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  اصفهان مدیریت هواداران باشگاه سپاهان راهبرديمضامین تدوین 

 3حسین اکبري یزديدکتر ، 2علیرضا الهیدکتر ، 1دکتر سعید تابش

  چکیده:

براي یک دوره  مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهانتدوین هدف از انجام این پژوهش  و هدف: مقدمه

  . می باشد1398لغایت  1394زمانی پنج ساله از سال 

 استراتژیستها، کارشناسان، مدیران از نفر100نمونه آماري شامل می باشد.  (کمی و کیفی) تحقیق حاضر از نوع ترکیبی روش شناسی:

. براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز در بخش کمی که به صورت هدفمند انتخاب شدند بودند حوزه هواداري باشگاه سپاهان هايرلید و

آلفاي به دست آمده  از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن را متخصصان تائید نموده و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد.

ی از ماتریس ارزیابی موقعیت و یفبراي تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز در بخش ک محاسبه شد. 87/0براي پایایی پرسشنامه برابر

   .استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقراي منطقی استفاده شد ریزي استراتژیک کمیماتریس برنامهو  اقدام استراتژیک

که هدف اولیه این  هدف بلند مدت پنج حوزه هواداري باشگاه سپاهانیافته هاي پژوهش نشان داد که  نتیجه گیري: یافته ها و

استراتژي  پنجها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد.  هاي صنعتی، در صدر باشگاهسپاهان نسبت به رقباي باشگاهباشگاه از منظر هواداري 

مندان، هواداران که استراتژي اولویت دار آن تأکید بر ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به عالقهگردید  حوزه هوادراي باشکاه اتخاذکالن 

بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و  بخش هواداري باشگاه. ضمن اینکه موقعیت استراتژي هاي در مناطق جغرافیایی استراتژیک بود

راهبردي ترسیم  مضامینر نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و اقدام استراتژیک در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. د

  اصفهان را دارد.حوزه هواداري باشگاه سپاهان شده قابلیت اجراي راهبرد 

  

 فوتبال، مدیریت، هواداران ،باشگاه سپاهان، برنامه راهبردي: کلیدي ه هايواژ

 
 

 

   

 

   tabeshsaeid@yahoo.com                                                                               ، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران گروه مدیریت ورزشی، استادیار. 1

  ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی. استادیار گروه مدیریت ورزشی، 2

  ایرانتهران،، دانشگاه خوارزمی ،استادیار گروه مدیریت ورزشی. 3



230   1395مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و چهارم/ پاییز و زمستان نامۀ پژوهش 

  مقدمه

هاي آن براي نیل به رسالت و منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشبرنامه ریزي راهبردي فرآیند تجهیز 

ها اهداف بلندمدت با توجه به امکانات و محدودیت هاي درونی و بیرونی هر سازمان می باشد. در این فرایند، قوت

به با توجه  ضمن اینکهشوند ها و تهدیدهاي بیرونی سازمان شناسایی میفرصت همچنینهاي داخلی و ضعف

هاي گردد و براي دستیابی به این اهداف، از بین گزینهمأموریت سازمان، اهداف بلندمدت براي آن تدوین می

استفاده از برنامه ریزي استراتژیک در آنچه مسلم است . )1(شودهایی میاستراتژیک اقدام به انتخاب استراتژي

هاي باشگاه، توسعه اصول و آرمان ها، رشد مسئولیتهاي ورزشی، منجر به انجام اثر بخش تر و کارآمدتر سازمان

  ).2گردد (هاي ملی و بین المللی میاصولی تر ورزش قهرمانی و همگانی و همچنین کسب جایگاه بهتر در عرصه

هاي کند تا موقعیت رقابتی خود را بهتر بفهمد و از اولویتکمک می ي ورزشیبرنامه استراتژیک به سازمانها     

هایی که یک ن، تماشاگران، سایر اعضاء و وضعیت مالی خود آگاهی یابد. این برنامه چشم انداز و گامورزشکارا

اي با چنین اندیشه ، لذا می توان اذعان نمود)3کند(سازمان نیاز دارد تا به اهداف خود دست پیدا کند را تعیین می

انداز شفاف، به دنبال حضوري موفق در عرصه هاي سازمان هاي مزبور عالوه بر داشتن برنامه راهبردي و چشم 

ملی و بین المللی نیز هستند و امیدوارند با اجراي این راهبردها به اهداف تعیین شده، با حداقل انرژي و منابع 

تر و کارآمدتر  هاي ورزشی منجر به انجام اثر بخشاستفاده از برنامه ریزي استراتژیک در سازمان دست یابند.

قهرمانی و همچنین کسب جایگاه بهتر در  ،ها، توسعه اصول و آرمان، رشد اصولی تر ورزش حرفه اي مسئولیت

، سازمانی است که در آن ورزشکاران یک یا چند رشته 1باشگاه ورزشی گردد.هاي ملی و بین المللی میعرصه

این  ، از)4مالی حضور دارند(هاي اي در ازاي دریافت پول یا پاداشورزشی جهت انجام یک فعالیت ورزشی حرفه

هاي ورزشی رو می توان باشگاه هاي ورزشی را نیز به عنوان سازمانهاي ورزشی متصور نمود. ضمن اینکه سازمان

هاي متعددي از هاي غیر ورزشی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار دارند و با چالشهمانند سازمان

قاضا براي کارکنان و داوطلبان مواجه اند. بر این اساس براي مقابله با این ها، افزایش تجمله افزایش هزینه

هاي ورزشی به استفاده از مدیریت و تغییرات باید به فکر چاره باشند. در این فرآیند، بسیاري از ساز مان

 ریزي استراتژیک روي آورده اند.برنامه

هاي دنیاست. عالقه مندي به پیگیري و تماشاي کشورامروزه فوتبال رایجترین رشته ورزشی در اکثر      

فرهنگی باشد که  و ه سیاسی، اقتصادي، اجتماعیعرود هیچ واقاي است که گمان نمیهاي فوتبال به اندازهمسابقه

بر اساس تحقیق هاي صورت گرفته . )5(تاب جریان وقوع آن را دنبال کندخواهد با این شباي با این وسعت جامعه

ي را نسبت به وفادار خود مورد عالقه هزینه براي تیمباصرف  تمایل دارند 2هواداران هاي توسعه یافتهدر کشور

ریزي، سازماندهی، رهبري و کنترل را تمام اعمال مربوطه به برنامه 3مدیریت هواداران. )6(تیم مذکور نشان دهند

) اذعان 2001(4همیل و همکاراندر این راستا ).7(را در بر می گیردکه در امر مربوط به هواداران و تماشاچیان 

کنند نباید به تماشاگران و هواداران صنعت ورزش صرفاً به عنوان مشتري نگاه کرد. مشتري ممکن است از می

یک فروشگاه خاصی مایحتاج خود را تهیه کند ولی نسبت به آن مغازه تعلق خاطر و یا وابستگی عاطفی نداشته 

 

1. Sports Club or Sport Club 

2. Fans 

3. Fans Management 

4. Hamil, et al. 
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اي به آن دارند و در مدت طوالنی به عنوان مشتري اران اصلی یک باشگاه تعصب ویژهباشد. در حالی که هواد

به دلیل بافت عمیق فرهنگی  عنوان نمودند )2010( و ترك فر تجاري). از سوي دیگر 8مانند(باشگاه باقی می

اشاگران در هاي سنی مختلف نقش مهمی در جذب تمجامعه عواملی همچون خانواده و روابط دوستانه در گروه

نان به مسابقات است. همچنین، عامل غرور اجتماعی که آایران دارد که نیاز به برنامه ریزي جامع براي جذب 

نقش بسیار کم رنگی در جذب تماشاگران در کشور دارد به دلیل اهمیت در حضور افراد در مسابقات ورزشی باید 

مطرح کردند اجتماعی شدن عامل مهمی براي حضور  )2013). ضمن اینکه میرزایی و همکاران (9(تقویت گردد

آید هاي ورزشی این فرصت پیش میدر مسابقات فوتبال است زیرا از نظرگردشگران ورزشی با حضور در رویداد

کننده هواداري از بینی ترین پیشقوي ضمن اینکه بر اساس یافته ها ،)10که با افراد جدیدي مالقات کنند(

لذا می )، 11(رهایی از استرس است که پس از آن، انگیزه هاي زیبایی و پیوند با گروه قرار دارندفوتبال، انگیزه 

توان اذعان نمود مدیریت حوزه هوادراي یک پدیده چند وجهی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادي قلمداد 

  گردد.می

) بیان کردند که بین میزان 2011دي (علیدوست و احمدر رابطه با مدیریت و برنامه ریزي حوزه هواداري      

، )12دسترسی به خدمات، امنیت و طراحی و جذابیت فضاي ورزشگاه با رضایتمندي تماشاگران رابطه وجود دارد(

در این راستا از نظر تجاري و همکاران  لذا باید به بخشهاي ذکر شده در برنامه هاي راهبردي توجه ویژه اي نمود.

ز جمله جذابیت مسابقه، عوامل اقتصادي، عوامل رقابتی، عوامل دموگرافیک، عوامل ) عوامل مختلفی ا2008(

هاي ورزشی، شناسایی و هویت هواداري بر ، ادراك جامعه از ارزش یک ورزش خاص، دلبستگیسخت افزاري

ت ورزشی ) در ارتباط با اهمیت تسهیال2012( 1). آتاناسوپولو و همکاران13روي میزان تماشاگران تاثیر دارند(

اشاره بر این دارد که طراحی تسهیالت، کارکنان، نگهداري تسهیالت و دسترسی سریع و آسان از مهمترین دالیل 

) نیز عنوان می دارد که افزایش انگیزش اجتماعی هواداران، تعهد 2013( 2کرالگ).14وفاداري هواداران می باشد(

مشتري هوادار لیگ ملی فوتبال، وفاداري نگرشی هواداران را افزایش تعهد  دهد ومشتري هوادار را افزایش می

زان اطالعاتی که تماشاچیان از طریق تلویزیون کسب می کنند و نیز ایجاد ضمن اینکه می ،)15دهد (افزایش می

جاذبه در نمایش مسابقات فوتبال از طریق تلویزیون در جذب آنها به سوي تیمهاي فوتبال و ایجاد وفاداري در 

از  یرخ) ب2011در برنامه استراتژیک (3در راستاي تدوین برنامه هواداري باشگاه کارولینا ).16(ا مؤثر استآنه

چنین مولفه هایی بر  شتریبگرفت و قرار  ییمورد شناسا ی باشگاهورزش و ی، فرهنگی، اجتماعيهاي اقتصادمولفه

هاي باالي اشتباهات و افزایش خطاها، هزینهامروزه به دلیل ریسک رو به  .)17(تاکید شددر جذب تماشاگران 

ها تمایل شدیدي به استفاده از الگوهاي برنامه ریزي استراتژیک دارند تا وضعیت نامساعد اقتصادي، سازمان

. عواملی مانند دوستان و روابط بتوانند موقعیت رقابتی سازمان را در محیط متالطم و در معرض تغییر حفظ کنند

ط با مسابقه، برگزاري منظم مسابقات، پرهیز از بتبلیغات مرت به جوان بودن جامعه، اجتماع گرایی،دوستانه با توجه 

اه اندازي سرویس هاي حمل و نقل مجانی، تخفیف بلیط، ایجاد جایگاه هاي خاص در استادیوم براي ر خشونت،

دعوت از خانواده ها براي بازدید از خانواده ها، برگزاري مسابقات همراه با جوایز در بین نیمه هاي مسابقات، 

تور هاي ورزشی، ارائه  باشگاه، استفاده از رسانه تلویزیون، همکاري باشگاه با مدارس ابتدایی و دبیرستان،

 

1.Athanasopoilou et al 

2.Cralg 

3.Carolina Golf Club 
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سخنرانی در مدارس، همه بیانگر این مطلب است که چرا باید در زمینه هواداران برنامه راهبردي داشته باشیم 

 ).20و  19، 18(

نجا که کاهش قدرت خرید افراد جامعه که از مشکالتی چون پایین بودن درآمد سرانه ملی و باال بودن نرخ از آ     

گیرد، به طور مستقیم بر رفتار خرید هواداران تاثیر منفی خواهد داشت. مشکالت اقتصادي، نه تنها تورم نشات می

هاي فوتبال مانند اجناس با آرم باشگاه، اشگاهتقاضا براي تماشاي مسابقات، بلکه تقاضاي خرید سایر محصوالت ب

عامل  ،عامل اقتصادي، عامل جذابیتپرداخت حق عضویت و امکان خرید سهام باشگاه را نیز کاهش خواهد داد. 

هاي مناسب، جذب، حفظ و توسعه فقدان مدیریت و رویه برنامه ریزي با تمایل به حضور تماشاچیان ارتباط دارد.

لذا وجود  اي فوتبال ایران شناسایی شده است،ع شناسایی شده توسعه صنعت باشگاه داري حرفههواداران از موان

. در ارتباط باکاربردهاي تدوین برنامه )21(گرددبرنامه راهبردي براي هواداران منجر به حل چنین مشکالتی می

مشکالت درون سازمانی مانند مبهم توان به توان برنامه استراتژیک براي حل راهبردي هواداران براي باشگاه می

ها و نیاز به تعریف روشن ها، نبود وحدت الزم بین فعالیتها و مسئولیتبودن اهداف، تعریف ضعیف نقش

 يخود را در موارد يهاییواقع توانا در کیاتژبرنامه استر نیتدو با یورزش ها اشاره کرد. از این رو باشگاهاولویت

 يبا شرکا يهمکار و یمال انیشرکت کنندگان، جذب حام تعداد و تیعضو شیافزا، یهمچون بهبود وجهه عموم

  د.دهارتقا می یمال

ورزشی فوالد مبارکه سپاهان پر افتخارترین تیم فوتبال تاریخ لیگ برتر ایران فرهنگی باشگاه تیم فوتبال      

فاقد برنامه  ،نموده استهاي اخیر کسب هایی که این باشگاه در سال. این در حالیست که با وجود موفقیتاست

هواداران ناشی از دور بودن ورزشگاه فوالدشهر به  کاهش حضوربا مشکل باشد و هواداران میمدیریت راهبردي 

اصفهان وآماده نبودن ورزشگاه نقش جهان، هزینه تردد باال تماشاچیان، جوان بودن اکثر هواداران و گرانی بلیت، 

د بودن فیزیکی ورزشگاه و مشکالت فصلی آن، شرایط فرهنگی و اخالقی و عدم تمایل همچنین غیر استاندار

از این جهت است که تدوین برنامه راهبردي و اجراي آن باشد. والدین جهت آمدن فرزندان به ورزشگاه روبرو می

متخصصان علم  با توجه به آنچه عنوان شد. رودباشگاه ورزشی یک ضرورت اساسی به شمار می هواداران براي

مدیریت ابزارهاي خاصی را به سازمان ها پیشنهاد نموده اند تا با بکار گیري و استفاده از آنها بتوانند راهبرد 

سازمانی خود را تدوین، اجرا و ارزیابی کنند. یکی از مدلهاي تدوین برنامه راهبردي براي سازمانهاي مختلف مدل 

این مدل پس از تدوین چشم انداز، ماموریت و بیانیه ماموریت، ارزشهاي برنامه ریزي استراتژیک دیوید است. در 

استراتژي  1ها و تهدیدها ها، فرصت ها، ضعف محوري با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود با توجه به ماتریس قوت

 2داخلییت عهاي مربوطه استخراج، سپس استراتژي هاي همراستا تجمیع شده و با استفاده از ماتریس ارزیابی موق

وضعیت محیط داخلی و خارجی سازمان مربوطه تجزیه و تحلیل می شود. سپس با استفاده از ماتریس  3و خارجی

یت استراتژي هاي سازمان مربوطه ترسیم شده و بعد از آن با توجه به عموق4ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

ي تشخیص استراتژي با مطلوبیت باالتر است. تکنیکی تحلیلی براکه  5ریزي استراتژیک کمیماتریس برنامه

در این راستا، محقق استراتژي هاي استخراج شده جهت حرکت به سمت وضعیت مطلوب اولویت بندي می شوند. 
 

1. strengths, weakness, opportunities, threats  

2 .Internal Factors Evaluation 

3 . External Factors Evaluation 

4. Strategic Position & Action Evaluation Matrix 

5 . Quantitative Strategic Planning Matrix 
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، به در آن سعی دارد با بکارگیري فرآیند برنامه ریزي استراتژیک و استفاده از الگوها و روشهاي علمی متداول

بپردازد و به این سئواالت پاسخ دهد: تیم فوتبال باشگاه سپاهان ستراتژیک براي هواداران طراحی و تدوین برنامه ا

 هاي مرتبط با برنامهاز لحاظ شاخصمبارکه سپاهان باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد  هواداران وضعیت موجود

چگونه ؟ و اینکه متصور شد هواداري باشگاه هزبراي حومی توان مطلوبی  استراتژیک چگونه است؟ چه موقعیت

هاي بهره مندي از  بنابراین با استناد به موارد ذکر شده و با توجه به موفقیت ؟فتبه این موقعیت دست یا توانمی

برنامه راهبردي و تدوین نقشه راهبردي حوزه هاي مختلف پژوهش حاضر قصد دارد با تدوین مضامین راهبردي 

با این امید که حوزه هواداري باشگاه سپاهان بتواند دغدغه هاي مدیران و مسئولین این باشگاه را برطرف نمایند. 

و در  بهره وري بیشتر و ارتقاي جایگاه ملی و بین المللی باشگاهنتایج حاصل از انجام این پژوهش بتواند به 

 کمک نماید.  مجموع به رشد و توسعه باشگاه

 
 روش شناسی

انجام شد. به منظور دستیابی به منظرهاي ترکیبی (کمی و کیفی) تحقیق حاضر با توجه به ماهیت آن به دو شکل 

استراتژیک هواداري باشگاه سپاهان اصفهان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن را متخصصان 

نفر اعضاي مدیران عالی، میانی و عملیاتی به  100تائید کردند. جامعه و نمونه آماري پژوهش حاضر شامل حدود 

سپاهان می باشند. براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه  اضافه کارشناسان باشگاه

گرایش مدیریت و  نفر از اساتید تربیت بدنی در شد، به دهمقدماتی تهیه  ابتدا پرسشنامهمحقق ساخته استفاده شد. 

-تا در مورد روایی صوري و محتوایی نظرات خویش را ریزي در ورزش ارائه شد و از آنها درخواست گردید برنامه

استفاده گردید. آلفاي  2و آزمون آلفاي کرونباخ 1آزماییاز روش طریق باز اظهار نمایند. براي تأیید پایایی پرسشنامه

روش هاي آماري؛ تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و محاسبه شد.  87/0به دست آمده برابر

و جلسات بارش مغزي براي تدوین چشم انداز و بیانیه نجام شد. در بخش کیفی نیز از مصاحبه استنباطی ا

الزم به ذکر است براي ماموریت پس از تحلیل وضعیت موجود سازمان در دو محیط داخلی و خارجی استفاده شد. 

مسئولین مرتیط و نخبگان  بررسی وضعیت موجود از مطالعات کتابخانه اي، بررسی مدارك، منابع و نیز مصاحبه با

آگاه ار موضوع پژوهش استفاده گردید. اطالعات جمع آوري شده در بخش کیفی براي تجزیه و تحلیل داده ها از 

ماتریسهاي ذیل شامل: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس تحلیل تحلیل 

و ماتریس سوات استفاده می گردد. ضمن اینکه با بهره گیري از  4، ماتریس داخلی و خارجی3پروفایل رقابتی

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک موقیت استراتژي هاي سازمان مربوطه ترسیم شده و تحلیل شد. در 

بخش کیفی نیز براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش استقراي منطقی به منظور مفهوم سازي استفاده شد. فرایند 

حلیل داده ها شامل: اجرا و ویرایش مصاحبه ها، کد گذاري نظرات، طبقه بندي نظرات در گروه هاي مفهومی ت

یکسان، تفسیر مفاهیم برآمده از تحقیق، ترکیب مفاهیم و نتیجه گیري بود. همچنین به منظور تعیین روابط علی 

ري شده از مصاحبه ها استفاده شد. در نقشه راهبردي از نظرات متخصصان و تحلیل علمی داده هاي جمع آو

 

1 .Test-retest 

2 .Cronbach Alpha 

3 . Competitive Profile Matrix 

4 . Internal External Matrix 
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بسته نرم افزار آماري علوم  22ضمن اینکه اطالعات جمع آوري شده پس از استخراج و دسته بندي از نسخه 

  استفاده گردید.  1اجتماعی

  یافته ها

رشته فلسفه وجودي هواداران حمایت مادي و معنوي از کلیه فرایندها و فعالیت هاي باشگاه در کلیه  ماموریت:

پس از اینکه فاکتورهاي در اختیار و خارج از اختیار در حوزه هواداري  هاي ورزشی بخصوصی فوتبال می باشد.

باشگاه در کمیته راهبردي تنظیم و تصویب گردید، در اختیار کارشناسان و نخبگان حوزه هواداري قرار گرفت و 

مودند. پس از آن با تحلیل صورت گرفته به صورت کمی افراد نمونه آماري تحلیل خود را نسبت به گویه ها ارائه ن

ن بودند قوت و گویه هایی یگاي محیط درونی که باالتر از میانو همچنین استفاده از قضاوتهاي شهودي گویه ه

  در قالب قوت ها و ضعف ها آورده شده است. 1که کمتر از میانگین بودند ضعف تلقی شد که در جدول شماره 

  حوزه هواداري باشگاه سپاهانهاي ضعف و  ها قوت) 1جدول (

 ها ضعف ها قوت

تغذیه براي هواداران در  اسکان و ،ذهاب وخدمات مناسب ایاب  - 1

 هنگام مسابقات خارج از خانه

ذهاب براي  ایاب و خدمات مناسب جهت بدست آوردن بلیط و - 2

 هواداران در هنگام مسابقات داخل

 آموزش مناسب کارکنان در تعامل  و رفتار با هواداران  - 3

مالقات آسان هواداران با بازیکنان و مدیران(بخصوص در جشن ها و  - 4

 مراسم)

 وجود گروه هاي فرهنگی و اجتماعی در هنگام برگزاري مسابقات - 5

 وجود مربیان و بازیکنان مطرح در تیم فوتبال - 6

 ي باشگاهنماد وسرودهاي انتخاب شده برا ،جذابیت رنگ - 7

با صداقت باشگاه در ارتباط با  مدیریت سیستماتیک با ثبات  و - 8

 هواداران 

موثر بودن سابقه تاریخی و موفقیت هاي گذشته سپاهان(در جذب  - 9

 هوادار)

فرهنگی و  ،موثربودن باشگاه در نقش آفرینی در مسائل اجتماعی -10

  سیاسی

از طرف باشگاه در مناسب بودن امکانات رفاهی نا - 1

 میزبانی هنگام

نداشتن برنامه استراتژیک در حوزه بازاریابی مربوط  - 2

 به هواداري

انتقادات در  نبود فرآیند سیستماتیک پیشنهادات و - 3

 حوزه هواداري در باشگاه

 نامناسب بودن برنامه هاي رسانه اي در باشگاه - 4

نامناسب بودن فروشگاه هاي زنجیره اي برگرفته از  - 5

 نمادهاي باشگاه برند و

بودن خدمات رفاهی باغ فردوس به نامناسب  - 6

 هواداران

 نامناسب بودن در اطالع رسانی به هواداران  - 7

رسانه اي شدن قرار دادهاي میلیاردي با  انعقاد و - 8

 بازیکنان

در  حوزه هواداري باشگاه سپاهانپس از تحلیل محیط درونی در حوزه هاي ماموریتی  )1(با توجه به نتایج جدول 

  ضعف در نظر گرفته شد. 8قوت و  10مجموع 

به صورت کمی و همچنین استفاده از قضاوتهاي شهودي گویه هاي محیط  صورت گرفته بر اساس تحلیل هاي

در جدول  ،باالتر از میانیگن بودند فرصت و گویه هایی که کمتر از میانگین بودند تهدید تلقی شدکه بیرونی 

 در قالب فرصت ها و تهدید ها آورده شده است.  2شماره 

   

 

1 . SPSS/22   
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  حوزه هواداري باشگاه سپاهانهاي  تهدیدها و  ) فرصت2جدول (

 تهدیدها فرصت ها

 هزینه مناسب بلیط مسابقات -1

مناسب بودن ساعات برگزاري  -2

 مسابقات

اري مسابقات در دو روز برگز -3

 آخر هفته

قابلیت برگزاري مسابقات در  -4

 ورزشگاه فوالد شهر در شب

پخش مستقیم مسابقات  -5

سپاهان از شبکه هاي مختلف صدا 

 وسیما

رفتار مناسب پرسنل ورزشگاه  -6

 فوالد شهر با هواداران

وجود تعداد زیاد پرسنل  -7

(کارکنان و کارگران وخانواده 

 ها)فوالد مبارکه سپاهان

ادبیات غنی زبان فارسی و دین  -8

  مدار بودن جامعه

  اقتصادي در جامعه در افزایش هزینه هاي هوادارانتورم  -1

نامناسب بودن امکانات وتسهیالت ورزشگاه فوالد شهر در مقایسه با  -2

 ،پارکینگ ،ایمنی ،ورزشگاههاي شاخص بین المللی (اماکن بهداشتی

 کیوسک هاي خدمات رسانی به هواداران وخدمات معلولین هوادار)

 هواداران سپاهانبعد مسافت ورزشگاه فوالد شهر براي  -3

 برگزاري مسابقات در ایام کاري هفته -4

توجیه نبودن عوامل تلویزیون در گرفتن نماي بسته (کلوز آپ) از  -5

 تماشاگران

نحوه برخورد نامناسب ضابطین نیروي انتظامی مستقر در ورزشگاهها  -6

 با هواداران

 تبلیغات  واقدامات تیم هاي  رقیب بر کاهش هواداري -7

قی خود جوش برخی از تماشاگران وهواداران در شعار هاي غیر اخال -8

  ورزشگاه

حوزه هواداري پس از تجزیه و تحلیل در محیط بیرونی  )2(با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره      

تهدید  8فرصت و  8در نهایت ، سیاسی امل اقتصادي، فرهنگی، اجتماعیو با در نظر گرفتن عو باشگاه سپاهان

  ترسیم گردید. باشگاهبراي این 

این روابط به صورت از آنجا که در ترسیم روابط علی بین سنجه هاي در نقشه راه استراتژیک می بایست      

، لذا چشم انداز حوزه هواداري باشگاه سپاهان به پنج هدف کالن تفسیر شده که متوالی با هم ارتباط داشته باشند

  .گزارش شده است 2شرح آن در جدول شماره 

 حوزه هواداري باشگاه سپاهان) اهداف کالن 3( جدول

  هاي صنعتی، در صدر باشگاهها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد. سپاهان نسبت به رقباي باشگاه  1

  هاي کشور در صدر قرار گیرد. سپاهان از منظر تنوع خدمات نسبت به کل باشگاه  2

  سپاهان از منظر کیفیت خدمات نسبت به کل باشگاههاي کشور در صدر قرار گیرد.   3

  افزایش یابد. آگاهی برند سپاهان در بین هواداران از لحاظ جغرافیایی ملی و بین المللی  4

  باشگاه بوجود آید. پایداري در بین هواداراندارا بودن حداکثر   5

در قالب پنج هدف کالن می باشد. این پنج  حوزه هواداري باشگاه سپاهانتفسیر چشم انداز )3(نتایج جدول      

هاي صنعتی، در صدر باشگاهها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد. سپاهان سپاهان نسبت به رقباي باشگاههدف که 
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نسبت به  هاي کشور در صدر قرار گیرد. سپاهان از منظر کیفیت خدماتاز منظر تنوع خدمات نسبت به کل باشگاه

کل باشگاههاي کشور در صدر قرار گیرد. افزایش آگاهی برند سپاهان در بین هواداران از لحاظ جغرافیایی ملی و 

است به این معنا است که در پایان برش  1398بین المللی، دارا بودن حداکثر پایداري در بین هواداران در سال 

قق شدن این اهداف چشم انداز در نظر گرفته شده نیز زمانی پنج سال برنامه راهبردي مذکور در صورت مح

  محقق خواهد شد.

نتیجه یافته هاي ماتریس داخلی ، خارجی استراتژیک جهت تعیین موقعیت وضع موجود باتوجه به موقعیت      

 امتیازجمع  و2,82وزن عوامل ارزیابی داخلی  جمع امتیازعوامل خارجی وداخلی می باشد.  وزن در قرارگرفتن امتیاز

در محورهاي ماتریس  . نتیجه برآیند تالقی دو نمره کهبدست آمد 2,49وزن عوامل ارزیابی خارجی که عدد

  عواملی داخلی و خارجی قرار می گیرند.

  
  حوزه هواداري باشگاه سپاهان) IE(1) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی1شکل (

  

 ،) وضعیت موجود حوزه هواداري با توجه به تحلیلی که از نقاط قوت، ضعف1شکل ( بر اساس تحلیل     

بدست آمد وضعیت آن در موقعیت توسعه خدمات می باشد، به این معنی که  حوزه هواداريها و تهدیدهاي فرصت

تهاي خود می بایست نوع و نفوذ خدمات ورزشی خود در محیط داخلی و پیرامونی منطبق با ماموریباشگاه این 

  توسعه دهد.

یرامون این باشگاه و فرصت هاي پ حوزه هواداري باشگاه سپاهان) نقاط قوت 2ا توجه به نتایج شکل (ب     

ي هاي تهاجمی بدست آمد به این معنی که اغلب استراتزي هایی ژموقعیت استراتژي هاي آن در موقعیت استرات

حوزه هواداري ) بدست می آید در قالب استراتژي هاي تهاجمی خواهد بود که SWOTکه از تحلیل ماتریس (

با توجه به قوت هاي خود به فرصتهاي پیرامونی حمله می کند تا فرصتها را در اختیار اهداف خود  باشگاه سپاهان
 

1 . Internal and external matrix 
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از دیگر رقبا پیشی قاط قوت خود را تقویت نماید تا هاي پیرامون استفاده می کند تا نقرار دهد یا اینکه از فرصت

  بگیرد. 

  
  حوزه هواداري باشگاه سپاهان) space) ماتریس ارزیابی موقعیت استراتژي ها (2شکل (

 
 ) QSPM(حوزه هواداري باشگاه سپاهان ) اولویت بندي استراتژي هاي 4( جدول

 استراتژي عنوان نمره اولویت

مندان، هواداران در مناطق جغرافیایی عالقهتأکید بر ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به  47/2 اول

  استراتژیک

هاي فرهنگی، تأکید بر تعمیق بخشی محبوبیت اجتماعی با حضور حداکثري در عرصه 44/2 دوم

  اجتماعی، سیاسی

شعارها و سرودهاي فرهنگی اجتماعی اعضاء ، نمادها ها در ترویجفیت رسانهاستفاده از ظر 41/2  سوم

  هوادارانباشگاه در بین 

  تعامل حداکثري باشگاه با عوامل نیروي انتظامی در راستاي تأسی و آموزش پلیس ورزش 39/2 چهارم

تأکید بر آموزشهاي کاربردي منطبق بر ارزشهاي ایرانی اسالمی و استفاده از افراد آموزش  35/2 پنجم

  دیده

 پنجماز استراتژي اول تا استراتژي  هواداريحوزه اولویت بندي استراتژي هاي  )4(با توجه به نتایج جدول 

با توجه به اتخاذ استراتژي هاي ذکر شده می  باشگاهمشخص شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مدیران 

را نشانه رفته و شرایط را جهت محقق شده چشم انداز در نظر گرفته شده  حوزه هواداريتوانند اهداف کالن 

  فراهم آورند.
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  یجه گیريبحث و نت

). 1محور عدم اجراي راهبردهاي تدوین شده است( هاي راهبردهاي بزرگ سازمانیکی از دغدغهاز آنجا که 

ة ها به حوزي برطرف کردن این دغدغهبرنامه ریزي راهبردي را برامدیریت به ویژه مدیریت راهبردي،  دانشمندان

را از حالت ذهنی تدوین شده  گیري از آن بتوانند راهبردهايبهرهها با ها معرفی کردند تا سازمانمدیریتی سازمان

براي به تصویر کشیدن مراحل و فرایند اجراي راهبردهاي سازمانی نقشۀ راهبردي را ، لذا به عینی تبدیل کنند

ت و مشاهده روابط عل ها با بهره مندي از آنها عالوه برابداع کردند تا مدیران، ذي نفعان و کارکنان سازمان

منظرها و اهداف تعیین شده مسیر دست یابی به راهبرد سازمانی را مشاهده کنند و در صورت انحراف معلولی بین 

  از مسیر منتهی به چشم انداز و راهبردها، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

را تدوین نمود و سپس اید مضامین و منظرهاي استراتژیک با توجه به اینکه براي تدوین نقشۀ راهبردي ابتدا ب     

چشم انداز حوزه هواداري باشگاه سپاهان تحت هاي ن رو بر اساس یافتهچشم انداز و اهداف را در نظر گرفت، از ای

بر اساس این چشم انداز » مد نظر قرار گرفت 1398سپاهان باشگاهی پیشرو از منظر هواداري در سال «عنوان 

گونه تفسیر نمود که باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان بر اساس  توان بیانیه چشم انداز مذکور را اینمی

هاي طراحی شده از طرف فدراسیون  فوتبال و سازمان لیگ برتر کشور در رشته فوتبال از منظر کیفیت و شاخص

  تنوع خدمات در صدر باشگاههاي ایرانی قرار گیرد. 

اه سپاهان در محتواي مأموریتی قابل بررسی و یکی در حوزه هواداري در باشگ راهبرديمضامین بسیار مهم      

حمایت مادي وریت حوزه هواداري باشگاه سپاهان ها اشاره گردید مأمباشد. همانگونه که در بخش یافتهتفسیر می

هاي ورزش بخصوص فوتبال در نظر هاي باشگاه در تمامی رشتهو معنوي هواداران از کلیه فرایندها و فعالیت

ساس آن هواداران بر آن هستند در سایه توجه ویژه به ارزشهاي ایرانی اسالمی و با توجه به گرفته شد که بر ا

جایگاه واالي اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی به عنوان هوادار سپاهان با همدلی، رعایت 

  ورزشی سپاهان باشند. باشگاه فرهنگی همراهادب و صداقت نسبت به باشگاه متعهد بوده و در همه امور 

صداقت، ادب، «هاي ایرانی اسالمی در حوزه هواداري، ارزشهاي محوريدر راستاي پاسداشت و رعایت ارزش     

حائز اهمیت در  به عنوان ارزشهاي مورد وثوق جامعه هواداري باشگاه مد نظر قرار گرفت. نکته» همدلی و تعهد

اشگاه سپاهان این است که با بررسی در حوزه هواداري فوتبال انتخاب ارزشهاي محوري حوزه هواداري در ب

بازیکنان و کارکنان  ی و تعهد و صداقت بین هواداران ، مدیران، هاي اجتماعی، ادب در بین هواداران، همدلارزش

د هاي یارسد ترویج و تعمیق ارزششوند، که به نظر میباشگاه به عنوان ارکان مهم موفقیت باشگاه محسوب می

هاي محوري حوزه هواداري هاي یاد شده به عنوان ارزشلذا ارزش ،مورد توجه قرار نگرفته استخیلی شده 

  تواند به عنوان الگویی براي سایر باشگاهها قرار گیرد. باشگاه سپاهان می

نوان آنچه مسلم است حاکمیت قانون گرایی، اخالق مداري و حفظ و پاسداشت کرامت انسانی افراد به ع     

، لذا بر اساس بایست به آن توجه ویژه نمودهاي اصلی در حوزه هواداري میبایدهایی است که به عنوان خط مشی

 به عنوان خط» حاکمیت قانون گرایی، اخالق مداري و کرامت انسانی«پژوهش سه کلید واژه دستاوردهاي این 

  نظر گرفته شد.هاي کالن برنامه استراتژیک حوزه هواداري باشگاه در مشی

توان اسـتنباط نمـود   ) می4/2) و تحلیل نمره عوامل خارجی(8/2به صورت کلی از تحلیل نمره عوامل داخلی (     

که براي رسیدن به وضعیت مطلوب باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان بیشتر باید اتکاي خود را بر محیط داخل و در 
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تورها بخصوص در قالب تهدیدها بواسطه  محیط حقوقی و قـانونی  اختیار قرار دهد چرا که بسیاري از عوامل و فاک

به نظر می رسد با توجـه بـه ماهیـت     خارج از کنترل و دستکاري مدیران حوزه هواداري باشگاه سپاهان می باشد.

فرایند ها و فعالیت هایی که در حوزه ورزش صورت می پذیرد به عنوان یک پدیده فرهنگی، اجتماعی چند وجهی 

ی که به عنوان خدمات متنوع و با کیفیت در حوزه هواداري در نظر گرفته می شود می بایسـت متناسـب بـا    خدمات

نیاز هواداران و امکانات باشگاه بوده تا تناسب بین استراتژي ها و اهداف برقرار گردد. نتایج این بخش از پـژوهش  

داخلی و خارجی اداره کـل ورزش و جوانـان    ) که موقعیت برآیند ماتریس1393با دستاوردهاي نظري و همکاران (

  استان اصفهان را در وضعیت حفظ و پیشرفت خدمات در نظر گرفتند همسو می باشد.

لذا بر ، راهبردي ابتدا الزم است منظرها و اهداف سازمان تعین گردد مضامینبراي تدوین با توجه به اینکه      

با توجه به چشم انداز در  حوزه هواداريیافته هاي تحقیق نشان داد که اهداف کالن  3اساس نتایج جدول شماره 

  نظر گرفته شده شامل پنج هدف می شد که عبارت اند از : 

 هاي صنعتی، در صدر باشگاهها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد.سپاهان نسبت به رقباي باشگاه -1

 هاي کشور در صدر قرار گیرد.باشگاهسپاهان از منظر تنوع خدمات نسبت به کل  -2

 سپاهان از منظر کیفیت خدمات نسبت به کل باشگاههاي کشور در صدر قرار گیرد. -3

  آگاهی برند سپاهان در بین هواداران از لحاظ جغرافیایی ملی و بین المللی افزایش یابد. -4

  حداکثر پایداري در بین هواداران باشگاه بوجود آید. -5

در قالب منظرهاي تدوین شده  حوزه هواداريدر واقع این اهداف این امکان را فراهم می سازد که راهبردهاي      

، سنجه ها، اهداف کمی، اهداف سالیانه و اقدامات ادامه اهداف بلند مدت و راهبردي به درستی تفسیر شوند و در

  مهیا شود. اجرایی طراحی گردد تا زمینه اجراي صحیح راهبردهاي تدوین شده

الزم به ذکر است ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک از برآیند توان مالی، توان خدمات یا صنعت،      

آید و نهایتاً بر اساس وضعیت موجود اتخاذ استراتژیهاي الزم از منظر هاي رقابتی بدست میثبات محیطی و مزیت

ارانه، استراتژیهاي رقابتی و استراتژیهاي تدافعی را مورد تحلیل هاي محافظه کاستراتژیهاي تهاجمی، استراتژي

نماید. استراتژیهاي باشگاه سپاهان در حوزه هواداري در قرار داده و رویکرد استراتژیهاي سازمان را مشخص می

هاي  تگردد حاکی از این است که قواي که از این برآیند حاصل مینتیجه .باشدمنطقه استراتژیهاي تهاجمی می

هاي بسیار مهمی در محیط داخل و محیط خارج از منظر هواداري براي باشگاه سپاهان بسیار شاخص و فرصت

هاي شاخص گیري از قوتهاي حداکثري را با بهرهباشد که با اتخاذ استراتژیهاي تهاجمی جذب فرصتمهیا می

  بایست در دستور کار قرار داد. می

گردد لذا اي محسوب میهاي حرفهي جزء بخشهاي بسیار پیچیده در مدیریت باشگاهاز آنجا که حوزه هوادار     

ده نشان دهنده هاي اولویت دار بدست آماستراتژيها بسنده گردید. هاي استراتژيتدر این بخش فقط به اولوی

منتهی سایر بخشها در دیگر  ،باشداجتماعی هواداران و بخشهاي آموزشی میاهمیت حوزه فرهنگی و 

در ها گاه را به اتخاذ آن استراتژيهاي پیشنهادي ارائه گردید است که مدیران حوزه هواداري باشاستراتژي

ها به این اقتضاعات زمانی و مکانی وا خواهد داشت. در پایان شایان ذکر است با بررسی پنج اولویت استراتژي

و دو استراتژي مربوط به  SOاستراتژي مذکور سه استراتژي مربوط به استراتژي نکته باید اذعان نمود از بین پنج 

هاي بسیار شاخص و حائز اهمیتی در درون باشگاه از منظر باشد که نشان دهنده وجود قوتمی STهاي استراتژي
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استفاده حداکثري از ها در راستاي هواداري بوده و استراتژیها و مدیران باشگاه را به تقویت بیش از پیش این قوت

  سازد.ها و کنترل تهدیدهاي پیرامونی رهنمود میفرصت

توان اذعان نمود وجود رابطه علت و معلولی در نقشه استراتژیک حوزه هواداري عالوه بر ایجاد رابطه علت می     

بـردي حـوزه   ومعلولی بین منظرهاي مختلف، روابط علت و معلولی بین اهداف گوناگون منـاظر مختلـف سـند راه   

هواداري باشگاه سپاهان حاکی از تصویر مناسبی از دستیابی باشگاه به راهبردهاي اتخاذ شده است. با نگاه اجمالی 

عملیـات مختلـف   توجه به تعامالت اجتمـاعی و خاسـتگاه جغرافیـایی،    هاي انسانی دانش منابع انسانی، به سرمایه

رسـد در  ب سـپاهان در حـوزه ورزشـی کشـور بـه نظـر مـی       کسب درآمدهاي دولتی و غیر دولتی و جایگاه مناسـ 

)  1393جـابري و همکـاران(  نتایج این پژوهش بـا نتـایج    سازي راهبردهاي سازمانی موفق عمل خواهد کرد. پیاده

تعـامالت  مورد عالقۀ خود محسوب شده است، ضمن اینکه  اساسی ترین عامل در همذات پنداري هواداران با تیم

از  این رو باشگاه سپاهان در حوزه هواداري با بهره مندي از ایـن   بود.همسو ، جغرافیایی است اجتماعی و خاستگاه

  تواند در تحقق چشم انداز در نظر گرفته شده به خوبی عمل نماید.ها میقابلیت

از آنجا که محیط داخلی باشگاه سپاهان نسبت به محیط خارجی درحوزه  هواداري از برتري نسبی برخودار      

باشد و بیشتر راهبردهاي استخراج شده از ماتریس تعیین راهبردها رویکرد راهبردهاي تهاجمی و رقابتی می

بی توانایی مقابله با تهدیدهاي محیط هاي ذکر شده به خورسد باشگاه سپاهان با قابلیتباشد لذا به نظر میمی

  ها را خواهد داشت. پیرامونی و استفاده حداکثري از فرصت

  
  ) نقشه راه حوزه هواداري سپاهان3شکل (

       

به طور کلی تدوین منظرها وحوزه هواداري باشگاه سپاهان زمینه مناسبی براي اجرایی شدن سند استراتژیک 

کند و نقشه راهبردي به دست آمده نیز از طریق اهداف بلند مدت و روابط علت و حوزه هواداري را فراهم می

و اتخاذ چنین رویکردي در اجراي راهبردها آورد. از این رمعلولی براي مدیران و کارکنان تصویر روشنی بوجود می

انداز به اهداف کالن، اهداف راهبردي، اهداف کمی، اهداف سالیانه و اقدامات اجرایی هر سال در با تصویر چشم

رسد.  در نهایت تهیه نقشه راهبردي حوزه هواداري حوزه امور زیر بنایی و حوزه فرهنگی کم نظیر به نظر می

هاي ها با سنجههاي  بلند مدت و اجراي آنها و نیز کنترل همزمان اجراي برنامههیه برنامهباشگاه سپاهان با ت
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هاي سخت افزاري، نرم افزاري و انسان افزاري خواهد بود. از کنترلی، هادي و تابع تفکرات نوین حوزه زیر ساخت

اري به آن نیاز داشت یکی از هاي طوالنی باشگاه سپاهان در حوزه هوادسوي دیگر چنین رویکردي که از مدت

مهمترین ارکان باشگاه که همان حوزه استراتژیک هواداري را به جایگاه مناسبی در ساختار باشگاه و پیرو آن 

ارتقاء جایگاه سپاهان در بین سایر باشگاههاي کشور به عنوان یکی از مهمترین الگوهاي موفق حوزه باشگاهداري 

بهره وري بیشتر و ارتقاي جایگاه  اب بتوان ،حوزه هواداريراي برنامه استراتژیک با اجامید است سوق خواهد داد. 

  را فراهم آورد. رشد و توسعه باشگاهدر مجموع  ملی و بین المللی باشگاه
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