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Abstract 
Today, due to the rapid environmental changes and their resultant uncertainties, the need 

for planning and future studies are required to encounter the potential future changes. This 

is particularly important when it comes to physical education (PE) and sports, especially 

at an early age because the changes occurring in today's life and mechanization of 

activities have led to loss of mobility and various diseases. Therefore, the aim of this study 

was to identify the uncertainties of PE and student sport in the 2025 horizon. In this 

applied, descriptive and qualitative study, the structural analysis method was used to 

identify the uncertainties of PE and student sport, and the calculations were performed 

using the MicMac software. Snowball sampling was applied to identify the experts. 
Consequently, library studies and in-depth interviews with experts (18) were used to 

identify 20 factors influencing the PE and student sport in seven managerial, political, 

economic, social, technological, environmental and legal dimensions. A pairwise 

comparison questionnaire was then applied and completed through some experts' views. 

Further, the relationships between the factors were described by constructing a matrix and 

drawing a graph of the direct and indirect effects. Finally, the groups of factors were 

identified, and the uncertainties were extracted, which included "statesmen's attitudes 

toward PE and sports", "upstream documents", "human resource quality", "the share of 

sports in the household's cost basket" as well as "inter-institutional and inter-

organizational interactions". Consequently, the identified uncertainties having the most 

influence and dependence should be considered to carry out the proper planning in 2025. 
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Extended Abstract  

Background and purpose 
The world is changing fast and the major challenge faced by contemporary people 

is unpredictability of the future (1); therefore, the need for future research and 

planning is becoming more apparent. The scientific and technological advances 

in the modern era have led to comfort and well-being, inactivity, overweight and 

cardiovascular disease. Physical activity is essential for human life and a factor 

for growth, health and vitality. Thus, one of the concerns of humankind in the 

contemporary world is physical inactivity. Many countries, especially the 

advanced countries, pay particular attention to the physical education and sport 

pedagogy in schools in order to cope with inactivity, prevent diseases and make 

the optimal use of the benefits of physical activity. The aim of this study was to 

identify the uncertainties of physical education and sport on the 2025 horizon. 
 

Materials and Methods 

In this applied, descriptive and qualitative study, the structural analysis was used 

to identify the uncertainties; therefore, the upstream documents and related 

resources were studied, and in-depth interviews were conducted with experts. 

Consequently, 20 factors influencing physical education and sport in schools on 

the 2025 horizon were identified. Then, a pairwise comparison questionnaire 

(20×20) was designed to describe the relationship between the factors and 

evaluated by the experts based on a 0–to-3 rating scale. After the questionnaires 

were collected, the mean values  were calculated in Excel, and the resulting matrix 

was analyzed using the Micmac software. The analysis of factor distribution 

determined the role of the factors in the system as either “influential” or 

“influenced” (2). Hence, the factors were finally classified and uncertainties were 

identified. 

It should be noted that the snowball sampling method was used to identify the 

experts due to the researcher’s lack of knowledge about the experts in the field of 

this study. Thus, 18 experts were identified and selected as the statistical sample. 

Twelve experts were interviewed and the effective factors were identified so that 

no other new effective factors were raised in the interviews and the other experts 

joined those experts in other stages (questionnaire completion) and helped the 

research process. It should be noted that 17 questionnaires of the distributed 

questionnaires were returned. Accordingly, 17 experts participated in the research 

process, most of whom (76.47%) were men. The field of study of 16 experts was 

physical education, 12 experts had Ph.D. degree and 5 experts had master’s 

degree. 

 

Findings 

The analysis showed the direct effects of the factors on one another using the 

direct influential/influenced dispersion map (Figure 1). 
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Figure 1- Direct influence/dependence map 

 

Region 1: This region was located in the north-east of the dispersion map and 

included relay factors. These factors both influenced and were influenced by other 

factors and were inherently unstable. The factors of this region should be divided 

into risk factors and goals. Risk factors are located exactly around the diameter, 

and include "government officials' attitude and orientation toward physical 

education and sports", "human resource quality" and "upstream documents", as 

shown in figure 1. The goal factors were located below the diagonal line of the 

northeast of figure 1 and included "meritocratic selection of managers at macro 

and micro levels", "families’ attitudes and orientation toward physical education 

and sport", "the extent of credits allocated to the physical education and sport 

pedagogy in schools”, "the share of exercise in households’ basket" and "laws and 

regulations supporting the physical education and sport pedagogy in schools". 

Region 2: This region was located in the northwest part of the dispersion map and 

consisted of the influential factors. These factors influenced other factors more 

than influenced by them and included "demographic trends", "economic growth 

rate", and "domestic and foreign policies" (Figure 1). 
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Region 3: This region was located in the southwest part of the dispersion map and 

included the autonomous factors. They were divided into two disconnected and 

secondary lever factors. The disconnected factors were near the source in the chart 

and included "global climate change" (Figure 1). The secondary lever factors were 

located above the diagonal line and comprised "inflation rate" and "educational 

technologies" (Figure 1). 

Region 4: This region was located in the southeast part of the dispersion map and 

was composed of the influential factors. These were influenced by other factors 

more than they influenced them. As shown in Figure 1, there is no factor in this 

range. 

Region 5: This region was located near the center of the figure and included 

regulatory factors. These factors had orientation toward one of the four other 

regions, but the system could not make a definite decision for them (3). As shown 

in Figure 1, the "organizational structure of physical education at the levels of 

headquarters, provinces, cities and districts" is located in this region. 

Conclusion 

Uncertainties were determined by the two criteria of “degree of importance” and 

“degree of uncertainty” of factors. Since the 20 identified factors were the most 

important ones, uncertainties were identified if the second criterion was met. Since 

risk factors both influenced and were influenced by other factors, they had a high 

degree of uncertainty. Moreover, Nazarko et al. (2017) considered critical (risk) 

factors as uncertainty in their study and used them to compile scenarios (4). As a 

result, risk factors including "the government officials' attitude and orientation 

toward physical education and sport", "human resource quality", and "upstream 

documents" were considered to be uncertainties of the physical education and 

sport pedagogy in schools, to which the two factors of "the share of exercise in 

households’ basket" and "inter-agency and inter-organizational interactions” were 

added based on the experts' views. On the whole, these five factors were extracted 

as uncertainties. 
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 مقالة پژوهشی

 14041در افق  یآموزدانشی و ورزش بدنتیتربی هاتیقطععدم  شناسایی
 

  4مهرزاد حمیدی، 3فاطمه ثقفی، 2سید محمد کاشف، 1اداشپدنیا      
 

  ی، دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیبدنتیتربی در زیربرنامه. دانشجوی دکتری مدیریت و 1

)نویسندۀ  علوم ورزشیی، دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی و بدنتیتربی در زیربرنامه. دانشیار مدیریت و 2

 مسئول(

 ی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریتوربهره. دانشیار مدیریت سیستم و 3

 ی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیبدنتیتربی در زیربرنامهمدیریت و  . دانشیار4
 

 18/02/1398تاريخ پذيرش:                             12/08/1397تاريخ دريافت: 
 

  چکیده
برای مقابله با  پژوهیآيندهو  ريزیبرنامهحاصل از آن، ضرورت اطمینان  عدمامروزه با توجه به تغییرات سريع محیطی و 

در سنین کودکی  باألخصبدنی و ورزش . اين مهم در خصوص تربیتگرددمیتغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار 

های مختلف بیماری تحرکی وکم ها،تغییر و تحوالت زندگی امروزی و ماشینی شدن فعالیتزيرا  ؛بسیار حائز اهمیت است

 1404 در افق آموزیدانشبدنی و ورزش تربیتی هاتیقطعشناسايی عدملذا هدف از اين پژوهش است.  را به ارمغان آورده

و روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی توصیفی  هادادهاز نظر روش گردآوری  ،. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردیاست

-از روش تحلیل یآموزدانشی و ورزش بدنتیترب یهاقطعیتبه منظور شناسايی عدم .استپژوهی يندهآ با رويکرد

هت شناسايی خبرگان از روش ج مک انجام گرفت.افزار میکو محاسبات روش مذکور توسط نرم ساختاری استفاده شد

 ،(نفر 18) عمقی با خبرگان هایمصاحبهو  ایکتابخانهطريق مطالعات  از ابتدانتیجه  دربرفی استفاده شد. گلوله یریگنمونه

مديريتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی  در هفت بعد آموزیدانش بدنی و ورزشبر تربیت مؤثر عامل 20

 عوامل بین روابط . در ادامهگرديد تکمیل نظر خبرگان با زوجی تدوين و مقايسه نامهپرسشسپس  .شد شناسايیو قانونی 

و  های عوامل شناسايیگروهدر نهايت شد.  غیرمستقیم توصیف مستقیم و تأثیرنقشه هندسی  رسم و ماتريس ساخت با

-کیفیت منابع»، «باالدستیاسناد »، «بدنی و ورزشبه تربیت مرداندولتنگرش »شامل  که نداستخراج شد هاقطعیت عدم

در نتیجه به منظور انجام . شوندمی «سازمانیدستگاهی و بینتعامالت بین»، «سهم ورزش در سبد هزينه خانوار»، «انسانی

که دارای بیشترين تأثیرگذاری و تأثیرپذيری  ی شناسايی شده راهاقطعیتبايد عدم 1404ريزی مناسب برای سال برنامه

 هستند مدنظر قرار داد.
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 مقدمه
ناپذیری بینیاست و چالش عمده انسان معاصر با آینده، پیشدنیای امروزی به سرعت در حال تغییر 

کردیم و امروز زمانی ریزی می. دیروز زمانی بود که باید برای امروز برنامه(2015، 1چرماک) آن است

هایی که تأثیرات است که باید برای فرداها با دقت و موشکافی به تحقیق و پژوهش بپردازیم. لذا حوزه

سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی در . طلبندمیرا مستقیم و اساسی بر زندگی بشر دارند توجه خاصی 

های قلبی و تحرکی و افزایش وزن و بیماریکم ،آسایش و رفاه عالوه برو  استحاضر بسیار زیاد عصر 

تحرک مبتنی بر رفتارهای بی ژهیبه وتحرک افزایش رفتارهای بی عروقی را به دنبال داشته است.

 انسان های الکترونیک( با رشد و نمو نامناسبو سایر دستگاه هارایانهشامل تلویزیون، )صفحه نمایش 

بدین  (.2016، 2شود )پوجادز باتیمنجر به سطح پایین رشد روانی و شخصیتی می و مرتبط است

  .است کم تحرکیهای بشر در دنیای معاصر ترتیب یکی از دغدغه

 الزمه حیات بشر است و عاملی برای رشد و سالمت و نشاط است. سازمان بهداشت جهانی ،حرکت

ومیر در جهان شناسایی کرده است و تخمین چهارمین عامل مرگ به عنوانتحرکی را ( کم2012)

کشورهای دنیا در بسیاری از  میلیون مرگ در جهان شده است. 3.2تحرکی هر ساله منجر به زده کم

تحرکی و پیشگیری از بیماری و استفاده بهینه از رای مقابله با کمخصوص کشورهای پیشرفته ببه 

 هایریزیبرنامهو  نمایندای میویژهورزش مدارس توجه  بدنی وتربیت بحثفواید فعالیت بدنی به 

اد به شده، بیشترین سن گرایش افرتحقیقات انجام بر اساس اند.انجام دادهدقیقی در این زمینه 

های آلی برای ارائه فرصتایدهو محیط مدرسه، موقعیت  استسالگی  19های ورزشی تا سنین فعالیت

( در پژوهشی با عنوان 2006) 4بیلی (.2015، 3فعالیت جسمانی چند جزئی است )کاستیلو و همکاران

 بدنی و ورزشتربیتدهد نشان می «فعالیت بدنی و ورزش در مدارس: مروری بر فواید و نتایج»

های جسمانی، سبک و متمایزی در توسعه هر یک از حوزه توجهقابلپتانسیل این را دارد که سهم 

در توسعه  تواندمیبدنی و ورزش لذا تربیت زندگی، عاطفی، اجتماعی و شناختی داشته باشد.

های بدنی که پیش سازهای الزم مشارکت در سبک های حرکتی اساسی کودکان و شایستگیمهارت

 5داشته باشد. هاردمن و مارشال توجهیقابلنقش  های جسمانی ورزشی استزندگی آینده و فعالیت

های اصلی بدنی به عنوان یکی از بخشاند که تربیت( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده2000)

درصد از کشورها( حداقل به  92های مختلف تحصیلی در اغلب کشورهای جهان )برنامه درسی دوره

                                                           
1. Chermak 

2. Pujadas Botey 

3. Castillo & et al 

4. Bailey 

5. Hardman & Marshall 
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جامعه  2025انداز چشمکه در سند جاییآن عنوان بخشی از یک جلسه آموزشی اجباری است. از

بدنی توجه به تربیت ( لذا2025انداز )سند چشم شده است ای برخوردار از سالمت معرفیجامعهایرانی، 

وپرورش وزارت آموزش ورزش مدارس در جامعه ماشینی امروز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. و

بدنی و ورزش را به عنوان یک ضرورت شتاب تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت، تربیتنیز در مسیر پر

های رفیع سالمت جسمی و روانی سوق را در مسیر قله آموزاندانشنماید تلقی نمود و کوشش می

طلبد که وپرورشی را میجهان پیچیده امروز، آموزش تحقق این مهم برای. (2003رضائیان، )دهد 

بایست با بررسی و بازنگری ها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ لذا میمتناسب و منعطف با پیچیدگی

به نیازهای کنونی  بدنی و ورزش مدارس صورت گیرد کهای برای تربیتریزیمداوم، تالش شود برنامه

توان با این اما مسئله اصلی این است که چگونه می .پاسخ دهدهای پر شتاب آینده و دگرگونی

 ریزی پرداخت؟ها به برنامهها و عدم قطعیتپیچیدگی

های تازه برای درک آینده موجبات بینی و نیاز او به رویکردها، ابزارها و روشناتوانی بشر در پیش

هایی است که با استفاده وعه تالشپژوهی مشتمل بر مجمآیندهپژوهی را فراهم ساخت. پیدایش آینده

ریزی برای های بالقوه و برنامهوتحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آیندهتجزیهاز 

تولید « فردا»واقعیت « امروز»کند که چگونه از دل تغییرات پژوهی منعکس میپردازد. آیندهمی آنها

شده وارد شدن به حوزه تحقیقی رسد با توجه به نکات مطرحلذا به نظر می (.1379یابد )ناصرآبادی، می

 وحدانیر این راستا د بدنی و ورزش از ملزومات دنیای مدرن امروزی است.پژوهی در زمینه تربیتآینده

مدیریت راهبردی در معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش  به طراحی الگوی (2017)

همتی و  پیشنهاد کرد.را  آموزیدانشدر تربیت بدنی و ورزش  پژوهیآیندهایران پرداخت و انجام 

« وپرورشآموزشی هانظامپژوهی در یندهآضرورت »در پژوهشی تحت عنوان نیز  (2015همکاران )

در  مؤثرمطالعات آینده فرصتی ساختار یافته را برای نگاه به آینده و بررسی نقش عوامل  بیان نمودند

گذاران یاستسمطلوب را برای تصمیم گیران و  اندازچشمنماید، امکان ایجاد یمایجاد آینده فراهم 

های جدید، یتوانمندها و یتظرفاز طریق شناسایی و ایجاد  آورد ویمبه وجود  وپرورشآموزشنهاد 

( در پژوهشی 2014) 1موسسه آسپن .سازدیمدر زمان آینده را میسر  هافرصتیری از گبهرهامکان 

ورزش جوانان در آمریکا را مورد تجدیدنظر قرارداد. از آنجا که طبق آخرین اطالعات رتبه چاقی 

کودکان در آمریکا نسبت به بقیه کشورها در وضعیت بسیار نامطلوبی است در این پژوهش به دنبال 

را در حیاط بدوانند و  آنها کهها بلند کنند بدون آنالگوهایی بودند که کودکان را از پشت نیمکت

لذا تمرکز  .دیدگی بیش از حد باشندآسیب سوختگی و ضربه محکم و ناگهانی ونگران آفتاب

. است 2030های ورزشی بود و حاصل آن سه سناریو برای سال سیستم پژوهشگران در این پژوهش بر

                                                           
1. Aspen 
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« راهکارهانگر: اهداف و یندهآ وپرورشآموزش»در پژوهشی تحت عنوان ( 2015همکاران )حیدری و 

راهکارهای  آنهامبتنی بر و  شش روند کلی برای تحوالت جهانی در قرن بیست و یکم را بازشناسی کردند

عبارتند از پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، گسترش فناوری  روندهااین  .ندو پرورش را ارائه داد آموزش

زیست، اشاعه دموکراسی و افزایش آگاهی سیاسی و فرهنگی یطمحاطالعات، جهانی شدن، تهدید 

با توجه  وپرورشآموزش( بیان کرده است توسعه منابع انسانی 2012. اسد زاده )هافرقهملل، اقوام و 

تغییر در نگرش، رفتار، توسعه دانش و توسعه  طور همیندارد و پژوهی ضرورت یندهآبه مطالعات 

 . استپژوهی ضروری یندهآمهارت منابع انسانی با توجه به 

سند تحول  22-4ید راهکار تأکو همچنین  گرفتهانجامو تحقیقات  شدهمطرحتوجه به مطالب  با

های وپرورش و تدوین برنامهنگر در آموزشوپرورش بر انجام مطالعات راهبردی آیندهبنیادین آموزش

وپرورش، لزوم اجرای ربط در آموزشهای ذیپژوهانه و اجرای آن با هماهنگی دستگاهآینده

به  رش(. لذا در این پژوهشوپروسند تحول بنیادین آموزش) استیی از این نوع بارز هاپژوهش

 .پرداخت خواهیم 2025در افق ی ایران آموزدانشبدنی و ورزش یتترب هایقطعیتشناسایی عدم 
 

 پژوهشروش
توصیفی است. روش پژوهش  هادادهو از نظر روش گردآوری  پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی

از روش تحلیل  هاقطعیتبه منظور شناسایی عدم  .استپژوهی یندهآ با رویکرداز نوع مطالعات کیفی 

، ماهیت نسبی عوامل و ارزیابی آنان طبق ملاعوسازی نحوه ارتباط  تا با کمّیساختاری استفاده شد 

 استفاده گردید. 1میک مک افزارنرمجهت انجام محاسبات مذکور از  .آید خبرگان به دست اتنظر

 (:1)شکل  است اساسی مرحله سه اساس بر میک مک افزارنرم در استفاده مورد الگوریتم

 ؛گذارندمی تأثیر تعیین عواملی که بر رخداد معینی: 1 مرحله

 مستقیم و تأثیرنقشه هندسی  رسم و ماتریس ساخت با عوامل بین روابط توصیف: 2 مرحله

  ؛غیرمستقیم

 تأثیرپذیری -تأثیرگذاری طراحی نقشه و حیاتی عوامل جمله از ،عوامل هایگروه شناسایی: 3 مرحله

 (.2016و همکاران،  2)اجدیز

 

 

 

                                                           
1. Micmac 

2. Ejdys 
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 (.2016)اجديز و همکاران، نمودار جريان فرايند تحقیق  -1 شکل

 

بر اساس دو معیار میزان اهمیت و درجه نامعین بودن عوامل  هاقطعیتشناسایی عدم مرحله اول: 

سند تحول بنیادین  باألخصاسناد باالدستی  ،با اهمیت عواملشناسایی  به منظورلذا  .است

ی هامصاحبهتن از خبرگان  12و منابع مرتبط به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و با  وپرورشآموزش

عوامل کلیدی و نیروهای پیشران شناسایی شدند. عوامل کلیدی در عمقی صورت گرفت. در نهایت 

مدیریتی قرار داده شده است. نیروهای پیشران نیروهایی در پشت عوامل کلیدی در کالن  بندیدسته

 استفاده شده است.   PESTEL1از روش تجزیه و تحلیل  آنهامحیط هستند که به منظور شناسایی 

                                                           
1. Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal 
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بر  مؤثر. از این رو ابتدا عوامل استبا ساخت ماتریس  عوامل بین روابط مرحله دوم: شامل توصیف

عامل( در سطر و ستون ماتریس  20)متشکل از  1404ی در افق آموزدانشی و ورزش بدنتیترب

نفر( قرار  18) شدهشناساییحاصل در اختیار خبرگان  نامهپرسش( قرار داده شد و 20×20متقاطع )

هر عامل در سطر را بر هر عاملی در ستون بر اساس طیف صفر  تأثیرخبرگان به ترتیب میزان  .گرفت

 شودمیفارغ از جهت آن سنجیده  تأثیرات. در این مرحله قدر مطلق نمودند گذاریارزشتا سه 

به معنای  "دو"، ضعیف تأثیرگذاریبه معنای  "یک"، بودن عوامل بر یکدیگر تأثیربیبه معنای  "صفر")

 .(زیاد است تأثیرگذاریبه معنای  "سه" و متوسط تأثیرگذاری

میک مک نیروی  افزارنرم شناسایی عوامل حیاتی است. ،میک مک شناسیروشمرحله اساسی در 

 تأثیر شدهتعیینبر اساس ماتریس از پیش  غیرمستقیممستقیم بین عوامل را به خوبی روابط 

که رئوس آن  شودمی. ماتریس اثر مستقیم سپس به نقشه هندسی تبدیل کندمیغیرمستقیم تشریح 

 (.2016)اجدیز و همکاران،  مطابق با عوامل یافت شده است

 درنقش عوامل در سیستم را  عوامل، توزیع تحلیل و عوامل. تجزیه هایگروه شناسایی: مرحله سوم 

 (.1999، و همکاران 1)آرکاد نمایدمیتعیین  تأثیرپذیری تأثیرگذاری بعدی دو سطح

 عدم شناخت کامل افراد متخصص در حوزه توجه به اب الزم به ذکر است به منظور شناسایی خبرگان

ی بدنتیترب خبرگان از لیستی ابتدا باید بنابراین .شد استفاده برفی گلوله یریگنمونه روش از مطالعه

ی بدنتیتربحوزه  در پژوهش یا سابقه کار یا کتب دانشگاه )دارایاساتید  شامل یآموزدانشو ورزش 

ی پژوهندهیآمربوطه و تمام کسانی که نسبت به موضوع  یهاسازمان مدیران و (یآموزدانشو ورزش 

لذا لیست گروه اولیه شامل فعالین و  .شدمیتهیه  ی آگاهی داشتندآموزدانشی و ورزش بدنتیترب

شامل هفت نفر از مدیران،  و است آموزیدانشخبرگان تربیت بدنی و ورزش  ترینشدهشناخته

 سپس مشاوران و کارکنان حوزه ستادی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش بود.

جامعه  هایویژگیبرگانی را بر اساس خواسته شد تا خ شدهمعرفی خبرگان در سه مرحله از هر یک از

 است. آمدهدر هر مرحله  شدهمعرفیتعداد افراد  شماره یک آماری معرفی نمایند. در جدول
 

 برفی گلوله روش مختلف دورهای در شدهمعرفی افراد تعداد - 1 جدول

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول() اولگروه  تعداد                    مرحله 

 25 12 7 شدهمعرفیتعداد افراد 

 23 3 - تعداد افراد تکراری

 18 16 7 کل نفرات

 

                                                           
1. Arcade 
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از این رو در مرحله سوم فرایند پژوهش  .، تکراری بودندشدهمعرفیدرصد افراد  92در مرحله سوم 

خبره شناسایی و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  18متوقف شد و به حد اشباع رسید. لذا تعداد 

دیگر عامل  هامصاحبهشناسایی گردید تا حدی که در  مؤثرتن از خبرگان مصاحبه شد و عوامل  12با 

( به جمع خبرگان هانامهپرسشسایر مراحل )تکمیل سایر خبرگان در  .جدیدی مطرح نگردید مؤثر

 17، هانامهپرسشالزم به ذکر است پس از توزیع  این پژوهش گشتند. رسانیاریمذکور پیوستند و 

 76.47) آنهابیشتر رایند تحقیق مشارکت نمودند که خبره در ف 17لذا برگشت داده شد.  نامهپرسش

نفر  12 تحصیالتسطح نظر از  ونفر از خبرگان تربیت بدنی  16رشته تحصیلی ( مرد بودند. درصد

توزیع فراوانی  شماره دو،ند. در جدول بود لیسانسفوقدارای مدرک نفر  5دکتری و  مدرکدارای 

 سمت خبرگان نمایش داده شده است. 

 
 سمت تفکیک به فراوانی توزيع -2 جدول

 فراوانی سمت

 2 بدنیکارشناس تربیت 

 4 رئیس گروه

 2 معاون مدیر کل

 1 مدیر کل

 2 نائب رئیس فدراسیون

 1 رئیس فدراسیون

 1 استاد دانشگاه فرهنگیان

 1 مسئول مجموعه ورزشی

 2 مشاور معاون وزیر

 1 معاون وزیر

 

 نتایج
مراحل این  ترینمهماز  یکی 2025در افق  آموزیدانشبر تربیت بدنی و ورزش  مؤثرشناسایی عوامل 

، اسناد باالدستی و مقاالت مرتبط ایکتابخانه، منابع مؤثرلذا به منظور شناسایی عوامل  .پژوهش است

ی و ورزش بدنتیترببر  مؤثربا زمینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چک لیست اولیه عوامل 

نتیجه  در خبرگان انجام گرفت.های عمیقی با تهیه شد. سپس مصاحبه 2025ی در افق آموزدانش

انجام پذیرفته برخی عوامل جدید به فهرست قبلی اضافه گردید و برخی عوامل با عوامل  هایمصاحبه

در نهایت  .جهت اصالح در اختیار خبرگان قرار گرفت مجدداًد و فهرست حاصل شنزدیک ادغام 
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مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی،  عامل در هفت بعد 20با  مؤثرفهرست نهایی عوامل 

  آمده است.سه شماره که در جدول د شمحیطی و قانونی حاصل 

 
 آموزیدانش ورزش و بدنی تربیت بر مؤثر عوامل - 3 جدول

 ابعاد رديف آموزیدانشبر تربیت بدنی و ورزش  مؤثرعوامل 

 1 در انتخاب مدیران در سطوح کالن و خرد ساالریشایسته

 مدیریتی

 2 سازمانی  درون تعامالت

 3 تعامالت بین دستگاهی و بین سازمانی

 4 کمیت منابع انسانی 

 5 کیفیت منابع انسانی

 1 جمعیتی روندهای

 2 به تربیت بدنی و ورزش  هاخانوادهنگرش و گرایش  اجتماعی

 3 به تربیت بدنی و ورزش  مرداندولتنگرش و گرایش 

 1 سرگرمی هایفناوریاجتماعی مجازی و  هایشبکه
 تکنولوژی

 2 آموزشی هایفناوری

میزان و نحوه تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش و تربیت بدنی و ورزش 

 آموزیدانش
1 

 2 نرخ تورم اقتصادی

 3 سهم ورزش در سبد هزینه خانوار

 4 نرخ رشد اقتصادی

 محیطیزیست 1 تغییرات جهانی آب و هوایی

 1 سیاست داخلی و خارجی دولت
 سیاسی

 2 امنیت 

 1 هاشهرستان، مناطق و هااستانساختار سازمانی تربیت بدنی در سطح ستاد و 

 2 آموزیدانشقوانین و مقررات حمایتی از تربیت بدنی و ورزش  قانونی

 3 اسناد باالدستی
 

 مستقیم و تأثیرنقشه هندسی  رسم و ماتریس ساخت با عوامل بین روابط توصیف: 2 مرحله

  غیرمستقیم

شناسایی شد. سپس به  2025در افق  آموزیدانشبر تربیت بدنی و ورزش  مؤثرعامل  20در نهایت 

 و توسط خبرگان تکمیل گردید. شد مقایسه زوجی تهیه نامهپرسشعوامل  بین روابط منظور توصیف

ماتریس حاصل با  .در اکسل محاسبه گردید هاگذاریارزش، میانگین هانامهپرسش آوریجمعپس از 

درصد است  94.25میک مک مورد تحلیل قرار گرفت. درجه پرشدگی ماتریس،  افزارنرماستفاده از 
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در واقع سیستم از  .اندداشتهبر یکدیگر  ایپراکندهزیاد و  تأثیر شدهانتخابعوامل  دهدمیکه نشان 

رابطه قابل ارزیابی  377رابطه در این ماتریس  400مجموع  از وضعیت ناپایداری برخوردار بوده است.

 تأثیرنگذاشته یا از یکدیگر  تأثیراین عوامل بر همدیگر  یعنی .استصفر  عددشانرابطه  23زیرا  ؛است

درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده است. از طرف  6این تعداد نزدیک به  .اندنپذیرفته

 100 شدگیبهینهاز مطلوبیت و  ایدادهبار چرخش  2آماری با  هایاخصشدیگر ماتریس بر اساس 

ویژگی عمومی این  آن است. هایپاسخو  نامهپرسشدرصد برخوردار بود که حاکی از روایی باالی 

 است.قابل مشاهده چهار شماره ماتریس در جدول 
 

 متقاطع تأثیراتماتريس و  هایدادهتحلیل اولیه  - 4جدول 

 مقدار  شاخص

 20 ابعادماتریس

 2 تعداد تکرار

 23 تعداد صفرها

 155 هایکتعداد 

 202 هاتعداد دو

 20 هاسهتعداد 

 377 جمع 

 %94.25 درجه پرشدگی

 

 وضعیت کلی سیستم

نحوه توزیع و پراکندگی عوامل در نقشه پراکندگی نیز حاکی از میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم 

-های پایدار و سیستمتحلیل میک مک دو نوع پراکندگی تعریف شده است که به نام سیستماست. در 

)تصویر  انگلیسی است  Lهای پایدار پراکندگی عوامل به صورتهای ناپایدار معروف هستند. در سیستم

یعنی برخی عوامل دارای تأثیرگذاری باال و برخی دیگر دارای تأثیرپذیری  .(3سمت چپ شکل شماره 

ب:  ،: عوامل بسیار تأثیرگذار بر سیستمالف. باال هستند و مجموعاً سه گروه عامل قابل مشاهده است

  .ج: عوامل خروجی سیستم )متغییر های نتیجه( ،عوامل مستقل

به وضوح قابل ارائه است. در مقابل،  آنهامشخص و نقش در این سیستم جایگاه هر یک از عوامل کامالً 

های پایدار دارند. در این سیستم، عوامل در حول تری از سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیدهسیستم

محور قطری نقشه پراکنده هستند و عوامل در اکثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی یا بحرانی  (3)تصویر سمت راست شکل شماره  دهندرا نشان می

های زیر های ناپایدار عوامل در گروهدر سیستم (.1999نماید. )آرکاد و همکاران، را بسیار مشکل می
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شکل شماره ) ندهستشناسایی و تفکیک از نقشه پراکندگی قابل ناحیه در پنج که گردندمیبندی دسته

 :(دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 1999؛ آرکاد، 2012تأثیرپذيری )ربانی، -نقشه پراکندگی تأثیرگذاری - 2شکل 

 

(، 5، عوامل هدف4عوامل ریسک)3یا دو وجهی کننده، عوامل تقویت2یا تأثیرگذار 1کنندهعوامل تعیین

 10پوشییا قابل چشم 9و عوامل خودمختار 8)تأثیرپذیر( یا نتیجه 7عوامل وابسته، 6عوامل تنظیمی

 (12، عوامل اهرمی ثانویه11)عوامل گسسته

                                                           
1. Determinant 

2. Influent 

3. Relay 

4. Stake 

5. Target 

6. Regulating 

7. Depending 

8. Result 

9. Autonomous 

10. Excluded 

11. Disconnected 

12. Secondary Levers 
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 ( 1999الگوی سیستم پايدار و ناپايدار )آرکاد و همکاران،  -3شکل 

 

وضعیت ( قابل فهم است 3 شکلو تطابق آن با  4 شمارهآنچه از وضعیت نقشه پراکندگی )شکل 

از هم تفکیک  غیرمستقیمدر روش تحلیل ساختاری دو نوع اثر مستقیم و  .ناپایداری سیستم است

 غیرمستقیمو آثار  آیدمیعوامل بر همدیگر به دست  تأثیرات. آثار مستقیم که از نتیجه تحلیل شوندمی

در ادامه با توجه  (.1999)آرکاد و همکاران،  شودمیو ... عوامل محاسبه  4، 3، 2 هایتواناز طریق 

  .شودبه ناپایداری سیستم به تشریح تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم عوامل پرداخته می

 تأثیرات مستقیم عوامل بر يکديگر

نقشه پراکندگی  مستقیم عوامل بر یکدیگر با استفاده از تأثیرات شدهبر اساس تجزیه و تحلیل انجام

مشخص شده است که به ترتیب در اشکال نقشه هندسی تأثیر مستقیم تأثیرگذاری/تأثیرپذیری و 

تأثیرات بسیار قوی تا ، هانقشه هندسی تأثیر مستقیم بین عامل قابل مشاهده است. 5و  4شماره 

)شکل  دهدمیمختلف نشان  هایضخامتبا و  یمشک آبی وقرمز، را با خطوط تأثیرات بسیار ضعیف 

 شده است. عوامل پرداختهشرح به ادامه  در .(5شماره 
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 نقشه پراکندگی تأثیرگذاری/تأثیرپذيری مستقیم -4شکل 

 

 
 ()تأثیرات بسیار قوی تا تأثیرات بسیار ضعیف هاعاملنقشه هندسی تأثیر مستقیم بین  - 5 شکل

 

یا تقویت کننده  ناحیه اول: در قسمت شمال شرق نقشه پراکندگی واقع شده و شامل عوامل دو وجهی

و  تأثیرپذیرنددهنده عواملی هست که به شدت تأثیرگذار و . این ناحیه نشان(2)شکل شماره  است

گذارد و اثر آن به عوامل دو وجهی هر اقدامی بر روی این عوامل بر سایر عوامل تأثیر می .ذاتاً ناپایدارند

ارد ها یک اثر بومرنگی به همراه دگونه نتایج و واکنشندر واقع ای. (1994، 1بازخواهد گشت )گدت

شود. بنا بر همین خاصیت، این عوامل اثر و عالمت اولیه می «میرایی»یا  «تشدید»که در نهایت باعث 

الشعاع قرار دهند. در میان عوامل این ناحیه توانند کم و بیش پویایی و پایداری سیستم را تحتمی

اند. این قرار گرفتهبین عوامل ریسک و هدف باید تمایز قائل شد. عوامل ریسک دقیقاً اطراف قطر 

                                                           
1. Godet 
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 4عوامل ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران کلیدی سیستم دارند. با توجه به شکل شماره 

 ،رنگ مشخص شده است ایسرمهکه در آن قطر توسط خط قرمز و عوامل اطراف قطر توسط بیضی 

 «کیفیت منابع انسانی»، «نگرش و گرایش دولت مردان به تربیت بدنی و ورزش»عوامل ریسک شامل 

عوامل هدف در زیر خط قطری ناحیه شمال شرقی شکل سه قرار  .ندهست« الدستیاسناد با»و 

اند. این عوامل در واقع نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند. با گرفته

توان به تکامل سیستم بر اساس برنامه و هدف خود دست دستکاری و ایجاد تغییرات در این عوامل می

شایسته ساالری در » عبارتند از 4مطابق شکل عوامل این گروه  .(1999، آرکاد و همکارانیافت )

، «نگرش و گرایش خانواده ها به تربیت بدنی و ورزش»، «انتخاب مدیران در سطوح کالن و خرد

سهم »، «میزان و نحوه تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش و تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی»

« قوانین و مقررات حمایتی از تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی»و « ورزش در سبد هزینه خانوار

 . ندهست

کننده یا تأثیرگذار و شامل عوامل تعیین شدهواقعدر قسمت شمال غرب نقشه پراکندگی  :ناحیه دوم

بنابراین وضعیت سیستم  این عوامل بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیر هستند؛ (.2شکل شماره ) است

بیشتر به این عوامل بستگی دارد. در میان این دسته از عوامل، اغلب عوامل محیطی را که به شدت بر 

توان یافت. این عوامل توسط سیستم قابل کنترل نیستند زیرا خارج از سیستم سیستم تأثیرگذارند، می

طور  همان (.2015نماید )خزایی و همکاران، عمل میار دارند و بیشتر به عنوان عاملی از اینرسی قر

« نرخ رشد اقتصادی»، «روند های جمعیتی»شود این عوامل شامل مشاهده می 4که در شکل شماره 

وضعیت احتمالی  ۀکنندتعیین. وضعیت احتمالی این عوامل، است« سیاست های داخلی و خارجی» و

باشند. از این رو در فرآیند تبیین آموزی میبر تربیت بدنی و ورزش دانش مؤثربسیاری دیگر از عوامل 

این عوامل نقش محوری و  1404ی ایران در افق آموزدانشی و ورزش بدنتیتربسناریوهای آینده 

 ای دارند.پایه

شده و شامل عوامل خودمختار یا قابل در قسمت جنوب غربی نقشه پراکندگی واقع :سومناحیه 

. در واقع این دسته از عوامل در قیاس با دیگر عوامل اصطالحاً (2)شکل شماره  پوشی استچشم

کنند. در نتیجه تأثیر کمی بر رفتار آینده سیستم دارند. در میان این عوامل باید خودمختار عمل می

 دو دسته عوامل گسسته و اهرمی ثانویه اشاره کرد. به 

شود که تکامل این عوامل گونه برداشت میعوامل گسسته در نزدیکی مبدأ در نمودار قرار دارند. این

طور که در  توان از سیستم خارج نمود. همانرا می آنهاو  رندنداارتباطی به دینامیک سیستم فعلی 

 ، عامل گسسته است.«تغییرات جهانی آب و هوا)تغییر اقلیم(»شود عامل میمشاهده  4شکل شماره 

که تأثیرپذیر باشند تأثیرگذارند. که کامالً مستقل هستند بیش از آنعوامل اهرمی ثانویه، با وجود این
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توانند به عنوان نقاطی جهت سنجش و به عنوان در این ناحیه باالی خط قطری قرار دارند و می آنها

فناوری »و « نرخ تورم»شود عوامل مشاهده می 4طور که در شکل شماره  ار، به کار روند. همانمعی

 (.2015خزایی و همکاران، ) استعوامل اهرمی ثانویه « های آموزشی

ناحیه چهارم: در قسمت جنوب شرق نقشه پراکندگی واقع شده و شامل عوامل تأثیرپذیر یا نتیجه 

. این عوامل از تأثیرپذیری بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاری بسیار پایین در (2شکل شماره ) است

وجهی، بسیار  نسبت به تغییرات و تکامل عوامل تأثیرگذار و دو آنهابنابراین  سیستم برخوردارند؛

مشاهده  4طور که در شکل شماره  عوامل خروجی از سیستم هستند. همان آنهاباشند. حساس می

شناسایی شده به نحوی بر دیگر عوامل  مؤثرشود در این محدوده عاملی وجود ندارد و تمام عوامل می

 تأثیرگذار هستند.

 (.2شکل شماره ) استامل تنظیمی اند و شامل عوناحیه پنجم: در نزدیکی مرکز شکل قرار گرفته

گیری ی دیگر تمایل دارند اما سیستم توانایی تصمیمعوامل این ناحیه عمدتًا به یکی از چهار ناحیه

(. 2015اصالنی،) وضعیت نامعینی در آینده دارند آنهابنابراین از نظر سیستم  .را ندارد آنهاقطعی برای 

ساختار سازمانی تربیت بدنی در سطح ستاد »شود عوامل مشاهده می 4طور که در شکل شماره  همان

ای رنگ مشخص شده )توسط مربع سرمه ناحیه قرار دارنددر این « و استان ها، مناطق و شهرستان

 .است(

 تحلیل تأثیرات غیرمستقیم عوامل بر يکديگر 
ماتریس تأثیرات غیرمستقیم ماتریسی متناظر با ماتریس تأثیرات مستقیم است که توسط تکرار پی 

فرض تعداد تکرار الزم برای رسیدن افزار میک مک به طور پیشدر پی تقویت شده است. در واقع نرم

، 2های توان افزار بهدهد. در این روش هر کدام از روابط عوامل توسط نرمسیستم به ثبات را نشان می

شود. آنچه که از مقایسه و بر این اساس اثرات غیرمستقیم عوامل سنجیده می رسدمیو...  5، 4، 3

ها دست آمده این است که در جایگاه عوامل در ناحیه نتایج تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم به

شبکه »و « کمیت منابع انسانی»، «نرخ تورم»عامل تنها عوامل  20تفاوت چندانی ایجاد نشده است. از 

های شکل طور که در جایی جزئی داشتند. همانجابه« های اجتماعی مجازی و فناوری های سرگرمی

در نقشه پراکندگی تأثیرات مستقیم جزء عوامل « نرخ تورم»ل قابل مشاهده است، عام 6و  4شماره 

ولی در نقشه پراکندگی تأثیرات  ؛اهرمی ثانویه است و فاصله بسیار کمی با محور تأثیرپذیری دارد

کمیت منابع »غیرمستقیم، به نزدیکی محور تأثیرپذیری در ناحیه دوم منتقل شده است و عوامل 

در نقشه پراکندگی تأثیرات « مجازی و فناوری های سرگرمیشبکه های اجتماعی »و « انسانی

مستقیم، از نزدیکی محور تأثیرگذاری در ناحیه سوم با فاصله بسیار کم از محور تأثیرگذاری به ناحیه 
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نقشه هندسی روابط  7چهارم در نقشه پراکندگی تأثیرات غیرمستقیم، انتقال یافته است. در شکل 

 آمده است.  (ها )تأثیرات بسیار قوی تا تأثیرات بسیار ضعیفعاملغیرمستقیم بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقشه پراکندگی تأثیرگذاری/تأثیرپذيری غیرمستقیم - 6شکل 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ()تأثیرات بسیار قوی تا تأثیرات بسیار ضعیف هانقشه هندسی تأثیر غیرمستقیم بین عامل -7شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 
)نقشه پراکندگی  را در یک نمودار دو بعدی تأثیرپذیرو  تأثیرگذارجایگاه عوامل دو شماره  شکل

که  تعریف کردعواملی  را عوامل استراتژیک( 2012) ربانی .دهدمینشان  (تأثیرپذیری -تأثیرگذاری

باشند. با این توصیف  تأثیرگذارییر سیستم تغو کنترل باشند و هم بر پویایی و  کاریدستهم قابل 

استراتژیک محسوب  عامل به عنوان تواننمیباالیی دارند، ولی قابل کنترل نیستند را  تأثیرعواملی که 

چنین  2عوامل قرار گرفته در ناحیه قابل مشاهده است، دو شماره  که در شکل طور همانکرد. 

 3قادر به تغییر این عوامل هستند. عوامل قرار گرفته در ناحیه ندرت  به ریزانبرنامهوضعیتی دارند. 

عامل استراتژیک محسوب  توانندنمیبسیار پایینی دارند و  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریشبکه مختصات 

 یک ندارند و بیشترژشدید به سایر عوامل خاصیت استراتنیز به دلیل وابستگی  4شوند. عوامل ناحیه 

چرا که هم قابلیت  .عوامل استراتژیک هستند 1اما عوامل ناحیه  شوند؛مینتیجه سایر عوامل محسوب 

در واقع هر چه  .قابل قبولی دارند تأثیرگذاریکنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم 

عوامل کلیدی تر ، شویممی ترنزدیکشبکه مختصات  1به سمت انتهای ناحیه  3از انتهای ناحیه 

 .ندهستاین عوامل همان عوامل ریسک  دوشماره شکل  بر اساس تعریف عوامل استراتژیک و .شوندمی

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نسبت به عوامل دیگر ثباتی باال و درجه باالی که به واسطه بی لذا این عوامل

 طور به این عوامل رانیز  (1994) (. گدت2016اجدیز، ) مشخص گردند نیاز به بررسی دقیق دارند

 می داند.سیستم  در خطر معرض در کلیدی متغیر فرض،پیش

بود  2025ی در افق آموزدانشی و ورزش بدنتیترب هایقطعیتدر این پژوهش هدف شناسایی عدم 

. از گرددمیبر اساس دو معیار میزان اهمیت و درجه نامعین بودن عوامل مشخص  هاقطعیتعدم  و

محقق گردد  معیار دوم چهچنان اندبودهعوامل  تریناهمیتعامل شناسایی شده، با  20جایی که آن

. در نتیجه طبق مباحث مطرح شده عوامل ریسک از درجه باالی مشخص می شود ها عدم قطعیت

را به  در پژوهش خود عوامل بحرانی )ریسک( (2017و همکاران )1رکوزن .برخوردارندنامعین بودن 

 در نتیجهاستفاده کرده است.  آنهاعنوان عدم قطعیت در نظر گرفته است و جهت تدوین سناریوها از 

کیفیت منابع »، «نگرش و گرایش دولت مردان به تربیت بدنی و ورزش»که شامل عوامل ریسک 

به حساب  آموزیدانشتربیت بدنی و ورزش  هایقطعیت، عدم ندهست« اسناد باالدستی» و «انسانی

نیز  «تعامالت بین دستگاهی و بین سازمانی» و «سهم ورزش در سبد هزینه خانوار»دو عامل  .آیندمی

عامل نامبرده  5 گردیدند و در کلاضافه  آنهابه  ،هاقطعیتبا خبرگان در خصوص عدم  مصاحبه پس از

 شدند. استخراج 2025ی در افق آموزدانشی و ورزش بدنتیتربی اصلی هاتیقطعبه عنوان عدم 

                                                           
1. Nazarko 
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. در مبحث مدیریت منابع استکیفیت منابع انسانی  هاقطعیتکه گفته شد یکی از عدم  طور همان

انسانی، انسان به عنوان عامل حیاتی و ممتاز برای بقا، رشد، رقابت و برتری سازمانی مدنظر قرار 

آموزشی همانند آموزش  هایسازمان( و این اهمیت در 2018)طیبی ابوالحسنی و خدابخشی،  گیردمی

یک دسته منابع انسانی  اندستهدو پرورش دو چندان است. منابع انسانی در آموزش و پرورش دو 

. ندهستو دسته دیگر معلمان  آیندمیاداری که نیروهای ستادی به حساب  هایپستشاغل در 

نیروهای اداری باید مدیران قوی و توانمندی باشند تا عالوه بر انجام وظایف اداری خود با رفتار سازمانی 

 نیازهایآموزشی هستند را افزایش دهند و  هایسازمانعضو در  ترینحیاتیمناسب انگیزه معلمان که 

را با تدبیر بر طرف نمایند. دسته دوم یعنی معلمان، آموزش و پرورش نسل آینده را بر  آنهاشغلی 

، هامهارت، معلمی است که با داشتن اثربخشمورد نیاز است. معلم  اثربخشلذا معلم  ؛دارند عهده

و  کندفراهم  آموزاندانش جانبههمهو اخالق معلمی، زمینه را برای یادگیری  ایحرفه هایصالحیت

(. لذا 2016، 1)باداو شوددر فرایند یادگیری  آموزاندانشاز این طریق موجب پیشرفت هر چه بیشتر 

با اتکا به  اثربخش. چرا که معلم شودمیاتکای هر تغییر و تحولی یاد  ۀنقطبه عنوان  اثربخشمعلم 

همواره به دنبال فراهم  ایحرفه هایصالحیتمورد نیاز معلمی و داشتن شایستگی و  مهارت دانش و

(. حضور 2017است )رزی و همکاران،  آموزاندانشبرای ایجاد یادگیری در بین  هاییموقعیتکردن 

رزش و توسعه سالمت در کالس درس تربیت بدنی عالوه بر تربیت از طریق جسم، رواج و اثربخشمعلم 

در جامعه را نیز در پی خواهد داشت. لذا استخدام نیروهای متخصص تربیت بدنی که توانایی معلمی 

و ارزشیابی صحیح و به هنگام از  توانمندسازیاست و پس از آن  بااهمیتباشند بسیار  فراگرفتهرا نیز 

مربوط  مرداندولتمدیران ارشد و  اهمیت باالیی برخوردار است. تحقق این موارد به نگرش و گرایش

 ریزیبرنامه. تا زمانی که نگرش و گرایش مثبتی به تربیت بدنی و ورزش وجود نداشته باشد گرددمی

برای جذب معلم متخصص تربیت بدنی صورت نخواهد گرفت و بودجه مناسبی به این مبحث اختصاص 

ی متخصص مواجه است زیرا ورود و نخواهد یافت. در حال حاضر آموزش و پرورش با کمبود نیرو

دلیل افزایش بازنشستگی و کاهش جذب نیروهای متخصص مورد به  خروج منابع انسانی تربیت بدنی

( و بر اساس آمار منابع انسانی وزارت 2019)دفتر تربیت بدنی و علوم ورزشی،  یستننیاز متناسب 

 شوندمینفر نیروی تربیت بدنی بازنشسته  7059تعدادی برابر با  2025آموزش و پرورش تا سال 

(. لذا چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد با کمبود 2019مرکز آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات، )

شد و شاهد تعطیلی درس تربیت بدنی مدارس  شدید معلم متخصص تربیت بدنی مواجه خواهیم

به  هاانسانخواهیم بود. این تعطیلی در شرایط امروز جامعه که تکنولوژی زندگی کم تحرک را برای 

در جهان،  هاومیرمرگعامل خطر مربوط به  10ارمغان آورده است بسیار خطرناک خواهد بود. از میان 

                                                           
1. Badau  
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(. با گسترش زندگی شهرنشینی، 2012، مؤمنان) داردرتباط عامل با رژیم غذایی و فعالیت بدنی ا 6

لذا بهترین مکان برای فعالیت  ؛فضای بازی و فعالیت جسمانی کودکان و نوجوانان کاهش یافته است

 پیامدهایبه درس تربیت بدنی مدارس  توجهیبی. در نتیجه استحیاط مدارس  آموزاندانشجسمانی 

 جبرانی در پی خواهد داشت و سالمت نسل آینده به خطر خواهد افتاد.  غیرقابل

را  مرداندولت، در اسناد باالدستی کشور که مسیر حرکت کندمیبه ذهن خطور  لسئواحال این 

تربیت بدنی و ورزش چه جایگاهی دارد؟ الزم به ذکر است در قانون اساسی که  کندمیمشخص 

به وضوح جایگاه تربیت  دیگر است قوانینو راهنمایی برای تنظیم  کشورحقوقی یک  سندترین عالی

مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسالمی ایران  بدنی و ورزش مشخص شده است.

و  و پرورش آموزش»( 3بند ) آنهاو یکی از بند به کار برد  16موظف است همه امکانات خود را برای 

قانون ) باشدمی « عالی آموزش و تعمیم تسهیل ، وسطوح در تمام همه برای رایگان بدنی تربیت

  اساسی جمهوری اسالمی ایران(.

کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به تربیت بدنی  هایسیاست 5-5و  5-2همچنین در بند 

 اشاره شده است. 

 :در ویژه به اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی پرورش و تربیت به اهتمام :5بند 

 .اجتماعی هایآسیب از پیشگیری و آموزاندانش و معلمان روحی و جسمی سالمت ارتقاء: 2-5 

کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و  هایسیاست).مدارس در ورزش و بدنی تربیت توسعه :5-5

 (2013پرورش، 

کلی برنامه ششم توسعه نیز به توسعه تربیت بدنی و ورزش  هایسیاست 44عالوه بر این در بند 

 (2015کلی برنامه ششم توسعه،  هایسیاستهمگانی اشاره شده است )

. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به پردازیممی پرورشدر انتها به سند تحول بنیادین آموزش و 

که در این  هاییبخش ترینمهم. یکی از استاسناد وزارت آموزش و پرورش  ترینمهمعنوان یکی از 

سند مرتبط با موضوع تربیت بدنی است، بخش تبیین چگونگی تربیت رسمی و عمومی است که در 

تربیت  آنهات اشاره شده است که یکی از تربی هایساحتساحت اصلی به عنوان الگوی نظری  6آن به 

تربیت زیستی و بدنی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که  ساحت. زیستی و بدنی است

ناظر به حفظ و ارتقای سالمت و رعایت بهداشت جسمی و روانی متربیان در قبال خود و دیگران، 

و احترام به  زیستمحیطی، حفاظت از تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل ضعف و بیمار

 (305، ص 2011طبیعت است. )شورای عالی انقالب فرهنگی، 

در نتیجه جایگاه تربیت بدنی در اسناد باالدستی به خوبی مشخص شده است ولی برخی مواقع به 

. گیردنمیقرار  مرداندولتکه شایسته است تربیت بدنی و ورزش مورد توجه  گونه آندالیل مختلف 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%28%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ساله معاونت تربیت بدنی و سالمت به اجرا نشدن  40در این خصوص به عنوان چالش در گزارش 

بعدی  هایاولویتدر  گرفتن قراربرخی قوانین و مقررات سودمند به دالیلی مانند منابع اعتباری و یا 

 (2018دفتر تربیت بدنی و علوم ورزشی، . )تاشاره شده اس

در تربیت تقسیم کرد.  مؤثرکلی عوامل سهیم و  یدستهسند تحول بنیادین عوامل اجتماعی را به دو 

در نظر  صریحاًعوامل سهیم عواملی است که انجام فعالیت تربیتی در فهرست کارکردهای این دسته 

یاد  مؤثردر فرایند تربیت است که به عنوان عوامل  ؤثرمگرفته شده است. دسته دیگر عوامل اجتماعی 

کارکردهای این دسته از عوامل  ۀزمراین معنی که مداخله مستقیم در امر تربیت، از  به .شودمی

، هاسازمانبر فرآیند تربیت، طیف وسیعی از نهادها،  مؤثر. عوامل اجتماعی آیدنمیاجتماعی به شمار 

عبارتند از: نهاد  آنهاکه اهم  گیرندمیفعال در جامعه را در بر  غیررسمیرسمی یا  هایگروهو  هابنگاه

(، نهاد آنهاتابع  نهادهایو  هاسازمان یهمهمقننه، قوه قضائیه و  هسیاست )شامل: رهبری، دولت، قو

سسات و دیگر تشکالت مؤمراجع و مراکز علوم دینی، روحانیون و مبلغان مذهبی، مساجد و دیگر ) دین

دینی و مذهبی(، نهاد فرهنگ )نهاد هنر، نهاد رسانه، نهاد تولید علم، پژوهش و فناوری(، نهاد خانواده 

 هااتحادیه، هانجمنامدنی )شامل شوراها، احزاب،  نهادهای)پدر، مادر و دیگر اعضا خانواده و بستگان(، 

صنفی، علمی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی(، نهاد اقتصاد )شامل  هایتشکلو  هاسازمانو دیگر 

، صنعت، تجارت و خدمات( نهاد تأمین خدمات و رفاه عمومی و اجتماعی کشاورزی هایبخش

 نهادهاییمه و سسات بمؤحامی افراد محروم،  نهادهای، سازمان بهزیستی و هادهداریو  هاشهرداری)

بهداشت و درمان ورزش و تفریحات  هایبخش( نهاد سالمت و تندرستی )شامل المنفعهعامخیریه و 

 .(171-169ص  ،2011و ایمنی( )شورای عالی انقالب فرهنگی، زیستمحیطسالم، حفظ 

و کارگزاران  گذارانسیاستبر تربیت آن است که  مؤثرعوامل اجتماعی  یهمه ۀدرباراما نکته مهم 

سسات و نهادهای اجتماعی، با ارائه دالیل موجه و عقالنی نسبت به نقش و جایگاه ویژه فرایند مؤاین 

زمینه تحقق حیات طیبه، قانع شوند و  ترینمهمتربیت در عرصه اجتماع و کلیدی بودن آن به منزله 

خاص خود، مستلزم توفیق  کارکردهایفقیت نهادهای اجتماعی در به این باور برسند که هرگونه مو

 (171ص  ،2011. )شورای عالی انقالب فرهنگی،اندتربیتفرایند 

تعلیم و تربیت است  هایساحتبه تربیت بدنی که یکی از  مرداندولتلذا چنانچه گرایش و نگرش 

قرار گیرد مصالح تربیت بدنی به طور طبیعی یعنی  آنهاباالدستی سرلوحه کار  اسناد ومثبت باشد 

 هایریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستدر  نامهتفاهمبدون نیاز به صدور بخشنامه و نظارت قانونی و 

مالک، مورد نظر قرار خواهند گرفت. در این صورت فرهنگ ورزش و  ترینمهماجتماعی به منزله 

 در کشور رواج خواهد یافت.تربیت بدنی 
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اصالح » بدنیدفتر تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت آموزش و پرورش به منظور رواج ورزش و تربیت 

 هدفمنددانش آموزان به سمت فعالیت های بدنی و ورزشی  حداکثری ضوابط و ایجاد انگیزه برای جذب

زمینه سازی برای  »،«المپیاد های درون مدرسه ای و...( ،انجمن های ورزشی ،کانون های ورزشی)

اعتالی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش در مدارس و تکریم از مدیران و معلمان تربیت بدنی و سایر 

فرصت سازی برای حضور فعال و مشارکت جویانه و همه جانبه والدین در برنامه  »، «عوامل اثر گذار 

و را به عنوان  «هاتربیت بدنی و ورزش خانواده گسترش آموزش » ،«ها و فعالیت های ورزشی مدرسه

 .(2018کالن مطرح کرده است )دفتر تربیت بدنی و علوم ورزشی،  راهبردهای راهکارهای

ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است و هر  هایهزینهآز آنجا که میزان 

ورزشی خانوار به طور مستقیم  هایهزینه، بنابراین میزان شودمییک خریدار محسوب  ایکنندهشرکت

(. بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و 2008عسکریان و جعفری، ) داردبه مشارکت در ورزش ارتباط 

خوراکی و » هایهزینههزینه یک خانوار به دو گروه  ،1396شهری و روستایی سال درآمد خانوارهای 

مربوط به  هاهزینهدرصد  23.3که در یک خانوار شهری  شودمیتقسیم  «غیر خوراکی»و  «دخانی

 -1 :)شامل غیرخوراکی هایهزینهمربوط به  هاهزینهدرصد  76.7خوراکی و دخانی و  هایهزینه

و  ونقلحمل -5بهداشت و درمان،  -4لوازم، اثاث و خدمات خانوار، -3مسکن، -2پوشاک و کفش، 

. شودمیکاالها و خدمات متفرقه(  -7تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی و  -6ارتباطات، 

 هایهزینهتفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی را در گروه  هایهزینهورزشی خانوار بخشی از  هایهزینه

تفریح، سرگرمی و خدمات  هایهزینهکه این توجهقابلنکته  .دهدمیبه خود اختصاص  غیرخوراکی

 استرا دارا  غیرخوراکی هایهزینهدرصد  3.8کمترین مقدار هزینه یعنی تنها  96فرهنگی، در سال 

 درصد 2.9ورزشی خانوار از  هایهزینهلذا  .درصد کل سبد هزینه خانوار است 2.9که مساوی با 

( نشان 6201و همکاران ) 1(. تیبیت2018مرکز آمار ایران، ) استیک خانوار نیز کمتر  هایهزینه

با توجه به بحران اقتصادی  لذا .مثبت دارد تأثیردانند درآمد بر هزینه زمان و پول در مشارکت ورزشی 

 کنندهتعییندرآمد و سایر عوامل  تأثیر، مدیران ورزشی باید در مورد یافتهافزایشاخیر و میزان فقر 

بینش و بصیرت ورزشی  هایفعالیتاقتصادی و اجتماعی بر روی زمان و هزینه خانوار برای شرکت در 

قرار  آنها تأثیرعواملی هستند که آینده به شدت تحت  هاقطعیتکه عدم کسب کنند. در نهایت این

د ندر آینده مطلع گرد آنهامختلف احتمالی  هایحالتو سیاستگزاران از  ریزانبرنامهلذا چنانچه  .دارد

  دهند. انجام تری برای آیندهصحیحتر و دقیق هایریزیبرنامه توانندمی

 پیشنهادات زیر را ارائه کرد.از مجموع مطالب مطرح شده می توان 

                                                           
1. Thibaut 
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تعامالت بین دستگاهی و بین سازمانی باالخص تعامالت گسترده با رسانه ها افزایش یابد تا در  •

نتیجه آن اطالعات خانواده ها در خصوص تربیت بدنی و ورزش افزایش یابد و تربیت بدنی و 

 ورزش مدارس به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد. 

، استخدام نیروی انسانی تربیت بدنی در اولویت 2025زنشستگی تا سال با توجه به آمار با •

 برنامه ها قرار گیرد و برای توانمند سازی نیروی انسانی برنامه ریزی دراز مدت صورت گیرد.

 پیشنهاد می گردد به منظور اجرای اسناد باالدستی تیم نظارتی تشکیل شود و اجرای اسناد •

 در تمام برنامه ها مورد توجه قرار گیرد. باالدستی

 ریزی بر مبنای سناریو استفاده گردد.برنامهاز نتایج این پژوهش برای سناریو نویسی و  •
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