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 مقالة پژوهشی

 1تربیتی ايران مبتنی بر سناريو های ورزشتدوين استراتژی
 

 4، امیررضا نقش3، رسول نظری2، احمدرضا عسکری1شوریجواد شهولی کوه

 

اه آزاد و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگ، گروه تربیت بدنی یورزش دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت. 1
 اسالمی، مبارکه، ایران.

می، مبارکه، اسال آزاد استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه. 2
 ول(ایران. )نویسنده مسئ

ه آزاد اسالمی، )خوراسگان(، دانشگادانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان . 3
 اصفهان، ایران.

 فهان، ایران.پژوهی، گروه مدیریت، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصاستادیار آینده. 4
 

 09/04/1399تاريخ پذيرش:                                        28/12/1398تاريخ دريافت: 

 چکیده
تربیتی  ورزش رویپیش هایآينده کشف بهتربیتی ايران  نگاری در ورزشهدف آيندهحاضر با پژوهش 

نگاری با رويکرد و ارائه استراتژی پرداخته است. آينده 1414برای سال  آن سناريوهای تدوين و
 برای طراحی سناريوها از روش .به کار گرفته شده استشهودی  منطق روش اساس بر سناريونگاری

استفاده گرديد. ابتدا، ای سناريونگاری تلفیقی ها و الگوی شش مرحلهتحلیل روندها و عدم قطعیت
درجه شناسايی  360محدودۀ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با يک بازخورد 

گام  گرديد. پس از آن، دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پايه و اساس طراحی سناريوها تدوين شد. در
بعد تعريف تفصیلی و کامل از چهار سناريو ممکن صورت پذيرفت. در مرحلة پنجم يک استراتژی کلی 

کنندگان هاست. مشارکتش و کنترل استراتژیبر اساس سناريوها ارائه گرديد و گام آخر شامل پاي
یری گاساس نمونهبر  وتربیتی ايران بودند ر از ذينفعان داخلی و خارجی ورزشنف 44پژوهش حاضر شامل 

ها، ههای باز صورت گرفت. بر اساس يافتمهناسشها با مصاحبه و پرهدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده
زی در ساشبکه"دست آمده در نهايت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی هعامل اصلی ب 30تحلیل 

 رزشسناريوی اصلی وشد که پايه و اساس چهار  "افزايی خانواده و اجتماعهم"و  "بین بازيگران کلیدی
سازی و يران، شبکهتربیتی ا گردد به منظور توسعة ورزشهاد میتربیتی ايران گرديدند. در نتیجه پیشن

 افزايی نهادهای متولّی با محوريت وزارت ورزش و جوانان صورت پذيرد.هم

 تربیتی نگاری، راهبردی، ورزشری، سناريوآينده نگا واژگان کلیدی:

                                                           
1. Email: j.shahvali@live.com  

2. Email: ahmadreza.askari@mau.ac.ir  

3. Email: nazarirasool@yahoo.com 

4. Email: ar.naghsh@khuisf.ac.ir   
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 مقدمه
باعث ایجاد و  دهدفرآیندی است که مرحله جدیدی از یک وضعیت در حال تغییر را تشکیل می توسعه

، 2019، 11مونرو، هولمی و تیهواچیمشود )و تحوالت اجتماعی مثبت می رشد، پیشرفت، تغییر مثبت

تغییر کیفیت و ایجاد شرایط برای ای از جنبه توسعه قابل مشاهده و مفید است، نه لزومًا سریع؛ (.83

بازسازی جامعه بر اساس  یبه معن (، و250، 2020، و همکاران22گیبونس) آن تغییر است ۀادام

 ،باوریعلمۀ سه اندیش شامل ،های تازه در دوران مدرناین اندیشه شود؛تعبیر می جدید یهااندیشه

تحقق عملی  شناسی،آیندهجدید  ابزارهایایجاد برای نیل به توسعه، با  است. باوریآیندهو  باوریانسان

3)الیتینن و مریستو پذیردمی ها صورتاین اندیشه
3 ،2018 ،149 .) 

4شناسیآینده
 خواستار که سازمانی و جامعه هر .ودریم شمار به نرم هایفناوری و علوم انواع از یکی 4

 بینیشپی و شناسیآینده های مختلفشرو از استفاده با باید ضرورتاً است، بنیادی تحوالت توسعه و

 رشد و ماندن زنده برای (.237، 2017 ،55)فرانک و سیلور بپردازد آینده جهان و هاناشناخته کشف به

 به را آینده تهدیدهای و هاتفرص باید هاقطعیت، سازمانو دنیای پر از عدمِمداوم  تغییرات عصر در

 دهند قرار اولویت در راهبردی ریزیبرنامه فرآیند در را آنها به رسیدگی و کنند شناساییموقع 

 منجر ن کنونی،دنیای نامطمئ در تغییرات روزافزون سرعت (.92، 2017و اصالنیان،  صحنه)خزایی

 پیش روی را تهدید و فرصت از سرشار محیطی و شده 66قطعیتعدم نام به عصری پیدایش به

بینی قابل پیشمیزان غیر (.190، 2017سهراب، )زالی و پور است داده قرار کنونی پیچیده هایسیستم

 (.156، 2020، 77قطعیت گویند )گونگعدم درک آن با دانش فعلی را عدم و تحوالت و نتایج آیندهبودن 

)هود گت و  دهدتواند کارایی منابع را بهبود بخشد و تحول پایدار را ارائه ها میقطعیتمدیریت عدم

 راهبردیی مدیریت چوبی برامبتنی بر تفکر آینده، چهار راهبردیریزی (. برنامه684، 2019، 88سیراج

 (.253، 2018، 99آورد )کریستینا و آلسیوقطعیت فراهم میدر شرایط عدم

 گذار است و ممکن است آینده را به حال حاضر مرتبط بر اخذ تصمیمات درست تأثیر 1010آینده رِتفک

                                                           
1. Chimhowua, Hulme & T.Munro 

2. Gibbons 

3. Laitinen & Meristö 

4. Futurism 

5. Frank & Silver 

6. Uncertainty 

7. Gong 

8. Hodgett & Siraj 

9. Cristina   & Alessio 

10. Future Thinking 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19300713#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19300713#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417418305621#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417418305621#!
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 دقیق بینیشپی در توانایی عدم(. بر این اساس و با توجه به 1740، 2018، 11سازد )تورستات و والف

 گیریبا بهره محققان تا است شده سبب روزافزون، تغییرات از ناشی هایپیچیدگی چنینهم و آینده

 و ریزیبرنامه هایفعالیت در مقوله از این ،22پژوهینوظهور آینده دانش هایقابلیت از تفکر آینده و

 ،2015 ،عیوضی و جهانگیری مفضلی،سیاح) کنند استفاده فناورانه و علمی بینی تحوالتپیش نیز

 را ما انتظارات که است آن پی در خود، کلیدی اهداف تحقق و آینده مطالعۀ برای پژوهیآینده(. 70

 راستای در ،آینده ۀدهندشکل عوامل ظرفیت و توان تمامی که کند کمک و کرده شناسایی ،آینده از

3همکاران و وانگ) گردند دهیجهت ،ممکن ۀآیند ترینمطلوب تحقق
3، 2018، 12). 

 رقابتی هایمحیط که قدرتمند ابزار یک. است راهبردی ریزیبرنامه نگاری،آینده سازندۀ مفاهیم از یکی

 قطعیتهای با بیشترین عدممحیط ی دربلند مدت حت یاستراتژ توسعۀ به و زندمی حدس را آینده

4یوسنار یزیربرنامهابزار پردازد، یم
5)اولیور و پرت است 4

ریو موجب گسترش (. سنا240، 2017، 5

 یاستراتژ ۀمنجر به توسعو  سازدممکن میرا های درک و مداخله در آینده راه گردد،ها میفرصت

توان در این راستا می (.108، 2019، 66، پینک و نیچولس)استرینبرگشود به آن می عمل و یسازمان

کند که یم یبترک با هم یارا به گونه یلیو تخ یستماتیک، تفکر سسناریو یزیربرنامه اذعان نمود

تواند، خالء این تکنیک می رسدو به نظر می ایجاد کند یندهآدر مورد  یمنحصر به فرد ینشبتواند ب

سناریو به صورت محدود  در گذشته از ابزار. های پیش رو را برطرف سازدنگرانی از عدم شناخت آینده

مطالعۀ  به توانمی راستا این در. است اکنون استفاده از آن در تمام علوم متداولشد و هماستفاد می

7بایملر و کوتزاب
 و های حمل و نقل هوشمند در آلمانسیستمتوسعه سناریو ( با هدف 2020) 7

و های مربوط به سازگاری ( با هدف ارائه سناریوهای طرح2020) و همکاران88شن مطالعۀ همچنین

 هاییطمح بینیتوان اذعان نمود پیشاصل از این تحقیقات میدر راستای نتایج ح. اشاره نمود توسعه

 آیندۀها در تواند منجر به توسعۀ استراتژیمی، یوهااز سنار یتعداد محدود یقاز طر یندهآ یرقابت

  احتمالی گردد.

                                                           
1. Thorstad & Wolff                          

2. Futurology 

3. Wang 

4. Scenario 

5. Oliver & Pert 

6. Strengers, Pink & Nicholls 

7. Bäumler & Kotzab 

8. Shen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462961830464X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128173626000100#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128173626000100#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128173626000100#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710219312264#!
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در  شمار و محیط بسیار پیچیده و دائماً های بیقطعیتهای بسیار مهم که دارای عدماز محیطیکی 

ورزش در  اصول توسعۀ (.30، 2016عامری و همکاران، تغییری دارد، محیط ورزش است )سیدحال 

 به ورزش توسعۀ (.430، 2019، 11، فولر و هاتچینسونهمبستگی زمانی خود متنوع است )برگ

 تجارب و هافرصت شودمی تالش آنها ترکیب از که شودمی گفته اقداماتی و فرآیندها ها،سیاست

وسعه در ت نمودتوان اذعان هرسد ببه نظر می (.7، 2018)نظری،  آید وجودبه افراد همه برای ورزشی

افزای یندهای همآطول یعنی فر ءیکی توسعه به عنوان ارتقا .حوزه ورزش باید سه رویکرد داشته باشد

های ساختبه معنای گسترش عرض یعنی زیرتوسعه ورزش را بتوانیم ایجاد کنیم، یکی توسعه 

به معنای آن چیزی که از آن به عنوان  ؛افزاری ورزش و دیگر توسعه به معنای تعمیق عمقسخت

های سلسله ورزش مدل برای توسعۀ که اشاره شده است. ضمن اینکنیمحس ورزش خواهی یاد می

دهنه و اند )لقمانی، قلیش کمک کردهکه به درک چگونگی توسعۀ ورز فراوانی ارائه شدهمراتبی 

رت های مطرح دیگر به صومانند اکثر ساختاررزش در ایران، . ساختار توسعۀ و(54، 2018، نژادحسن

ر قاعده، پس از آن به ترتیب مدارس و دانشگاه( د)ورزش 22تربیتیهرم و از چهار حوزۀ اصلی ورزش

آور )ورزش مدال 44قهرمانیدون محدودیت برای همه(، سپس ورزش)فعالیت جسمانی ب 33همگانیورزش

5ایحرفهملی( و در نهایت ورزش
 ، تشکیل شده است. هرم سأدر ر ها و ورزشکاران(زایی باشگاهد)درآم 5

(. 21، 2019، و همکاران شهریتربیتی است )متقیکشور، ورزشمهم ورزش در  منظرهایاز جمله 

 ۀطبق ۀرکت افقی در مسیر هرم، توسعشود و برای حتربیتی آغاز میورزش از ورزش ۀسعیند توآفر

 در که است ورزشیتربیتی، برنامۀ ورزش(. 102، 2012)کشگر و سلیمانی،  زیرین ضروری است

 شود می انجام کشور عالیسسات آموزشمؤ سایر و هادانشگاه مدارس، شامل رسمی آموزش واحدهای

ایران که در  ورزش و بدنیتربیت توسعۀ جامع نظام راهبردی سند در(. 31، 2017)مرکز آمار ایران، 

 آن طریق از که است ورزشی» :است شده تعریف گونهاین تربیتیورزش ،تدوین گردید 1384سال 

 هایمهارت ،خاص هایدوره در آگاهانه صورت به آموزشی، رسمی نهادهای و خانواده قالب در فرد

 موفقیت و روحی و جسمی سالمت در یندفرآ ارزش و نقش به که ایگونهبه گیرد؛می فرا را ورزشی

تربیتی شامل دو بخش آموزش و فرآیند ورزش (.2005بدنی، تربیت)سازمان  «برد پی نیز زندگی در

های آموزشی، اجرای برنامهبدنی: درس تربیت -(: الف18، 2018، ه است )راسخ و همکارانبرنامفوق

، برنامههای فوقفعالیت ز ساعات درس آموزشی:خارج ا -؛ بنظارت، اصالح و بهبود مستمر ارزشیابی،

                                                           
1. Berg 

2. Educational Sport 

3. All for Sport 

4. Championship Sport 

5. Professional Sport 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352317301444#!
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 (.2010ود مستمر )شکری، و اصالح و بهب تربیتیورزش ، ارزیابی توسعۀیابیاجرای مسابقات، استعداد

آموزان در امر ورزش برای دانش موانع موجودتمام  باید بر روی چگونگی برطرف ساختن یآموزش ورزش

1)راتن و جونز کند تمرکز و دانشجویان
ای در نظام تعلیم و تربیتی جایگاه ویژهورزش. (490، 2018، 1

 فطری، درونی ودانشگاه( دارد. در این سطح، باالترین انگیزه از دورۀ پیش دبستانی تا )تربیت رسمی 

قرار گرفتن (. 2010قالیباف، ) اندمستعدترین افراد قابل مشاهده کننده فعال وترین تعداد شرکتشبی

با عادات سالم در کودکان و نوجوانان همراه است. های مساعد از جمله مدارس، در معرض محیط

یک کانال مهم برای افزایش فعالیت در دوران کودکی و نوجوانی است. ورزش مدارس در نگاه مدرسه، 

2کایآ) اول تمایل به اجبار در مشارکت ورزشی دارد
ورزش در همچنین  (.2016، 9201و همکاران، 2

های ورزشی در هاست. مشارکت در فعالیتهبدنی در آموزشگااستمرار منطقی روند تربیتها دانشگاه

طول تحصیالت دانشگاهی نیز راهی مناسب برای غلبه بر همه اثرات منفی افزایش سطح عدم تحرک 

3، میتکوستکا و دمیکوف)پوپسکا بدنی در بین دانشجویان است
 شایان ذکر است که (.26، 2018، 3

 توان. ورزش یکی از ابزارهایی است که میزم و ضروری داردی الهاکیفیت زندگی نیاز به آموزشارتقا 

ورزش آموزشی یکی از موارد مهم در کشورهای جهان  بر این اساس .نموداستفاده  بدین منظور از آن

یفا لذا توجه به ورزش آموزشی، در توسعه اجتماعی جوامع، نقشی مهم و ضروری ا .دگردمحسوب می

 .کندمی

جمله  های فعال، گروهی و خالق ازهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشاصالح و روزآمد کردن روش 

تدوین استراتژی،  .(326، 2019 ،و همکاران است )شریعتی راهبردی موارد مورد نظر در تدوین برنامه

 پردازدسیستماتیک از دانش میبه استفاده گیری شفاف، است که از طریق یک فرآیند تصمیم طرحی

4)جورت، مارتین و تروالسن
 قالبِ تغییرِ اصلی عامل راهبردی تفکر ،از طرفی هم. (349، 2019، 4

 ،)موسویان است هاسازمان این بقای و پیشرفت تداوم ورزشی، هایسازمان موجود وضع تغییر رقابت،

های داخلی محیط از درست تحلیل و آگاهیوضع موجود،  از اطالع (.2، 2019 مهدی پور و خدامرادی،

 کمک کشور در چه بیشتر ورزش هر و پیشرفت توسعه برای بهتر ریزیبرنامه و آگاهی به و خارجی

تربیتی ورزش ن امروزی،این در دنیای پیچیده و نامطمئبنابر(. 93، 2019 ،و همکاران وقار) نمود خواهد

                                                           
1. Ratten & Jones 

2. Acciai 

3. Popeska, Mitkovska & Dimkov 

4. Hjort, Martin & Troelsen 
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 به طوری که های عملیاتی استو برنامه راهبردینیز همانند هر نظام دیگر نیازمند تدوین برنامۀ 

 اثرگذار برطرف نمود. راهبردیتوان با تدوین یک برنامۀ موجود را می هایخالء

ریزی و اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه مروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدما

و همکاران،  پاداش) گرددپژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار میآینده

شماری با رویکرد سناریونویسی به ثبت (. در این ارتباط در ورزش، تاکنون مطالعات انگشت2019

هدف تحلیل ( با 2018توان به مطالعۀ کشاورز، فراهانی و محمدخانی )در این زمینه می .رسیده است

 ترین دستاورد ارائه هفتنویسی، با مهمعوامل مؤثر رفتار مدیران ورزش قهرمانی با رویکرد سناریو

( 2017زاد )پیمانیپور و پور، طالبعامل اصلی برنامه جامع ورزش قهرمانی و همچنین مطالعۀ ادیب

با هدف تدوین سناریوهای  ،استترین مطالعه موجود در ورزش در ارتباط با تدوین سناریو که مرتبط

 فکری اصولسناریو، اشاره نمود.  چهار، با ارائه 1404ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 

از  برآمده بازیگران عملیات و گیریتصمیم نحوه از در آگاهی توانمی را آینده مطالعات در حاکم

 جست. آینده تصورات

 راهبردیهای اما در زمینه ارائه برنامه .است زیادی ارائه گردید ، مطالعاتدر ارتباط با ورزش تربیتی

نقشه استراتژی  با هدف طراحی (2019زاده و وحدانی )وان به مطالعات محرمت، میتربیتیدر ورزش

 چهارهدف اصلی و ارائه مدلی برای ارتباط این اهداف در  نهبا ارائۀ  ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

ورزش همگانی و  راهبردی( با هدف تدوین برنامه 2019) بختیاری، فراهانی و کشاورزعباسی سطح؛ 

 ؛بدنیتربیت عمومی واحدهای کیفی ءارتقا و توسعه گاه آزاد اسالمی و ارائۀ راهبردقهرمانی در دانش

دانشگاه بدنی ی برنامه راهبردی اداره کل تربیتطراحبا هدف  (2019و نوذری ) ، علماحمدیان جلوداری

راهبرد اصلی بر  11تهاجمی و ارائه  این اداره در موقعیت راهبردییت و تشخیص موقع فرهنگیان

-دانش ورزش راهبردی برنامه تدوین( با هدف 2019شریعتی و همکاران )؛ 1404اساس چشم انداز 

آموزی استان گلستان در منطقه دانش در استان گلستان مشخص کردند ورزش دختران آموزی

( با 2017؛ نظری )را ارائه کردند آموزیبنیان کردن ورزش دانشدانش راهبرد و تهاجمی قرار دارد

آلن، ایکخوف  سیبرت، و همچنین هدف کالن 8 و ارائۀ آموزیهدف تدوین راهبردهای المیپاد دانش

بدنی در کودکان دوره راهنمایی و ارائۀ تهای فعالی( با هدف ارائه استراتژی2018)11و کارل

. در این ارتباط نداشاره نمود ،عروقیای افزایش سطح آمادگی قلبیبدنی برهای فعالیتاستراتژی

ریزی برنامه های سنتیو دیگر تحلیل 22سواتبر اساس تحلیل  ها عمدتاًاین پژوهشتوان بیان نمود می

، دیگر به خوبی راهبردیریزی های سنتی برنامهکه مدل واقعیت این است .اندشکل گرفته راهبردی

                                                           
1. Seibert, Allen, Eickhoff & Carrel 

2. SWOT 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221133551830144X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221133551830144X#!
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دنیای  و نوسانات فراوان محیطی را درهای محیطی د تغییرپذیری سطح باال، پیچیدگیتوانننمی

 ها به رویکردی نیاز دارند تا بتوانند بر اینبنابراین سازمان .ن امروزی تحت پوشش قرار دهندنامطمئ

 راهبردیریزی برنامه"حل پیشنهادی مشکل، راه برای حل این آیند.های سطح باال فائق پیچیدگی

ی مدیریت بوده و چهارچوبی برا راهبردینگاری های اجرای آیندهکه یکی از روش "مبتنی بر سناریو

 ت که در صدد ارائۀ. پژوهش حاضر از این جهاستآورد، قطعیت فراهم میدر شرایط عدم راهبردی

از  و از آن جهت که استتربیتی ایران است، با مطالعات قبلی مرتبط ورزش ۀبرای توسع استراتژی

نگرانه دارد با مطالعات گذشته رویکرد آیندهنماید و استفاده نمی راهبردیریزی ابزارهای سنتی برنامه

 متفاوت است.

پیچیدگی امروز، ابزارهای  قطعیت وذعان دارد که در دنیای پر از عدم، احاضر اصلی پژوهش مسئله

1جیسیبی، ماتریس سواتمانند تحلیل  راهبردیتحلیل 
س آبی های استراتژی، استراتژی اقیانو، نقشه1

، گذاشتندتوسعه یافتند و پس از آن رو به افول  1990طراحی گردیدند و تا  1960در دهه که و غیره 

ارائه  صنقینی کنند و یک برنامه راهبردی کمبتوانند به خوبی تغییرات سطح باال را پیشدیگر نمی

های جدیدی تکنیک کهو با آگاهی از این های این رویکردهای سنتیتگاهی از محدودیآبا لذا نمایند. 

این پژوهش رویکرد سناریونگاری  در، برنامه راهبردی وجود دارد طراحی بینی آینده وبرای پیش

تربیتی چه مشکالتی  ورزش پژوهی، این موضوع که مثالًآیندهتحقیقات  مسئلهدر طراحی  انتخاب شد.

به  نگاریندهآی گردد. در واقعوضع موجود آن چه مشکالتی دارد، بررسی نمی و در زمینه آینده دارد

بینی وجود آیند را پیشهینده بکه ممکن است در آ یمشکالت ،علمیهای که با روش استدنبال این 

 گردید،های سنتی که بر اساس وقایع گذشته و زمان حال، استراتژی تدوین میالف تحلیلبرخ .نماید

چشم  با و گرددمی دوینتها های موجود، استراتژیبینی احتمالی آیندهبر اساس پیش ویسیدر سناریون

 .شد دخواه بازتر به سوی آینده حرکت

ترین ساختار سازمانی و پرورش، با بزرگ شگری وزارت علوم و وزارت آموزیتربیتی ایران با متولّورزش

های مناسب، های الزم و ایجاد محیط و فرصتنهپی آن است که با فراهم نمودن زمی در ،و تشکیالتی

یت جسم و پرورش روح آنان سالم قرار دهد و به تربهای آموزشی جویان را در موقعیتهمه آموزش

 میلیون نفری و جمعیت چند به توجه با ایرانتربیتی  ورزش که است این اصلی مسئلهبپردازد. 

 .کند پیدا در کشور آموزشی زمینۀ در مطلوبی جایگاه است نتوانسته چشمگیر، تاکنون استعدادهایی

های کلیدی، کم توجهی به قطعیت، عدمتحلیل روندهاعدم توجه به ناشی از  مسئلهاین  احتماالً

                                                           
1. BCG 
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ریزی ها و ابزار به روز برای برنامهعدم استفاده از تحلیل ییر ورزش ونیروهای پیشران در محیط پر از تغ

 راهبردیهای نوین بر اساس رویکرد ایء دانش، پرداختن به مطالعهود این خالبرای بهب .است راهبردی

-های میانپی تدوین برنامه درکه با نگاه به آینده  راهبردینگاری قطعیت، مانند آیندهدر شرایط عدم

هش حاضر از رسد. لذا در پژوباشد، ضروری به نظر می برای توسعۀ ورزش تربیتی مدتمدت و بلند

ای از روندهای چندگانههای متعدد و زی سناریو که تحلیلرینگاری به نام برنامههای آیندهیکی از روش

 بال پاسخ به ایندن از این رو در این پژوهش به .کند، استفاده شده استده ارائه میاحتمالی آین

و استراتژی اصلی مبتنی بر این تربیتی ایران کدامند؟ نده ورزشیهای آکه سناریو هستیم تسئواال

 سناریوها چیست؟ 
 

 پژوهش روش
گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از استقرایی؛ از منظر جهت ،از منظر رویکرد پژوهش حاضر

آینده تحقیقات در پارادایم نظریه پیچیدگی است.پژوهی و از منظر پارادایمی، منظر استراتژی، آینده

 لحاظ از پژوهش این شود.می گرفته بهره متفاوتی هایروش از پژوهش مختلف مراحل در نگاری،

 روش اساس بر سناریو پایه بر ریزیبرنامه و است اکتشافی رویکرد دارای پژوهیآینده مطالعات رویکرد

تحلیل  از استفاده با هایافته نهایی پردازش و تحلیلی رویکرد شهودی صورت گرفته است. اما منطق

1یگ و رولندبرگرالگوی سناریونگاری تلفیقی لیپتز با ها وقطعیتروندها و عدم
 صورت گرفته است 1

2)شونگر و والف
 پذیرد.ای صورت میاین رویکرد بر اساس یک فرآیند شش مرحله (.2013، 2

وژه، توسعۀ پروژه( تیم تحقیق مشخص نمود که هدف این پردر مرحله اول )تعریف محدودۀ 

مشخص شیوه برای  از دو نگاری معموالًدر تحقیقات آینده است.ایران  تربیتیسناریوهایی برای ورزش

، 1404های توسعه هر کشور مانند های مشخص در برنامهافق -1کنند: نمودن افق زمانی استفاده می

3شوارتزیا طبق نظر و  2050، 2030، 1420
 10های با افق کمتر از که معتقد بود برنامه (2013) 3

سال  10های زمانی بیشتر از شوند و معتقد به انتخاب بازههای استراتژیک محسوب میسال، برنامه

های سناریونگاری ( معتقد بودند برنامه2013نگاری بود. همچنین شونکر و والف )های آیندهبرای پروژه

کنند. بر ریزی استراتژیک ندارد و آن را توصیه نمیساله یا بیشتر، سازگاری با فرآیندهای برنامه 20

 .گرفت 1414برای سال این اساس تیم تحقیق تصمیم به انتخاب افق زمانی 

                                                           
1. Leipzig and Roland burger 

2. Schwenker & Wulf 

3. Schwartz 

https://www.amazon.com/Peter-Schwartz/e/B000APCEM2/ref=dp_byline_cont_book_1
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های عالیتفبدنی و بدنی و سالمت و دفتر تربیتمعاونت تربیت کارشناسان در این پروژه، مدیران و

آموزش  بدنی و سالمتتربیت معاونت آموزی،دانش فدراسیون ورزشورزشی وزارت آموزش و پرورش، 

های تئو هی دانشگاهیهای بدنی وزارت علوم، فدراسیون ورزشکل تربیتها، ادارهو پرورش در استان

کل ورزش اراتداخلی و همچنین مدیران و کارشناسان اداستانی ورزش دانشگاهی به عنوان ذینفعانِ

ها، ر دانشگاهبدنی دبدنی، اساتید تربیتها، معلمان تربیتهای ورزشی استانهیئتها، و جوانان استان

فته شدند. ورزشی به عنوان ذینفعان خارجی و جامعه آماری این پژوهش در نظر گرو خبرگان مدیریت

جم نمونه حچنین به عنوان و هم ذینفعانگیری هدفمند به عنوان نفر بر اساس نمونه 44به طور کل 

 این مطالعه انتخاب گردیدند.

شناختی(، هدف اصلی بررسی نقطه نظرات ذینفعان داخلی و خارجی پیرامون  در مرحله دوم )تحلیلِ

درجه  360های ورزش تربیتی در آینده است. ابزار مورد استفاده، فرآیند بازخورد تغییرات و توسعه

نامۀ باز پاسخ، از ذینفعان خواسته خورد در گام اول، از طریق مصاحبه و پرسشذینفعان است. در این باز

 محیطی و قانونیشد تا تمامی عوامل تأثیرگذار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، زیستمی

1ل()پستِ
دهند، تربیتی ایران را در زمان حال و آینده شکل میها ساختار و محیط ورزشکه به نظر آن 1

آوری های مرحله اول و جمعنامهپرسشها و تکمیل بدون محدودیت، نام ببرند. پس از اتمام مصاحبه

بندی یا با کنندگان، تیم تحقیق عوامل مشترک میان تمامی عوامل را گروههای تمام شرکتپاسخ

عامل اصلی که از سوی ذینفعان، مرتبط تشخیص داده شد،  30یکدیگر ترکیب نمودند. بر این اساس، 

نامۀ محدود درجه، پرسش 360کالن محیطی، تفکیک شدند. در گام بعدی بازخورد  بُعدالب شش قدر 

ت گردید تا به هر عامل از آنها درخواس .مده، در اختیار ذینفعان قرار گرفتآدست هعامل اصلی ب 30با 

عدد ، امتیاز دهی کنند )داشته باشد تربیتیورزش تواند بر توسعۀگذاری که میبر اساس میزان تأثیر

 از عامل آن با مرتبط قطعیتعدم درجه به همچنین و (قوی منزلۀ به 10 عدد تا ضعیف به منزلۀ یک

شناسایی  مرحله، این اصلی هدف. کنند امتیازدهی زیاد، منزلۀ به 10 عدد تا کم منزلۀ به یک عدد

1نقاط کور
 عوامل از لیستی شناسایی .اندیا ناآگاهانه نادیده گرفته شدهگاهانه آکه است  هاییحوزهیا  2

 مرحله این در. دهندمی شکل را آن و آمده حساب به آینده تغییرات محرک نوعی به که تأثیرگذار

 . گردید مقایسه یکدیگر با عوامل این پیرامون خارجی و داخلی ذینفعان نظرات

 .استها(، هدف اصلی بررسی و ارزیابی روندهای مرتبط قطعیتروندها و عدم در مرحله سوم )تحلیلِ

طور که به نیروهایی تا حدودی تدریجی، یا به عبارت دیگر عوامل و الگوهایی هستند روندها معموالً

                                                           
1. Political, Economic, Social, Technology, Environmental, Legal (PESTEL) 

2. Blind Spots 
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1ساریتاس و اسمیتشوند )فراگیر باعث تغییر در جامعه می
استفاده در این مرحله،  ابزار مورد(. 2011، 1

2قطعیتثیر/ عدمنمودار تأ
بندی تعداد حلی برای ساختاردهی و اولویتاست. این نمودار به عنوان راه 2

ثیر/ عدم أد. ماتریس تگردمیریزی سناریو معرفی یرهای ورودی در رویکردهای برنامهبسیار زیاد متغ

ثیرگذاری )بر عملکرد تأو پتانسیل  ها بر روی محور افقیدو بعد است؛ عدم قطعیتقطعیت دارای 

شوند. هر یک از عوامل بر اساس امتیازهایی که از حیث بر روی محور عمودی نشان داده میآینده( 

درجه ذینفعان گرفتند، جایگاه  360قطعیت در مرحله بازخورد ثیرگذاری و درجه عدمهای تأپتانسیل

اهمیت، روندها ثیر/ عدم قطعیت به سه بخش فاکتورهای کمکنند. نمودار تأا در ماتریس پیدا میخود ر

که پایه و  رحله، دو عدم قطعیت کلیدی بودشود. خروجی این مهای بحرانی تقسیم میو عدم قطعیت

 باشند.توسعۀ سناریوها در مرحله بعد می اساس

 آنها و میکرد جادیا رانیاتربیتی ورزشوها(، سناریوهای مشخصی برای در مرحلۀ چهارم )ایجاد سناری

قطعیت بر مبنای دو عدم ۀ سناریوهاتوسع مرحله، نیا یاصل هدف. میینمایم حیتشر کامل طور به را

3. ابزار مورد استفاده در این مرحله ماتریس سناریواستکلیدی شناسایی شده در مرحله قبل 

بود.  3

4روشی مبتنی بر قیاس با نگرش بیرون به درونماتریس سناریو 
 عموماً وها،یسنار جادیا یبرا  است. 4

ها با هم که تعامل آن گردد،یم جادیا هاتیقطعروندها و عدم نیب یمعلول و علت روابط از یارهیزنج

5ثیردیاگرام تأزند. این زنجیره روابط علت و معلولی، وضعیت نهایی سناریو را رقم می
خروجی نام دارد.  5

. عدد چهار عموماً استتربیتی ایران ممکن ورزشلی و کامل چهار سناریو این مرحله، تعریف تفصی

توانند اطالعات مرتبط با آنها را پردازش و گیرندگان میرین تعداد سناریویی است که تصمیمتبیش

6)والف، استوبنر، میبنر و براندس تحلیل کنند
به  تا سناریو یک نام اختصاص داده شدبه هر  (.2012، 6

های مشخص ها و گزینهدر مرحله پنجم )تعریف استراتژی(، استراتژیخاطر سپردن آن آسان باشد. 

برای هر یک از سناریوها تعریف گردید و مجموعه اقدامات اجرایی مشخصی، توسعه یافتند. ابزار مورد 

7استراتژیاستفاده در این مرحله، دستورالعمل تدوین 
8یا راهروی استراتژی 7

ها است. با استناد به روند 8

تربیتی استراتژی اصلی ورزش ،(ویسنار نیترمثبت) ویسنار نیاول ۀدهندلیشکت یهاتیقطععدمو 

سناریو  ترینهای جامع و کامل راهبردی برای مثبتایران، تعریف گردید. خروجی این مرحله، گزینه

                                                           
1. Saritas & Smith 

2. Impact/Uncertainty Grid 

3. Scenario Matrix 

4. Outside-In Persective 

5. Influence Diagram 

6. Wulf, Stubner, MeiBner & Brands 

7. Strategy Manual 

8. Strategy Corridor 



 332                                                   ..مبتنی. ايران تربیتی ورزش هایاستراتژی تدوين: شوریکوه شهولی

 
 

های مربوط به )پایش و کنترل( هدف اصلی، پایش تغییرها و توسعهاست. در مرحله ششم 

1هاست. ابزار مورد استفاده در این مرحله، اتاق کنترل سناریواستراتژی
جایی که پایش و هاست. از آن1

گیرد، در این پژوهش به این مرحله ها، مدتی پس از اجرای آنها و در آینده صورت میکنترل استراتژی

 شود.پرداخته نمی

 

 نتايج
 2و  1 کلشبه شرح  ،نویسی در پایان مرحله دومای سناریونتایج حاصل از اجرای فرآیند شش مرحله

طور بالقوه  و مهمی بود که به عامل اصلی 30درجه ذینفعان، شامل  360. خروجی، ابزار بازخورد است

ینفعان داخلی و مقایسه نظرات ذ 1گذار باشند. در شکل ثیرتربیتی ایران تأند بر آیندۀ ورزشتوانمی

تی ایران، تربیثیرگذاری بر عملکرد ورزشفاکتور در ارتباط با پتانسیل تأ 30خارجی پیرامون این 

 وسیلۀ نمودار عنکبوتی نمایان است.هب

ا مسائل ریزان بارتقا سطح آگاهی برنامه" عوامل ، مشخص گردید 1بر اساس نتایج حاصل از شکل  

ثرترین ان مؤبه ترتیب به عنو ، از نظر ذینفعان خارجی"پایدار گرایش به توسعۀ"و  "بوم محلیزیست

 هایتخصیص بودجه"عوامل  که شد مشخص چنینهم  .گردیدند شناساییعوامل،  تریناثر و کم

-ر کالنحکمرانی مبتنی ب"و  "(پرورش و آموزش وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارتمستقل )

 .تربیتی دارندشثیر را بر توسعه ورزکمترین تأ بیشترین وخلی به ترتیب نظر ذینفعان دا، از "هاداده

                                                           
1. Scenario Cockpit 
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 های خارجی در برابر داخلیتربیتی ايران: ديدگاهثیرگذاری بر ورزشنمودار عنکبوتی پتانسیل تأ -1شکل

 

عوامل  نقاط کور آن دسته از .گردندصورت بصری شناسایی میه قاط کور بندر نمودار عنکبوتی، 

در  .تربیتی داراندثیر بیشتری بر عملکرد ورزشکه از دید ذینفعان خارجی تأ ری هستنداگذثیرتأ

داخلی، از اهمیت کمتری برخوردارند. بر روی نمودار عنکبوتی،  ذینفعاننظر  صورتی که این عوامل از

دار است، به عنوان اخارجی و داخلی زیاد و معن ذینفعان فاصله بین نظرِ ،جا که برای هر عاملکهر 

ست، مشخص ا 1طور که در شکل گردد. همانمحدودۀ نقاط کور با رنگ متمایز از زمینه مشخص می

تربیتی یان اصلی ورزشوجود آوردن زبان و فهم مشترک در بین متولّه ب"پنج نقطه کور با فاکتورهای 

ده، قرار گرفتن ورزش در سبد بیشتر آن به خانواتربیتی و تسری تر شدن مفهوم ورزشکشور، گسترده

تربیتی حرکتی و قرار گرفتن ورزش سازِای رفتارهای عادتهایی برفکری خانواده ایرانی، ایجاد پلتفرم

 مشخص شده است. "ی اصلی ورزش در کشور )تغییر ساختار(زیر نظر متولّ

 "ساز حرکتیعادت هایی برای رفتارهایایجاد پلتفرم"مشخص گردید عوامل  2 تایج شکلبا توجه به ن

 به داخلیاز نظر ذینفعان ، "ش(رهای مستقل )وزارت علوم و وزارت آموزش پروتخصیص بودجه"و 

قانونی شدن رشد "چنین عوامل هم  .باشندمی قطعیتعدمدرجۀ  شترین و کمترینبی دارای ترتیب
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مهم برای نیل  ۀوسیلاستفاده از ورزش به عنوان "و  "لیت همگانیئوسواد حرکتی به عنوان یک مس

از نظر ذینفعان داخلی به ترتیب بیشترین  "(به هدف تربیت انسانی )اصل دوم و سوم قانون اساسی

 ند. دارتربیتی در ورزشرا قطعیت وکمترین درجۀ عدم

، نقاط کور بیشتری نسبت به قطعیتنشان داد از لحاظ درجۀ عدم 2نمودار عنکبوتی موجود در شکل 

که کوری  عالوه بر پنج نقطۀ .اندگرفته شدهثیرگذاری وجود دارد که تاکنون به هر دلیلی نادیده بعد تأ

افزایی نهادهای اجتماعی، افزایش آگاهی هم"، نقاط کور دیگری مانند فاکتورهای دیگرد یمعرف قبالً

بخشی با ها و توسعه همکاری بینحرکتی توسط دولت و رسانه اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی و

اجتماعی مطرح  این نقاط کور اغلب در حوزۀ. گردید، نمایان "تربیتیسازی در ورزشضرورت شبکه

، از نظر ذینفعان تربیتی ایرانهای بحرانی ورزشقطعیتشده در این مرحله، عدمبودند. نقاط کور کشف

 .هستند
 

 
 های خارجی در برابر داخلیديدگاهتربیتی ايران: قطعیت ورزشنمودار عنکبوتی درجه عدم -2شکل
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قطعیت، ثیر/عدمالب نمودار تأقو در  3نویسی، مطابق شکل ای سناریودر گام سوم فرآیند شش مرحله

قطعیت درجۀ عدم چنینهمتربیتی ایران و عوامل شناسایی شده بر توسعۀ ورزشثیر هر یک از میزان تأ

است. جایگاه هر یک از عوامل در نمودار بر  هگردیدعامل، به طور سیستماتیک مشخص مرتبط با هر 

به غیر از  .که از سوی ذینفعان در مرحله دوم به آنها تعلق گرفت است اساس متوسط امتیازهایی

در نمودار ذکر گردید، بقیه عوامل با حروف اختصاری نوع آنها )سیاسی، اقتصادی، آنها عواملی که نام 

البته با توجه به این  .نداهبه نمایش درآمد 3در شکل  ی و قانونی(اجتماعی، تکنولوژیک، زیست محیط

های متفاوتی داشته باشند، ممکن است از برخی عوامل، ارزیابیهای مختلف ذینفعان، که گروه مسئله

شوندگان پیرامون این عوامل، در ارتباط با جایگاه و تبادل نظر مجدد با برخی مصاحبهپس از بحث 

 اندکی ثیر نسبتاً ، فاکتورهای کم اهمیت که تأ3آنان در نمودار، تجدید نظر گردید. بخش پایینی شکل 

مبتنی بر سناریو، حذف شده و در  راهبردیریزی دارند و در فرآیند برنامه تربیتیبر عملکرد ورزش

ها )فقدان دادهحکمرانی مبتنی بر کالن"فاکتور  .دهدشد را نشان می استناد نخواهدآنها ادامه به 

 های مدیریت سیستم ایجاد -سیستم آماری درست و منسجم برای اطالع از نیازهای آموزشی

1اطالعات
اهمیت، ود. در این مطالعه، فاکتورهای کمترین فاکتور موجود از نظر ذینفعان باهمیت ، کم" )1

ثیر دهد که تأ. بخش باال و سمت چپ نمودار، عواملی را نشان میاز عوامل زیست محیطی بودند اکثراً

ارترین گذثیربریم. تأمل به عنوان روند نام میاز این عوا .اندتربیتی ایران داشتهر توسعۀ ورزشب زیادی

 بود. "بوم محلیزیستریزان با مسائل ارتقا سطح آگاهی برنامه" روند انتخابی توسط ذینفعان، روندِ 

-عدم .استها ترین عوامل برای توسعۀ سناریوهممشامل (، 3نمودار )شکل  بخش باال و سمت راست

و هستند، ساس توسعۀ سناریدر شناسایی دو بعد اصلی که پایه و ا را های بحرانی، نقش مهمیقطعیت

ین عوامل یح و دقیق همبندی صحتقسیماین دو بعد اصلی از طریق ترکیب و  عموماً . نمایدایفا می

آوردن  وجوده ب"و شامل  بود های بحرانی، هشت موردقطعیتدر این پروژه، عدم .شوندشناسایی می

تربیتی زشتر شدن مفهوم ورتربیتی کشور، گستردهاصلی ورزش نیازبان و فهم مشترک در بین متولّ

هایی برای لتفرمپری خانواده ایرانی، ایجاد فکو تسری بیشتر آن به خانواده، قرار گرفتن ورزش در سبد 

ر )تغییر ورزش در کشوی اصلی تربیتی زیر نظر متولّ ساز حرکتی، قرار گرفتن ورزشرفتارهای عادت

توسط رکتی حافزایی نهادهای اجتماعی، افزایش آگاهی اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی و ساختار(، هم

ین ا هستند. "تربیتیسازی در ورزشبخشی با ضرورت شبکهها و توسعۀ همکاری بیندولت و رسانه

ن معانی و چنیو همآنها بر اساس عناوین یا عناصر مشترک میان  های بحرانیعدم قطعیت

 گردند.ای سطح باال به دو گروه تقسیم میهبندیکاربردهایشان در تقسیم

 

                                                           
1. Information Systems Management 
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 تربیتی ايرانقطعیت ورزشثیر/عدمر تأنمودا -3شکل

 

های سازی و توسعۀ همکارییان اصلی، شبکهقطعیت بحرانی )زبان و فهم مشترک متولّسه عدم 

تربیتی، امل به دنبال بازتعریف دقیق ورزشاین عو .در بعد اول قرار گرفتندتغییر ساختار( بخشی و بین

قانونی ات تربیتی و تغییرن متعدد ورزشیاارتباط و همکاری بین متولّ چنینهممناسب با جامعۀ ما و 

ولین بعد سناریو را بنابراین این سه عامل با یکدیگر ا .تربیتی گردد، هستندکه منجر به توسعۀ ورزش

 شکل دادند.  "سازی در بین بازیگران کلیدیشبکه"با نام 

افزایی نهادهای اجتماعی، تن ورزش در سبد فکری خانواده، همقرار گرفقطعیت بحرانی دیگر )پنج عدم

تر شدن مفهوم ساز حرکتی و گستردههایی برای رفتارهای عادتاجتماعی، ایجاد پلتفرم ایش آگاهیافز

این عوامل به باالبردن نرخ اعتماد اجتماعی توسط ورزش اشاره  .در بعد دوم قرار گرفتند تربیتی(ورزش

عی یا ارتباط های اجتماستمال بازآفرینی سیعوامل اجتماعی و تکنولوژیک به دنبدارند و با تکیه بر 

افزایی خانواده و هم"دومین بعد سناریو را با نام  این پنج عامل با یکدیگر هستند.خانواده و جامعه 

-ایه و اساس توسعۀ سناریوهای ورزشقطعیت کلیدی، پشکل دادند. شناسایی این دو عدم "اجتماع

 تربیتی ایران در گام بعد است.
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 4 ای سناریونویسی در پایان مرحله چهارم به شرح شکلنتایج حاصل از اجرای فرآیند شش مرحله

. ماتریس سناریو، هسته اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بر دو فاکتور عدم قطعیت کلیدی است

( است که با استفاده از ماتریس افزایی خانواده و اجتماعسازی در بین بازیگران کلیدی و همشبکه)

 شناسایی شدند.ثیر/عدم قطعیت در مرحله قبل تأ

ای کلیدی در هقطعیتناریوها، وضعیت آتی هر یک از عدمدر گام اول از این مرحله، برای ایجاد س

سپس  .شد افقی و عمودی ماتریس به تصویر کشیدهترین حالت بر روی محورهای ترین و مثبتمنفی

ه به صورت خودکار چهار سناریوی مجزا ب وسناریوها در چهار ناحیه ماتریس سناریو جای گرفتند 

ای توسعه دهیم که افق زمانی مشخص شده در گام (. سناریوها را باید به گونه4وجود آمدند )شکل 

که به خاطر سپردن سناریوها آسان باشد، به هر سناریو نامی سال( را پوشش دهند. برای این 15اول )

، "پیر قانونِ"، "سعادتهمای"های تربیتی ایران، نامشناریوهای ورزبرای س .داده شدکوتاه اختصاص 

که فرد خواننده به سرعت بتواند داستان پشت هر  به منظور این، "سردرگم کالفِ "و  "ایپروانه اثرِ"

  سناریو را حدس بزند، انتخاب گردیدند.
 

 
 تربیتی ايرانماتريس سناريو: ورزش -4شکل
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نویسی ای سناریوهدر گام دوم مرحله چهارم از فرآیند شش مرحل ثیرنتایج حاصل از اجرای دیاگرام تأ

هایی که در پس هر سناریو وجود دارد از زنجیره روابط علت است. برای ایجاد داستان 5به شرح شکل 

. در ر استفاده شده استنها با یکدیگل، نیروها، روندها و نحوه تعامل آکارگیری عوامهو معلولی با ب

عدم قطعیت بحرانی و  وند، پنجر ن، در کل از سهتربیتی ایراثیر ساده ورزشیا دیاگرام تأدیاگرام تأثیر 

 قطعیت کلیدی استفاده گردید.عدم دو

باید توجه  کشیم،های آتی متفاوت را به تصویر میثیر ساده، توسعهمانی که با استفاده از دیاگرام تأز

سوی دیگر با یکدیگر سازگار باشند. روابط میان یک ها از یک سو معتبر و از داشته باشیم که توسعه

قطعیت بحرانی مانند و یک عدم "ال وابسته به تکنولوژیفعهای غیرکنترل رشد بازی" روند، مثالً

ثیر توسعۀ یکی بر دیگری را نشان هایی که تأباید از طریق پیکان "هورزش در سبد فکر خانواد"

 باشد.دهند، واضح و خالی از ابهام می

شود. یک داستان یا شرح حال نگاشته می ثیر ساده، برای هر سناریوپس از ترسیم دیاگرام تأ

ر کنند. دثیر ساده، توسعه پیدا میچگونگی تغییر عوامل در دیاگرام تأهای مختلف بر اساس داستان

سال آینده و توسعۀ  15برای  ای از شرح حال چهار سناریویی کهادامه نتایج این مطالعه، خالصه

 گردد:اند، بیان میایران تعریف شده تربیتیورزش
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 سناريو اول) همای سعادت(: 
ک انتخاب نیست و تربیتی دیگر یورزش بخشی در زمینۀافزایی و همکاری بینحرکت به سمت هم

تربیتی ایران بدل گشته است. زبان و فهم مشترکی که برای توسعه ورزشای اجباری امروزه به گزینه
جود آمده است، وه ( بزارت آموزش و پرورش و وزارت علومتربیتی )وبین بازیگران کلیدی ورزشدر 

و حرکتی بخشی و افزایش آگاهی اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی های بینهمکاری حاصل توسعۀ
در  است. یان گردیدهوکراتیک تمام متولّمنجر به توسعه فرآیندهای دمهاست که توسط دولت و رسانه

 چنینهم. استشده سازی در بین بازیگران کلیدی ختم بخشی، به شبکهنهایت این همکاری بین
های اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، دانشگاه و جامعه در حد مطلوبی قرار دارد و ورزش افزایی نهادهم
که حاصل آن از جمع ساده تک تک اجزا « کل»یک  است. د فکری خانواده نهادینه کردهسب در را

آموزان و های جسمانی در بین دانش. توسعه ورزش و فعالیتاست هبیشتر است، ایجاد گردید

 دانشجویان نزدیک است.

 سناريو دوم )قانون پیر(:
با  افزایی خانوادههای جمعی، همرسان و رسانههای پیامآگاهی اجتماعی از طریق اپلیکیشن افزایش

ری ، جامعه را به سمت تمرین و یادگیمسئلهاین  .لی قرار داردآمدرسه و دانشگاه، در حد ایده
وزان و آمافراد جامعه از جمله دانش یورزش در سبد فکر است. های توسعه سوق دادهمهارت

خود را ساز حرکتی، جای های مجازی رفتارهای عادتاست. استفاده از پلتفرم دانشجویان قرار گرفته
فعال های غیربه کنترل رشد بازی مسئلهکه این  به طوری است نالین دادههای کامپیوتری و آبه بازی

است، در کمال تعجب شاهد نبود شبکه و عدم وجود آمدهه انجامید. با تمام اگاهی اجتماعی که ب

فرآیندهای دموکراتیک کم رنگ گشته و هر  .تربیتی هستیمورزشکاری در بین بازیگران کلیدی هم
گونه دخل ساله گذشته، هیچ 15و حتی وزارت ورزش و جوانان به مانند  کندمینهاد ساز خود را کوک 

گردد، وسعۀ ورزش همگانی و ورزش نخبه میتربیتی که توسعۀ آن منجر به تو تصرفی در امر ورزش
بخشی، این آگاهی سرانجامی ندارد و وضعیت ورزش آموزشی همچنان همکاری بیند . به دلیل نبوندارد

 قرمز است.

 (:ای)اثر پروانهسناريو سوم 
وزارت علوم و وزارت تربیتی، بین وزارت ورزش و جوانان، ات و گفتمان مشترکی در حوزه ورزشادبی

ورانه و جذاب ورزشی و ایجاد آهای کاربردی نواست. توسعۀ برنامه آموزش و پرورش، شکل گرفته
های آموزشی، یکی از اهداف این آموزان و دانشجویان در محیطهای مشارکت برای دانشفرصت

 تربیتی منجر به توسعۀن اصلی ورزشیاوجود آمدن زبان و فهم مشترک متولّه گفتمان مشترک است. ب
تربیتی و در ورزش و جوانان( ورزشجدید )وزارت یان قدیمی و دموکراتیک در بین متولّ یفرآیندها
به خاطر  که عمدتاً افزایی خانواده و اجتماععدم وجود هم گردد. حتی باتربیتی میسعۀ ورزشنهایت تو
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زیرا کودکان،  .تربیتی به رشد خود ادامه می دهدی اجتماعی حاصل گردیده است، ورزشعدم آگاه

ثیر گیرند و تأرتباط با ورزش قرار میمناسبی در اهای آموزان و دانشجویان، در معرض سرویسدانش
رزش در سبد فکری خانواده گردد و با فاصله زمانی، ودر خانواده و جامعه مشخص می مسئلهمثبت این 

 شود.تربیتی و تسری بیشتر آن به خانواده میتر شدن مفهوم ورزشگیرد و منجر به گستردهقرار می

 (:کالف سردرگمسناريو چهارم )
ها خرد و کالن دولت که با تحلیل کالن روندهای آینده در عصر آگاهی و ارتباطات و سیاستامروزه و 

یتی سفانه تصمیم گیرندگان ورزش، هیچ اهممتأ .روی علوم مختلف آغاز شده استو بررسی آنها بر 
فرم ممکن، هیچ گونه ترین دهند و در سادهنگارانه نمیای با رویکرد آیندهو ارائه برنامه مسئلهبه این 
، به دلیل از سوی دیگر .تربیتی ندارندیان ورزشگذاری متولّای برای ارتباط و سیاستسازیشبکه
جا  بر رد و به دلیل پاگاه و جامعه وجود ندازایی بین خانواده، مدرسه، دانشافاگاهی اجتماعی، همعدم

های ها وسندطرح یمناسبی نیز برای اجراسازی اقتصادی سال گذشته، بستر 20ها طی ماندن تحریم
آموزان و وضعیت نامناسبی برای ورزش دانشملی وجود ندارد. تمام این مسائل دست در دست هم داده 

اند و به یک معضل رشد زیادی نموده ،فعال حرکتینالین غیرهای آبازی .و دانشجویان پدید آورده است
یل شده است. سواد لین تبدچنین والدین آنها و مسئو هم وانان،اساسی برای جامعه، کودکان و نوج

 کننده است.کالفه جسمانی محدود و
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ترین نی که در مسیر مثبتهای بحراقطعیتثیر روندها و عدماستراتژی و تأ با در نظر گرفتن راهروی

ی لّافزایی نهادهای متوسازی و همکهشب" پنجم، تعیین استراتژیِسناریو قرار داشتند، خروجی مرحله 

 تربیتی ایران بود. به عنوان استراتژی اصلی ورزشِ  "با محوریت وزارت ورزش و جوانان
 

 گیریبحث و نتیجه
های پیچیده قرار دارد و تغییرات وی سیستمرحیطی سرشار از فرصت و تهدید، پیشدر عصری که م

ای از جدید و ناشناخته ای آن است و هر روز با مسائلهترین ویژگیو عدم اطمینان از مهم مدوام

ها قطعیتمدیریت عدم ،ریزی کرد؟ احتماالًتوان برای آینده برنامهچگونه میجنس آینده روبرو هستند، 

ها و ابزار زیادی روششود، رای شناختن آنچه آینده نامیده میب مسلماً .تواند تحول پایدار ارائه دهدمی

اساسی برای  هایپژوهی است و مدیریت آینده یکی از استراتژی. عصر حاضر عصر آیندهوجود دارد

 شود.جامعه بشری محسوب می

تربیتی ایران و مشخص سال آیندۀ ورزش 15هایی برای سناریوهدف اصلی پژوهش حاضر طراحی 

سازی و شبکهاستراتژی اصلی این پژوهش ) سناریو بود.ترین مبتنی بر مثبت نمودن استراتژی اصلیِ

های اصلی وزارت آموزش و ( با استراتژیافزایی نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانانهم

و  یستاط با ورزش آموزشی، هم راستا نوزارت علوم و تحقیقات و فناوری در ارتب چنینهمپرورش و 

سازی به مواردی همچون شبکه رزشی خود،یک وهای استراتژحیاتی، در برنامهن دو وزارتخانه کنون ایتا

دلیل این عدم همخوانی، حس استقالل خواهی است که در این  . احتماالًاندکردهنافزایی اشاره و هم

های کالن آنهاست تا همچنان در بحث ورزشی مستقل بمانند شاید از سیاست .دو وزارتخانه وجود دارد

های ورزشی خود را پیش برند. دلیل دیگر اصلی ورزش، برنامه متولّیه تنهایی و بی نیاز از و خود ب

ریزی در نظر نگرفتن روندهای آینده توسط دو وزارتخانۀ نامبرده و برنامه این عدم همخوانی، احتماالً

 . اشدبنگر های سنتی گذشتهبا تحلیل

سازی در بین بازیگران شبکه ،دآمبه وضوح به چشم  هااریوهای پررنگی که در همه سنیکی از نشانه

ر بین ثایران و عدم ارتباط و هماهنگی مؤ تربیتییان در ورزشد متولّاکلیدی است که اشاره به تعد

)وزارت آموزش تربیتی های مرتبط با ورزشبخشی بین نهادزایی و همکاری بینافآنان دارد. فقدان هم

ای مختلف به تنهایی را به جایی کشانده است که اقدامات وسیع نهاده(، کار وزارت علوم و پرورش و

یان تربیتی با خروجی مشخص و ملموسی همراه نبوده است. مجموعه اقدامات متولّدر حوزه ورزش

چنان با عدم توسعۀ در ورزش مو بر این اساس ه استای مختلف در این حوزه، بخشی و جزیره

تربیتی، فقدان های مفقوده ورزشترین حلقههستیم. یکی از بزرگ هاجآموزی و دانشگاهی مودانش

ی تربیتی و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولّیان اصلی ورزشارتباط ساختارمند و هدفمند بین متولّ
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تی، شاهد خیل عظیم تربییان اصلی در زمینه ورزشگذاری متولّرغم سرمایهاصلی ورزش، است. علی

 یلسازی و تشکضروری است این چالش با شبکه .یمافزا هستی، غیر یکپارچه و غیر همااقدامات جزیره

گردد یک پیوستار همکاری در زمینه فع شود. در این راستا پیشنهاد میملی ورزش آموزشی، ر شبکۀ

سازی، هماهنگی، مشارکت و در نهایت همکاری است، شکل تربیتی که از چهار مرحله شبکهزشور

العات، دانش و تجربیات، تربیتی عالوه بر تبادل اطی ورزشها و نهاد های متولّاست سازمان . الزمگیرد

   پردازند.ب های یکدیگرفزایش ظرفیتنهایت اگذاری منابع و در سازی اقدامات، به اشتراکبه همسان

جتماعی است. اهای افزایی نهادطراحی سناریوها مشاهده گردید، همهای پررنگی که در از دیگر نشانه

 رسه، دانشگاهمانند خانه، مدف زیادی بین نهادهای اجتماعی تربیتی و توسعۀ آن، اختالدر بحث ورزش

ی مانند فعالیت های. در بحثپایدار در این ارتباط پدید آید افزاییباید یک هم کهو جامعه وجود دارد 

گونه این ترین محورهایی از مهمیک ،افزایی و مکمل بودنمهآموزان و دانشجویان، جسمانی دانش

ای کالن ایران با ارکان توسعه جهانی های توسعهای که در همسو نبودن برنامهنکته. هاستفعالیت

یافته و نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه .افزا استای همشود، نبود نهادهای توسعهمشاهده می

در پیشرفت  هبردیراکشند و نقشی دوش میتک مردم بهبار توسعه را در کنار تک ،در حال توسعه

ه کنگر است. برخالف دیدگاهی افزا و کالنای همایران امروز نیازمند نهادهای توسعه .کشورها دارند

یاز به ما نتوان اذعان نمود که می ،ها و تقسیم نیروها داردکردن وزارتخانهردمندی زیادی به خُهعالق

تربیتی زششاید بهتر است ور .تجمیع و ادغام و در برخی موارد حذف و ایجاد نهادهایی نوین داریم

ی اصلی ه متولّهای متفاوت دارد، تحت نظر وزارت ورزش و جوانان کخانهیان زیادی از وزارتکه متولّ

که با  افزایی در کشور پیشرفته ژاپنگردد بحث همپیشنهاد می .گیردورزش در کشور است، قرار 

ه و تحلیل مورد مطالعانجام گردید،  و علوم و فناوریورزش فرهنگ،  ،های آموزشتجمیع وزارت خانه

 اران قرار گیرد.گذدقیق قانون

ها و ولتثیر دتأ مسئلهنگ سناریوها، های پررای این پژوهش، یکی دیگر از نشانههیافته بر اساس

ه کشدن، یک پدیده چندوجهی و اجتناب ناپذیر است جهانیسازی بر توسعۀ ورزش است. جهانی

ثرات منفی آن جهت افزایش اثرات مثبت و اجتناب از ا ،جوامع با آن روبرو هستند. مدیریت این پدیده

ب جهت ستواند بستری مناهای گوناگون میجنبه ن راستا، شناخت این اثرات ازضروری است. در ای

-جهانیعدی های چند ببه علت پیچیدگی تربیتی کشور باشد.ثر در ورزشهای مؤریزیه و برنامهتوسع

 .استآموزشی در بحث ورزش پایه و  فعالیت ورزشی مخصوصاًآثار آن قابل تسری به  شدن،
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1ایجاد پلتفرمهای این پژوهش، اشاره به نشانک دیگر یافتهاز 
چهارم ر سناریوی های رفتارساز حرکتی د1

امروزه فناوری کامپیوتر است. تربیتی ایران سعۀ ورزشثیر آن بر توسعه یا عدم تو( و تأ)کالف سر در گم

در این  .تلفیق شده است های زندگیش پیدا کرده و با تمامی جنبهبه طور وسیع در جامعه گستر

 درای است. رایانه هایکند، بازیزان و دانشجویان را شیفته خود میموآمیان آن چه بیشتر دانش

ها مزایایی دارند که این بازی. اندداشته ایران در چشمگیری رواج ای،رایانه یهابازی اخیر هایسال

و  مسئله، تقویت تفکر حلراهبردیتقویت مهارت تفکر برخی از آنها مانند هماهنگی چشم و دست، 

ار کودکان ای آمهای رایانهاذعان نمود بازیتوان میاما نام برد. توان میفضایی را  تقویت مهارت هوشِ

 ،و چاقیآورد. امروزه وزن زیاد وجود میه ها بدهد و مشکل بهداشتی در میان آنفعال را افزایش میغیر

 از قبل مواد غذایی تربیشآنها زیرا ممکن است  .آموزان و دانشجویان استخطر قابل توجهی برای دانش

ای ارتباطی خود را نیز از هآنها مهارت چنینهم .اهش پیدا کندآنها نیز کبدنی مصرف کنند و فعالیت

های واقعی و فیزیکی ندارند. اشتیاقی به بازیکنند کودکانی که با کامپیوتر بازی می دهند.دست می

حرکتی های رایانه ایا این عوارض، طراحی و معرفی بازیهای مقابله باهیکی از جدیدترین و بهترین ر

پیشنهاد دیگر، ایجاد  .است که عالوه بر سرگرمی و بازی، ورزش و درمان را نیز در بر خواهد گرفت

افزاری است که افزار یا سختپلتفرم، هر نرم ،فناوری اطالعاتدر  .های رفتارساز حرکتی استپلتفرم

ارتباطات به معنی یک ر حوزه د .گیردبرای میزبانی یک اپلیکیشن یا سرویس مورد استفاده قرار می

تنها  ،لینکدین و ینستاگرام، فیس بوک. ااستفریحی مثل تلویزیون و اینترنت متد ارتباطی و یا ت

توان به آپارات و اسنپ و در داخل کشور می شوندالمللی محسوب میهای بینرمهایی از پلتفنمونه

تواند پلتفرم اسنپ باشد، با همان حرکتی میساز بهترین مثال یا مقایسه برای پلتفرم عادت .اشاره کرد

به فعالیت جسمانی، رفتارهای هایی که منجر ت میان افراد و ارائه تمام سرویسخاصیت ارتباط راح

ای قدرتمند بر مبنای توسعه فعالیت تواند وسیلهگردد. این پلتفرم میساز حرکتی و ورزش میعادت

اسایتد ورزش، جویان، معلمین ورزش، نشآموزان، دانشزاری برای ارتباط داو اب جسمانی پایدار

 .های ورزشی گرددچنین سازمانو فضاهای ورزشی و همها، اماکن ها، باشگاهخانواده

آن بر توسعۀ  ثیر زیادیهای جدید و تأروند ظهور تکنولوژیهای این پژوهش، بحث یکی دیگر از یافته

یان ورزش گردد متولّباط با این مورد خاص، پیشنهاد میدر ارتفعان بود. تربیتی از نظر ذینورزش

2پادکست" دانشگاهی،آموزی و ورزش دانش
تجوی صوتی موتورهای جس 2019ال س در. کنند تولید "2

ا را به محتوای هوتی و پادکستهای صاند، چرا که امروزه مردم کتابدرصدی داشته 187افزایش 

در اینترنتی که  رادیوهای یا آموزش وگوهااست از گفت پادکست عبارتدهند. نوشتاری ترجیح می

                                                           
1. Platform 

2. Podcast 
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 توان در هرحمل است و میقابل صوتی محتوایی ،ه این معنی که پادکستب .بستر اینترنت قرار دارد

ها های صوتی و پادکستروند گوش دادن به فایل نظران معتقدندصاحب .فرا دادجایی به آن گوش 

هر  ۀتواند درباردودیتی ندارد و میها نیز محضوع پادکستمو .داشتخواهد  باور نکردنی افزایش

توانند محتویات صوتی ارزشمندی به عنوان یک تربیتی مییان ورزشاز این رو متولّ. موضوعی باشد

صورت کارشناسی دقیق،  نماید. در تولید ،ورزش به تمایل بردن باال و ورزش آموزش برای همراهمربی 

در نالین بودن، آهر مکان و زمان، حتی بدون در که ورزش و مربیان همراه ) های آموزشاین پادکست

زهای آموزشی، ورزشی و سازی نیاو به شخصی باشندتوانند دارای محتوای پویا ( میدسترس هستند

  دانشجویان که زمان کمتری در اختیار دارند، بپردازد. آموزان و مخصوصاًحرکتی دانش

بود که از نظر  یارارتباط با فرهنگ وقف خیرین ورزش سازی درعد انگیزشدیگر، بُد مهم قابل بحث عبُ

های یار به فعالیتخیرین ورزشتربیتی دارد. رزشثیر بسیار زیادی بر توسعۀ وذینفعان داخلی، تأ

با توجه به . کنندمنابع ورزشی در کشورمان حرکت می در جهت توسعه وپردازند ای میخیرخواهانه

حداکثری از سوی غرب و کاهش درآمدهای ارزی کشور، های اقتصادی ظالمانه و استراتژی فشار تحریم

در این شرایط خاص،  .گرددزی و دانشگاهی هم تعدیل میآموهای جاری ورزش دانشبودجه ناًمطمئ

تواند مشکالت تربیتی، میشسازی در ارتباط با فرهنگ وقف خیران ورزش یار در ورزانگیزش احتماالً

 طرف نماید. ای را برعدیده

تصادی، سیاسی محیطی، اق)اجتماعی، فناورانه، زیستروندهای آینده و با در نظر گرفتن کالن در نهایت

)قانون  یسناریو توان اذعان نمود احتمال وقوعمی تربیتی ایران،ها بر روی ورزشها( و بررسی آنشزو ار

، گرددقطعیت کلیدی مشخص میی به دو عدمبا نگاه .سال آینده، دور از ذهن نیست 15پیر( در 

ل اما تشکیل شبکه در بین بازیگران کلیدی، احتما .های اجتماعی وجود داردافزایی نهاداحتمال هم

افزایی همازی و سشبکه"عملیاتی شدن استراتژی اصلی ارائه شده با عنوان وقوع کمتری دارد. برای 

تربیتی به ساختار گردد معاونت ورزش، پیشنهاد می"زارت ورزش و جوانانی با محوریت ولّنهادهای متو

 گردد.  هوزارت ورزش و جوانان اضاف

 یهامولفه و باشدیم شکل یهرم بصورت که ،ورزش طرح جامع بازبینی به توانیم اساس نیا بر

 دارند، قرار آن مختلف طبقات در به ترتیب از قاعده هرم، یاو حرفه یقهرمان ،یهمگان ،یتیورزش ترب

 یتیتربورزش با ورزش، توسعه ندیفرآ آغازاشاره به  جامع، طرح نیانکات  نیترمهم ازاشاره  نمود. 

 و الزم( یتیترب)ورزش نیریطبقه ز ۀتوسع هرم، ریدر مس یحرکت افق منظور به رسدیم نظر به ؛است

رخ  دوین این طرحتانحرافاتی در مرحله اجرا و یا شاید در مرحله توان اذعان داشت می .باشد یضرور

 ای و جدا از هم طراحی گردیدند. صورت جزیرهه اصلی ب لفۀؤم چهار، زیرا هر داده باشد
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ای مجزا تبدیل به جزیره ،ها اختصاص دارددانشگاهشود صرفاً به مدارس و تربیتی که تصور میورزش

رزش و جوانان، وزارت و امروزهبدنی و ورزش یعنی سازمان تربیت وقت متولّیاز منظر نهاد  .استشده

لفه قهرمانی ؤتواند بر دو مبه این دستگاه ندارد و تنها میای است که دیگر ربطی لفهؤتربیتی مورزش

ار تبدیل نشد. دلفه چارچوبؤگاه به یک مای هم هیچورزش حرفهضمن این که کند. و همگانی تأکید 

 .شدورزش تصور  ۀسیستم توسعکه ورزش همگانی به عنوان ورودی  شدآغاز  جاآن ازمشکل در واقع 

تربیتی راهبرد و یا ورودی الزم برای تحقق ورزش همگانی به مثابه یک خروجی و شدر حالی که ورز

های ورزشی تمرکز سازمانتربیتی به انزوا کشیده شد و ورزش ،که نتیجه این. هدف مورد انتظار است

حال در ارتباط با  .ای از مشکل کم تحرکی مردم ایران باز کندورزش همگانی هم نتوانست، گرهبر 

 رسدل از راهروی استراتژی به نظر میعملیاتی شدن استراتژی حاص خصوصپیشنهاد ارائه شده در 

مناسبی برای یک  شروعتواند میتربیتی به ساختار وزارت ورزش و جوانان، اضافه شدن معاونت ورزش

تربیتی تا شاید دوباره به ورزش باشد تربیتیافزایی سیستمی متولیان ورزشسازی گسترده و همشبکه

 گردد.اییند توسعۀ ورزش، نگاه ویژهبه عنوان آغاز فرآ
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Abstract 
The aim of this study was to explore the future of educational sport in Iran to predict the 
future of educational sport and to formulate strategies for the year 2035. To predict, the 
scenario-based approach based on an intuitive logic approach was applied and to design 
the scenarios, the strategy of trends and uncertainty analysis as well as a six-step integrated 
scenario planning were used. First, the project boundary was specified. Then, the main 
factors of development and the blind spots were identified with a 360-degree feedback. 
Subsequently, two key uncertainties were formulated as the basis to design the scenario. 
Then, a complete definition for the four possible scenarios was provided in detail. In the 
fifth step, a general strategy based on the scenarios was presented. Finally, in the last step 
the strategies were monitored and controlled. The participants of this study were 44 
internal and external stakeholders of Iranian educational sport selected by a purposeful 
sampling. The data were collected through interviews and open-ended questionnaires. 
According to the results, the analysis of the 30 key factors ultimately lead to the production 
of two key uncertainties; "networking among key actors" and "family and community 
synergy", which were the basis of Iran's four major educational sporting scenarios. As a 
result, it is suggested that, in order to develop the Iranian educational sport, networking 
and synergy of institutions with the focus on Ministry of Sport and Youth be done. 
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