
 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 

 21، پیاپی سوم، شماره ششمسال 

 
 

 4141تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 
 3حسین پیمانی زاد، 2*پورمهدی طالب، 1فرشته ادیب روشن

 

 12/30/29: پذیرش تاریخ                                                       12/30/29: دریافت تاریخ

 چکیده

سند  هیبر پا یی،ویسنار یزیرو برنامه کیاستراتژ تیریمد یکردهایاز رو یریگبا بهره قیتحق نیا هدف:

 یاستان خراسان رضو یورزش قهرمان یرو شیپ ی محتملهاندهیآ بررسیبه  کشور 2131افق  اندازچشم

 پرداخته است.

استفاده شده است  یسیونویقابل و سنارتم ریتاث لیتحل هایاز روش یبیترک قیتحق نیدر ا روش شناسی:

استخراج کند.  را ریجامع و انعطاف پذ یو مدل درا پوشش ده قیموضوع تحق یو گستردگ یدگیچیتا بتواند پ

اثرات متقابل  لیتحل یبراSCSENARIOWIZARD  و  MICMACیافزارهااز نرم قیتحق نیا در

 استفاده شده است. وهاینارسبد س هیو ته رهایمتغ

 شرانیپ یروهایو با استفاده از پنل خبرگان، ن اتیبه منظور تحقق اهداف پژوهش، با مرور ادب یافته ها:

در جلسات پنل  ،هاآن ییایو پا ییروا دییاستخراج شد و پس از تا یدر توسعه ورزش قهرمان رگذاریتاث

پس از تحلیل به دست آمد.  گریکدی یها بر روز آنا کی هر یریرپذیو تاث یرگذاریاثت زانیخبرگان م

ی، ساز یصوصخ یهااستیو س یمال انیحام تیحمابه نام  ساختاری و استخراج دو عدم قطعیت کلیدی

 .دیم گردیرستها آن یممکن برا هایآینده ،خبرگان اتبا استفاده از نظر تدوین و یینها یوهایسنار

گردد در شرایط آشوب و پر از رقابت ناریوهای مستخرج پیشنهاد میدر انتها با توجه به س نتیجه گیری:

های خود را بلند ریزیفعلی، اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به مثابه نهادی هوشمند، برنامه

مدت و با توجه به الگوهای آینده اندیشی و آینده نگاری انجام دهد. همچنین همواره با رصد عوامل محیطی 

های خود در صورت به وقوع هر یک از سناریوها هشیار بوده و با بررسی و ارزیابی هر یک از استراتژینسبت 

ی جدیدی را هایاستراتژوقوع هر یک از سناریوها، شناخت جامعی از آینده به دست آورد و در صورت لزوم 

 تدوین و جایگزین نماید.

پژوهی در ورزش، صلح جهانی، تحلیل انی، آیندهسناریو، توسعه یافتگی، ورزش قهرم :واژه های کلیدی
 ساختاری.
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 قدمهم

های اخیر تغییرات جهانی افزایش در سال

بینی گیری یافته است و این عامل پیشچشم

آینده را دشوار کرده است، عدم اطمینان حاکم 

شک، به تناسب خوبی که بین فرد و بر آینده، بی

خواهد زد، یا آن را جهان او وجود دارد، آسیب 

گذاران را نابود خواهد کرد. این تحوالت، سیاست

بر آن داشته است تا الگوهای متفاوتی را برای 

بینی، فعالیت خود بررسی نمایند و با پیش

ها را برای آینده، رقم بزنند بهترین موقعیت

(. داشتن چنین 21322)واگنر، واگت و کبس،

سازد ا  قادر میها راندازی افراد و سازمانچشم

های فعلی موفقیت، با ضمن همراه شدن با نسخه

تغییرات جهان همسو شده و رویدادهای آینده را 

(. این مطلب 2: 1،2221تر ببینند )گردنشفاف

دارد، اگرچه در آینده الگوی زندگی بیان می

ترین اصلی هاییمتفاوت خواهد بود، لیکن مولفه

ندگی خود را های آینده هستند که چسبسازنده

کنند؛ لذا هر نوع تغییر در به گذشته حفظ می

ریزی شده، باید با تغییرات برنامه آیندهتصاویر 

بلند مدت و صبورانه در فرهنگ جامعه پیش 

(. الزم به 221: 2021گرفته شود )طاهری دمنه، 

هایی که ریزی بلندمدت در نظامبرنامهذکر است 

کند، از جلوه می تری دارند، نامربوطرفتار پیچیده

توانند مانع از وقوع مداران نمیطرفی سیاست

ها شوند و مدیران باید همگام با عدم قطعیت

تغییرات، به شناسایی محیط آینده و ترسیم 

های محتمل بپردازند. این بررسی باعث آینده

نسبت به آینده آگاهی بیشتری به  آنهاشود می

بزنند. در گذاری دست بیاورند و دست به سیاست

                                                  
1.Wagner, Vogt & Kabst 

2 .Gordon 

گذاران با استفاده از شناسایی واقع سیاست

-محیطی، اقدامات سیاسی را تحت تاثیر قرار می

ها شوند آینده، در دستان آندهند و باعث می

قرار گیرد نه اینکه آنها مغموم آینده شوند 

 (. 0،1320)سیتسکی

های ورزشی هم از این پر واضح است که سازمان

با توجه به اینکه ورزش در د، امر مستثنا نیستن

بیشتر به عنوان ابزاری برای ترویج صلح نگاه اول 

و توسعه در راستای اهداف سازمان ملل متحد 

مورد  "ورزش برای شما خوب است"با مضمون 

توجه قرار گرفته، اما مدت طوالنی است که 

ورزش برای "و  ''توسعه  ''مفهوم ترویج گفتمان 

های عمومی و ورزشی به عنوان سیاست "توسعه

در صنعت کشورهای توسعه یافته و برخی 

کشورهای در حال توسعه ورود یافته است. 

ورزش از این دیدگاه، ابزاری برای تحقق اهداف 

سیاسی کشورها و ابزاری برای ایجاد مشارکت 

نمونه این امر کشور  شوداجتماعی محسوب می

توسعه از طریق  ''باشد که اصطالحبزریل می

های عمومی و دولتی را در صدر سیاست ''رزش و

خود قرار داده و از آن به عنوان ابزاری برای 

کند، در این راستا نیز به خوبی تغییر استفاده می

 بزرگ ورزشیتوانسته حق میزبانی دو رویداد 

را  1322و المپیک  1321جام جهانی در سال 

( و از  1322و همکاران، 1)آرینا به دست بیاورد

ن طریق بتواند از مزایای حاصل از برگزاری این ای

 مسابقات در خانه خود استفاده کند

                                                  
3. Sietske   

4. Arianne C.  Reis, Marcelo  Carvalho  

Vieira b,  Fabiana   Rodrigues  de  Sousa-

Mas 
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اطمینانی که  (. با این حال عدم2،1321)مارسل

رود، ورزش قهرمانی به سمت آن پیش می

کند )ادیب تر میاهمیت درك آینده را پر اهمیت

(، شری 1320) 1(. استیریادو220: 2021روشن،

و همکاران  1و بریونینگ( 1329) 0و همکاران

( بیان کردند ورزش قهرمانی در 1329)

تواند کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می

بدنی، افزایش به ترویج فرهنگ سالمت و فعالیت 

سرمایه اجتماعی، افزایش ساخت و ساز، 

مشارکت اجتماعی، برابری جنسیتی، آشتی و 

صلح جهانی و در نتیجه به ایجاد توانمندی 

رسد تحقق کشورشان کمک کند. اما به نظر می

های ها به شدت وابسته به زیرساختهمه این

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهاست که 

ها را تحت تاثیر قرار المللی آنهای بینموفقیت

 (. 1329، 9)باروس، سوتیرادو و بوسچلر دهدمی

پیر بوردیو منتقد مشهور علوم اجتماعی     

ورزش را میدانی برای رقابت بر  (2203-1331)

ها داند و معتقد است حکومتسر قدرت می

های ورزشی را به این دلیل به رسمیت سازمان

توانند از طریق آن به بسیج شناسند که میمی

پتانسیل نهفته در ها و فتح آنان بپردازند و توده

 داند که احزاب سیاسی،ورزش را عاملی می

اران وارد این عرصه شوند دسندیکاها و سرمایه

(. مشتاقیان و همکارانش 2022)ملکوتیان،

ها در زمان ( ورزش را جنگ بین ملت2021)

اند. گودرزی و همکارانش نیز در صلح دانسته

ورزشکاران را به  "سیاست و ورزش"کتاب 

                                                  
1. Marshall B. Jones 

2. Sotiriadou 

3. Sherry,  Schulenkorf & Chalip 

4. Bruening, Peachey, Evanovich, Fuller, 

Silverstein & Chung. 

5. Brouwers,  Sotiriadou,  De  Bosscher 

سربازان این میدان تشیبه کردند که تالششان را 

های گاهاند و در باشبرای مسابقات ملی گذاشته

-22صص  2023کنند )خود تالش زیادی نمی

-با توجه به مطالب گفته شده به نظر می  .(21

تواند راهی برای ورود رسد درك این مطلب می

پژوهی گذاران ورزشی به مطالعات آیندهسیاست

باشد. تا بتوانند از طریق یک رشته مطالعات 

مند و بلند مدت تصمیمات نادرست را به نظام

برسانند و اتفاقات قریب الوقوع را پیش حداقل

 (. 2،1322)راتکلیف و کروسزیک بینی کنند

های ترین روشیکی از مهم که سناریونویسی    

است؛ به طور دقیق به مطالعه  0پژوهیآینده

پردازد، همچنین ابزاری است که آینده می

-نفعان را بر میگذاران و ذیمدیران، سیاست

به  د درباره مسأله به وجود آمدهانگیزاند تا بتوانن

و یک آینده را  ر کردهفکوسیله طراحی داستان 

جایگزین آینده دیگری نمایند و به این نحو بر 

و در نهایت  (2،1322مسائل چیره شوند )راپر

های گوناگون و بتوانند در برابر عدم قطعیت

-مدت و بلند مدت پیش روی آنهای کوتاهآینده

ان دهند )رایت و ها واکنش مناسب نش

 . 2(1231همکاران،

پژوهی به طور عمده سه دسته آینده در آینده

نشان  2گیرد که در شکل مورد بررسی قرار می

 .داده شده است

                                                  
6. John Ratcliffe, Ela Krawczyk 

7. Future Studies 

8. Juliet Roper 

9. Wright, Finn, Gellert, Gutwirth, Schütz, 

Friedewald, Venier. 
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 تقسیم بندی آینده 2شکل 

 

 

است و تمام  2های ممکندسته اول، آینده

د را شامل تواند در آینده رخ دهاتفاقاتی که می

باشد می 1ای محتملشود، دسته دوم آیندهمی

که شامل طیفی از آینده هایی که برایند 

روندهای کنونی هستند و احتمال دارد اتفاق 

های شود. دسته سوم آیندهبیافد را شامل می

ها ها و ارزشاست که بر اساس قضاوت 0مطلوب

گیرد. با توجه به تعاریف و توصیفاتی شکل می

ریزی سناریویی ارائه گردید، ز برنامهکه ا

قرار  1های موجهسناریوپردازی در طیف آینده

ای که بر اساس دانش کنونی ما گیرد، آیندهمی

های ذهنی، گیرد و بر اساس مدلشکل می

نظرات متفاوت، ترجیحات مدیران و دانش 

گردد ریزی میکنونی نسبت به آینده طرح

 (. 2021)بل،

 در) 2020 (کاظمی و باشیقیه رضایان

 ارائه تصویر کالن هشت بررسی به ایمطالعه

                                                  
1. Possible 

2. Probable 

3. Preferable-Desired 

4. Plausible 

 مرز، بدون شامل دنیای جهان یآینده برای شده

 ها،تمدن جنگ و تضاد دموکراسی، سراسر دنیای

 و ترقی الملل،بین یجامعه رشد چینی، قرن

 زیست فاجعه جهان، جنوبی هایبخش پیشرفت

 راسیدموک سوی به نهایت در و آینده محیطی

دمنه وطنی. نتایج پژوهش طاهری جهان

 جامعه یآینده ( با عنوان بررسی تصاویر2021)

 کرده، نشانتحصیل جوانان ذهن ایرانی در

 مشارکت بین در آینده تصاویر که دهدمی

شود. اصلی تشکیل می یگزاره از هفت کنندگان،

های زمینه که داد پایانی پژوهش وی نشان نتایج

 سمت به کدام هیچ آینده تصاویر یاصلی سازنده

 یگزاره و روندنمی به پیش مرجح آینده یک

 از خارج دیدگاه یک به معطوف نیز آینده فهم

روشن است. ادیب آینده یدرباره دسترس

نامه کارشناسی ارشد خود به ( در پایان2021)

ترسیم فضای سناریویی ورزش قهرمانی استان 

اخت. او در این پرد 2131خراسان رضوی در افق 

تحقیق که توسط پنل خبرگان تدوین گردیده 

بر گرفته از -  Splissبود، با تکیه بر مدل 
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به بررسی  –( 1332تحقیق بوسچلر و همکاران )

عوامل تاثیر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی 

سناریو استخراج و  1پرداخت در نهایت 

راهکارهایی برای هر کدام ارائه داده است. 

 تحلیل روش از استفاده با (1321( 2هافمن

های پیش روی آینده واکاوی علی به ایالیه

 بر تکیه مطالعه با این در پردازد.می چین کشور

 روی الملل، بربین روابط فضای در تصویرپردازی

 "چین خطر " و " آمیز صلح رشد"تئوریِ  دو

 در تئوری دو هر که دهدمی نشان شده و تمرکز

 هافمن هستند. شکالتیم حامل خود مسیر

تر دقیق بررسی برای که کندمی پیشنهاد

 تریپیچیده ابزارهای از استفاده به ی چینآینده

 علی ایالیه تحلیل روش منظور بدین و بوده نیاز

 تحلیل روش از با استفاده او گیرد.می کار به را

 تحلیل و تجزیه را تئوری دو هر علی ایالیه

 عناصر روش، این یهالی چهار هر در و کرده

 در )1320 (1سون .کندمی استخراج اصلی را

 های پیش روی کرهآینده بررسی به ایمقاله

 دانشگاه آموخته دانش که او پردازد.می جنوبی

 یدوره است، دیتور جیم از دانشجویان و هاوایی

 و پیشامدرن یدوره دو به را خود یمطالعه مورد

 یدوره که در تاس معتقد و کرده تقسیم مدرن

 فرهنگ از متاثر عمدتاً آینده تصاویر پیشامدرن

 است. باستان چین طالیی دوران و کنفسیوسی

 آینده ممکن و 9مدرن  در دوران که حالی در

 9 این دارد. وجود جنوبی کره شاخص، برای

یک  به شدن تبدیل -2از:  اندعبارت تصویر

 مباحث - 1 یافته، توسعه و پیشرفته کشور

 -1 ملی، انسجام و یکپارچگی -0 خرالزمانی،آ

 اندازچشم -9 و اطالعاتی پیشرفته یجامعه

                                                  
1. Hoffman 

2. Son 

 به ایدرمقاله (1329)0مورگان .فمینیستی

ایده پیشرفت  و آینده تصاویر بین دیالکتیک

 ،1پوالك نظرات مقاله این در پردازد.می

 ضمن و گرفته قرار مداقه مورد 2پوپر و9مانهایم

 نقاط دو نظریه، این یشینهپ و تاریخچه بیان

 تصویر یک نهایت در و برشمرده را آنها ضعف

 تصویر این دهد.می ارائه جدید دوران برای جدید

 نظر از است، گرفته نام پایدار جهانی توسعه

 دنیای هایویژگی و شرایط با تصویر این مورگان

 دارد. همخوانی جدید

الزم به ذکر است از آنجا که قدمت مطالعه در 

های پنج پژوهی در ایران به برنامهحوزه آینده

انداز توسعه گردد، سند چشمساله کشور بازمی

دو دهه آینده را نشانه  2131کشور در افق 

-گرفته است و اولین سند تفکر راهبردی و آینده

پژوهی است که بر اساس آن محورهای توسعه 

ی مختلف تدوین و با انجام هابخشکشور در 

دار ی کشور عهدههابخشهر کدام از تقسیم کار، 

های خود جهت یتقابلهایی بر اساس یتمسئول

با توجه به  .اندگشتهتحقق آینده مطلوب کشور 

متفاوت از  کامالًپژوهی اینکه مطالعات آینده

ادامه روندهای  لزوماًگذشته و حال بوده و 

گذشته نیست. در این پژوهش قصد بر این است 

های اقتصادی، اجتماعی و لیتکه با توجه به قاب

ژئوپلیتیکی استان خراسان رضوی، با شناخت 

آینده، بتوانیم باز تعریفی از فرایند  مؤثرفضاهای 

ورزشی قهرمانی استان خراسان رضوی داده و با 

ریزی، با استفاده از تکیه بر دیدگاه نوین برنامه

گیری از منطق رویکرد سناریونویسی و بهره

سب با تحوالت آینده، سناریوهای سناریوها، متنا

                                                  
3 . Morgan 

4. Polak 

5. manhaym 

6. Popper 
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توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی را 

یم و امیدواریم نتایج نمائدر ابعاد مختلف تدوین 

ها و خط یتاولواین پژوهش بتواند در تعیین 

مشی دست اندرکاران امر ورزش قهرمانی استان 

خراسان رضوی و ارتقاء آن به نحو شایسته، 

ش بازدهی و اثربخشی راهگشا باشد و افزای

 های ورزشی را فراهم آورد.یریتمد

 

 شناسی پژوهشروش

 از تحقیق، ترکیبی نوع نظر از تحقیق این

 نظر است و از پیمایشی و اسنادی هایروش

 علم جدید هایروش ماهیت بر اساس

پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که به آینده

صورت کیفی انجام شده است. در واقع این 

ش از ترکیب دو روش شناخته شده در پژوه

پژوهی به نام سناریوپردازی با الگوی حوزه آینده

و نیز از روش تحلیل ساختاری  2پیتر شوارتز

های در حال حاضر روشاستفاده نموده است. 

گوناگونی برای تدوین سناریو وجود دارد، اما 

توان ادعا کرد که رویکرد پیتر شوارتز در می

بر داشتن نوعی جامعیت، مشتمل  باره، عالوهاین

بر جوهره عام همه انواع سناریوپردازی بوده و 

مقبولیتی عام یافته است، در نتیجه بیشتر 

تحقیقات سناریونویسی، بر اساس آن منتشر 

شود، از این رو، به صورت اجمالی به این می

روش در چارچوب موضوع ورزش قهرمانی اشاره 

 "ر دورنگریهن"کنیم. شوارتز در کتاب می

ریزی بر پایه سناریو، هدف از برنامهمعتقد است، 

کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش 

های پنداری و نزدیک ها نسبت به واقعیتآن

ها به کردن هر چه بیشتر دیدگاه آن

                                                  
1. Schwartz 

های در حال واقعیت"و یا  "های موجودواقعیت"

. همچنین معتقد است، نتیجه نهایی "ظهور است

ریزی بر پایه سناریو، ترسیم نقشه درست و امهبرن

دقیق از آینده نیست، بلکه هدف آن اصالح و 

های مربوط به آینده است. مند تصمیمبهبود نظام

های پژوهش به این نحو بررسی بر این اساس گام

 گردد:می

 گام اول شناسایی موضوع  

در افق بلند مدت جهان در حال رشد، مشکالتی 

ر، نابرابری و نگرانی درباره آینده کامال از قبیل فق

ملموس است. از طرفی تحقیقات اخیر در حوزه 

دهد، ورزش توسعه ورزش قهرمانی نشان می

کند. ها میکمک زیادی به توسعه یافتگی ملت

ورزش برای "لیکن جهت پر رنگ شدن مفهوم 

انداز دارد نیاز به ایجاد چشم "توسعه پایدار

بررسی (. از اینرو 1،1322)غالمی و همکاران

سناریوهای توسعه ورزش قهرمانی استان 

 رسد. خراسان رضوی ضروری به نظر می

گام دوم: تعیین نیروهای پیشران در توسعه 

 ورزش قهرمانی استان

نیروهای پیشران، نیروهایی هستند که قابلیت 

تغییر در روندهای کالن محیطی را دارند. برای 

در توسعه ورزش استخراج نیروهای پیشران 

قهرمانی استان خراسان رضوی ابتدا با استفاده از 

های مرور ادبیات و پنل خبرگان پیشران

تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استان، احصا 

گردید. در ادامه بمنظور ارزیابی روایی و پایایی، 

های مذکور طراحی ای توسط پیشرانپرسشنامه

استان توزیع  و در میان نخبگان ورزش قهرمانی

شده و در نهایت با استفاده از نرم افزارهای

                                                  
2. Gholami, Rezaei, Zameri Mat 

Saman,Sharif & Zakuan  
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Spss  وLisrel های آماری و ارزیابی ، تحلیل

 روایی و پایایی انجام گردید.

پرسشنامه طراحی شده، برگرفته از مدل بوسچلر 

( بود در این راستا از نخبگان 1332) 2و همکاران

ورزش قهرمانی استان رضوی درخواست شد 

ی تاثیر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی عوامل اصل

را شناسایی نموده و در صورتی که رکن یا ارکان 

شناختند معرفی دیگری غیر از این موارد، می

در  خبرگان شامل افرادی بودند کهنمایند. این 

در این حوزه مشغول  از آن قبل یا تحقیق و زمان

و همچنین در زمینه توسعه ورزش  خدمت بوده

 اند.بوده و دارای تجربه نظر حبقهرمانی صا

                                                  
1. Bosscher, De Knop, van Bottenburg, 

Shibli, Bingham 

جهت  %22در نهایت با تائید آلفای کرونباخ  

پایایی و تائید روایی صوری، محتوایی و سازه، 

پرسشنامه نهایی تنظیم و کار تدوین سناریوها 

 آغاز گردید. 

. جامعه آماری پژوهش به این 2مطابق جدول 

 .باشندنحو می

به گفتنی است در تحقیق حاضر با توجه 

گیری، به های جامعه آماری، شیوه نمونهیژگیو

نفر در نظر گرفته شد که از  01صورت هدفمند 

نفر در جریان تحقیق  91این تعداد در مجموع 

همکاری الزم را مبذول داشتند. همچنین نرخ 

باشد که با توجه می %02ها برگشتی پرسشنامه

به وجود مصاحبه در جریان تحقیق این کمبود 

 عات مرتفع گردید. در اطال

 

 

 آماری نمونه و جامعه. 1 جدول

 نمونه پاسخگو جامعه آماری 

 21 12 ورزشکاران قهرمان استان

 23 23 های ورزشی استانروسای هیات

مدیران ارشد اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
20 22 

 23 20 مربیان نخبه استان

 0 20 بدنی استاناساتید تربیت

 91 01 جمع کل
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های توصیفی پژوهش را نشان یافته 1جدول  ژوهشهای پیافته

 .دهدمی
 هاوضعیت جمعیت شناختی نمونه .2جدول 

 سن
 رده سنی )سال(

 33کمتر از 

 سال
 سال به باال 03 03-33بین  33 – 33بین  

 1262 2269 2069  1262 درصد

 جنسیت
  اقایان  بانوان جنسیت

  درصد %2361  درصد    % 2 درصد

 تحصیالت
 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی میزان تحصیالت

 درصد %2060 درصد %0160 درصد %0160 درصد %2961 درصد

 سال 29باالتر از  سال 23-29بین  سال 9-23بین  سال 9کمتر از  بدون سابقه سابقه

 %0362 %060 %2269 %1062 %1262 سابقه مدیریت

 %2069 %2069 %2069 %060 %262 سابقه ورزشی

 %0269 %2269 %1062 %2269 %2961 سابقه مربیگری

 
بر اساس جلسات پنل برگذار شده و پرسشنامه

پیشران  13های تکمیل شده در مجموع 

تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استان 

 خراسان رضوی شناسایی گردید که عبارتند از:

ورزشکار در  یزندگ یها نهیهز نیتام -2

ورزشکار و  یشغل ریمس -1ی، وران قهرماند

 یخصوص -0ی، بعد از بازنشستگ تیحما

 -9، و پرورش استعداد ییشناسا -1ی، ساز

و  یکردن مرب فراهم -2ی، آموزش امکانات

ی، و نوآور یعلـم قاتیتحق -0ی، توسعه مرب

در مورد  یاطالعات هایگاهیپا جادیا -2

ظم من هایبرنامه وجود -2ی، امکانات ورزش

آموزش  ییدر سطوح ابتدا یمسابقات ورزش

 یبدن تیدرس ترب سیتدر -23، و پرورش

 -22، متخصص امر ورزش نیتوسط معلم

رابطه دولت، سازمان و ساختار ورزش 

 یبرا کپارچهی کردیرو کی -21 ،یقهرمان

 نیو ب یمل هایرقـابت -20ی، اسیتوسعه س

و  انیبودن مرب مطلع -21ی، الملل

ی، مل یهااستیرشته از سورزشکاران هر 

 کیپلماتید یها و برقرارمیتحر حذف -29

بلند  یزریبرنامه وجود -22ی، در سطح جهان

 -22، در ورزش مشـارکت -20، مدت

 شیآما طرح -22ی، تیجمع یروندها

 انیحام تیحما -13، ورزشکاران ینیسرزم

 .ورزشکاران مهیبی، مال

 گام سوم: تنظیم ماتریس تاثیرات متقابل و

 ترسیم نمودار اثرگذاری و اثرپذیری

در این گام، ماتریس تاثیرات متقابل با استفاده از 

های شناسایی شده در گام قبل، تنظیم پیشران

شود. شده و در جلسات پنل خبرگان تکمیل می

بر این اساس ماتریس تاثیرات متقابل در این 

پیشران  13پژوهش ماتریس قطری شامل 

قهرمانی استان خراسان تاثیرگذاری در ورزش 

رضوی خواهد بود که در شکل ذیل به دلیل 

محدودیت فضا، بخشی از این ماتریس را 

 مالحظه خواهید نمود.
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 ماتریس تاثیرات متقابل و ترسیم نمودار اثرگذاری و اثرپذیری .3جدول 
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          * یزندگ یها نهیهز نیتام

         *  ورزشکار یشغل ریمس

        *   یساز یخصوص

       *    و پرورش استعداد ییشناسا

      *     یآموزش امکانات

     *      یکردن مرب فراهم

    *       یعلـم قاتیتحق

   *        یاطالعات هایگاهیپا جادیا

  *         منظم مسابقات هایبرنامه

 *          یبدن تیدرس ترب سیتدر

 
وسیله نظرات خبرگان مشخص در این گام به

شود که پیشران شماره یک چه تاثیری بر می

دادن میزان ن شماره دو دارد. برای نشانپیشرا

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از طیف زیر استفاده 

 شود.می

 0-   تاثیر بسیارزیاد در محدودسازی؛ 

 1- تاثیر متوسط در محدودسازی؛ 

 2-  تاثیر اندك در محدودسازی؛ 

 3 .بدون تاثیر 

ها ن پیشرانخروجی نرم افزار، جایگاه تمامی ای

 -در سیستم را با استفاده از نمودار تاثیرگذاری

دهد. محور عمودی این تاثیرپذیری نشان می

ها دهنده میزان تاثیرگذاری پیشراننمودار نشان

دهنده میزان تاثیرپذیری و محور افقی نشان

 (.2ها است )نمودارپیشران

 

 

 1؛+ تاثیر اندک در بهبود 

 2؛+ تاثیر متوسط در بهبود 

 3؛+ تاثیر بسیار زیاد در بهبود 
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 متغیرها  تاثیرگذاری و تاثیرپذیری 2نمودار              

 
های کلیدی و ترسیم گام چهارم: تعیین پیشران

 چارچوب اولیه سناریو 

قطعیت در قلب سناریوپردازی قرار ارزیابی عدم

قطعیت مفهومی فراتر از وجود دارد. عدم

ها و ایفای اطالعات ناقص و مبهم درباره پیشران

ها در آینده دارد؛ در نتیجه هدف نقش توسط آن

های قطعیتآشکارسازی عدم اصلی این گام،

 آینده است. 

در این گام به طور سنتی میزان تاثیر و 

شود. ها تعیین میقطعیت هر یک از پیشرانعدم

بر این اساس میزان تاثیر عبارت است از مقدار 

بخشیدن به آینده تاثیر هر پیشران در شکل 

قطعیت نیز به میزانِ موضوع مورد نظر. عدم

ثباتی و عدم اطمینان ، به بیناپذیریبینیپیش

ها اشاره دارد. اگر نخبگان بر هر یک از پیشران

سر نتیجه و پیامد محتمل پیشران در آینده به 

قطعیت گاه پیشران دارای عدمتوافق برسند، آن

پایین است. اگر میان اعضای گروه درباره این 

گاه توافق وجود داشته باشد، آننتیجه، عدم

قطعیت باالیی است؛ در نهایت مپیشران دارای عد

با انتخاب دو پیشران کلیدی که بیشترین 

قطعیت را دارند، محور و تاثیرگذاری و عدم

 شوند. بندی سناریوها پی ریزی میاستخوان

تر گفته شد، اما در این روش همانگونه که پیش

هایی که اثرگذاری و اثرپذیری بسیار پیشران

سیستم بازی کرده  باالیی دارند، نقش مبهمی در

اطمینان ها و عوام عدمقطعیتو جزو عدم

اطمینان ثباتی و عدمشوند. این بیمحسوب می

شرقی نمودار ها در شمالزمانی که پیشران

متمرکز باشند، بیشتر خواهد بود. بنابراین 

های کلیدی دارای شرایط برای توان پیشرانمی

تخاب هایی انسناریوپردازی را از میان پیشران

تاثیرپذیری به  -کرد که در نمودار تاثیرگذاری

شرقی محور مختصات متمایل سمت شمال

هایی که در نیمه باالی هستند. کلیه پیشران

اند اثرگذاری زیادی دارند. نمودار قرار گرفته
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های موجود در این منطقه بنابراین از پیشران

توان به منظور تشکیل زیربنای سناریوها می

کرد. از سوی دیگر به منظور تعیین استفاده 

دنبال ها باید بهقطعیت در پیشرانعدم

زمان، طور همهایی باشیم که بهپیشران

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری باالیی دارند. بر این 

توان اساس، از اشتراك دو وضعیت یاد شده، می

های موجود در ناحیه نتیجه گرفت که پیشران

سو دارای بیشترین شرقی نمودار از یک شمال

تاثیرگذاری بوده و از سوی دیگر بیشتر 

قطعیت را نیز دارا هستند. در نهایت با توجه عدم

تاثیرپذیری متغیرها  -به نمودار تاثیرگذاری

های کلیدی با تاثیرگذاری و (، پیشران2)نمودار 

هستند که  0و  22قطعیت باال موارد شماره عدم

ایت حامیان حم"و  "خصوصی سازی"عباتند از 

های کلیدی ، با انتخاب این پیشران"مالی

شودزیربنای تدوین سناریوها ایجاد می

 

 
 

 
همانطور که در شکل سه آورده شده است در 

اگر حامیان مالی از ورزش  2131طی افق 

قهرمانی حمایت کنند صنعت ورزش کشور به 

سوی درامدزایی خواهد رفت، ولی اگر این 

د این صنعت همچنان حمایت صورت نگیر

وابسته خواهد ماند. دومین عامل کلیدی، 

باشد، اگر دولت صنعت خصوصی سازی می

ورزش را به بخش خصوصی واگذار نماید ورزش 

قهرمانی کشور باعث توسعه یافتگی کشور 

سازی همچنان شود ولی اگر این خصوصیمی

گرایی معلق بماند ورزش کشور به سمت مصرف

 ماند. اقی میو متکی به دولت ب

همچنین با توجه به شکل چهار بعد از شناسایی 

دو عدم قطعیت کلیدی حمایت حامیان مالی و 

و متناسب با آن،  1*1سازی ماتریس خصوصی

چهار سناریوی پیش روی ورزش قهرمانی استان 

گردد. با توجه به اینکه خراسان رضوی رسم می

ع و تواند بین عالم واقبهتر میگذاری صحیح نام

 وامل کلیدی توسعه یافتگی ورزش قهرمانیع .3شکل 

ن
یا
ام

ح
ت 

ای
حم

 
ی

مال
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فضای ترسیم شده پیوند زده و در نهایت تجسم 

کند؛ دقت ناشدنی میکلیت سناریوها را فراموش

گذاری سناریوها، اهمیت زیادی دارد در نام

(. بر این اساس ناحیه اول 2021)طاهری دمنه، 

که در آن درامدزایی و توسعه یافتگی قابل 

باشد، دوی سرعت؛ ناحیه دوم پرش مشاهده می

ناحیه سوم که در آن مصرف گرایی و اتکا  ارتفاع؛

شود، چاله آب و در نهایت، به دولت دیده می

گردد.گذاری میناحیه چهارم دوی امداد نام

 
 

 

 
 گام پنجم: تدوین سناریوهای نهایی 

-منطق و پیشران نیروهای ترینمهم که زمانی

 کنندمی متمایز هم از را سناریوها که هایی

 با سناریوهاچارچوب  کردن رپربا شدند، مشخص

 شناسایی روندهای و کلیدی عوامل به رجوع

 حصاا قابل تواندمی سوم، و دوم هایگام در شده

. لیکن قبل از نگارش داستان هر یک از باشد

سناریوها، الزم است تحقیقات بیشتری در مورد 

منطق سناریوها صورت گیرد و هدف از این 

گیختن فضای اقدام، تسهیم بار کاری و بران

تحقیقِ بیشتر در هر مجموعه از متغیرهای یک 

 سناریو است. 

 

نظر از تعداد سناریوها، تمامی با این حال صرف 

 سناریوها باید معیارهای زیر را رعایت کنند. 

باورپذیر باشند؛ یعنی در چارچوب مرزهایی   .2

رود، ها میطور منطقی انتظار وقوع آنکه به

 رخ دهند؛ 

ختاری متفاوت باشند؛ یعنی تنها از نظر سا  .1

های متفاوت یک محور و پایه ها و نسخهگونه

 نباشند؛

مفید باشند؛ یعنی به تصمیم اصلی پروژه   .0

های ارتباط داشته و برای شناسایی گزینه

 راهبردی مفید باشند؛

خرد متعارف را به چالش بکشد. یعنی   .1

خواننده را تشویق به تفکر درباره احتماالت 

 کند؛ ومختلف 

 توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی  1*1ماتریس . 0شکل 
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سازگاری داخلی داشته باشند؛ به شکلی که  .9

میان عناصر سناریو رابطه منطقی وجود 

 (.  2023)شوارتز، داشته باشد 

گونه که قبالً ذکر شد بر اساس دو همان

پیشران کلیدیِ انتخاب شده در ورزش 

قهرمانی کشور، چهار سناریوی کلی تولید 

خواهد شد که با در نظر گرفتن سایر 

 ها، به شرح ذیل هستند:پیشران

سناریوی اول؛ دوی سرعت 

یافتگی(: همراهی بخش دولتی )توسعه

ورزش 2131و خصوصی و افق 

قهرمانی: بر اساس تحلیل تاثیرات 

متقابل، این سناریو یکی از سازگارترین 

سناریوهای پیشنهادی است به شکلی 

که رویکرد همکاری توسط اخذ 

سازی مورد استفاده سیاست خصوصی

رار گرفته و اقتصاد کشور به واسطه ق

حضور پر رنگ بخش خصوصی در 

شرایط پویا است. در این سناریو به نظر 

ساالری مدیران یکی از رسد شایستهمی

 مهمترین ارزش های حاکم است. 

سناریوی دوم؛ پرش ارتفاع 

گیری بخش دولتی )درآمدزایی(: کناره

و ایجاد شورش در فضای ورزشی: در 

و نیز که از سازگاری باالیی این سناری

برخوردار است، رویکرد همکاری در 

بخش خصوصی وجود دارد اما بخش 

های حمایتی کمی دارد. دولتی سیاست

ساالری در این فضا نبود شایسته

خورد. که در مدیران به چشم می

گرا شدن  نهایت منجر به مصرف

 شود. های ورزشی میتیم

مخالفت سناریوی سوم؛ چاله آب )

بخش خصوصی و شورش در ورزش 

قهرمانی(: در این سناریو بخش دولتی 

اند. و خصوصی در مقابل هم قرار گرفته

در این وضعیت، رویکرد تعارض در 

های دولتی نسبت به سیاستگذاری

بخش خصوصی حاکم بوده و بخش 

خصوصی هم به سمت رکود حرکت 

 کند. می

-سناریوی چهارم؛ دوی امداد )سیاست

های صحیح بخش دولتی نسبت اریگذ

به جذب حامیان مالی و برقراری صلح(: 

گذاران دولتی به در این سناریو سیاست

وسیله شایسته ساالری فضای ورزش 

کشور را به سمت صلح و توسعه پیش 

 برند.می

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
 سناریوی دوی سرعت

در این سناریو فضای ورزش قهرمانی کشور به 

-ری کامال مشخص و با برنامهسرعت در مسی

های ریزی قبلی در حال تاختن است. از نشانه

تواند حضور پر رنگ رخ دادن این سناریو می

، حامیان مالی باشد. حمایت مالی از ورزش را

حمایت از یک رویداد در ازای دسترسی به 

پتانسیل تجاری مرتبط با آن فعالیت تعریف 

اغلب نشان از های گسترده اند. این حمایتکرده

پرستانه و غرور ملی دارد که باعث حس میهن

های عظیم چندین ها سرمایهشود شرکتمی

بیلیون دالری را در این عرصه به میان بگذارند 
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(. در این سناریو 2،1329)پتروویسیا و همکاران

گذاری حامیان در ورزش باعث توسعه و سرمایه

د، تولی رونق کشورشان در عرصه ساخت و ساز،

(. از 1322شود )آرینا و همکاران،اشتغال و ... می

های شود که خود شرکتطرف دیگر باعث می

های گیری از فرصتگذار نیز با بهرهسرمایه

 های هنگفتی را به دست آورند،جدید سرمایه

نمونه این امر ظهور چین در المپیک سال 

به عنوان یک ابرقدرت تجاری جهانی  1332

شرایط چین توانست بازارهای بود، در این 

تولیدی بسیاری از سراسر جهان را به سمت 

های خود جذب کند و از این طریق سرمایه

شماری را در کشور خود بلوکه کند بی

شود در این (. پیشنهاد می1،1331)ویرفی

سناریو: اداره ورزش و جوانان استان همواره با 

رصد عوامل محیطی نسبت به وقوع هر یک از 

اریوها هشیار باشد؛ با وجود حضور در این سن

مدینه فاضله، به با بررسی و ارزیابی هر یک از 

های خود در صورت وقوع هر یک از استراتژی

سناریوها، شناخت جامعی از آینده به دست 

ی جدیدی را هایاستراتژآورده و در صورت لزوم 

 تدوین نماید.

 سناریوی پرش ارتفاع

انگیزی قابل ترسیم رعبدر این سناریو فضای  

است. فضایی که ورزش کشور از درآمدزایی به 

گرایی در حرکت است. این فضا سمت مصرف

مبین خیز برداشتن و پرش در ارتفاعی است که 

باشد، لیکن با اینکه عبور از آن قابل تصور می

میزان خطای حرکت آنقدر باالست که هر لحظه 

و این  ممکن است فرودی نا موفق صورت گیرد.

                                                  
1. Petrovici, Shan, Gorton & Ford 

2. Verity 

های به دلیل محدود شدن حامیان و شرکت

هایی است که دولت در تجاری توسط سیاست

پیش گرفته است و ناتوانی مدیران ورزشی برای 

حمایت از حامیان را برای حضور در 

. (2022فر، حمیدی و الهی،ست )پیمانرویدادها

بینی آینده در سناریوی پرش ارتفاع، پیش

ی رو به ستان، آیندهروی ورزش قهرمانی اپیش

زوال است. چرا که قدرت و سرعت دونده آنقدر 

محدود است که احتمال سقوط آن بیشتر از 

موفقیت آن است. در این سناریو دولت خواسته 

شود و یا ناخواسته وارد حوزه ورزش قهرمانی می

ای ورزش استان را به های بودجهبا سیاست

بانی و کند )شعگرایی راهنمایی میسمت مصرف

(. این درحالی است که بسیاری 2021همکاران،

از کشورهای جهان بیشتر بودجه ورزشی خود را 

کنند و با صرف بخش آموزشی و همگانی می

های منطقی به جذب حامیان و وضع سیاست

بخش خصوصی در راه توسعه ورزش قهرمانی 

گمارند. این مطلب گویای آن است که همت می

از ورزش به عنوان ابزاری  کشورهای توسعه یافته

کنند. برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده می

های فراملی و چرا که یک دلیل اصلی در رقابت

قرار گرفتن بر سکوهای برتر جهانی، عاملی جز  

داری قرار گرفتن در باالترین سطح سرمایه

و همکاران،  0تواند داشته باشد )لورسننمی

این سناریو قرار دادن موانع سنگین در (. 1329

سازی و دولتی بودن ورزش در مسیر خصوصی

هزینه شدن صنعت ورزش و در نتیجه باعث پر

این مطلب با انجامد. به درامدزا نبودن آن می

از طریق ورزش منافات  توسعه یافتگی کشور

(.2021)علی دوست و همکاران، واضحی دارد 

                                                  
3. Bundgaard, Cuskelly 
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ن فضا، حتی اگر شک در ادامه حضور در ایبی

پرشی هم صورت گیرد، به دلیل ضعف حاکم بر 

آن در چاله آب سقوط خواهد کرد. پیشنهاد 

شود در این سناریو: اداره ورزش و جوانان تا می

حدود زیادی حامیان را متوجه چگونگی هزینه 

-های دریافتی بنماید و حتی از آنکردن سرمایه

 ها در این زمینه مشورت بخواهد.  
 

 ریوی چاله آبسنا

این سناریو سیر حرکت سناریوی قبلی است. در 

های سنگین گذاریشرایطی که دولت با سیاست

گرایی و وابستگی ورزش قهرمانی خود به مصرف

زند. در فضای این سناریو دونده در دامن می

کوبد که قوانین حالی پا را بر لبه چاله آب می

مانع از مداران و حامیان، دست و پا گیر سیاست

شوند و در واقع آنچه در حرکت درست آن می

شود نزاع بین فضای این سناریو دیده می

مداران و حامیان است. این در حالی سیاست

است که پتروسی و همکاران در تحقیقی بیان 

کردند که روند حضور بخش خصوصی و حامیان 

 1332های المللی قبل از سالهای بیندر رقابت

ر محدود به شمال آمریکا و اروپا بیشت 1321تا 

 1321تا  1332شد. اما بعد از سال می

کشورهای آسیایی از جمله روسیه و چین سیل 

عظیم این حمایت را در جهان به خود اختصاص 

( ، این مطلب بیانگر این است که 1329دادند )

در حالی که چاله آب در ورزش قهرمانی ایران، 

ها سایر دولت فضایی خفقانی ایجاد کرده است

گذاری در ورزش اند که از طریق سرمایهدریافته

 توان به توسعه یافتگی قطعی دست یافت.به می

امیری و همکاران عنوان کردند، عواملی از قبیل  

هزینه باالی ساخت و ساز، ناکافی بودن 

تسهیالت دولتی، عدم تمایل مردم در صرف 

گ هزینه برای ورزش، عدم تبلیغ و نبود فرهن

سازی مناسب صدا و سیما و چندین عامل دیگر 

شود، بخش خصوصی تمایلی به سبب می

گذاری در این بخش نداشته باشد سرمایه

ها باید (. این در حالی است که دولت2021)

متوجه باشند که بخش خصوصی قادر است 

ها باشد، بازوانی که بازوانی قدرتمند برای آن

های ورزشی تیمباعث افزایش کارایی و موفقیت 

ای است های شایستهشوند. نمونه آن حمایتمی

که بخش خصوصی از دو تنیس باز مشهور 

جهان رافائل نادال و داود فرر به عمل آورده 

ها توانسته است بردی است. و با این حمایت

دوسویه ایجاد نماید. از جمله کشورهایی که این 

های تشویقی و حمایتی را نسبت قبیل سیاست

های ه بخش خصوصی در اولویت سیاستب

اند، کشورهای ایاالت ورزشی خود قرار داده

باشند )براورس و متحده، فرانسه و ایتا لیا می

-(. با قرار دادن چنین سیاست2،1329همکاران

هایی چاله آب عمقش را به مرور از دست داده و 

شوند ورزشکار توانایی ها باعث میاین سیاست

سریع همانند سایر رقبایش را حرکت به موقع و 

به دست آورد. و آرام آرام توان حرکت صحیح به 

شک این آغاز دوباره با امدادگری دست آورد، بی

و یاری هر دوبخش خصوصی و دولتی نیازمند 

شود در این سناریو: خواهد بود. پیشنهاد می

شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، 

-بررسی آیندهور بمنظ ،نظراناساتید و صاحب

های پیش روی ورزش قهرمانی ایجاد شود؛ 

افرادی با توانایی باال جذب وزارت ورزش شوند 

که بتوانند با ارتباطات مطلوب نسبت به جذب 

اقدام کنند؛ با داخلی و خارجی  هایسرمایه

                                                  
1. Brouwers,  Sotiriadou & Bosscher 
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هایی در قالب شرکت، بخشی از ایجاد مجموعه

امور جذب رسپاسرینگ خود را به آنها واگذار 

کند؛ در شرایطی که حامیان اعتماد چندانی 

های المپیک بیشتر جهت حضور ندارند، سهمیه

های مدال آور هزینه شود و از هر در بین رشته

 گونه ریسک در این زمینه بپرهیزد. 

 سناریوی دوی امداد

ای است که البته گونهاین سناریو فضای مریض

با  رو به سوی بهبود دارد. در این سناریو دولت

ها را ها و مالیاتحمایت از بخش خصوصی تعرفه

های درست، به گذاریپایین آورده و با سیاست

سمت اجرای صحیح سیاست های خصوصی 

های با وجود این سیاست رود،سازی پیش می

های امدادگر با تالش بسیار از هم تشویقی دونده

کنند تا سرعت رقابت افزایش پیدا حمایت می

ها نیز با حضور پررنگ در این فضا، کند. رسانه

پررنگ  های دولت از بخش خصوصی راحمایت

گذارند و این امر کرده و بیشتر به نمایش می

ها بیشتر مورد استقبال این رقابت شود،باعث می

ها قرار گیرد و فضای ورزش کشور به خانواده

گیرد. سمت جوانی و شادابی در حرکت قرار می

در این رقابت ها افزایش می و شرکت کنندگان 

یکی از دالیل پر اهیمت یابند. با توجه به اینکه 

ها در این شمردن ورزش قهرمانی توسط دولت

های اقتصادی حاکم بر کشورها بحرانسناریو، 

های رود از طریق رقابتباشد؛ انتظار میمی

تری به دست بیاورند ورزشی اقتصاد با دوام

(. در این فضا 2،1329)بنگارد ایورسن و کاسکلی

کند بخش خصوصی بسیار محتاطانه حرکت می

گذاران را کسب کند. تا توانایی اعتماد به سیاست

گذاری را همچنان اگر دولت بتواند این سیاست

                                                  
1. Bundgaard & Cuskelly 

تواند به زودی شاهد حضور ادامه دهد، می

فزرندان، جوانان، بزرگساالنی پر شور و اجتماعی 

گارانه به حمایت نشود که با داشتن دیدی آینده

آیند. همانگونه که در از اقتصاد کشور خود برمی

دهه گذشته داشتن این نگاه دموکراتیک تاثیر 

باالیی در توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته 

توان کشور برزیل را است. در این باره میداشته

نام برد که با فرهنگ سازی کسب مدال طال به 

طرف و از طرف عنوان یک روحیه ملی از یک 

های اقتصادی گیریدیگر به وسیله تصمیم

های خصوصی ها و سازمانصحیح؛ شرکت

گذاری در کشور خود بسیاری را به سرمایه

اند. در این سناریو کشور برزیل توانسته واداشته

های درست به گذاریاست از طریق سیاست

(.  1،1322توسعه دست یابد ) رایس و همکاران

ود در این سناریو: بخش خصوصی شپیشنهاد می

و دولت به سمت ایجاد جو اعتماد دوسویه 

حرکت کنند؛ فرهنگ سازی توسعه کشور از 

طریق ورزش قهرمانی توسط حضور پررنگ 

عملکرد واحدهای رسانه ها؛ توجه بیشتر بر نحوه 

و ایجاد فضای رقابتی بین مدیران در  استانی

-خصوص جذب سرمایه و نظام جامع خصوصی

 زی.  سا

 های راهبردیارائه توصیه
همانگونه که قبال مطرح شد، سناریونویسی یکی 

که  باشد،می پژوهیهای مطرح در آیندهاز روش

های بدیل سرو کار های بلندمدت و آیندهبا افق

های دارد. پر واضح است که توجه به آینده

رسان خوبی برای تواند یاریجایگزین می

ها باشد. با توجه بر عدم قطعیتها در براسازمان

پژوهی،در زمینه آینده پژوهش ندیفرآبه 

                                                  
2. Reis, Vieira & Sousa-Mast 
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به مدیران ورزشی استان خراسان رضوی 

شود نسبت به ایجاد تعادل بین پیشنهاد می

اگر  دقت فراوانی داشته باشند. و منابع آنزمان 

یابی اداره ورزش و جوانان استان خواهان دست

است  ساله 23 یافقبه آینده مطلوب خود در 

سطح  نیدادن به باالتر برای جهتشایسته است 

بازه زمانی و نیروی انسانی متناسب با  ،امورِ خود

 خود را در نظر داشته باشد. 

گیری از این روش به در این نوشتار با بهره    

تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان 

 یدانش یخروجخراسان رضوی پرداخته شد. 

که برای هر  کندیکمک م رانیروش، به مد نیا

 تری راهوشمندانه یاتیطرح عمل ،2لیحالت بد

چرا که یک جامعه زمانی  کنند. اجراتدوین و 

گردد که مدیریت دچار اضمحالل و نابودی می

آن توانایی مدیریت نداشته باشد. آلفرد مارشال 

نقش مدیران را در توسعه و پیشرفت مورد توجه 

های جهان و : اگر سرمایهقرار داده و معتقد است

تمام ابزار و ماشین آالت در اختیار بشر یکباره 

نابود شوند اما مدیران ماهر زمام امور را به دست 

داشته باشند توسعه و پیشرفت از قبل هم 

(. به 12،ص2002شکوفاتر خواهد شد )رحمانی، 

رسد این امر در ایران به دلیل تغییرات نظر می

تر از آن تغییرات مهمها و گسترده مدیریت

ها تاثیر شگرفی در ها با تغییر مدیریتبرنامه

ریزی داشته باشد. از آنجا مسائل توسعه و برنامه

 2131که برخورداری از دانش پیشرفته در افق 

انداز جمهوری یکی از اهداف اصلی سند چشم

اسالمی ایران است. در این پژوهش سعی بر آن 

د کوچک در حوزه بود محققین با گامی هر چن

ورزش، با نشان دادن سه انگشت اشاره به سمت 

                                                  
1 Alternative futures 

مدیریت کالن ورزش کشور و یک انگشت به 

سمت بخش خصوصی، توجه بیشتری به اهمیت 

پژوهی و داشتن نگاه بلند مدت را یادآوری آینده

 کنند. 

چرا که با توجه به نقش اجتماعی ورزش در 

و  1المللی )باندرینگبرقراری ارتباطات بین

( و همراهی آن با مفاهیمی از 1329همکاران،

قبیل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، انسجام 

فرهنگی، شیوه زندگی سالم، آموزش، برابری 

جنسیتی و عاملی برای ترویج صلح در جهان، 

-رسان بسیار خوبی برای سیاستتواند یاریمی

و همکاران  0مداران باشد. این یافته با یافته گابر

سازمان مدیریت "( و نتایج پژوهش 1322)

( همخوان 1329)"1ورزشی استرالیا و نیوزلند

رسد افزایش رقابت است. همچنین به نظر می

و  ایمنطقه های گوناگوندر عرصه کشورها میان

 ضرورت به کشورها نسبت درك المللی وبین

-آینده هایتالش جانبه، پیشرفت همه توسعه و

 کشورها برای دیگری انزم از هر را بیش پژوهانه

 جاآن از ضرورت این است. ضروری ساخته

از این  درست برداریبهره که گیردسرچشمه می

 آینده و محیط شناخت نیازمند تحوالت شتابان،

 بر متناسب، و هنگام های بهسیاست طراحی

-درك درست تهدیدها و فرصت و بینش اساس

نگاری چرا که آینده .بود آینده خواهد های

ارتباط،  برقراری راه از است که رایندیف

و  هاسازمان بین اندیشیهم هماهنگی و

-سیاست و گذارانبه سیاست جامعه، نهادهای

تر مناسب هاییتا برنامه کندمی کمک مداران

در پایان الزم به ذکر است  .کنند طراحی

                                                  
2 Bruening 

3 Gaber 

4 Sport Management Association of 

Australia and New Zealand Managing. 
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تواند سناریوهای تبیین شده در این مطالعه می

تژیک در تقویت به عنوان زیربنای استرا

سناریونویسی و تقویت سناریوهای دیگر در 

-های آینده به کار گرفته شود و برای برنامهسال

ها و ریزان استراتژیک ورزش کشور، فدراسیون

های ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی هیات

 های کشور مفید باشد. دانشگاه

 

دریغ اداره در پایان از حمایت های معنوی و بی

ش و جوانان استان خراسان رضوی که کل ورز

در راستای انجام هرچه بهتر این تحقیق یاری 

 .مان نمودند صمیمانه سپاسگزاریم

 

 منابع

 ترســیم فضــای (. 2021روشــن، فرشــته )ادیــب
سناریویی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی 

 ارشـد،  کارشناسـی  نامـه  . پایـان 2131در افق 

گـروه تربیـت    ،د مشهدآزاد اسالمی واح دانشگاه
 ورزشی. علوم و بدنی

  امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛
رسـانه و توسـعه   (. 2022دلبری راغب، فاطمـه ) 

ــور   ــی در ورزش کش ــش خصوص ــارکت بخ ، مش
 یـاپی پ) 2ی ارتباطی، شماره هاپژوهشفصلنامه 

 .2-02(، صص 22
 ( 1330بل، وندل .)ترجمـه پژوهـی مبانی آینده ، 

(. چـا   2021) قوی و محسن محققمصطفی ت
ــه آموزشــی و تحقیقــاتی صــنایع    اول،  موسس

هـای  دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فنـاوری 
  .211-232. صص دفاعی

 ــژاد، رحــیم؛ خبیــری، بنــار، نوشــین؛ رمضــانی ن
نــژاد، انوشــیروان؛ ملــک اخــالق، محمــد؛ کــاظم
ــماعیل ) ــت   (. 2021اس ــداف حمای ــی اه بررس

ــگ ــای برورزشــی در لی ــرانه ــر ای ــلنامه ت . فص

ــدیریت ورزشــی، شــماره )  -202(، صــص 21م
222   . 

 فر، محمد حسن؛ الهی، علیرضا؛ حمیـدی،  پیمان
موانــع زیربنــایی نظــام ورزش (. 2022مهــرزاد )

. فصـلنامه  های راهبـردی کشور در اجرای برنامه
 .  299-219: 0اجتماعی فرهنگی، شماره 

  معصـومه   احـد؛ کـاظمی،   باشـی، قیـه  رضـاییان
 آینـده  تصـاویر  کالن و تصویرپردازی (.2020)

 روشـی مناسـب   جهانی؛ تصویرپردازی سیاست

 فصلنامه پیچیده، جهان در آینده شناخت برای

 ،2 دوره انسانی، علوم در ایرشته میان مطالعات
 .133-200صفحات  ،0 شماره

 (هنر دورنگری برنامه ریزی 1322شوارتز، پیتر .)
قطعیـت، ترجمـه    برای آینده در دنیایی با عـدم 

ــز)  ــزاده، عزی ــه  2023علی ــا  دوم، موسس (، چ
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینـده  
پژوهی علوم و فناوری دفـاعی )گـروه پژوهشـی    

-122دانش و فنـاوری آینـده اندیشـی(. صـص     
120 . 

 ( بررسی تصـاویر 2021طاهری دمنه، محسن .) 

-تحصـیل  جوانان ذهن ایرانی در جامعه یآینده

؛ رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشـگاه  کرده
 تهران.  

   ،ــود؛ اســدی ــودرزی، محم ــری، حســن؛گ  خبی
سیاسـت و  (. 2022) مرتضـی  دوسـتی،  محمـد؛ 
 .95-81. انتشارات موج قلم. صص ورزش

 اعتباریان، اکبـر؛ نمـازی زاده،    ؛مشتاقیان، سهیل
بررسی تجارب (. 2021مهدی؛ افخمی، مهرداد )
ــان   ــدیران، کارشناس ــورد  م ــکاران در م و ورزش

 1332دالیل ناکامی ایران در مسابقات المپیـک  
، فصـلنامه  پکن در حیطة منابع انسـانی و مـالی  

 .02-22(، صص 22مدیریت ورزشی، شماره )
  ،ورزش و سیاست(. 2022مصطفی ) ملکوتیان .

مجله دانشکده حقوق و علـوم   فصلنامه سیاست،
 .022-032صص  ،1شماره  ،12دوره  سیاسی،
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Abstract 
 

Objective: This research discusses future development of elite sports based on national 

perspective by using strategic management approaches relying on scenario– based 

planning models. 

Methodology: In this study has been used cross– impact analysis, and scenario-base 

planning have offered flexible and Comprehensive planning combination in proposing 

new style in foresight of sports development. Among used innovations, employing of 

Micmac and Scenario wizard software to cross– impact analysis and creating scenario 

carts can be mentioned. 

Results: In order to realize the research goals based on drawing the stable guideline of 

elite sports, first, by monitoring the literature and by using Panel of experts, proceeding 

forces having an impact on developing championship sports have been derivated. Then. 

After verification of their validity and durability by experts, in ponded sessions applying 

structured analysis matrix other has been assessed. Finally, using two key factors, with 

properties like having impact and uncertainly Effectiveness and impact, the scenario 

logic is designed and finds scenarios is represented. The result of analyzing factor, 

derivation of two key factors including backing up of financial supporters and scenarios 

called "sprint", “relay race”, “high jumping” and “water pit”, than alternative position of 

them was determined.  

Conclusion: Finally, regarding the scenarios extracted, it is suggested that in the current 

chaotic and competitive situation, Youth and Sports General Directorate of Khorasan 

Razavi make long term plans and focus on foresight patterns. Besides, it should be 

conscious about the likelihood of each scenario by thorough and continuous 

environmental scanning and capture a comprehensive knowledge of the future by 

investigating and evaluating each of its strategies in case of happening each scenario 

and if necessary, it should formulate and replace new strategies 
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