مالی پایدار
با حضور حداکثری هوادارن، جایگاه  یت اجتماعیمحبوب یق بخشید بر تعمکیتأ)بحرانی دیگر  عدم قطعیتسه 

در بعد دوم قرار گرفتند، این عوامل ریشه  (یاجتماع -یفرهنگ باشگاه بین مردم و تعالی سازی مسئولیتاجتماعی 
برای حمایت، نگهداری و حفظ جامعه انجام  باشگاه ورزشیکه یک  دارندها و تعهداتی ای از فعالیتمجموعهدر 
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ن استانداردها قرار یشفاف و باالتر یهابر اخالق، ارزش یخود را مبتن یذهن یلگوا هاباشگاهاین  دهد.می
 یداریپا یسازد تا برایرا قادر م هاآنن موارد یه اکداده  یاخالقی را درون فرهنگ خود جا ،و در عمل دهندیم

ان نفعیذ، برای شفافیت و پاسخگویی به هاسازمان گونهنیا .ممارست نمایند یو اجتماع ی، اقتصادمحیطیزیست
این سه عامل با یکدیگر دومین بعد سناریو را  .گیرندعملکردشان روشی بسیار اخالقی در پیش میخود در قبال 

شکل دادند. شناسایی این دو عدم قطعیت کلیدی،  «بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه تأکید»با نام 
 بعد است.سناریوهای آینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در گام  ٔ  توسعهپایه و اساس 

. ماتریس سناریو، هست ۷نتایج حاصل از اجرای فرآیند سناریونویسی در پایان مرحله چهارم به شرح شکل 
بر  تأکیدتخصیص منابع مالی پایدار و )هسته اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بر دو فاکتور عدم قطعیت کلیدی 

/ عدم قطعیت در مرحله قبل  تأثیراست که با استفاده از ماتریس  (مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه
 شناسایی شدند.

 

 
 . ماتریس سناریو: آینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان۷شکل 

 
کلیدی را در  یهاتیقطعدر گام اول از این مرحله، برای ایجاد سناریوها، وضعیت آتی هر یک از عدم 

؛ سپس سناریوها در کشیممیحالت بر روی محورهای افقی و عمودی ماتریس به تصویر  ترینمثبتو  ترینمنفی
آمدند  به وجودخودکار چهار سناریوی مجزا  صورتبهچهار ناحیه ماتریس سناریو جای گرفتند، که در نتیجه 

را  (۰۷01 سال)توسعه دهیم که افق زمانی مشخص شده در گام اول  ایگونهبه. سناریوها را باید (۷شکل )
؛ دهیممیپوشش دهند. برای اینکه به خاطر سپردن سناریوها آسان باشد، به هر سناریو نامی کوتاه اختصاص 

و  «حاصلبی»، «ناپایدار»، «باغ فردوس» اینامهبرای سناریوهای آینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
 بتواند داستان پشت هر سناریو را حدس بزند، انتخاب گردیدند. سرعتبهبر این اساس که فرد خواننده  «ترسناک»
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 ساده توسعه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تأثیر. دیاگرام 1شکل 

 
به شرح  سناریونویسی یامرحلهدر گام دوم مرحله چهارم از فرآیند شش  تأثیرنتایج حاصل از اجرای دیاگرام 

جود دارد از زنجیره روابط علت و معلولی با وکه در پس هر سناری ییهاداستاناست. برای ایجاد  1شکل 
یا دیاگرام  تأثیر. در دیاگرام میکنیمبا یکدیگر استفاده  هاآنعوامل، نیروها، روندها و نحوه تعامل  کارگیریبه

عدم قطعیت ساده توسعه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در کل از شش روند، پنج عدم قطعیت بحرانی و دو  تأثیر
 کلیدی استفاده گردید.

 

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .5

 باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان پرداخته شد. تدوین ارکان جهت ساز استراتژیکدر ابتدا به 
اجتماعی فرهنگی در جامعه در نظر  آفرینینقشو  ایحرفهباشگاه فعالیت در عرصه ورزش رقابتی و  مأموریت

ارتقای غرور ملی از طریق  و المللیبینملی و  در سطحاصفهان  –اعتالی نام ایران  باشگاه اندازچشمگرفته شد. 
اهداف کالن باشگاه در بخش  اندازچشمدر نظر گرفته شد. برای محقق شده  ایحرفهتوسعه ورزش رقابتی و 
، در المللیبینملی و  هایلیگدر  هارشتهبرتر در سایر  هایمقامآسیا، کسب  هایباشگاهورزشی قهرمانی در جام 

میلیارد تومانی و در بخش فرهنگی اجتماعی حضور مستمر در رویدادهای  ۰11بخش اقتصادی دستیابی به درآمد 
اهداف کالن باشگاه در نظر گرفت شد.  عنوانبههزار تماشاگر در هر بازی  01فرهنگی و دستیابی به میانگین 

باشگاه فرهنگی ورزشی با  جانبههمهایرانی اسالمی در مسیر پیشرفت  ایهارزشترویج »خط و مشی کالن 
حداکثری از  گیریبهرهباشگاه،  ایحرفهرویکرد برنامه محوری در فرایندهای حوزه ورزش رقابتی و  سازیجاری
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نگی باشگاه فره اندازچشممحقق شدن  منظوربهبالفعل و بالقوه کارخانه فوالد مبارکه اصفهان  هایظرفیت
 هایارزشمورد تصویب قرار گرفت.  «از اولینبهترین »شعار  درنهایتو « ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

بر تفکر  تأکیدایرانی اسالمی، توجه به روحیه پهلوانی، صداقت و درستکاری و  هایارزشمحوری باشگاه رعایت 
 راهبردی در نظر گرفت شد.

 یهاارگانت یشامل حما باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان راهبردی و کلیدی عوامل ترینمهم
، توسعه (یفرهنگ)باشگاه  یاجتماع -یفرهنگ مسئولیت، تعالی سازی (یاقتصاد)از باشگاه  یو خصوص یدولت
 هایزیرساخت، توسعه (یتیریمد)و فرآیندها در باشگاه  هادستگاهت امور یری، مد(یاجتماع) ایرسانه یآگاه
و  یطیبر عوامل مح مؤثرو  (یاقتصاد) باشگاه یت مالی، بهبود وضع(یطیمح)متناسب با نیاز باشگاه  یورزش

 های کلیدی استخراج شدهپوشانی شاخصهم قرار گرفت. مدنظر (یطیمح)توسعه پایدار باشگاه  ب بامتناس یتیامن
همچون تخصیص منابع مالی از فوالد مبارکه توزیع عادالنه  هاییمؤلفهشامل مواردی از قبیل عوامل بسترساز با 

ورود به  همسوساز اجتماعی شامل فاکتورهای قرار گرفت. عوامل موردتوجهکننده ورزش منابع و ساخت ترغیب
مدیریت مواردی شامل؛  بخشتعالیپرمخاطب و جایگاه اجتماعی باشگاه بین مردم بود. عوامل  هایورزش

مواردی  سازنهادینهرهنگی عوامل ف درنهایتقرار گرفت. و  موردتوجهپارچه و تخصص گرایی مدیریت واحد و یک
 در نظر گرفته شد. ایرسانهسازی و الگوسازی و فعالیت همراهی مسئولین سیاسی، برجستههمچون 

ای را های اقتصادی تغییرات عمدهتحریم یاجرا و توجه هایگردد که شاخصها مشاهده میبه یافته با توجه
های اقتصادی به عبارتی اقتصاد مقاومتی راه تدافعی تحریم یراهبردهاایجاد کرده است و  ایحرفهدر ورزش 

های درمان و همچنین در هزینه ایحرفههای است تا بتوان ضمن توسعه و تعالی ورزش مقابله با تحریم
جویی نمود. ضمن اینکه های مختلف فرهنگی و اجتماعی صرفهسیبهای ناشی از آجلوگیری از هزینه

جدی و با  صورتبه ایحرفه هایباشگاهها را در جهت بهبود وضعیت های مقابله با این تحریمراه گذارانسیاست
ه هایی است کتفکر راهبردی در پیش گیرند تا وضعیت بهبود یابد. از این رو دسترسی به امکانات نیز از شاخص

ای در نماید که در این خصوص نیز باید توجه ویژهوجود یا عدم وجود آن سیستم باشگاه را دستخوش تغییر می
قلمرو جغرافیایی افزایش  های موجود درها و پتانسیلکردن شرایط استفاده از کلیه ظرفیت فراهمخصوص 

و  کالن گذاریسیاست، المللیبین شرفته و موفقیپ یالگوها جهیود هایدسترسی امکانات صورت گیرد. شاخص
وضعیت ناپایدار را به خود اختصاص داده است. با توجه به این مورد که ساختارهای  یراهبرد ریزیبرنامه

ها و شرایط حاکم بر گردند و همچنین با سیاستبه علت اینکه مداوم دچار تغییر می ایحرفهالمللی ورزش بین
کشور زمانی کاربردی خواهد  ایحرفه، حالت ناپایدار به خود گرفته و در ورزش کشور نیز دارای تناقضاتی هستند

قرار دادن شرایط فرهنگی،  مدنظرعلمی و با  صورتبهالمللی های بینمداوم اهداف و سیاست صورتبهداشت که 
 استفاده گردد. هاریزیبرنامهسازی و در اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناوری و محیطی بومی

را در  ایحرفهو همچنین افزایش آگاهی و درک عموم از ورزش  ایحرفهجانبه رسانه به ورزش ا ورود همهب
اقشار از یک نوع هستند چون هر دو به دنبال درگیر کردن  جانبههمهرود وها جامعه جاری خواهد نمود. رسانه

، اقتصاد ایحرفهجانبه اقشار به ورزش هستند. حال با درگیر شدن و ایجاد ورود همه ایحرفهمردم به ورزش 
فعال و پویا خواهد شد و با محقق شدن این امر روندها و رویکردهای ورزشی در باشگاه به حالت  ایحرفهورزش 

به سمت باشگاه سوق پیدا گذاران داخلی و خارجی تعادل عرضه و تقاضا اتفاق خواهد افتاد و در آن شرایط سرمایه
را  سیستم تکامل و دستیابی به تغییرات گرایی،هدف تخصیص منابع مالی و تخصص هایخواهند نمود. شاخص

تخصیص منابع مالی در نظام بودجه فوالد به مقوله ورزش، در راستای رشد و تعالی باشگاه و  .کندمی فراهم
رهنگی و اقتصادی با یک نظام هوشمند در راستای نقشه راه و افزایش کارکردهای غنی ملی، سیاسی، اجتماعی، ف

ی احرفهدر ورزش  آفرینینقشباشگاه در  اندازچشمتواند به تکامل رسیدن می نگرآیندهبا یک تفکر راهبردی و 
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عمیق  هایریشههای اجتماعی در قبال جامعه گام اساسی را بردارد. چرا که ورزش از مسئولیتران و همچنین یا
علوم  ازجملهگذشته و معاصر دارد و علوم مختلفی  هایفرهنگتاریخی برخوردار است و نقش مهمی در توسعه 

 .اندپرداختهجتماعی به مطالعه آن ا
با نگاه تخصصی به امر ورزش و انتصاب مدیران و مسئولین ورزش از بدنه ورزش با رویکرد علمی در راستای 

زمانی که با استفاده از دیاگرام  کشور بسیار حیاتی است. ایحرفهگام برداشتن در نقشه راه رشد و تعالی ورزش 
معتبر و  سویکاز  هاتوسعهتوجه داشته باشیم که ، باید کشیممیآتی متفاوت را به تصویر  هایتوسعهساده،  تأثیر

و یک عدم قطعیت  «اقتصادی هایتحریم»از سوی دیگر با یکدیگر سازگار باشند. روابط میان یک روند، مثالً 
توسعه یکی بر  تأثیرکه  هاییپیکانباید از طریق « فرهنگی اجتماعیتعالی سازی مسئولیت »بحرانی مانند 

ساده، برای هر سناریو یک  تأثیر، واضح و خالی از ابهام باشد. پس از ترسیم دیاگرام هنددمیدیگری را نشان 
ساده،  تأثیرمختلف بر اساس چگونگی تغییر عوامل در دیاگرام  هایداستان. شودمینگاشته  حالشرحداستان یا 

و  ۰۷01سال چهار سناریویی که برای  حالشرحاز  ایخالصه. در ادامه نتایج این مطالعه، کنندمیتوسعه پیدا 
 :گرددمی، بیان اندشدهباشگاه فوالد مبارکه سپاهان تعریف  ٔ  توسعه

ولیت اجتماعی ئها و نهادهای غیردولتی در خصوص مسگیری انجمنشکل .(باغ فردوس)سناریو اول 
ت یمحبوب یق بخشیتعمد بر کیباشگاه با تأ و همه ارکان باشگاه گردیده استافزایش سطح آگاهی  منجر به

هوم مسئولیت اجتماعی مف هوادارن و جایگاه اجتماعی باشگاه بین مردم، توانسته یثرکبا حضور حدا یاجتماع
، محیطیزیست یداریپا یبرا توانستهبه واقعیات  ءرا از روی کاغذ به عمل آورده و با اتکاپایدار در ورزش 

و صنایع  هاشرکتاقتصادی و بهبودی اوضاع،  یهامیتحرل با رفع کام .ممارست نمایند یو اجتماع یاقتصاد
، از این رو باشگاه سپاهان که مفهوم مسئولیت اجتماعی باشندیمبزرگ به فکر تبلیغات برای جان گرفتن دوباره 

است و همچنین در شرف خصوصی  ایگستردهپایدار را در جامعه نهادینه کرده است و دارای پایگاه اجتماعی 
، بهترین گزینه برای تبلیغات در ورزش است. بخش اقتصادی باشگاه، قراردادهای مالی استکامل  صورتبهشدن 

سال آینده دارد و باشگاه دارای منابع مالی پایدار گردیده است. باشگاه سپاهان با  ۳1برای  پشتیبانباال با چندین 
 .باشد، ورزش و رفاه هواداران پیشتاز داریباشگاهدر  زساشگفتینوین  هایفناوریتوان مالی پایدار، در استفاده از 

منافع متقابلی برای  جامعه، درپایدار  ولیت اجتماعیئمس باشگاه با نهادینه کردن .(ناپایدار)سناریو دوم 
 ذات انسان متفکر و متوجه به جامعه نهفته است و ولیت اجتماعی درئ؛ مقوله مسکرده استایجاد  شرکتجامعه و 

با است. توجه به اصولی اخالقی  دارپرچم از طریق ورزش و مخصوصاً رشته فوتبال، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
اقتصادی؛  هایتحریماین تفاسیر و با توجه به اوضاع نابسمان اقتصادی که دلیل اصلی آن ادامه و افزایش  همه

است و نه از طرف کارخانه و نه  گریبانبهدسترگی مالی با مشکالت بز ازنظرتحریم فوالد است، باشگاه  ازجمله
ورزشی  هایرشته، بیشتر مروربهاین وضع، باشگاه  تداوم. با شودمیاز طرف حامیان مالی، کمک خاصی حاصل ن

آوردن مسئولیت اجتماعی پایدار در  به وجودبسیار زیادی در  تأثیر. رشته فوتبال باشگاه، که نمایدمیرا تعطیل 
 .نخواهد داشتمناسبی  وروزحالشت، نیز جامعه دا

اقتصادی کاهش یافت و یا  یهامیتحر تدریجبهحاصل شده  یالمللنیببا توافقات  .(حاصلیب)سناریو سوم 
بود، از این  هامیتحرصنعت فوالد، یکی از موارد اصلی  کهازآنجایی. انددهیگرداقتصادی لغو  یهامیتحر کلیبه

 گیریارتباطد، درآمد ارزی چشمگیری داشته باشد. مدیران باشگاه ورزشی نیز با توانمیپس کارخانه مبارکه 
، منابع هاشرکتگذاری و امور سرمایهمثل معاونت )هولدینگ فوالد و کارخانه استراتژیک  هایقسمتمناسب با 

. از سوی دیگر، با توجه به پیشینه درخشان باشگاه و برند آن، حامیان مالی نمایندمیمالی مناسبی را دریافت 
که تاکنون  پرطرفدار هایرشته. با توجه به پایداری منابع مالی، باشگاه در تمامی هستندزیادی در حال همکاری 
به تعالی سازی  هابودجهاز این  ایعمدهرا آغاز کرده است. احتماالً بخش  ایحرفهفعالیتی نداشت، فعالیت 
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، زیرا باشگاه با عدم توجه به مسئولیت اجتماعی پایدار در جامعه، یابدمیفرهنگی اختصاص  –مسئولیت اجتماعی 

 .با کاهش محبوبیت اجتماعی روبرو گردیده است
های اقتصادِی به معنای شوک هامیتحرکه ناشی از ادامه  حران اقتصادیب .(ترسناک)سناریو چهارم 

 تواندیمبحران اقتصادی  .درهای مختلف اقتصادی است، ادامه داکننده به بخشو سرایت بینیپیشغیرقابل
در تأمین بودجه جاری خود با مشکالت فراوانی ، دوام داشته باشد تا به یک نقطه بحرانی برسد. هاسال

نیز در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد که باشگاه فوالد مبارکه  داریباشگاهاست. متعاقباً ورزش و  گریبانبهدست
آورده است، که باشگاه بزرگ  فراهماتوماتیک شرایطی را  صورتبههم از این قاعده مستثنی نیست. این شرایط 

پایدار، از اجتماعی  هایمسئولیتبر  تأکید وانه بود نگرآینده هایبرنامهپیش به دنبال تدوین  هاسالسپاهان که از 
د تالش مثبتی در این راه انجام دهد و جایگاه اجتماعی آن توانمی، دیگر نرفتمیکالن آن به شمار  هایسیاست

 محوله در برابر اجتماع، وجود ندارد. وظایفمانند گذشته نیست و مجالی برای انجام 
نتایج حاصل از اجرای دستورالعمل راهروی استراتژی برای آینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که مرحله 

. این دستورالعمل همواره در تالش است هست 6 شکل، به شرح شودیمپنجم از فرآیند سناریونویسی را شامل 
قرار سناریو قرار بگیرد؛ این سناریو عموماً در قسمت باال و سمت راست ماتریس سناریو  نیترمثبتتا در مسیر 

 وسناریو که همان محورهای ماتریس سناری ٔ  توسعه. تمرکز راهروی استراتژی بر دو عامل اصلی محرک دارد
 ، است.هستند هاآنی بحرانی مرتبط با هاقطعیتعدم 
 

 
 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ده. راهروی استراتژی برای آین6 شکل

 

سناریو  ترینمثبتی بحرانی که در مسیر هاقطعیتروندها و عدم  تأثیربا در نظر گرفتن راهروی استراتژی و 
راهبردی تأمین  نمسئولیت اجتماعی پایدار  سازینهادینه»قرار داشتند، خروجی مرحله پنجم، تعیین استراتژی 

 استراتژی اصلی آینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بود. با کارکرد   «منابع مالی پایدار برای باشگاه
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 ساز راهبردتابلو  باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان دارساز و اولویت تعالی راهبردهایبرای تعیین 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  مطلوبسازگار در جلسه شورای راهبردی اذعان گردید در ساخت آینده 

تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه داده شود، اولویت دوم به  هایمؤلفهبا  راهبردسپاهان اولویت اول به 
 درنهایتالگوسازی اختصاص یابد و سازی و جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی و برجسته هایمؤلفهبا  راهبرد

 ها اختصاص یابد.پرداختن رسانه هایمؤلفهبا  راهبردیاولویت سوم به 
به باشگاه فرهنگی ورزشی  یکپارچه و واحد مدیریت مالی، منابع تخصیص هایمؤلفهمتشکل از  راهبردهای

 فوالد مبارکه سپاهان است.
آن در  غیرمادیگردد و منافع تجاری صنعتی می هایتشرکمادی ورزش سبب منافع مادی آنی برای  فواید
 هایبخشبهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در  گیریبهرهملی و  غرورسبب افزایش سطح اقتدار و  بلندمدت

عنوان یک کاالی ورزش باید به درازمدتاز مزایای  گیریبهرهبا  هادولتو  شودمیورزشی و غیره ورزشی 
تفکر توجه الزم را برای پیشرفت آن به عمل آورد.  ایحرفهآورده شود و برای رونق ورزش  حساببه ایسرمایه

 نیا در یمال یهابحران جادیا به یابیو بازار یاقتصاد رکتف نبود و حوزه نیا ردنک درآمدزا در جهت تالش عدم
 مأموریتیاین رویکرد پیروی نموده و در حوزه  ازبه نحو احسن  بایستمیاین رو باشگاه  از زده است. دامن حوزه
 باشد. مؤثر آفریننقش
 یورزش یهارشته نیب یفرمانده وحدت در که ضعف مختلف باشگاه، هایبخشدر  ردنک پارچه عملیک 
 و یعلم باصالحیت یانسان یروین ردکعمل ساختن هماهنگ و پارچهیکحوزه را برطرف خواهد نمود.  نیا در فعال

بروز  و شتریب التکمش جادیا و به آیدمی شمار مهم به یهاتیمحدود از همواره باشگاه بدنة در یافک تجربة با
به موارد مطروحه، آینده مطلوب باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد  با توجهاست.  زده دامن حوزه نیا در بحران

 منابع تخصیص هایمؤلفههای اتصال بین است که حلقه ییراهبردهامبارکه سپاهان در گرو ارائه راهکارها و 
را برقرار نماید و در آن شرایط باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان به  یکپارچه و واحد مالی و مدیریت

 و رشد و شکوفایی دست پیدا خواهد نمود. و تعالیتکامل 
الگوسازی ورزشکاران در باشگاه فرهنگی  و سازیبرجسته و گرایی تخصص هایمؤلفهمتشکل از  راهبرد دوم

 گروه موردقبول و گروه به تعلق است، اجتماعی موجودی انسان کهازآنجاییورزشی فوالد مبارکه سپاهان است. 
 ارتباط دیگر افراد با تا کرد خواهد تالش انسان شدن، اجتماعی روند در که اوست اصلی نیازهای ازجمله شدنواقع

 ورزشی هایفعالیت. باشد اجتماع و گروه موردقبول نهایتاً و درآید هاگروه عضویت به بتواند کند، برقرار یمعنادار
 تغییراتی جامعه به نسبت افراد هاینگرش در و گذاشته تأثیر افراد شدن اجتماعی روند در مختلف هایشیوه به نیز

ا ارائه خدمات بهینه شرایط را برای حضور د بتوانمیباشگاه  هایآکادمیکند. در این راستا می ایجاد اساسی
آورد. ورزش در حکم نهادی اجتماعی با  فراهماجتماعی باشگاه  هایمسئولیتگسترده آحاد جامعه در راستای 

 هایرسانهسطوح متعدد و فراوانی از روابط اجتماعی ارتباط دارد و با عناصر گوناگونی مانند حضور و عملکرد 
 .م و تماشاگران ارتباط عمیقی دارداجتماعی مرد هایارزشجمعی، روابط قومی و نژادی، پوشش، زبان، فرهنگ و 

 آگاهیها در باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان است. پرداختن رسانه مولفهمتشکل از  راهبرد سوم

 مهم نقش قشرها، همه برای برنامه ارائه تخصصی، کارشناسی با آگاهی برای دارهدف برنامه ،هارسانه علمی

 صورتبه صداوسیما در درآمدزاییقرار دادن  مدنظربدون  علمی ورزشی تصویری با نگرش مثبت دارهدف تبلیغات
کردن باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد در نهادینه بلندمدت اصولی و با هدف ترویج و پشتیبانی تخصصی علمی در

 در هک دیدرآ شینما معرض به و نیتدو ه،یته ییهابرنامه دیبا راستا نیا در دارد. ایویژهمبارکه سپاهان جایگاه 

و رسالت و اهداف کالن باشگاه  مأموریت مقولة به نسبت مردم یدانش عموم و معلومات سطح یارتقا جهت
. گیردمیانجام  ایحرفهها با کارکردهای متفاوتی در راستای گرایش عموم مردم به ورزش پرداختن رسانه .باشد



 2۰۴  یورزش یباشگاه فرهنگ یراهبرد یوهایسنار

در  سازیبرجستهو  سازینهادینهسبب انسجام اجتماعی و  و آگاهی بخشی رسانیاطالعها با آموزش دادن، رسانه
ای و بازاریابی اجتماعی نقش ویژه یینوگرا ایحرفهشوند و همچنین با ورود رسانه به ورزش می ایحرفهورزش 

یدن به باشگاه فرهنگی بخشتعالیهای محیطی افزایش پیدا کرده و در راستای رشد و گیرد و نظارتبه خود می
 ورزشی فوالد مبارکه سپاهان کمک شایانی خواهد کرد.

مبارکه سپاهان در باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد  مطلوباذعان نمود در ساخت آینده  توانمیی کلی طوربه
کلیدی راهبردی باشگاه خواهد بود که فرایند  هایشاخصگروه تالش همه جانب تمامی ارکان باشگاه متناسب با 

عملیاتی به اجرا  ایپروژهتدوین آن انجام گردیده و انتظار است مدیران اجرایی راهبردهای پیشنهادی را با اجرای 
و ارتقای غرور ملی از  المللیبینملی و  در سطحاصفهان  –ی نام ایران باشگاه که اعتال اندازچشمدر آورده تا 

از این رو باشگاه بایستی حس نگرش پویایی در هست، محقق گردد.  ایحرفهابتی و طریق توسعه ورزش رق
اهداف ز جهت داشتن باشگاهی پویا که ا اننفعیذانسانی ایجاد کند و حس موفقیت خواهی در بین  هایسرمایه

تر باشد گسترده اننفعیذهولدینگ فوالد مبارکه است را نهادینه سازد. هر چقدر میزان این حس در بین  عالی
در  مؤثر ایرانمیراث ناملوس ورزش  عنوانبهنشاط اجتماعی و نهایتاً  ازجملهکارکردها و پیامدهای مثبت بیشتری 

و فراگیر شدن تعالی سازی باشگاه نیازمند  ریزیبرنامهراستا  خواهد بود. در این مؤثر ارتقای سرمایه اجتماعی
ها و همسوسازی کلیه جریانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی و همچنین وحدت رویه بین همه بخش

واحد و یکپارچه نظارت کافی بر عملکرد باشگاه موجبات تعالی  گذاریسیاستدر باشگاه است تا با  مؤثر اننفعیذ
 .گرددازی و شکوفایی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان س

صرفاً به باشگاه دستاوردها  کهپژوهش حاضر این است  محدودیت ترینمهماظهار داشت  در پایان باید 
ی و دیگر در سطح مل ایحرفهو به هیچ باشگاه  داشتهفرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان قابلیت تعمیم 

 هایباشگاهر سای نگاریآینده گرددمیپیشنهاد  از این رو به سایر پژوهشگراننیست.  تعمیمقابل المللیبین
 دهند. انجامایران را  ایحرفه
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