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چکیده
هدف :این تحقیق با بهرهگیری از رویکردهای مدیریت استراتژیک و برنامهریزی سناریویی ،بر پایه سند
چشمانداز افق  2131کشور به بررسی آیندههای محتمل پیش روی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی
پرداخته است.
روش شناسی :در این تحقیق ترکیبی از روشهای تحلیل تاثیر متقابل و سناریونویسی استفاده شده است
تا بتواند پیچیدگی و گستردگی موضوع تحقیق را پوشش دهد و مدلی جامع و انعطاف پذیر را استخراج کند.
در این تحقیق از نرمافزارهای  MICMACو  SCSENARIOWIZARDبرای تحلیل اثرات متقابل
متغیرها و تهیه سبد سناریوها استفاده شده است.
یافته ها :به منظور تحقق اهداف پژوهش ،با مرور ادبیات و با استفاده از پنل خبرگان ،نیروهای پیشران
تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استخراج شد و پس از تایید روایی و پایایی آنها ،در جلسات پنل
خبرگان میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از آنها بر روی یکدیگر به دست آمد .پس از تحلیل
ساختاری و استخراج دو عدم قطعیت کلیدی به نام حمایت حامیان مالی و سیاستهای خصوصی سازی،
سناریوهای نهایی تدوین و با استفاده از نظرات خبرگان ،آیندههای ممکن برای آنها ترسیم گردید.
نتیجه گیری :در انتها با توجه به سناریوهای مستخرج پیشنهاد میگردد در شرایط آشوب و پر از رقابت
فعلی ،اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به مثابه نهادی هوشمند ،برنامهریزیهای خود را بلند
مدت و با توجه به الگوهای آینده اندیشی و آینده نگاری انجام دهد .همچنین همواره با رصد عوامل محیطی
نسبت به وقوع هر یک از سناریوها هشیار بوده و با بررسی و ارزیابی هر یک از استراتژیهای خود در صورت
وقوع هر یک از سناریوها ،شناخت جامعی از آینده به دست آورد و در صورت لزوم استراتژیهای جدیدی را
تدوین و جایگزین نماید.
واژه های کلیدی :سناریو ،توسعه یافتگی ،ورزش قهرمانی ،آیندهپژوهی در ورزش ،صلح جهانی ،تحلیل
ساختاری.
 .2دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 .1استاد دانشگاه فردوسی مشهد ،مدیریت ورزشی
 .0دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmtalebpour@um.ac.ir :

 861تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی ...

فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،زمستان  ،8936شماره  ،9پیاپی 81

مقدمه
در سالهای اخیر تغییرات جهانی افزایش
چشمگیری یافته است و این عامل پیشبینی
آینده را دشوار کرده است ،عدم اطمینان حاکم
بر آینده ،بیشک ،به تناسب خوبی که بین فرد و
جهان او وجود دارد ،آسیب خواهد زد ،یا آن را
نابود خواهد کرد .این تحوالت ،سیاستگذاران را
بر آن داشته است تا الگوهای متفاوتی را برای
فعالیت خود بررسی نمایند و با پیشبینی،
بهترین موقعیتها را برای آینده ،رقم بزنند
(واگنر ،واگت و کبس .)13222،داشتن چنین
چشماندازی افراد و سازمانها را قادر میسازد
ضمن همراه شدن با نسخههای فعلی موفقیت ،با
تغییرات جهان همسو شده و رویدادهای آینده را
شفافتر ببینند (گردن .)2: 2221،1این مطلب
بیان میدارد ،اگرچه در آینده الگوی زندگی
متفاوت خواهد بود ،لیکن مولفههایی اصلیترین
سازندههای آینده هستند که چسبندگی خود را
به گذشته حفظ میکنند؛ لذا هر نوع تغییر در
تصاویر آینده باید با تغییرات برنامهریزی شده،
بلند مدت و صبورانه در فرهنگ جامعه پیش
گرفته شود (طاهری دمنه .)221 :2021 ،الزم به
ذکر است برنامهریزی بلندمدت در نظامهایی که
رفتار پیچیدهتری دارند ،نامربوط جلوه میکند ،از
طرفی سیاستمداران نمیتوانند مانع از وقوع
عدم قطعیتها شوند و مدیران باید همگام با
تغییرات ،به شناسایی محیط آینده و ترسیم
آیندههای محتمل بپردازند .این بررسی باعث
میشود آنها نسبت به آینده آگاهی بیشتری به
دست بیاورند و دست به سیاستگذاری بزنند .در
1.Wagner, Vogt & Kabst
2 .Gordon

واقع سیاستگذاران با استفاده از شناسایی
محیطی ،اقدامات سیاسی را تحت تاثیر قرار می-
دهند و باعث میشوند آینده ،در دستان آنها
قرار گیرد نه اینکه آنها مغموم آینده شوند
(سیتسکی.)1320،0
پر واضح است که سازمانهای ورزشی هم از این
امر مستثنا نیستند ،با توجه به اینکه ورزش در
نگاه اول بیشتر به عنوان ابزاری برای ترویج صلح
و توسعه در راستای اهداف سازمان ملل متحد
با مضمون "ورزش برای شما خوب است" مورد
توجه قرار گرفته ،اما مدت طوالنی است که
مفهوم ترویج گفتمان '' توسعه '' و "ورزش برای
توسعه" به عنوان سیاستهای عمومی و ورزشی
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
اجتماعی محسوب میشود نمونه این امر کشور
بزریل میباشد که اصطالح'' توسعه از طریق
ورزش '' را در صدر سیاستهای عمومی و دولتی
خود قرار داده و از آن به عنوان ابزاری برای
تغییر استفاده میکند ،در این راستا نیز به خوبی
توانسته حق میزبانی دو رویداد بزرگ ورزشی
جام جهانی در سال  1321و المپیک  1322را
به دست بیاورد (آرینا 1و همکاران )1322،و از
این طریق بتواند از مزایای حاصل از برگزاری این
مسابقات در خانه خود استفاده کند

3. Sietske
4. Arianne C. Reis, Marcelo Carvalho
Vieira b, Fabiana Rodrigues de SousaMas
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(مارسل .)1321،2با این حال عدم اطمینانی که
ورزش قهرمانی به سمت آن پیش میرود،
اهمیت درك آینده را پر اهمیتتر میکند (ادیب
روشن .)220 :2021،استیریادو ،)1320( 1شری
و همکاران )1329( 0و بریونینگ 1و همکاران
( )1329بیان کردند ورزش قهرمانی در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میتواند
به ترویج فرهنگ سالمت و فعالیت بدنی ،افزایش
سرمایه اجتماعی ،افزایش ساخت و ساز،
مشارکت اجتماعی ،برابری جنسیتی ،آشتی و
صلح جهانی و در نتیجه به ایجاد توانمندی
کشورشان کمک کند .اما به نظر میرسد تحقق
همه اینها به شدت وابسته به زیرساختهای
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشورهاست که
موفقیتهای بینالمللی آنها را تحت تاثیر قرار
میدهد (باروس ،سوتیرادو و بوسچلر.)1329 ،9
پیر بوردیو منتقد مشهور علوم اجتماعی
( )1331-2203ورزش را میدانی برای رقابت بر
سر قدرت میداند و معتقد است حکومتها
سازمانهای ورزشی را به این دلیل به رسمیت
میشناسند که میتوانند از طریق آن به بسیج
تودهها و فتح آنان بپردازند و پتانسیل نهفته در
ورزش را عاملی میداند که احزاب سیاسی،
سندیکاها و سرمایهداران وارد این عرصه شوند
(ملکوتیان .)2022،مشتاقیان و همکارانش
( )2021ورزش را جنگ بین ملتها در زمان
صلح دانستهاند .گودرزی و همکارانش نیز در
کتاب "سیاست و ورزش" ورزشکاران را به
1. Marshall B. Jones
2. Sotiriadou
3. Sherry, Schulenkorf & Chalip
4. Bruening, Peachey, Evanovich, Fuller,
Silverstein & Chung.
5. Brouwers, Sotiriadou, De Bosscher
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سربازان این میدان تشیبه کردند که تالششان را
برای مسابقات ملی گذاشتهاند و در باشگاههای
خود تالش زیادی نمیکنند ( 2023صص -22
 . )21با توجه به مطالب گفته شده به نظر می-
رسد درك این مطلب میتواند راهی برای ورود
سیاستگذاران ورزشی به مطالعات آیندهپژوهی
باشد .تا بتوانند از طریق یک رشته مطالعات
نظاممند و بلند مدت تصمیمات نادرست را به
حداقل برسانند و اتفاقات قریب الوقوع را پیش
بینی کنند (راتکلیف و کروسزیک.)1322،2
سناریونویسی که یکی از مهمترین روشهای
آیندهپژوهی 0است؛ به طور دقیق به مطالعه
آینده میپردازد ،همچنین ابزاری است که
مدیران ،سیاستگذاران و ذینفعان را بر می-
انگیزاند تا بتوانند درباره مسأله به وجود آمده به
وسیله طراحی داستان فکر کرده و یک آینده را
جایگزین آینده دیگری نمایند و به این نحو بر
مسائل چیره شوند (راپر )1322،2و در نهایت
بتوانند در برابر عدم قطعیتهای گوناگون و
آیندههای کوتاهمدت و بلند مدت پیش روی آن-
ها واکنش مناسب نشان دهند (رایت و
همکاران.2)1231،
در آیندهپژوهی به طور عمده سه دسته آینده
مورد بررسی قرار میگیرد که در شکل  2نشان
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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شکل  2تقسیم بندی آینده

دسته اول ،آیندههای ممکن 2است و تمام
اتفاقاتی که میتواند در آینده رخ دهد را شامل
میشود ،دسته دوم آیندهای محتمل 1میباشد
که شامل طیفی از آینده هایی که برایند
روندهای کنونی هستند و احتمال دارد اتفاق
بیافد را شامل میشود .دسته سوم آیندههای
مطلوب 0است که بر اساس قضاوتها و ارزشها
شکل میگیرد .با توجه به تعاریف و توصیفاتی
که از برنامهریزی سناریویی ارائه گردید،
سناریوپردازی در طیف آیندههای موجه 1قرار
میگیرد ،آیندهای که بر اساس دانش کنونی ما
شکل میگیرد و بر اساس مدلهای ذهنی،
نظرات متفاوت ،ترجیحات مدیران و دانش
کنونی نسبت به آینده طرحریزی میگردد
(بل.)2021،
رضایان قیهباشی و کاظمی ) (2020در
مطالعهای به بررسی هشت کالن تصویر ارائه
1. Possible
2. Probable
3. Preferable-Desired
4. Plausible

شده برای آیندهی جهان شامل دنیای بدون مرز،
دنیای سراسر دموکراسی ،تضاد و جنگ تمدنها،
قرن چینی ،رشد جامعهی بینالملل ،ترقی و
پیشرفت بخشهای جنوبی جهان ،فاجعه زیست
محیطی آینده و در نهایت به سوی دموکراسی
جهان وطنی .نتایج پژوهش طاهریدمنه
( )2021با عنوان بررسی تصاویر آیندهی جامعه
ایرانی در ذهن جوانان تحصیلکرده ،نشان
میدهد که تصاویر آینده در بین مشارکت
کنندگان ،از هفت گزارهی اصلی تشکیل میشود.
نتایج پایانی پژوهش وی نشان داد که زمینههای
اصلی سازندهی تصاویر آینده هیچ کدام به سمت
یک آینده مرجح به پیش نمیروند و گزارهی
فهم آینده نیز معطوف به یک دیدگاه خارج از
دسترس دربارهی آینده است .ادیبروشن
( )2021در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به
ترسیم فضای سناریویی ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی در افق  2131پرداخت .او در این
تحقیق که توسط پنل خبرگان تدوین گردیده
بود ،با تکیه بر مدل - Splissبر گرفته از
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تحقیق بوسچلر و همکاران ( – )1332به بررسی
عوامل تاثیر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی
پرداخت در نهایت  1سناریو استخراج و
راهکارهایی برای هر کدام ارائه داده است.
هافمن )1321) 2با استفاده از روش تحلیل
الیهای علی به واکاوی آیندههای پیش روی
کشور چین میپردازد .در این مطالعه با تکیه بر
تصویرپردازی در فضای روابط بینالملل ،بر روی
دو تئوریِ "رشد صلح آمیز " و " خطر چین"
تمرکز شده و نشان میدهد که هر دو تئوری در
مسیر خود حامل مشکالتی هستند .هافمن
پیشنهاد میکند که برای بررسی دقیقتر
آیندهی چین به استفاده از ابزارهای پیچیدهتری
نیاز بوده و بدین منظور روش تحلیل الیهای علی
را به کار میگیرد .او با استفاده از روش تحلیل
الیهای علی هر دو تئوری را تجزیه و تحلیل
کرده و در هر چهار الیهی این روش ،عناصر
اصلی را استخراج میکند .سون (1320) 1در
مقالهای به بررسی آیندههای پیش روی کره
جنوبی میپردازد .او که دانش آموخته دانشگاه
هاوایی و از دانشجویان جیم دیتور است ،دورهی
مورد مطالعهی خود را به دو دورهی پیشامدرن و
مدرن تقسیم کرده و معتقد است که در دورهی
پیشامدرن تصاویر آینده عمدتاً متاثر از فرهنگ
کنفسیوسی و دوران طالیی چین باستان است.
در حالی که در دوران مدرن  9آینده ممکن و
شاخص ،برای کره جنوبی وجود دارد .این 9
تصویر عبارتاند از -2 :تبدیل شدن به یک
کشور پیشرفته و توسعه یافته - 1 ،مباحث
آخرالزمانی- 0 ،یکپارچگی و انسجام ملی- 1 ،
جامعهی پیشرفته اطالعاتی و  -9چشمانداز
1. Hoffman
2. Son

فمینیستی .مورگان )1329(0درمقالهای به
دیالکتیک بین تصاویر آینده و ایده پیشرفت
میپردازد .در این مقاله نظرات پوالك،1
مانهایم9و پوپر 2مورد مداقه قرار گرفته و ضمن
بیان تاریخچه و پیشینه این دو نظریه ،نقاط
ضعف آنها را برشمرده و در نهایت یک تصویر
جدید برای دوران جدید ارائه میدهد .این تصویر
توسعه پایدار جهانی نام گرفته است ،از نظر
مورگان این تصویر با شرایط و ویژگیهای دنیای
جدید همخوانی دارد.
الزم به ذکر است از آنجا که قدمت مطالعه در
حوزه آیندهپژوهی در ایران به برنامههای پنج
ساله کشور بازمیگردد ،سند چشمانداز توسعه
کشور در افق  2131دو دهه آینده را نشانه
گرفته است و اولین سند تفکر راهبردی و آینده-
پژوهی است که بر اساس آن محورهای توسعه
کشور در بخشهای مختلف تدوین و با انجام
تقسیم کار ،هر کدام از بخشهای کشور عهدهدار
مسئولیتهایی بر اساس قابلیتهای خود جهت
تحقق آینده مطلوب کشور گشتهاند .با توجه به
اینکه مطالعات آیندهپژوهی کامالً متفاوت از
گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای
گذشته نیست .در این پژوهش قصد بر این است
که با توجه به قابلیتهای اقتصادی ،اجتماعی و
ژئوپلیتیکی استان خراسان رضوی ،با شناخت
فضاهای مؤثر آینده ،بتوانیم باز تعریفی از فرایند
ورزشی قهرمانی استان خراسان رضوی داده و با
تکیه بر دیدگاه نوین برنامهریزی ،با استفاده از
رویکرد سناریونویسی و بهرهگیری از منطق
سناریوها ،متناسب با تحوالت آینده ،سناریوهای
3 . Morgan
4. Polak
5. manhaym
6. Popper
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توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی را
در ابعاد مختلف تدوین نمائیم و امیدواریم نتایج
این پژوهش بتواند در تعیین اولویتها و خط
مشی دست اندرکاران امر ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی و ارتقاء آن به نحو شایسته،
راهگشا باشد و افزایش بازدهی و اثربخشی
مدیریتهای ورزشی را فراهم آورد.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر نوع تحقیق ،ترکیبی از
روشهای اسنادی و پیمایشی است و از نظر
ماهیت بر اساس روشهای جدید علم
آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشافی است که به
صورت کیفی انجام شده است .در واقع این
پژوهش از ترکیب دو روش شناخته شده در
حوزه آیندهپژوهی به نام سناریوپردازی با الگوی
پیتر شوارتز 2و نیز از روش تحلیل ساختاری
استفاده نموده است .در حال حاضر روشهای
گوناگونی برای تدوین سناریو وجود دارد ،اما
میتوان ادعا کرد که رویکرد پیتر شوارتز در
اینباره ،عالوه بر داشتن نوعی جامعیت ،مشتمل
بر جوهره عام همه انواع سناریوپردازی بوده و
مقبولیتی عام یافته است ،در نتیجه بیشتر
تحقیقات سناریونویسی ،بر اساس آن منتشر
میشود ،از این رو ،به صورت اجمالی به این
روش در چارچوب موضوع ورزش قهرمانی اشاره
میکنیم .شوارتز در کتاب "هنر دورنگری"
معتقد است ،هدف از برنامهریزی بر پایه سناریو،
کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش
آنها نسبت به واقعیتهای پنداری و نزدیک
کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به
1. Schwartz

"واقعیتهای موجود" و یا "واقعیتهای در حال
ظهور است" .همچنین معتقد است ،نتیجه نهایی
برنامهریزی بر پایه سناریو ،ترسیم نقشه درست و
دقیق از آینده نیست ،بلکه هدف آن اصالح و
بهبود نظاممند تصمیمهای مربوط به آینده است.
بر این اساس گامهای پژوهش به این نحو بررسی
میگردد:
گام اول شناسایی موضوع
در افق بلند مدت جهان در حال رشد ،مشکالتی
از قبیل فقر ،نابرابری و نگرانی درباره آینده کامال
ملموس است .از طرفی تحقیقات اخیر در حوزه
توسعه ورزش قهرمانی نشان میدهد ،ورزش
کمک زیادی به توسعه یافتگی ملتها میکند.
لیکن جهت پر رنگ شدن مفهوم "ورزش برای
توسعه پایدار" نیاز به ایجاد چشمانداز دارد
(غالمی و همکاران .)1322،1از اینرو بررسی
سناریوهای توسعه ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی ضروری به نظر میرسد.
گام دوم :تعیین نیروهای پیشران در توسعه
ورزش قهرمانی استان
نیروهای پیشران ،نیروهایی هستند که قابلیت
تغییر در روندهای کالن محیطی را دارند .برای
استخراج نیروهای پیشران در توسعه ورزش
قهرمانی استان خراسان رضوی ابتدا با استفاده از
مرور ادبیات و پنل خبرگان پیشرانهای
تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استان ،احصا
گردید .در ادامه بمنظور ارزیابی روایی و پایایی،
پرسشنامهای توسط پیشرانهای مذکور طراحی
و در میان نخبگان ورزش قهرمانی استان توزیع
شده و در نهایت با استفاده از نرم افزارهای

2. Gholami, Rezaei, Zameri Mat
Saman,Sharif & Zakuan
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 Spssو  ، Lisrelتحلیلهای آماری و ارزیابی
روایی و پایایی انجام گردید.
پرسشنامه طراحی شده ،برگرفته از مدل بوسچلر
و همکاران )1332( 2بود در این راستا از نخبگان
ورزش قهرمانی استان رضوی درخواست شد
عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی
را شناسایی نموده و در صورتی که رکن یا ارکان
دیگری غیر از این موارد ،میشناختند معرفی
نمایند .این خبرگان شامل افرادی بودند که در
زمان تحقیق و یا قبل از آن در این حوزه مشغول
خدمت بوده و همچنین در زمینه توسعه ورزش
قهرمانی صاحب نظر و دارای تجربه بودهاند.

در نهایت با تائید آلفای کرونباخ  %22جهت
پایایی و تائید روایی صوری ،محتوایی و سازه،
پرسشنامه نهایی تنظیم و کار تدوین سناریوها
آغاز گردید.
مطابق جدول  .2جامعه آماری پژوهش به این
نحو میباشند.
گفتنی است در تحقیق حاضر با توجه به
ویژگیهای جامعه آماری ،شیوه نمونهگیری ،به
صورت هدفمند  01نفر در نظر گرفته شد که از
این تعداد در مجموع  91نفر در جریان تحقیق
همکاری الزم را مبذول داشتند .همچنین نرخ
برگشتی پرسشنامهها  %02میباشد که با توجه
به وجود مصاحبه در جریان تحقیق این کمبود
در اطالعات مرتفع گردید.

جدول  .1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری

نمونه پاسخگو

ورزشکاران قهرمان استان

12

21

روسای هیاتهای ورزشی استان

23

23

20

22

مربیان نخبه استان

20

23

اساتید تربیتبدنی استان

20

0

جمع کل

01

91

مدیران ارشد اداره کل ورزش و جوانان
استان

1. Bosscher, De Knop, van Bottenburg,
Shibli, Bingham
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جدول  1یافتههای توصیفی پژوهش را نشان
میدهد.

یافتههای پژوهش

جدول  .2وضعیت جمعیت شناختی نمونهها
سن

جنسیت

رده سنی (سال)

کمتر از 33
سال

درصد
جنسیت
درصد

1262
بانوان
 % 2درصد

بین 33 – 33
2069

بین 03-33
2269
اقایان
 %2361درصد

 03سال به باال
1262

میزان تحصیالت

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

درصد

 %2961درصد

 %0160درصد

 %0160درصد

 %2060درصد

سابقه

بدون سابقه

کمتر از  9سال

بین  9-23سال

بین  23-29سال

باالتر از  29سال

سابقه مدیریت

%1262

%1062

%2269

%060

%0362

سابقه ورزشی

%262

%060

%2069

%2069

%2069

سابقه مربیگری

%2961

%2269

%1062

%2269

%0269

تحصیالت

بر اساس جلسات پنل برگذار شده و پرسشنامه
های تکمیل شده در مجموع  13پیشران
تاثیرگذار در توسعه ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی شناسایی گردید که عبارتند از:
تامین هزینه های زندگی ورزشکار در
-2
دوران قهرمانی -1 ،مسیر شغلی ورزشکار و
حمایت بعد از بازنشستگی -0 ،خصوصی
سازی -1 ،شناسایی و پرورش استعداد-9 ،
امکانات آموزشی -2 ،فراهم کردن مربی و
توسعه مربی -0 ،تحقیقات علـمی و نوآوری،
 -2ایجاد پایگاههای اطالعاتی در مورد
امکانات ورزشی -2 ،وجود برنامههای منظم
مسابقات ورزشی در سطوح ابتدایی آموزش
و پرورش -23 ،تدریس درس تربیت بدنی
توسط معلمین متخصص امر ورزش-22 ،
رابطه دولت ،سازمان و ساختار ورزش
قهرمانی -21 ،یک رویکرد یکپارچه برای
توسعه سیاسی -20 ،رقـابتهای ملی و بین
المللی -21 ،مطلع بودن مربیان و

ورزشکاران هر رشته از سیاستهای ملی،
 -29حذف تحریمها و برقراری دیپلماتیک
در سطح جهانی -22 ،وجود برنامهریزی بلند
مدت -20 ،مشـارکت در ورزش-22 ،
روندهای جمعیتی -22 ،طرح آمایش
سرزمینی ورزشکاران -13 ،حمایت حامیان
مالی ،بیمه ورزشکاران.
گام سوم :تنظیم ماتریس تاثیرات متقابل و
ترسیم نمودار اثرگذاری و اثرپذیری
در این گام ،ماتریس تاثیرات متقابل با استفاده از
پیشرانهای شناسایی شده در گام قبل ،تنظیم
شده و در جلسات پنل خبرگان تکمیل میشود.
بر این اساس ماتریس تاثیرات متقابل در این
پژوهش ماتریس قطری شامل  13پیشران
تاثیرگذاری در ورزش قهرمانی استان خراسان
رضوی خواهد بود که در شکل ذیل به دلیل
محدودیت فضا ،بخشی از این ماتریس را
مالحظه خواهید نمود.
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جدول  .3ماتریس تاثیرات متقابل و ترسیم نمودار اثرگذاری و اثرپذیری
زندگی

تامین هزینه های

ورزشکار

مسیر شغلی

خصوصی سازی

استعداد

شناسایی و پرورش

امکانات آموزشی

فراهم کردن مربی

تحقیقات علـمی

اطالعاتی

ایجاد پایگاههای

مسابقات

برنامه¬های منظم

بدنی

تدریس درس تربیت

تامین هزینه های زندگی
مسیر شغلی ورزشکار
خصوصی سازی
شناسایی و پرورش استعداد
امکانات آموزشی
فراهم کردن مربی
تحقیقات علـمی
ایجاد پایگاههای اطالعاتی
برنامههای منظم مسابقات
تدریس درس تربیت بدنی

*
*

در این گام بهوسیله نظرات خبرگان مشخص
میشود که پیشران شماره یک چه تاثیری بر
پیشران شماره دو دارد .برای نشاندادن میزان
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از طیف زیر استفاده
میشود.
 -0 تاثیر بسیارزیاد در محدودسازی؛
 -1 تاثیر متوسط در محدودسازی؛
 -2 تاثیر اندك در محدودسازی؛
 3 بدون تاثیر.

*
*
*
*
*
*
*
*

 +1 تاثیر اندک در بهبود؛
 +2 تاثیر متوسط در بهبود؛
 +3 تاثیر بسیار زیاد در بهبود؛
خروجی نرم افزار ،جایگاه تمامی این پیشرانها
در سیستم را با استفاده از نمودار تاثیرگذاری-
تاثیرپذیری نشان میدهد .محور عمودی این
نمودار نشاندهنده میزان تاثیرگذاری پیشرانها
و محور افقی نشاندهنده میزان تاثیرپذیری
پیشرانها است (نمودار.)2
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نمودار  2تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها

گام چهارم :تعیین پیشرانهای کلیدی و ترسیم
چارچوب اولیه سناریو
ارزیابی عدمقطعیت در قلب سناریوپردازی قرار
دارد .عدمقطعیت مفهومی فراتر از وجود
اطالعات ناقص و مبهم درباره پیشرانها و ایفای
نقش توسط آنها در آینده دارد؛ در نتیجه هدف
اصلی این گام ،آشکارسازی عدمقطعیتهای
آینده است.
در این گام به طور سنتی میزان تاثیر و
عدمقطعیت هر یک از پیشرانها تعیین میشود.
بر این اساس میزان تاثیر عبارت است از مقدار
تاثیر هر پیشران در شکل بخشیدن به آینده
موضوع مورد نظر .عدمقطعیت نیز به میزانِ
پیشبینیناپذیری ،به بیثباتی و عدم اطمینان
هر یک از پیشرانها اشاره دارد .اگر نخبگان بر
سر نتیجه و پیامد محتمل پیشران در آینده به
توافق برسند ،آنگاه پیشران دارای عدمقطعیت
پایین است .اگر میان اعضای گروه درباره این

نتیجه ،عدمتوافق وجود داشته باشد ،آنگاه
پیشران دارای عدمقطعیت باالیی است؛ در نهایت
با انتخاب دو پیشران کلیدی که بیشترین
تاثیرگذاری و عدمقطعیت را دارند ،محور و
استخوانبندی سناریوها پی ریزی میشوند.
اما در این روش همانگونه که پیشتر گفته شد،
پیشرانهایی که اثرگذاری و اثرپذیری بسیار
باالیی دارند ،نقش مبهمی در سیستم بازی کرده
و جزو عدمقطعیتها و عوام عدماطمینان
محسوب میشوند .این بیثباتی و عدماطمینان
زمانی که پیشرانها در شمالشرقی نمودار
متمرکز باشند ،بیشتر خواهد بود .بنابراین
میتوان پیشرانهای کلیدی دارای شرایط برای
سناریوپردازی را از میان پیشرانهایی انتخاب
کرد که در نمودار تاثیرگذاری -تاثیرپذیری به
سمت شمالشرقی محور مختصات متمایل
هستند .کلیه پیشرانهایی که در نیمه باالی
نمودار قرار گرفتهاند اثرگذاری زیادی دارند.

فرشته ادیب روشن ،مهدی طالبپور ...
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بنابراین از پیشرانهای موجود در این منطقه
میتوان به منظور تشکیل زیربنای سناریوها
استفاده کرد .از سوی دیگر به منظور تعیین
عدمقطعیت در پیشرانها باید بهدنبال
پیشرانهایی باشیم که بهطور همزمان،
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری باالیی دارند .بر این
اساس ،از اشتراك دو وضعیت یاد شده ،میتوان
نتیجه گرفت که پیشرانهای موجود در ناحیه
شمالشرقی نمودار از یک سو دارای بیشترین

تاثیرگذاری بوده و از سوی دیگر بیشتر
عدمقطعیت را نیز دارا هستند .در نهایت با توجه
به نمودار تاثیرگذاری -تاثیرپذیری متغیرها
(نمودار  ،)2پیشرانهای کلیدی با تاثیرگذاری و
عدمقطعیت باال موارد شماره  22و  0هستند که
عباتند از "خصوصی سازی" و "حمایت حامیان
مالی" ،با انتخاب این پیشرانهای کلیدی
زیربنای تدوین سناریوها ایجاد میشود

حمایت حامیان مالی
شکل  .3عوامل کلیدی توسعه یافتگی ورزش قهرمانی

همانطور که در شکل سه آورده شده است در
طی افق  2131اگر حامیان مالی از ورزش
قهرمانی حمایت کنند صنعت ورزش کشور به
سوی درامدزایی خواهد رفت ،ولی اگر این
حمایت صورت نگیرد این صنعت همچنان
وابسته خواهد ماند .دومین عامل کلیدی،
خصوصی سازی میباشد ،اگر دولت صنعت
ورزش را به بخش خصوصی واگذار نماید ورزش
قهرمانی کشور باعث توسعه یافتگی کشور

میشود ولی اگر این خصوصیسازی همچنان
معلق بماند ورزش کشور به سمت مصرفگرایی
و متکی به دولت باقی میماند.
همچنین با توجه به شکل چهار بعد از شناسایی
دو عدم قطعیت کلیدی حمایت حامیان مالی و
خصوصیسازی ماتریس  1*1و متناسب با آن،
چهار سناریوی پیش روی ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی رسم میگردد .با توجه به اینکه
نامگذاری صحیح بهتر میتواند بین عالم واقع و
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فضای ترسیم شده پیوند زده و در نهایت تجسم
کلیت سناریوها را فراموشناشدنی میکند؛ دقت
در نامگذاری سناریوها ،اهمیت زیادی دارد
(طاهری دمنه .)2021 ،بر این اساس ناحیه اول
که در آن درامدزایی و توسعه یافتگی قابل
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مشاهده میباشد ،دوی سرعت؛ ناحیه دوم پرش
ارتفاع؛ ناحیه سوم که در آن مصرف گرایی و اتکا
به دولت دیده میشود ،چاله آب و در نهایت،
ناحیه چهارم دوی امداد نامگذاری میگردد.

شکل  .0ماتریس  1*1توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی

گام پنجم :تدوین سناریوهای نهایی
زمانی که مهمترین نیروهای پیشران و منطق-
هایی که سناریوها را از هم متمایز میکنند
مشخص شدند ،پربار کردن چارچوب سناریوها با
رجوع به عوامل کلیدی و روندهای شناسایی
شده در گامهای دوم و سوم ،میتواند قابل احصا
باشد .لیکن قبل از نگارش داستان هر یک از
سناریوها ،الزم است تحقیقات بیشتری در مورد
منطق سناریوها صورت گیرد و هدف از این
اقدام ،تسهیم بار کاری و برانگیختن فضای
تحقیقِ بیشتر در هر مجموعه از متغیرهای یک
سناریو است.

با این حال صرفنظر از تعداد سناریوها ،تمامی
سناریوها باید معیارهای زیر را رعایت کنند.
 .2باورپذیر باشند؛ یعنی در چارچوب مرزهایی
که بهطور منطقی انتظار وقوع آنها میرود،
رخ دهند؛
 .1از نظر ساختاری متفاوت باشند؛ یعنی تنها
گونهها و نسخههای متفاوت یک محور و پایه
نباشند؛
 .0مفید باشند؛ یعنی به تصمیم اصلی پروژه
ارتباط داشته و برای شناسایی گزینههای
راهبردی مفید باشند؛
 .1خرد متعارف را به چالش بکشد .یعنی
خواننده را تشویق به تفکر درباره احتماالت
مختلف کند؛ و

فرشته ادیب روشن ،مهدی طالبپور ...
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 .9سازگاری داخلی داشته باشند؛ به شکلی که
میان عناصر سناریو رابطه منطقی وجود
داشته باشد (شوارتز.)2023 ،
همانگونه که قبالً ذکر شد بر اساس دو
پیشران کلیدیِ انتخاب شده در ورزش
قهرمانی کشور ،چهار سناریوی کلی تولید
خواهد شد که با در نظر گرفتن سایر
پیشرانها ،به شرح ذیل هستند:
سناریوی اول؛ دوی سرعت
(توسعهیافتگی) :همراهی بخش دولتی
و خصوصی و افق 2131ورزش
قهرمانی :بر اساس تحلیل تاثیرات
متقابل ،این سناریو یکی از سازگارترین
سناریوهای پیشنهادی است به شکلی
که رویکرد همکاری توسط اخذ
سیاست خصوصیسازی مورد استفاده
قرار گرفته و اقتصاد کشور به واسطه
حضور پر رنگ بخش خصوصی در
شرایط پویا است .در این سناریو به نظر
میرسد شایستهساالری مدیران یکی از
مهمترین ارزش های حاکم است.
سناریوی دوم؛ پرش ارتفاع
(درآمدزایی) :کنارهگیری بخش دولتی
و ایجاد شورش در فضای ورزشی :در
این سناریو نیز که از سازگاری باالیی
برخوردار است ،رویکرد همکاری در
بخش خصوصی وجود دارد اما بخش
دولتی سیاستهای حمایتی کمی دارد.
در این فضا نبود شایستهساالری
مدیران به چشم میخورد .که در
نهایت منجر به مصرفگرا شدن
تیمهای ورزشی میشود.

سناریوی سوم؛ چاله آب (مخالفت
بخش خصوصی و شورش در ورزش
قهرمانی) :در این سناریو بخش دولتی
و خصوصی در مقابل هم قرار گرفتهاند.
در این وضعیت ،رویکرد تعارض در
سیاستگذاریهای دولتی نسبت به
بخش خصوصی حاکم بوده و بخش
خصوصی هم به سمت رکود حرکت
میکند.
سناریوی چهارم؛ دوی امداد (سیاست-
گذاریهای صحیح بخش دولتی نسبت
به جذب حامیان مالی و برقراری صلح):
در این سناریو سیاستگذاران دولتی به
وسیله شایسته ساالری فضای ورزش
کشور را به سمت صلح و توسعه پیش
میبرند.

بحث و نتیجهگیری
سناریوی دوی سرعت

در این سناریو فضای ورزش قهرمانی کشور به
سرعت در مسیری کامال مشخص و با برنامه-
ریزی قبلی در حال تاختن است .از نشانههای
رخ دادن این سناریو میتواند حضور پر رنگ
حامیان مالی باشد .حمایت مالی از ورزش را،
حمایت از یک رویداد در ازای دسترسی به
پتانسیل تجاری مرتبط با آن فعالیت تعریف
کردهاند .این حمایتهای گسترده اغلب نشان از
حس میهنپرستانه و غرور ملی دارد که باعث
میشود شرکتها سرمایههای عظیم چندین
بیلیون دالری را در این عرصه به میان بگذارند
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(پتروویسیا و همکاران .)1329،2در این سناریو
سرمایهگذاری حامیان در ورزش باعث توسعه و
رونق کشورشان در عرصه ساخت و ساز ،تولید،
اشتغال و  ...میشود (آرینا و همکاران .)1322،از
طرف دیگر باعث میشود که خود شرکتهای
سرمایهگذار نیز با بهرهگیری از فرصتهای
جدید سرمایههای هنگفتی را به دست آورند،
نمونه این امر ظهور چین در المپیک سال
 1332به عنوان یک ابرقدرت تجاری جهانی
بود ،در این شرایط چین توانست بازارهای
تولیدی بسیاری از سراسر جهان را به سمت
خود جذب کند و از این طریق سرمایههای
بیشماری را در کشور خود بلوکه کند
(ویرفی .)1331،1پیشنهاد میشود در این
سناریو :اداره ورزش و جوانان استان همواره با
رصد عوامل محیطی نسبت به وقوع هر یک از
سناریوها هشیار باشد؛ با وجود حضور در این
مدینه فاضله ،به با بررسی و ارزیابی هر یک از
استراتژیهای خود در صورت وقوع هر یک از
سناریوها ،شناخت جامعی از آینده به دست
آورده و در صورت لزوم استراتژیهای جدیدی را
تدوین نماید.
سناریوی پرش ارتفاع

در این سناریو فضای رعبانگیزی قابل ترسیم
است .فضایی که ورزش کشور از درآمدزایی به
سمت مصرفگرایی در حرکت است .این فضا
مبین خیز برداشتن و پرش در ارتفاعی است که
با اینکه عبور از آن قابل تصور میباشد ،لیکن
میزان خطای حرکت آنقدر باالست که هر لحظه
ممکن است فرودی نا موفق صورت گیرد .و این
1. Petrovici, Shan, Gorton & Ford
2. Verity
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به دلیل محدود شدن حامیان و شرکتهای
تجاری توسط سیاستهایی است که دولت در
پیش گرفته است و ناتوانی مدیران ورزشی برای
حمایت از حامیان را برای حضور در
رویدادهاست (پیمانفر ،حمیدی و الهی.)2022،
در سناریوی پرش ارتفاع ،پیشبینی آینده
پیشروی ورزش قهرمانی استان ،آیندهی رو به
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
یا ناخواسته وارد حوزه ورزش قهرمانی میشود و
با سیاستهای بودجهای ورزش استان را به
سمت مصرفگرایی راهنمایی میکند (شعبانی و
همکاران .)2021،این درحالی است که بسیاری
از کشورهای جهان بیشتر بودجه ورزشی خود را
صرف بخش آموزشی و همگانی میکنند و با
وضع سیاستهای منطقی به جذب حامیان و
بخش خصوصی در راه توسعه ورزش قهرمانی
همت میگمارند .این مطلب گویای آن است که
کشورهای توسعه یافته از ورزش به عنوان ابزاری
برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده میکنند.
چرا که یک دلیل اصلی در رقابتهای فراملی و
قرار گرفتن بر سکوهای برتر جهانی ،عاملی جز
قرار گرفتن در باالترین سطح سرمایهداری
نمیتواند داشته باشد (لورسن 0و همکاران،
 .)1329در این سناریو قرار دادن موانع سنگین
در مسیر خصوصیسازی و دولتی بودن ورزش
باعث پرهزینه شدن صنعت ورزش و در نتیجه
به درامدزا نبودن آن میانجامد .این مطلب با
توسعه یافتگی کشور از طریق ورزش منافات
واضحی دارد (علی دوست و همکاران.)2021 ،

3. Bundgaard, Cuskelly

فرشته ادیب روشن ،مهدی طالبپور ...
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بیشک در ادامه حضور در این فضا ،حتی اگر
پرشی هم صورت گیرد ،به دلیل ضعف حاکم بر
آن در چاله آب سقوط خواهد کرد .پیشنهاد
می شود در این سناریو :اداره ورزش و جوانان تا
حدود زیادی حامیان را متوجه چگونگی هزینه
کردن سرمایههای دریافتی بنماید و حتی از آن-
ها در این زمینه مشورت بخواهد.
سناریوی چاله آب
این سناریو سیر حرکت سناریوی قبلی است .در
شرایطی که دولت با سیاستگذاریهای سنگین
خود به مصرفگرایی و وابستگی ورزش قهرمانی
دامن میزند .در فضای این سناریو دونده در
حالی پا را بر لبه چاله آب میکوبد که قوانین
دست و پا گیر سیاستمداران و حامیان ،مانع از
حرکت درست آن میشوند و در واقع آنچه در
فضای این سناریو دیده میشود نزاع بین
سیاستمداران و حامیان است .این در حالی
است که پتروسی و همکاران در تحقیقی بیان
کردند که روند حضور بخش خصوصی و حامیان
در رقابتهای بینالمللی قبل از سالهای 1332
تا  1321بیشتر محدود به شمال آمریکا و اروپا
میشد .اما بعد از سال  1332تا 1321
کشورهای آسیایی از جمله روسیه و چین سیل
عظیم این حمایت را در جهان به خود اختصاص
دادند ( ، )1329این مطلب بیانگر این است که
در حالی که چاله آب در ورزش قهرمانی ایران،
فضایی خفقانی ایجاد کرده است سایر دولتها
دریافتهاند که از طریق سرمایهگذاری در ورزش
به میتوان به توسعه یافتگی قطعی دست یافت.
امیری و همکاران عنوان کردند ،عواملی از قبیل
هزینه باالی ساخت و ساز ،ناکافی بودن
تسهیالت دولتی ،عدم تمایل مردم در صرف

هزینه برای ورزش ،عدم تبلیغ و نبود فرهنگ
سازی مناسب صدا و سیما و چندین عامل دیگر
سبب میشود ،بخش خصوصی تمایلی به
سرمایهگذاری در این بخش نداشته باشد
( .)2021این در حالی است که دولتها باید
متوجه باشند که بخش خصوصی قادر است
بازوانی قدرتمند برای آنها باشد ،بازوانی که
باعث افزایش کارایی و موفقیت تیمهای ورزشی
میشوند .نمونه آن حمایتهای شایستهای است
که بخش خصوصی از دو تنیس باز مشهور
جهان رافائل نادال و داود فرر به عمل آورده
است .و با این حمایتها توانسته است بردی
دوسویه ایجاد نماید .از جمله کشورهایی که این
قبیل سیاستهای تشویقی و حمایتی را نسبت
به بخش خصوصی در اولویت سیاستهای
ورزشی خود قرار دادهاند ،کشورهای ایاالت
متحده ،فرانسه و ایتا لیا میباشند (براورس و
همکاران .)1329،2با قرار دادن چنین سیاست-
هایی چاله آب عمقش را به مرور از دست داده و
این سیاستها باعث میشوند ورزشکار توانایی
حرکت به موقع و سریع همانند سایر رقبایش را
به دست آورد .و آرام آرام توان حرکت صحیح به
دست آورد ،بیشک این آغاز دوباره با امدادگری
و یاری هر دوبخش خصوصی و دولتی نیازمند
خواهد بود .پیشنهاد میشود در این سناریو:
شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص،
اساتید و صاحبنظران ،بمنظور بررسی آینده-
های پیش روی ورزش قهرمانی ایجاد شود؛
افرادی با توانایی باال جذب وزارت ورزش شوند
که بتوانند با ارتباطات مطلوب نسبت به جذب
سرمایههای داخلی و خارجی اقدام کنند؛ با

1. Brouwers, Sotiriadou & Bosscher
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ایجاد مجموعههایی در قالب شرکت ،بخشی از
امور جذب رسپاسرینگ خود را به آنها واگذار
کند؛ در شرایطی که حامیان اعتماد چندانی
جهت حضور ندارند ،سهمیههای المپیک بیشتر
در بین رشتههای مدال آور هزینه شود و از هر
گونه ریسک در این زمینه بپرهیزد.
سناریوی دوی امداد
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ادامه دهد ،میتواند به زودی شاهد حضور
فزرندان ،جوانان ،بزرگساالنی پر شور و اجتماعی
شود که با داشتن دیدی آیندهنگارانه به حمایت
از اقتصاد کشور خود برمیآیند .همانگونه که در
دهه گذشته داشتن این نگاه دموکراتیک تاثیر
باالیی در توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته
داشتهاست .در این باره میتوان کشور برزیل را
نام برد که با فرهنگ سازی کسب مدال طال به
عنوان یک روحیه ملی از یک طرف و از طرف
دیگر به وسیله تصمیمگیریهای اقتصادی
صحیح؛ شرکتها و سازمانهای خصوصی
بسیاری را به سرمایهگذاری در کشور خود
واداشتهاند .در این سناریو کشور برزیل توانسته
است از طریق سیاستگذاریهای درست به
توسعه دست یابد ( رایس و همکاران.)1322،1
پیشنهاد میشود در این سناریو :بخش خصوصی
و دولت به سمت ایجاد جو اعتماد دوسویه
حرکت کنند؛ فرهنگ سازی توسعه کشور از
طریق ورزش قهرمانی توسط حضور پررنگ
رسانه ها؛ توجه بیشتر بر نحوه عملکرد واحدهای
استانی و ایجاد فضای رقابتی بین مدیران در
خصوص جذب سرمایه و نظام جامع خصوصی-
سازی.

این سناریو فضای مریضگونهای است که البته
رو به سوی بهبود دارد .در این سناریو دولت با
حمایت از بخش خصوصی تعرفهها و مالیاتها را
پایین آورده و با سیاستگذاریهای درست ،به
سمت اجرای صحیح سیاست های خصوصی
سازی پیش میرود ،با وجود این سیاستهای
تشویقی دوندههای امدادگر با تالش بسیار از هم
حمایت میکنند تا سرعت رقابت افزایش پیدا
کند .رسانهها نیز با حضور پررنگ در این فضا،
حمایتهای دولت از بخش خصوصی را پررنگ
کرده و بیشتر به نمایش میگذارند و این امر
باعث میشود ،این رقابتها بیشتر مورد استقبال
خانوادهها قرار گیرد و فضای ورزش کشور به
سمت جوانی و شادابی در حرکت قرار میگیرد.
و شرکت کنندگان در این رقابت ها افزایش می
یابند .با توجه به اینکه یکی از دالیل پر اهیمت
شمردن ورزش قهرمانی توسط دولتها در این
سناریو ،بحرانهای اقتصادی حاکم بر کشورها
میباشد؛ انتظار میرود از طریق رقابتهای
ورزشی اقتصاد با دوامتری به دست بیاورند
(بنگارد ایورسن و کاسکلی .)1329،2در این فضا
بخش خصوصی بسیار محتاطانه حرکت میکند
تا توانایی اعتماد به سیاستگذاران را کسب کند.
اگر دولت بتواند این سیاستگذاری را همچنان

ارائه توصیههای راهبردی
همانگونه که قبال مطرح شد ،سناریونویسی یکی
از روشهای مطرح در آیندهپژوهی میباشد ،که
با افقهای بلندمدت و آیندههای بدیل سرو کار
دارد .پر واضح است که توجه به آیندههای
جایگزین میتواند یاریرسان خوبی برای
سازمانها در برابر عدم قطعیتها باشد .با توجه
به فرآیند پژوهش در زمینه آیندهپژوهی،

1. Bundgaard & Cuskelly

2. Reis, Vieira & Sousa-Mast
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به مدیران ورزشی استان خراسان رضوی
پیشنهاد میشود نسبت به ایجاد تعادل بین
زمان و منابع آن دقت فراوانی داشته باشند .اگر
اداره ورزش و جوانان استان خواهان دستیابی
به آینده مطلوب خود در افقی  23ساله است
شایسته است برای جهت دادن به باالترین سطح
امورِ خود ،بازه زمانی و نیروی انسانی متناسب با
خود را در نظر داشته باشد.
در این نوشتار با بهرهگیری از این روش به
تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان
خراسان رضوی پرداخته شد .خروجی دانشی
این روش ،به مدیران کمک میکند که برای هر
حالت بدیل ،2طرح عملیاتی هوشمندانهتری را
تدوین و اجرا کنند .چرا که یک جامعه زمانی
دچار اضمحالل و نابودی میگردد که مدیریت
آن توانایی مدیریت نداشته باشد .آلفرد مارشال
نقش مدیران را در توسعه و پیشرفت مورد توجه
قرار داده و معتقد است :اگر سرمایههای جهان و
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
شکوفاتر خواهد شد (رحمانی،2002 ،ص .)12به
نظر میرسد این امر در ایران به دلیل تغییرات
گسترده مدیریتها و مهمتر از آن تغییرات
برنامهها با تغییر مدیریتها تاثیر شگرفی در
مسائل توسعه و برنامهریزی داشته باشد .از آنجا
که برخورداری از دانش پیشرفته در افق 2131
یکی از اهداف اصلی سند چشمانداز جمهوری
اسالمی ایران است .در این پژوهش سعی بر آن
بود محققین با گامی هر چند کوچک در حوزه
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
آیندهپژوهی و داشتن نگاه بلند مدت را یادآوری
کنند.
چرا که با توجه به نقش اجتماعی ورزش در
برقراری ارتباطات بینالمللی (باندرینگ 1و
همکاران )1329،و همراهی آن با مفاهیمی از
قبیل توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،انسجام
فرهنگی ،شیوه زندگی سالم ،آموزش ،برابری
جنسیتی و عاملی برای ترویج صلح در جهان،
میتواند یاریرسان بسیار خوبی برای سیاست-
مداران باشد .این یافته با یافته گابر 0و همکاران
( )1322و نتایج پژوهش "سازمان مدیریت
ورزشی استرالیا و نیوزلند )1329("1همخوان
است .همچنین به نظر میرسد افزایش رقابت
میان کشورها در عرصههای گوناگون منطقهای و
بینالمللی و درك کشورها نسبت به ضرورت
توسعه و پیشرفت همه جانبه ،تالشهای آینده-
پژوهانه را بیش از هر زمان دیگری برای کشورها
ضروری ساخته است .این ضرورت از آنجا
سرچشمه میگیرد که بهرهبرداری درست از این
تحوالت شتابان ،نیازمند شناخت محیط آینده و
طراحی سیاستهای به هنگام و متناسب ،بر
اساس بینش و درك درست تهدیدها و فرصت-
های آینده خواهد بود .چرا که آیندهنگاری
فرایندی است که از راه برقراری ارتباط،
هماهنگی و هماندیشی بین سازمانها و
نهادهای جامعه ،به سیاستگذاران و سیاست-
مداران کمک میکند تا برنامههایی مناسبتر
طراحی کنند .در پایان الزم به ذکر است
2 Bruening
3 Gaber
4 Sport Management Association of
Australia and New Zealand Managing.
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سناریوهای تبیین شده در این مطالعه میتواند
به عنوان زیربنای استراتژیک در تقویت
سناریونویسی و تقویت سناریوهای دیگر در
سالهای آینده به کار گرفته شود و برای برنامه-
ریزان استراتژیک ورزش کشور ،فدراسیونها و
هیاتهای ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی
دانشگاههای کشور مفید باشد.
در پایان از حمایت های معنوی و بیدریغ اداره
کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی که
در راستای انجام هرچه بهتر این تحقیق یاری
مان نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.
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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
Keywords: Scenarios, elite sports, Future study, world peace, Structural Analysis.
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