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Abstract  
There are changes or events in the future that are relatively unlikely to occur, but their 

potential impact on advancing affairs is extremely high. This research has identified the 

effective Wild Cards and drivers on the future of Iran’s educational sport using Delphi 

technique. This research is mixed research regarding method and based on the paradigm 

of complexity theory and has exploratory approach. Participants consisted of 14 experts 

in the field of futurology and educational sport who are first selected in a targeted manner 

and then by snowball, and reached consensus in three phases of implementing Delphi 

technique about 4 identified Wild Cards and 17 drivers. These drivers have categorized in 

5 categories of social, technology, environmental, economic, and political. It was shown 

in order not to be surprised by the Wild Cards and drivers, from “reaction time” which is 

a gap between weak signals of the current time and the time of occurrence of the future 

Wild Cards, trustees of educational sport should develop an operational and 

comprehensive planning for future monitoring and previewing for developing educational 

sport. The results showed that identifying the Wild Cards and drivers that affect the future 

educational sport of Iran can identify, to some extent, different future with different 

possibilities.  
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Extended Abstract 

Background and Purpose 

Like most organizations and institutions in other fields, sports organizations must 

become a forward-looking and strategy-oriented organization for survival and 

permanence in the field of global competition (1). Today, there is no doubt that 

the structure of organizations has become so complex that they cannot survive 

without considering the future and careful planning, and sports organizations are 

no exception in this category (2).  

Given that future studies are completely different from the past and present and 

are not necessarily a continuation of past trends, in this research, we intend to 

identify the wild cards and driving forces that will influence the future of 

educational sports in Iran and possibly shape its future, based on future methods 

and by recognizing the effective future spaces. 

 

 Methodology  
In futuristic research, different methods are used in different steps of research. In 

terms of the future research studies, this research has an exploratory approach. 

There are many methods for futures research, which application and effectiveness 

of each is different. In this study, the Delphi method was also selected to choose 

the appropriate research method, taking into account the nature of the research 

and its main purpose. The Delphi method is one of the qualitative research 

methods that is used to reach consensus in the group decisions. 

In the first step, the research issue is defined and the necessary characteristics for 

the participants in the Delphi working group are determined. This step ends with 

the appointment of the members of the working group. The second step of Delphi 

method is related to generating ideas about the research issue. By analyzing and 

refining these ideas, and eliminating duplicates and using the same words, the 

researchers extracts the final list of factors related to the research issue. In the third 

step, the members of the working group determine the importance of the factors 

or select some of the most important ones. 

Participants in the Delphi panel in this study were selected among the faculty 

members of Future Research (3 people) and the Sports Management familiar with 

Future Research (11 people) who were aware of student sports and university 

sports and also had executive positions in this field. Targeted sampling method 

along with snowball sampling was used to select participants. In the analysis of 

this study, after three rounds of Delphi interviews and reaching a group 

agreement, the main factors were identified. 
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Results 
 In the first round of Delphi, 11 wild cards and 39 drivers were identified and 

categorized into five groups: social, technological, environmental, economic, and 

political. The aim of the next phases of Delphi was to reach a consensus among 

the participants about the impact of the wild cards and drivers identified in the 

future of educational sports in Iran. In the second phase, experts were asked to 

assign a score between one to 100 to each factor depending on the impact amount, 

based on the impact of 11 wild cards and 39 drivers identified in the previous step 

on Iranian sport. In the third phase of Delphi, the answers of all the participants 

of the previous round, as well as the most options chosen by the other experts, 

were sent to all the participants and they were asked to approve the majority vote 

if they agreed. Finally, the participating experts reached a consensus on the great 

or very great influence of the four wild cards and the 17 drivers on the future of 

educational sports in Iran. The consensus on every wild cards and driver meant 

that more than 70% of the experts agree on the extent to which surprise or wild 

cards was effective. 

In the end, after identifying the ultimate wild cards and drivers, the researchers 

developed a schematic model called the conceptual model of wild cards and drives 

affecting the educational sports in Iran, which emerged from the data and with the 

opinion of experts, which was approved by the participants in this study. This 

conceptual model is shown in Figure 1. The purpose of compiling this model is to 

display the main and final data of the research in a simple and effective way. The 

five drivers were displayed with nested pentagons that represent each category of 

driver and show the direct relationship and impact and effectiveness of these 

categories on each other. And since drivers are likely to occur in the present or 

near future in terms of time, and wild cards are likely to occur in later years, the 

driving forces in this conceptual model were places within a quadrilateral matrix 

assigned to the final four wild cards. This conceptual model is adjusted according 

to the mentioned criteria. 
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Figure 1-Conceptual model of wild cards and drivers affecting Iranian sports 

 

Conclusion  
Due to clear connection between drivers and the wild cards, it must be 

acknowledged that the economic drivers are related to the whole system and 

custodians cannot play a role in policy-making in them, and the future of 

educational sports in Iran and its development can be optimistic only with a 

positive economic transformation, since "economic and political drivers" are 

likely to have a significant impact on the future of educational sports in Iran, 

according to the findings.  In connection with political drivers, it can be 

acknowledged that the approval of the health and physical education curriculum 

in the Higher Education Council, enactment of supportive legal laws in the 

parliament, development of space and equipment infrastructure, and training the 

experienced sports teachers and professors can promote the physical literacy.  
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 پژوهشی مقالة
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 چکیده 

بر پیشبرد    آنهاثیر بالقوه   کم، اما تأشان نسبتاًتغییرات يا رويدادهايی در آينده وجود دارد که احتمال وقوعِ

هاي شرانیسازها و پشگفتی دلفی به شناسايی  در اين پژوهش با استفاده از تکنیكِالعاده زياد است.  امور، فوق

بر و  نوع تحقیقات آمیخته نظر شیوه از اين پژوهش از ايران پرداخته شده است. تربیتیورزش مؤثر بر آينده 

خبره   14کنندگان در اين پژوهش  مشارکت  و داراي رويکرد اکتشافی است.  نظريه پیچیدگی  اساس پارادايم

که ابتدا به صورت    پژوهی بودندبه آيندهپژوهی و ورزش تعلیم و تربیتی و آشنا  هاي آيندهمتخصص در حوزه

ساز شگفتی 4دلفی دربارۀ  تکنیك  و در سه دور اجراي با روش گلوله برفی انتخاب گرديدندد و سپس منهدف

محیطی،  دستة اجتماعی، فناوري، زيست 5ها در  پیشرانبه اجماع رسیدند. اين  پیشران شناسايی شده،    17و  

 ها، سازها و پیشرانشگفتیتوسط براي عدم غافلگیري  رسدبه نظر می  بندي شدند.دسته اقتصادي و سیاسی 

  ، سازهاي آينده استشگفتی  زمان وقوع  هاي ضعیف زمان حال وبین سیگنال  ايفاصله  که  "زمان واکنش"از  

است عملیاتی  برنامه ،  تربیتیورزش  متولیان    الزم  و  براي    آيندهرصد    جهتريزي جامع  آينده  پیشنگري  و 

ورزش  هاي موثر بر آينده  سازها و پیشرانشناسايی شگفتی   از اين رو  تدوين نمايند.  ورزش تربیتیتوسعه  

 مايند. را با احتماالت مختلف شناسايی نهاي گوناگون ند آيندهتوانايران تا حدودي می تربیتی
 

 دلفی تکنیك ، ورزش تربیتیساز، پیشران، پژوهی، شگفتیآيندهِ  :کلیدیواژگان 
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 مقدمه 
  ۀبیشتر ما بر این باوریم که مطالعه تاریخ اهمیت فراوانی دارد، اما نباید از یاد ببریم که مطالعتردید  بی

 روي ماست. آینده آدمیان را فرا ه وسعت قدرت تفکر و تخیل بشر پیشآینده نیز مهم است. آینده ب

خالق آن را بیابند و با اقدام نوآورانه آن را پدید آورند و حتی چیزهایی را  اي  اندیشهخواند تا با  می

استپیش نداشته  وجود  هرگز  بشر  تاریخ  در  این  از  پیش  که  کنند  جوانشیري، آرین)  بینی  منش، 

(  3201)  1بویکو   است. دادن  رخ  حال در باالیی سرعت  با محیطی تغییرات  امروزه(.  2019،  چیمدیرشانه

سال آینده  14در تمام قرن بیستم، برابر با    دارد که نرخ پیشرفتمیپژوه روسی، اذعان  و آیندهمحقق  

 با آهنگ تپیشرف سال 20000 با معادل یکم و بیست قرن رشد، انفجاري توان دلیل و بهخواهد شد 

 خواهد بود.   بیستم قرن در حاصل پیشرفت از تربزرگ  برابر هزار که شودمی کنونی تپیشرف

  بهاي تواند بهمی آنها به توجهیبی ترین کوچك که  رسندمی راه از غافلگیرکننده چنان  تغییرات واقع  در

تغییر  سرشار محیط این در شود. تمام یزندگ هايعرصه  تمام در  راهبردي گیريغافل زافگ  و از 

 براي دارد، تالش بیشتري هايموفقیت احتمال که رویکردي تنها ها،تقطعی عدم از آکنده و ثباتیبی

هاي  هاي بسیار مهم که عدم قطعیتیکی از محیط(.  2014 ،زادهو محمود  است )خزائی آینده معماري

شمار و محیط بسیار پیچیده و دائماً در حال تغییري دارد، محیط ورزش است. ورزش به عنوان یك بی

شود هاي سالمت جسمی همۀ افراد جامعه شناخته میترین پایهپدیده پیچیدۀ اجتماعی، یکی از اصلی

 (.  2016)سید عامري و همکاران، 

آغاز   ورزش تربیتیعه ورزش، از  یند توسو فرآ  است  ورزش تربیتیورزش،    ز محورهاي بسیار مهم یکی ا

 واحدهاي در که است ايورزشی ، برنامهورزش تربیتی(.  2020و همکاران،    شوريکوه  شهولیشود )می

)مرکز   شودمی انجام کشور عالی سسات آموزش مؤ سایر و هادانشگاه مدارس، شامل رسمی  آموزش 

دو بخش   ها، درمدارس، مؤسسات آموزشی و دانشگاه گريبا متولی ورزش تربیتی(. 2017آمار ایران، 

سسات آموزشی از  مؤ(.  2012قاسمی و همکاران،  شود )بدنی و فوق برنامه پیگیري میساعات تربیت

هاي  برنامه، مروج عادتورزشی خارج از  هاي  هاي مختلفی از جمله برنامهسازماندهی فعالیتطریق  

ها  ها و بازيي از اهداف اساسی تربیتی در ورزشبسیار  (.2020و همکاران،    2مارتینز) سالم هستند

توان به اهداف  رت آموزش مستقیم و غیرمستقیم، میها به صوها و ورزش نهفته است و از طریق بازي

اساسی تربیتی در بعد جسمانی، عقالنی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی دست یافت )ناصح و همکاران،  
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،  تواند منجر به رشد سازنده کودکانمی  ها در مدارس و دانشگاه  هاي حرکتی و ورزشیآموزش   (.2018

و در    هاي گوناگونحرکتی در زمینه هاي  فعالیت  (.2020،  1آگوستی  جوانان گردد )پالما و  نوجوانان و

مخصوص و توجه هاي هدنیا، با برنامدر تمام  در مراکز آموزشی،   یافتههاي ورزشی سازمانفعالیت  البق

 (. 2020، 2)جوراک  گیرندصورت میها، ویژه دولت

آموزان انع موجود در امر ورزش براي دانش موبر روي چگونگی برطرف ساختن تمام  آموزش ورزش باید  

ر اجتماع، نحوه آموزش را شامل  یند یادگیري دفرآ  .(2018،  3)راتن و جونز  و دانشجویان تمرکز کند

آموزش  می است.  ورزش  آموزش  از  بخشی  شدن  اجتماعی  و  به شود  توجه  با  دارد  تمایل  ورزش، 

اري  ه از حفظ وضعیت موجود خوددهاي تدریس تثبیت شده قابل اعتماد، فرهنگی پدید آورد کروش

، تبدیل به بحث  ورزش تربیتی(. بخش  2006،  4کند و دائم به جلو حرکت نماید )هولیان و گرین می

لذا توجه به   (.2010،  5کند )کرک هاي جامعه کمك میدر جهان شده است و به دیگر بخش  مهمی

 کند. می ءیا آموزشی، در توسعه اجتماعی جوامع، نقشی مهم و ضروري ایفا ورزش تربیتی

 ورزشی هايسازمان(.  2019،  6تواند باعث توسعۀ ورزش شود )براون و آرنولدبررسی عوامل محیطی می

باید به سازمانی    جهانی،  رقابت عرصۀ در دوام و  ء بقا براي هاحوزه دیگر نهادهاي و  ها سازمان اکثر مانند 

 که نیست تردیدي  دیگر  امروز (.2014همکاران،   و  لمیر رشید(نگر و راهبرد محور تبدیل شوند  آینده

به   دقیق ریزيبرنامه بدون در نظر گرفتن آینده و آنها  که پیچیده شده ايگونهبه  ها سازمان ساختار

 ءمستثنا مقوله این  از نیز ورزشی هاي سازمانو   بخشند تداوم خود حیات به  توانندنمی هیچ وجه

باید با   موفقیت باشد، خواهان که سیستمی هر این رو  از  (.2013)گوهر رستمی و همکاران،  نیستند  

 آن به رسیدن زمان و نحوه و  خود را مشخص نماید اهداف  ها، نگاه به آینده و بررسی تمام پیچیدگی

 . (2016)نظري و همکاران،  سازد مشخص ،در حال تغییر دائماًاین محیط پرتالطم و در  را اهداف

کارگیري طیف وسیعی  هها را وادار به استفاده و بمتالطم و پویاي کنونی، سازمانهاي  محیطمواجهه با  

سازها و نیروهاي پیشران به عنوان ورودي اصلی نماید. شناسایی شگفتیمی  پژوهی هاي آیندهاز روش 

(، ضمن استفاده  2009)  8(. پترسن 2016،  7پژوهی، داراي اهمیت خاصی است )پوپر آیندههاي  روش

 
1. Palma & Agosti 

2. Jurak 

3. Ratten & Jones 

4. Houlihan & Green 
5. Kirk 

6. Brown & Arnold 

7. Popper 

8  . Petersen 



                                                           ...مؤثر بر هايشرانیو پ سازهای شگفت يیشناسا: شوريکوه یشهول

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

ت ثیر بسیار زیاد که به سرع تأ  ت رویدادهایی با احتمال پایین وساز، آنها را به صوراز اصطالح شگفتی

ا غافلگیر سازها همه ر. شگفتی(2013،  1کند )شوارتزمیافتند و عواقب بزرگی دارند، تعریف  اتفاق می

زیربنایی، قادر به پاسخگویی    افتند که نظام هاي اجتماعیقدر سریع اتفاق مینند، چرا که آنکمی

سازها را  شگفتی  (2004)  2مولر تیناس  (.2014بخش به آنها نیستند )شیرینچی، عباسی، بهرامی،  اثر 

ها و انتظارات ما دچار  آرزوها، برنامهها،  نام نهاده است، یعنی جایی که زیستگاه امیدها، ترس3لرزهآینده

.  هاي مختلفی دارندسازها سرچشمه شگفتی  .آوردشود و تمام دورنماي آینده را به لرزه درمیتغییر می

اقدامات انسانی )فرآیندهاي سیاسی، خطشگفتی هاي  شکنیسازها ممکن است پیامدهاي ناخواسته 

ریسك غیره(علمی،  و  نوآورانه  در  یا   هاي  احتمالی  عطف  )نکات  ناشناخته  فرآیندهاي  از  پیامدي 

 (. 2014، 4گوردون)گلن و  باشند( ها، اجرام زمین و غیرهبومزیست 

  ، 5مابل )   اندداشته  مختلف هايحوزه ادبیات در زیادي ظهور و بروز اخیر هايسال در سازهاشگفتی

 و ناگهانی تغییرات ها،ناپیوستگی همچون دیگر عبارات با تنگاتنگی  ارتباط سازهاشگفتی  (.2021

 به منجر که هستند رخدادهایی سازهاشگفتی(.  2019و همکاران،   6مك کو) دارند بحرانی رخدادهاي

 کنندمی ایجاد دگردیسی یك سیستم تکاملی سیر  در و  شده سیستم رفتاري  رژیم و پارادایم  تغییر

 هايآزمون  عنوانبه  ندتوانمی  سیستماتیك نگاه یك در  سازهاشگفتی  (.2020و همکاران،    7بالسدي  )

 این  کهاین.  گردند تلقی بزرگ هاي سازمان و هاسیستم  آوريتاب و مقاومت بررسی براي جدي

 خواهند  واکنشی چه ،قرار  باورپذیري مخروط از بیرون که وقایعی با  مقابله در هاسیستم و هاسازمان

 طور به و کنند مخاطره دچار را مسائل از توانند بسیاريمی سازهاشگفتی  ؟(2017ذاکري،  )  داشت

  (.2020و همکاران،    8سونگد )کنن متحول  را  افراد ها وها، سازماندولت  ریزيبرنامه و  تفکر  نحوۀ  بنیادي

 شدهشناخته  که رخدادهایی  -1:  کنند می بنديتقسیم  دسته سه  به را سازهاشگفتی  حوزه، این محققان

 رخدادهایی -2 ؛ندارد وجود آنها وقوع زمان دربارۀ قطعیتی اما ،داد خواهند رخ قطع طور به و هستند

 این  گانخبر از گیريبهره  یا و مناسب هايروش  اتخاذ با اما هستند ناشناخته  مردم عموم  براي  که

 و هستند شناساییغیرقابل خود ذات  در که رخدادهایی  -3  ؛دارد وجود آنها شناسایی امکان هاحوزه 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885201418302235#!
javascript:;


 1401، بهار 26، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                           60

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 شودمی یاد «1ناشناخته  هاي»ناشناخته آنها از  که ندارد وجود آنها تصور  براي مفاهیمی و واژگان

 بازگشت قابل دستۀ  دو به دیگر بنديتقسیم یك در سازهاشگفتی  (. 2004،  و همکاران    2مندوچا )

 شوندمی تقسیم زمین انتقالی محور در تغییر چون بازگشت  غیرقابل  و مالی بازارهاي سقوط مانند

 نشان  را سازهابندي شگفتیتقسیمدیگر  معیارهاي مختلف    از اي هخالص  1  شکل (.2006هیلتونن،  )

 .(2004، 4مانرما ؛  2004، 3استین مولر) دهدمی

 

 
 حوزه اين ادبیات در سازهاشگفتی بنديتقسیم مختلف معیارهاي -1شکل 

 

،  5اتو و کیم) هاي آینده پژوهی، شناسایی نیروهاي پیشران استهاي اصلی برنامهيورودیکی دیگر از 

 محلی یا  ملی جهانی، صورت به که اندآینده دهندهشکل هاينیرو از  هاییهمجموع  هاپیشران. (2020

اجتماعی،   هايحوزه  آینده بر غیرمستقیم به صورت هاپیشران   .گذارندمی تأثیر مختلف هايبر آینده

 را ها پیشران  (.2019و همکاران،    6مینن)   گذارندمی تأثیر سیاسی و محیطیزیست اقتصادي، فناورانه،

اقدام  مؤلفه چهار  ترکیب از توانمی  رویداد و روندها  .نمود شناسایی هاروندها، رویدادها، تصاویر و 

 پیوستگی به  روند اشاره کزند.متمر آینده ویژگی دو  بر که  هستند آینده هايواژه ترینهشناخته شد
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 در منظم تغییرات روند،  .ورزندمی تأکید تاریخی هايگسستگی بر رویدادها و دارد زمانی و تاریخی

 اما یابند؛می ادامه آینده و تا شوندمی آغاز گذشته  از روندها .است زمان خالل در هاپدیده یا هاداده

 تأثیر آینده بر کل، طور  به و روندها  بر شدت  به که اندحادثه یا اتفاق  حاصل روندها، خالف بر رویدادها

 در  است و آینده مورد در گوناگون هايو گروه افراد درخواست یا برداشت حاصل تصاویر گذارند.می

گیرند )صلواتیان و مسعودي،  می شکل آینده، از مختلف  بازیگران ذهنی تصاویر از متأثر اقدامات نهایت،

 بر باال تأثیرگذاري   پتانسیل داراي  که هستند کلیدي هايقطعیتعدم تغییر، هايپیشران  (.2016

 هايحوزه در غیرآگاهانه یا و آگاهانه هايانتخاب از منتج که هستند آن اطراف  محیط یا و سازمان

 تأثیر بودن  ترمشخص  و  محلی و آنها  تأثیر زمانی گسترۀ روندها،  با آنها  عمدۀ تفاوت .هستند مختلف

   (.2012تویونن،  و هولوپانیان) ستآنها

اي به ثبت  هاي ورزش، مطالعهمؤلفه سازها و نیروهاي پیشران در هیچ کدام از  در ارتباط با شگفتی

 ( 2020شوري )کوهنظري و شهولی  مطالعۀتوان به  ن مطالعات ورزشی میتریاز نزدیك  نرسیده است.

ك  تحریهاي  و ارائه پیشران   سناریوهاي راهبردي آموزش ورزش سالمت محور ایرانبا هدف تدوین  

 ژئوپلیتیك تغییرات  ،  جامعهسازي جسمی  بهینه  پدافند غیرعامل درتقاضا به ورزش، ورزش به عنوان  

راهبرد و  بینهاي  و  برنامهالمللی  تحریم،  رصد  همچنینهاي  نمود؛  همکاران ادیب  اشاره  و    روشن 

و  1404تدوین سناریوهاي ورزش قهرمانی استان خراسان رضوي در افق با هدف  اي، مطالعه(2018)

پیشران  تأ ارائه  مانند  کلیدي  هزینههاي  خصوصیهاي  مین  ورزشکار،  شغلی  مسیر  سازي، زندگی، 

از دیگر مطالعات نسبتا مرتبط،  ، ارائه نمودند؛ اطالعتی هاي ایجاد پایگاه ی و پرورش استعداد و شناسای

  ورزش تربیتی( با هدف تدوین سناریوهاي  2020شوري و همکاران )کوهشهولی  توان به مطالعات  می

هاي  هاي توسعه، حرکت به سمت دانشگاههارتهاي تمرین و یادگیري منارائه پیشرا  دستاورد  ایران و

زش و حکمرانی مبتنی بر  هاي جدید مشارکت در وراجتماعی، روند   افزایی نهادهاينسل چهار، هم

همچدادهکالن و  مطالعۀها  )  نین  همکاران  و  قطعیت2019پاداش  عدم  شناسایی  هدف  با  اي  ه( 

آموزي در هفت  دانشبدنی و ورزش  بر تربیت  مؤثرعامل    21، با ارائهآموزيبدنی و ورزش دانشتربیت

اجت اقتصادي،  سیاسی،  مدیریتی،  اشاره بعد  قانونی،  و  محیطی  تکنولوژي،  نگرش  .  نمودند   ماعی، 

انسانی، سهم ورزش در سبد هزینه بدنی و ورزش، اسناد باالدستی، کیفیت منابعدولتمردان به تربیت 

 به عنوان عدم قطعیت، نام برده شد.   سازمانیدستگاهی و بینخانوار و تعامالت بین
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انجام نرسیده است، اما دیگر علوم، با  ، مطالعات زیادي در این حیطه به  ورزش  با  هر چند در ارتباط

شگفتی پیشراشناسایی  و  رفتهن سازها  آینده  کشف  استقبال  به  جمله  ها،  از  به  میاند.   1بورنام توان 

(  2021)  3وار  ، هارسانه  ( در منابع انسانی ابر2021)  2سو و وشواي وو ( در معماري اطالعات،  0202)

 زیست،و آینده محیط( در صنعت خودرو در آلمان  2020و همکاران )  4سئوم   تفکر با کامپیوتر،قدرت  در  
، بیات و  در ژنتیك  (2015)پالرم و همکاران  هاي ارتباطی آینده، ( در شبکه0202و همکاران )  5فیزک

)2018)  شیروانی   منش  آرین  اقتصاد،  در   )2019( و همکاران  رهسپار  و  سیاست  در  در    (2019( 

 موزش و پرورش، اشاره نمود. آ

گذاران تواند راهی براي ورود سیاسترسد درک این مطلب میشده به نظر می ذکربا توجه به مطالب 

آینده به مطالعات  از طریق یك رشته مطالعات نظام باشدپژوهی  ورزشی  بتوانند  بلندتا  و  مدت  مند 

پیش را  الوقوع  قریب  اتفاقات  و  برسانند  حداقل  به  را  نادرست  و  تصمیمات  )راتکلیف  کنند  بینی 

به توسعه پایدار ورزش در کشور  منجر    نیز  ورزش تربیتیتوسعه    کهضمن این(.  2011،  6کروسزیك

تا  ، گرددمی آینمطالعه  کنونولی  رویکردهاي  اساس  بر  عدمدهاي  شرایط  در  و  مانند  نگرانه  قطعیت 

پژوهشی که با   خالی لذا جاي  ها در این حوزه صورت نگرفته است؛سازها و پیشران شناسایی شگفتی

رویکردهاي نوین، در شرایط پیچیدۀ کنونی با نگاه آینده نگرانه صورت پذیرد تا مبانی و خوراک تدوین 

   .شدمی حس باشد، ایران ورزش تربیتی مدت توسعهمدت و بلنداي میانهبرنامه
 و  ابزار واقع  در زودهنگام سیگنال هايیا سیستم  و ظهور  حال در هايپدیده ضعیف، هايسیگنال

تمام ابزار  ترینمهم  عنوانبه  و هستند سازها شگفتی  کشف براي بستري  کالن، و خرد  سطوح  در 

توان عنوان نمود که (. می2012، 7)کاییو اوجا  اندمرسوم  و معمول تجاري و نظامی دولتی، و خصوصی

 هايسیگنال  مچنین، هتغییر خود نه و هستند اصلی تغییر پیشتازان عنوانبه  ضعیف هايسیگنال

  معموالً شوند. می شامل را غیرقطعی کامالً یا و نسبی قطعیت با هاییپدیده از  ايطیف گسترده ضعیف

ساز شوند.  توانند منجر به یك شگفتیهاي ضعیف که در حال حاضر و امروز وجود دارند میسیگنال

ساز نیاز دارند،  هاي ضعیف و زمان واکنشی که تا تبدیل شدن به شگفتیبراي درک تفاوت بین سیگنال
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ه در زمان حال،  جایی کنمود از آن  توان اذعانتواند کارگشا باشد. در نهایت میمی  2مشاهدۀ شکل  

توان ها در آینده دور یا نزدیك را بارویکردهاي علمی میسازهاي ضعیف و قوي وقوع شگفتیسیگنال

ها  نیز به خوبی مشخص است، فرصت مناسبی است تا دولت  2بررسی نمود، زمان واکنشی که در شکل  

  ري نمایند.ریزي مناسب، از غافلگیري در آینده جلوگیها با برنامهیا سازمان
 

 
 (2006)هیلتون،   سازشگفتیتبديل سیگنال هاي ضعیف به  -2شکل

 

در    مؤثر  يهاسازها و پیشران مشخص نمودن شگفتی  تیبه اهم  قیتحق  این  ضرورت انجاماز این رو،  

 تواندمی  لی حاصل از این تحقیق احتماالًنتایج احتما  گردد.بر می   واکنش  مورد بحث به نام زمان  زمان

از این منجر گردد.    ایران،  ورزش تربیتیروي  پیش  هاي  براي شناسایی آیندهبه ارائه یك الگوي جدید،  

 ن اشاره نماید. ایرا  ورزش تربیتی توسعۀ بر مؤثرناشناخته  هايتواند به جنبهرو انجام این تحقیق می

روندهاي    و لزوماً ادامۀاست  متفاوت از گذشته و حال    هی کامالً که مطالعات آینده پژوبا توجه به این

پژ این  اساس روشهش ق وگذشته نیست، در  بر  تا  این است  بر  با شناخت   هايصد  پژوهی و  آینده 

ران، تأثیرگذارند و ای ورزش تربیتیسازها و نیروهاي پیشران که در آینده ینده، شگفتیآ مؤثرضاهاي ف

را می  احتماالً پیشرفت داشته. کسازند، شناسایی گردندآیندۀ آن  اند، سعی  شورهایی که در ورزش 

در هاي مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند.  هاي توسعه و ایجاد استراتژي اند با ارائه برنامهکرده

جاري   هايبرنامه در مثبت و سازنده تحول به منوط ورزش و بدنیتربیت  ءاعتال و توسعهایران نیز،  
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مؤثر با رویکردهاي   و کارآمد هايبرنامه تدوین و جاري و گذشته هايبرنامه در بازنگري است. ورزشی

 نتایج که است جانبههمه و گسترده شك نیازمند تحقیقات بی نوین در این شرایط پیچیده محیطی،

 حال در جامعه اساسی نیازهاي را با آن انطباق  صحت و تعیین را جدید برنامۀ مشی خط بتواند آن

از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این هستیم که شگفتیکند تضمین  ما تحول سازها و  . 

 ایران کدامند؟  ورزش تربیتیهاي مؤثر بر آیندۀ پیشران 

 

 پژوهش روش
و    کشف  به دنبال  از منظر هدف،  ،  استجهت که به دنبال کشف مفاهیم جدید  پژوهش حاضر از آن  

است.   از منظر رویکرد، استقرایی  و   ایران  ورزش تربیتیهاي مؤثر بر آیندۀ  سازها و پیشران فهم شگفتی

و از منظر   مطالعه موردياز منظر استراتژي،    است.  از منظر شیوه، کیفیو    ري، بنیاديگیاز منظر جهت

  ، هاي عمیقمصاحبه  شامل  آوري اطالعات،ابزار جمع از منظر  است.    یمی، پارادایم نظریه پیچیدگیپارادا

 مختلف مراحل در  نگاري،آینده تحقیقات  در  نامه باز و بررسی منابع و اسناد و مدارک است.پرسش

 پژوهیآینده  مطالعات رویکرد لحاظ از پژوهش این شود.می  گرفته بهره  متفاوتی هايروش از پژوهش

 .است اکتشافی رویکرد داراي

 متفاوت است.  آنها از  یك هر اثربخشی و کاربرد که دارند وجود پژوهیآینده  براي زیادي هايروش

استفاده و سناریو روند، تحلیل  رابطه، تدرخ مانند هاییروش  از معموالً پژوهیآینده  براي  دلفی 

است   بیشتري کاربرد اجتماعی محققان میان در دلفی ها، روش  این میان از البته شود.می یافته 

 گرفتن ماهیت نظر  در با مناسب تحقیق  روش انتخاب براي نیز پژوهش این در (.2005)مسعودي،  

 دلفی انتخاب گردید.  روش آن، اصلی هدف و پژوهش

از   یکی  دلفی  اجماعروشروش  به  دستیابی  منظور  به  آن  از  که  است  کیفی  تحقیق  در    هاي 

ها یا دورهاي  نامهسش . در عمل روش دلفی، یکسري از پرشودهاي گروهی استفاده میگیري تصمیم

بازخورد کنترل شدهمتوالی   افراد به همراه  از  اتفاق نظر میان یك گروه  به  اي است که تالش دارد 

 :استروش دلفی شامل مراحل اساسی زیر  متخصص دربارۀ یك موضوع خاص دست یابد. معموالً

کارگروه  درکنندگان  براي شرکت  الزم  تعریف و بر این اساس ویژگیدر مرحلۀ اول، مسئلۀ پژوهش  

دلفی  رسد. مرحله دوم روش  . این مرحله با تعیین اعضاي کار گروه به اتمام میگردد دلفی تعیین می

هاي خود را  ي کارگروه ایدهاعضاتصاص دارد. در این مرحله پژوهش اخ ۀلید ایده در زمینۀ مسئلبه تو

ها، حذف و پاالیش این ایدهکنند. پژوهشگر با تحلیل  ارائه می  پژوهش  ۀمسئلدربارۀ عوامل مرتبط با  
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کند.  لیست نهایی عوامل مرتبط با مسئلۀ پژوهش را استخراج می  و کاربرد واژگان یکسان،  موارد تکراري

را انتخاب    آنها ترین  تعدادي از مهمدر مرحلۀ سوم، اعضاي کارگروه میزان اهمیت عوامل را تعیین یا  

براي ادامه کار انجام  قابل قبول    کنند. در حقیقت این مرحله براي کاهش تعداد عوامل به تعداد می

شود. مرحلۀ چهارم به بازنگري در میزان اهمیت عوامل بر اساس نتایج مرحله پیش یا تعیین ترتیب  می

از اعضا  هر  اهمیت عوامل اختصاص دارد. در این مرحله،   گیرد و ء در جریان نظر گروه قرار مییك 

 کنند. عوامل تجدید نظر میترتیب اهمیت   میزان یا در مجدداً

نفر( و    3پژوهی )آینده  ت علمیئاعضاي هی بین از  پژوهش این در دلفی پنل در  کنندهمشارک اعضاي

  آگاهی   آموزي و ورزش دانشگاهی ورزش دانش  نفر( که به  11)  پژوهیآشنا به آینده  رزشیومدیریت

و  پست  داشتند  داراي  براينیز  شدند.  انتخاب  بودند،  حیطه  این  در  اجرایی  انتخاب   هاي 

 این در شد. برفی استفاده گلوله گیرينمونه با همراه هدفمند گیرينمونه  روش از کنندگانمشارکت

 صورت هدفمندهب  تحقیق تیم بنابراین.  شود استفاده موردنظر خبرگان حداکثر از تا شد سعی  پژوهش

پژوهش  ابتداي در را گانخبر از نفر 8 و پرداخت تحقیق زمینه در خبره و مطلع افراد به شناسایی

در  . رسید تن  14 به گانخبر تعداد برفی، گلوله  گیري نمونه  روش  کمك  به ادامه در.  داد قرار مدنظر

، عوامل اصلی  دور مصاحبه دلفی و رسیدن به توافق گروهی  3پس از    تجزیه و تحلیل این پژوهش 

 مشخص گردید. 
 

 هایافته
 بود. ایران در تربیتیورزش  آینده بر  مؤثر هايپیشران  سازها وشگفتیشناسایی   مطالعه، این  از هدف

اکتشاف   مرحله این هدف شد. انجام و حضوري باز هايمصاحبه نلپ  عضو خبره 12 دلفی با اول دوره در

 موضوع تشریح  ضمن هامصاحبه  این  بود. در  کارشناسان نگاه از  هاي محتملپیشران  سازها وشگفتی

 بر مؤثر هايپیشران  سازها وشگفتیدرخصوص   شوندگانمصاحبه  از آن، اهمیت اجراي و ضرورت  و

کدگذاري، در دور اول دلفی،   کمك به و پیاده هامصاحبه متن. شد  سئوال ایرانی ورزش تربیتیآیندۀ  

محیطی، اقتصادي و  اجتماعی، فناوري، زیست  گروه پنج در و شناسایی پیشران   39ساز و  شگفتی  11

 نمایان است.   1دلفی، در جدول  )اول(  بندي شدند. نتایج دور اکتشافیسیاسی دسته
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 دلفی  اکتشافی دور در ايران ورزش تربیتیشدۀ  شناسايی هاينپیشرا ها وسازشگفتی -1جدول 

 سازها شگفتی

اي به عنوان نسخه و دارو )داروهاي  هاي رایانهبازي –رشد یا کاهش ناگهانی جمعیت کره زمین

زندگی   –هاي مفهومیپارک –محصول زنده حداقلی –ادغام واقیعت مجازي با حقیقت -دیجیتالی( 

تر از  اتمام زود  -هاي بیولوژیکیبحران  –ژنومیك -بدن مجازي  –جهانی دیگروقوع جنگ –دوم

 و طال  نفتذحایر موقع 

هاي  پیشران

 اجتماعی 

دسترسی به   –توجه به اهمیت متغیرهاي انگیزشی -سازي از طریق ورزشتوانمند -تغییرات نسلی 

  –سنجی نیازهاي بنیادینروان –توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی –آموزش با کیفیت براي همه

  –مشارکت در ورزشتجاري غیربازاریابی طراحی برنامه با رویکرد   –تغییردیدگاه جامعه به ورزش

 فقر فرهنگی حاکم بر جامعه 

هاي  پیشران

 فناوري

کاربست   - گرحسدر کنترل حرکتی و  قعیت مجازي وا –محتوا  جدید هايقالب  -مهندسی ژنتیك

 مصنوعیهوش  –استفاده از واقعیت مجازي درآموزش ورزش –فناوري اطالعات بر روي یادگیري

هاي  پیشران

 محیطیزیست

ي ورزش طبیعی در مدارس و  هاایجاد کانون –مد نظر قراردادن کالن روندهاي زیست محیطی 

تغییرات   -محیطیعدم توجه به ساختارهاي زیست –هاعدم توانایی در کنترل آالینده –هادانشگاه

 ژئوپولوتیکی و راهبردهاي بین المللی 

هاي  پیشران

 اقتصادي

پوشش   –توزیع متوازن منابع مالی –دهندگانتأمین معیشت آموزش –فرهنگ وقف سازي نهادینه

 گرفتن ورزش در سبد اقتصادي خانواده  قرار -متنوعم اقتصادي با خدمات نظا   –هاي واقعینیاز

هاي  پیشران

 سیاسی 

  –ملیعملیاتی کردن برنامه درس –سازي در حوزه سالمت رواندن توانم –اجراي عدالت آموزشی

سواد    قانونی شدن رشد –گذاري بر اساس سند تحول بنیادینسیاست –هاي نسل چهاردانشگاه

سوق دادن نظام آموزشی به سمت تربیت    –گاندهدهنآموزشتغییر در شیوه جذب  -جسمانی

راحی الگوهاي  باز ط   –سازي توسط دولتبستر –اي یاددهی، یادگیريهکردن شیوهبروز  –محوري

 بخشی بازیگران کلیدي همکاري بین -آموزشی

 

 و  هاسازشگفتی ثیرتأ  میزان  پیرامون کنندگانمشارک  اجماع به دستیابی دلفی بعدي فازهاي هدف

تربیتی آینده در شده هاي شناساییپیشران  فاز دوم  .بود ایران  ورزش  صان درخواست  از متخص  در 

 ورزش تربیتی شده در مرحله قبل، بر    شناسایی پیشران   39ساز و  شگفتی  11ثیرگردید تا به میزان تأ 

فاز سوم    اختصاص دهند. درثیر به هر عامل  بر حسب میزان تأ   100یك تا    عدد  ایران، یك نمره بین

هایی که دیگر متخصصان  دور قبل و همچنین بیشترین گزینه   کنندگاندلفی، پاسخ تمام مشارکت

واست گردید تا در صورت موافقت، و درخشد کنندگان ارسال خاب کرده بودند، براي همه مشارکتانت

زیاد چهار   یا خیلی کننده، پیرامون تأثیر زیاد  ر نهایت خبرگان مشارکتیید کنند. دي اکثریت را تأ رأ

ایران، اجماع نظر پیدا    ورزش تربیتی( بر آینده  3پیشران )جدول    17( و  2ساز )جدول  شگفتی در 
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 سر بر درصد خبرگان 70 از بیش که بود معنی این  به پیشران   و سازشگفتی  هردربارۀ   اجماعکردند.  

 .باشند داشته  نظر اتفاق  پیشران یا سازشگفتی  آن تأثیر میزان
 

 تربیتی ايران بر ورزش زياد خیلی يا زياد ثیرأهاي با تسازشگفتی -2جدول  

 درصد اجماع نظر  سازهاشگفتی

 81% ادغام واقیعت مجازي با حقیقت 

 78% زندگی دوم 

 77% هاي مفهومی پارک

 72% ژنومیك 

 

ورزش  ثیر بر آینده سازهاي با بیشترین تأ اجتماع نظر خبرگان در ارتباز با شگفتیمیانگین درصد 

 بود. %77ایران،  تربیتی
 

 تربیتی ايران بر ورزش زياد خیلی يا زياد ثیرتأهاي با پیشران -3جدول 

 درصد اجماع نظر  ها پیشران بندي دسته

 اجتماعی 

 82% تغییردیدگاه جامعه به ورزش 

 80% آموزش با کیفیت براي همه دسترسی به 

 74% توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی 

 71% توجه به اهمیت متغیرهاي انگیزشی 

 فناوري
 79% استفاده از واقعیت مجازي درآموزش ورزش

 76% محتوا  جدید هايقالب

 محیطیزیست

 78% ها  هاي ورزش طبیعی در مدارس و دانشگاهایجاد کانون

 76% المللیرات ژئوپولوتیکی و راهبردهاي بینتغیی

 72% محیطینظر قراردادن کالن روندهاي زیست مد

 اقتصادي

 82% توزیع متوازن منابع مالی 

 79% گرفتن ورزش در سبد اقتصادي خانوادهقرار

 77% مین معیشت آموزش دهندگان تأ

 سیاسی 

 84% سواد جسمانی   شدن رشدقانونی
 83% دادن نظام آموزشی به سمت تربیت محوري سوق

 79% بخشی بازیگران کلیدي همکاري بین

 79% گذاري بر اساس سند تحول بنیادین سیاست

 76% یادگیري –اي یاددهیهکردن شیوهبروز
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 ورزش تربیتی ثیر بر آینده  هاي با بیشترین تأ با پیشران   میانگین درصد اجتماع نظر خبرگان در ارتباط

 ، پژوهشگراننهایی تأثیرگذار هاين پیشرا ها وسازشگفتیشناسایی  در پایان و پس از بود. %78ایران، 

ایران    ورزش تربیتیتأثیرگذار بر   هاينپیشرا  ها وسازشگفتیبا نام مدل مفهومی    یك مدل شماتیك

از دل   در این   کنندگانمشارکت  یید تأ   هب   که  تدوین نمودندها و با نظر خبرگان پدید آمد،  دادهکه 

دف از تدوین این مدل،  ه به نمایش در آمد است. 3در شکل  مدل مفهومی مذکور، .رسیدنیز  قتحقی

گانه، با پنج    5هاي پیشران  .ثیرگذار استأ هاي اصلی و نهایی پژوهش، به صورت ساده و ت نمایش داده

ثیرگذاري  و نشان از ارتباط مستقیم و تأثیرپذیري و تأ نگر هر دسته پیشران  اه نمایتو کتودرهاي  ضلعی

ها  پیشران   که از لحاظ زمانی احتمال وقوعجایی  از آن  درآمد. ها بر یکدیگرند، به نمایش  بنديدسته این  

افتد،  میاتفاق  ورتر  هاي ددر سال  احتماالًسازها،  وقوع شگفتیاي نزدیك است و  حال یا آینده  در زمان

ساز نهایی  ار شگفتیبه چهدر این مدل مفهومی، نیروهاي پیشران، در درون ماتریس چهاروجهی که  

 ید. دتنظیم گر ي ذکر شده معیارها مدل مفهومی بر اساسگرفت. این  اند، قراراختصاص یافته

 
 ايران  ورزش تربیتیتأثیرگذار بر  هاينپیشرا ها وسازشگفتیمدل مفهومی  -3شکل
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 بحث و نتیجه گیری 
 1نیکوالسکو   انجام گیرد. ايفرارشته  رویکردهاي طریق ازها و مسائل پیچیده باید  ناشناخته   روبروشدن با

 اما ،اندایجادشده مستقل طوربه چه  اگر پیچیدگی  علم و ايمطالعات فرارشته ( معتقد است  2014)

اي، فرارشته   این پژوهش .  یافت آنها میان ايشناسانهمعرفت و شناسانههستی  ،منطقی ارتباط توانمی

ورزش ثیرگذار بر  تأ  هاين پیشرا ها و سازشگفتیبا هدف شناسایی  بر اساس پارادایم نظریه پیچیدگی و  

از مناسب  تربیتی از روش دلفی که یکی  پژوهی قیقات آیندهها در تحروش   ترین کشور و با استفاده 

هاي  و پیشرفتسازي  جهانیتشاشات محیطی و پیچیدگی روزافزون ناشی از  افزایش اغ است، انجام شد.  

گیري شده  هاي تصمیممحیط بینی، تکه تکه و مغشوش شدن   پیش  موجب آشوبناک، غیرقابل   فناوري،

پذیري  کند، تطبیقسازي را ملزم میهر سیستم تصمیم  (. این موضوع2007،  2میسون  است )ادکرافت و

هاي اخیر بروز و ظهور سازها در سالتیایجاد کند. شگف سازها را در خودپیش و پس از وقوع شگفتی

حوزه   زیادي ادبیات  داشته در  مختلف  میهاي  سیستم اند.  در  که  نمود  اذعان  و  توان  ورزشی  هاي 

تربیتی  مخصوصاً داراي    ورزش  )شهولیکه  متعددي  همکاران،  کوهمتولیان  و  است، 2020شوري   )

از این مسائل نیست و شگفتیم ثیر مستقیمی بر شرایط سیستم بگذارند.  توانند تأ سازها میستثنی 

شگفتی از  با  یکی  ارتباط  در  که  تربیتیسازهاي  گردید،    ورزش  شناسایی  خبرگان  توسط  ایران، 

با حقیقت"سازشگفتی استفاده    گامی که نه.  است  "ادغام واقیعت مجازي  از عینك حقیقت مجازي 

یادآور  می یك  بدن  میسنگین  شود،  اعالم  که  دارد  همیشگی  نداردآنچه میکند  و  واقیعت    بینید، 

؛ اما اگر واقعیت مجازي به طور کامل در  (2017،  4کورزومونویچ و گافنی ؛ 0201،  3اسمیت و دوبیوس )

پوشاند و افراد  بتواند واقعیت را  دهد؟ چنین فضایی میجازي ادغام شود، چه اتفاقی رخ میحقیقت م

هاي فرد  از یك سیستم رهگیري، تمام حرکت  اي عجیب کند. این فناوري با استفادهه تجرب   را مهمان

ها و دیوارهاي مجازي نمایشگرها، سقف  ها ود و دوربینهاي حرکتی فرکند. به کمك دادهرا دنبال می

  جازي نیاز داشته باشند، ظاهرکه به پوشیدن لباس یا عینك حقیقت مدر مقابل شخص، بدون آن

از دسترس نیست. این  ساي تکنولوژي، وقوع این شگفتیبا توجه به پیشرفت لحظهشود.  می از دور 

توان و با استفاده از این فناوري، می  مثبتی داشته باشدأثیر  ت  ورزش تربیتیتواند بر  ساز میشگفتی

فضایی براي رقابت حتی بدون رقیب واقعی در    از  آموزان ودانشجویان،عالوه بر آموزش ورزش به دانش
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جسمانی   فعالیت  شگقتیجهت  این  نمود.  میاستفاده  وقوع  صورت  در  در  ساز  بزرگی  انقالب  تواند 

ساز مثبت و داراي اثربخشی باال، ساز یك شگفتیهاي جسمانی بوجود آورد. در کل این شگفتیفعالیت

 .است ورزش تربیتیمخصوصاً در آینده 

است. زندگی دوم یك فضاي    "زندگی دوم"سازدست آمد، شگفتیه ها باز دیگر که از یافتهسشگفتی

افراد میبسیا گفتگو   افراد  به آن وارد شوند، با دیگر  توانند با آواتار خودر وسیع دیجیتالی است که 

ارائه، اجرا و (. این سامانه به عنوان نوع جدیدي از  2019ورزش کنند )ذاکري،    آنها نمایند یا حتی با  

سازند بلکه در ساختن و تغییر جهان اطراف خود  افراد نه تنها آواتار خود را می  حضور مطرح است و

دهند آینده  که احتمال میامریکایی براي اینهاي مطرح  . دانشگاه(2013،  1)سیلوا   نیز سهیم هستند

صورت بروز چنین   اند. درجرا کرده، فضایی روي زندگی دوم اگردددانشگاه در چنین فضایی برگزار می

ص در بحث آموزش  خصوههاي ما بمثبت است، باید مدارس و دانشگاه سازي که باز هم از نوعشگفتی

 سازي و رویارویی با آن را داشته باشند. ورزش، توان تصمیم 

شگفتی شگفتیدیگر  خبرگان،  توسط  شده  مطرح  مفهومی پارک"ساز  ساز  پارک  "هاي  هاي  است. 

حداقلی از آینده  برقراري تعادل و کسب تجربه زیستۀ اولیه آینده، امکان هايمفهومی به عنوان نمونه 

یا یك دیوار   لمس آینده از طریق لمس یك صفحه  آنها هاي  ترین ویژگیآورد. یکی از مهمرا فراهم می

تواند  یکی از نکاتی که می  (.2011،  2سارتیس و اسمیتاي منحصر به فرد است )تجربه  است که احتماالً

ها بیاید، ك آموزش ورزش در مدارس و دانشگاهساز به کمآینده و در صورت وقوع این شگفتی  در

پارکامک این  در  تجربه جمعی  ایجاد  این شگفتیان  احتماالً  و  است  مفهومی  مثبت دیگر،  هاي  ساز 

 جر گردد.درآینده من  ورزش تربیتیتواند با توجه به خصوصیاتش به توسعه می

جدید    یك شاخه علمی نسبتاً  ژنومیكاست.    "ژنومیك"ساز، شگفتی ساز  آخرین شگفتی  چهارمین و

ها و اطالعات  نومیك شامل تجزیه و تحلیل دادهگردد. ژآن در آیندۀ تکنولوژي نمایان می  است و آثار

است،  یابی شدهالیتوال از اولین باري که ژنوم انسانی  س  10خصوص ژنوم موجودات است.  ژنتیکی به

هاي بسیار زیادي دست پیدا خواهیم یابی روي جمعیت انبوه انجام شود ما به دادهوقتی توالی  .گذردمی

  (. از2013،  3پیاگت ) آشکار خواهد کرد  تمام نادانسته ها در اکثر علوم را  هایی که احتماالًکرد؛ داده

در صورت   (،2019،  4گویلرمی و لوسیاورزش و ژنتیك ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند ) جایی که  آن

 
1. Silva 

2. Saritas & Smith 

3. Piaget 

4. Guilherme, L. F. &  Lucia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128161937000014#!


                                                           ...مؤثر بر هايشرانیو پ سازهای شگفت يیشناسا: شوريکوه یشهول

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

شگفتی این  احتمالی  احتماالًوقوع  کشف  ساز،  بسیاربه  نحوۀ  هاي  و  مشارکت  با  ارتباط  در   خوبی 

فعالیت جسمانی در ورزش مدارس و دانشگاه، دست خواهیم   مشارکت و متقاعدسازي به شرکت در

 یافت. 

سازها  شگفتی بنديتقسیم مختلف معیارهايسازهاي شناسایی شده در این پژوهش بر اساس شگفتی

، ماهیتی آموزشی دارد، از نوع موضوعی با موضوع آموزش ورزش تربیتیاز آن جهت که    (، 1شکل  )

 که است  این  بر سازها تأکیدبحث شگفتی درباشند.  محور و همچنین داراي معیارهاي باورپذیري می

 که  دارد وجود ضعیف یا سیگنال و هشدار  یك  تغییري هر  از قبل و نیست  ریزيقابل برنامه همه چیز 

 هايسیگنالاز  (.  2007،  1انساف ) بجوید بهره آن از و کند کشف را  آن باید استراتژیست و تحلیلگر

هاي ضعیف  سیگنال(  2شکل )  ، دراساس  همین بر    شود؛یاد می اصلی تغییر پیشتازان عنوان به  ضعیف

زمان    ؛توان بررسی نمودرویکردهاي علمی می  یا نزدیك را باها در آینده دور  سازو قوي وقوع شگفتی

توان می  به آن اشاره شده است، از اهمیت بسیاري برخوردار است. پس  این شکل  در  نیز  ی کهواکنش

در سطح دو وزارتخانه کلیدي    متولیان زیاديي  رااکه د  ورزش تربیتیخص  ارتباط با ورزش و باالدر  

رصد  کمیته مشترک  افزایی،تا بر اساس اصل هم نمود، پیشنهاد است آموزش و پرورش و وزارت علوم

می توان اطمینان در زمان مناسب،    صحیحو واکنش  بررسی مدام    با   ؛ بر این اساسشکل گیرد  آینده

ایند، بلکه  نمیمورزش ایجاد ن  بار در روند آموزشاحتمالی و زیانسازها، خللی  شگفتی  حاصل نمود که

فرصتی به  را  توسعۀ  استثنایی  آن  تربیتی  جهت  حیطه   ورزش  تمام  نهایت  در  ورزش  و  تبدیل هاي 

 نمایند. می

پژوهش، به شناسادر کنار شناسایی شگفتی این  پیشران  سازها در  نیروهاي  بر  تأ یی  ورزش  ثیرگذار 

هاي اجتماعی  هاي تأثیرگذار، پیشران هاي پیشرانبنديشد. یکی از دسته  هنیز پرداخت   ایران  تربیتی

توجه   دسترسی به آموزش با کیفیت براي همه،،  دیدگاه جامعه به ورزش  تغییرهاي  که از پیشران  است

هاي انك. یکی از نشاندتشکیل شده  توجه به اهمیت متغیرهاي انگیزشی  به بافت اجتماعی و فرهنگی و

این دسته  سازي و تغییر نگرش  . آموزش، فرهنگاست  "به ورزش  تغییر دیدگاه جامعه"بندي  قوي 

فعالیت جسمانیآ به ورزش و  برنامهاز مهم  حاد جامعه  تربیتیمتولیان    هاي ترین محورهاي    ورزش 

کسی  سطح سالمتی و نشاط اجتماعی بر    هاي ورزشی بر ارتقاءفعالیت  ثیرتأ   بودنتواند باشد. مهممی

ارتباط    .پوشیده نیست این  پیشنهاد کاربردي در  اماکن  یك  از  رایگان   شی زوراجراي طرح استفاده 

تغییر دیدگاه جامعه به ورزش،   توان برايآموزش و پرورش است. همچنین می  و  هاي ورزشانهخوزارت 
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هاي  بدنی و ورزش همگانی مانند برگزاري مداوم برنامههایی با محوریت فعالیت  نامهاز تدوین شیوه

برد. نام  استان  پرورش در هر  ادارات کل آموزش و  اجراي دقیق آن توسط  براي هدف    مناسبتی و 

، با  هستندها  ها براي شروع، مدارس و دانشگاهسازي ورزش در بین آحاد مردم، بهترین مکانعمومی

دانشجویان و ترغیب آنان به شرکت در ورزش،   آموزان ودانشسازي فعالیت جسمانی در بین  نهادینه

اي نزدیك آن را به کل افراد جامعه  توان در آیندهکند و میدیدگاه جامعه نسبت به ورزش تغییر می

 است.   "دسترسی به آموزش با کیفیت براي همه"پیشران  اجتماعی بسیار مهم دیگر،  پیشران    بسط داد.

ی از همان  ریزي آموزشابتداي تولد تحت انضباط کامل تربیتی قرار گیرد و روند برنامهانسان باید از  

گیري به شکل   با کیفیت براي همه  هاي وزارت آموزش و پرورش است. آموزشموریتأ آغاز تولد جزو م

از این رو، یکی از نیروهاي عمدۀ تشکیل  (.  2020شوري،کوهلی)شهو  شودشخصیت و هویت منجر می

نیاز  پیشکیفیت ورزش براي همگان است.    ، دسترسی به آموزش با رانای  آینده ورزش تربیتی  ۀ دهند

محیط داشتن  ورزش،  کیفیت  با  سختآموزش  مناسب  هاي  پیشنهاد .  استافزاري  ارتباط  این  در 

، مشخص  هر استان، شهرستان، بخش و روستا   افزاري آموزش ورزش درسخت  هاياولویتگردد  می

براي حل نان را  آ،  خیرین  هاي علوم و آموزش و پرورش از طریق ارتباط باخانهوزارت  و سپس  گردد

در این    شدهو بر اساس نیازهاي مشخص  نداولویت و نیاز مناطق هدایت کنتعیین  و  مسائل مربوطه  

هاي آموزش ورزش در طول چند سال آینده ارائه هایی براي توسعه زیر ساختبه خیرین الگو  زمینه

نیروي پیشران اجتماعی بعدي که در ساختن آینده ورزش تربیتی ایران اثرگذار است، پیشران   نمایند. 

فرهنگی" اجتماعی و  بافت  به  از مواردي که در ساخت  احتماالً  است.    "توجه  ثیرگذار تأآینده  یکی 

هاي مختلف است که داراي مفاهیم زیادي است در فرهنگ توجه به کیفیت زندگی و مفهوم آن  است،  

هاي گوناگون  ورزش تربیتی در بافت  (. توسعه ورزش، مخصوصا2012ً)دویران، غالمی و دانش دوست،  

ورزش تربیتی با متولیان    گردد اط پیشنهاد می؛ در این ارتباجتماعی و فرهنگی با هم متفاوت است

تلف،  خهاي مهاي موجود در اجتماعات و فرهنگمحوریت تفاوت  آمایش سرزمینی باتدوین یك برنامه  

و    کندرا شناسایی  شوند  میهاي مختلف  کلیه روندهایی که منجر به توسعه ورزش تربیتی در فرهنگ 

از نظر    آنهابر اساس   براي آینده ورزش تربیتی، راهبرد تدوین نمایند. آخرین پیشران اجتماعی که 

توجه به اهمیت    "ران است، پیشرانآینده ورزش تربیتی ایري در ساخت  خبرگان داراي اهمیت بسیا

روند  عنوان یك متغیّر تأثیرگذار در    توجه به اهمیت باورهاي انگیزشی به  .است  "متغیرهاي انگیزشی

 کنندۀ آن پرداخته شودبینیپیش  عوامل   و   موضوع  این  به   پیش   از  بیش  که  نماید می  ضروري  موزش،آ

و همکاران،   استعدادهاي    (. 2017)باعزت  بروز  در  را  تأثیر  بیشترین  یادگیري  انگیزشی  راهبردهاي 
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ایفا و  می  ءورزشی  مؤلفه این  کند  داراي  آموزش    استهایی  متغیر  قابل  امینی،    استکه  و  )سلمان 

گردد از هم اکنون جو انگیزشی مناسب توسط معلمان ورزش در (. در این زمینه، پیشنهاد می2016

ثیر متغیرهاي انگیزشی اي نزدیك شاهد تأ تا در آینده  ها، خلق گرددمدارس و اساتید ورزش در دانشگاه

عنوان میزان  تماعی است و بهاج-جو انگیزشی یکی از عوامل محیطیبر توسعه ورزش تربیتی گردیم.  

انگیزهاي آموزشی گروهی تعریف میتأکید بر عوامل برد و باخت در مکان شی از شود. ساختار جو 

ورزش،  اساتید و وسیله معلمانگیرد. جو انگیزشی خلق شده بهت میأ »تئوري دستیابی به هدف« نش

ر محیط اجتماعی مورد داوري موقعیتی است که به واسطه آن، موفقیت و شکست د-یك سازه هدفی

   (.2014و احمدي،  زاده)درویشی میرشکارلو، مهی گیردقرار می

هاي قوي که از جنس نشانك  از  ند. یکیهستهاي فناوري  ها، دسته بندي دیگر، پیشران بر اساس یافته

از واقعیت مجازي  "پیشران    ، استهاي فناوري  پیشران    که احتماالً   است  "درآموزش ورزشاستفاده 

 توان با استفاده از واقعیت مجازي می  در توسعه ورزش تربیتی در آینده خواهد داشت.نقش پررنگی  

 با  موزانآداد. دانش  موزش، آآموزاندانش  به  بخش لذت  روشی  با   و  آسانی  به  را  مفاهیم  ترینپیچیده

واقعیت   .کنند  درک  را  آن  توانندبهتر می  و  شوندمحیطی سه بعدي روبرو می  در  پیچیده  مفاهیم  این

و    شودسازي شده است که به وسیله کامپیوتر ایجاد مییك محیط سه بعدي مجازي یا شبیه مجازي

هاي صوتی و  شود به طوري که محرکساخته می  مخصوصبه طور معمول از طریق کاله یا هدست  

هاي عالی استفاده  یکی دیگر از راه  (.2020شوري،  کوه)شهولی  سازدتصویري را براي کاربر فراهم می

بیس  هایی مانند بسکتبال،  است. در ورزش   و آموزش  از واقعیت مجازي در ورزش براي تمرینات داخلی

تکنیك خود را طبق  سازي شده تمرین کنند و  توانند در محیطی شبیه، و تنیس ورزشکاران میبال

سازند هماهنگ  سیستم  می  .بازخورد  پیشنهاد  ارتباط  این  با  در  ارتباط  برقراري  با  متولیان  گردد 

نیازهاي آموزشی خودکنسول  بازي در جهان،  را    هاي معروف  و نسخه هاي    مطرح کننددر ورزش 

قدام به استعدادیابی  حتی ا   در مدارس و دانشگاه ها،  آنهااختصاصی خود را دریافت نماید و با استفاده از  

 هايقالب" پیشرانپیشران فناوري دیگر،  هاي جدید مبتنی بر فناوري نمایند. این روشدر ورزش از 

فراهم تولید براي را جدیدي بستر اجتماعی هايرسانه  حاضر حال دراست.    "محتوا جدید  محتوا 

در این ارتباط بهتر است تا    .بود خواهیم نوینی بسترهاي آمدن وجود به شاهد نیز آینده در و اندکرده

هاي مناسب، آموزش ورزش  رافزانرم  افزارها وسازي سختبا فراهم  ورزش تربیتی گیران حیطه  تصمیم

هاي  آن در بستر مجازي و یا از طریق پادکستدهند و با ایجاد محتوا و ارائه    را از این کانال نیز توسعه

 هاي جسمانی بپردازند. فعالیت به شرکت در ورزش و صوتی، به ترغیب افراد بیشتري

https://rasekhoon.net/article/show/783510/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://rasekhoon.net/article/show/783510/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84
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یافته  بر پیشراناساس  از  دیگر  یکی  پژوهش  این  پیشران هاي  شده،  شناسایی  زیست  هاي  هاي 

مجموعه،محیطی این  پیشران    اند.  سه  کانوناز  دانشگاهایجاد  و  مدارس  در  طبیعی  ورزش    ها،هاي 

یل  ، تشکمحیطیروندهاي زیستنمد نظر قراردادن کال  المللی و و راهبردهاي بینرات ژئوپولوتیکی  تغیی

است.   کانون"پیشران  شده  دانشگاهایجاد  و  مدارس  در  طبیعی  ورزش  در   "هاهاي  ورزش  به  اشاره 

ترین رویکردهاي کشورهاي توسعه یافته و در حال یکی از مهمطبیعت و شور و هواي خاص آن دارد. 

  است  و دانشجویی  آموزيبدنی در میان جمعیت دانشسراسر جهان توجه به ورزش و تربیتتوسعه در  

از استفاده  با  اساس  این  بر  نهادینه  هايبرنامه  و   در مدارس و  کردن فعالیت بدنیطبیعت، سعی در 

هاي  ها، مناطق و کانونکه در تمام استان(. با توجه به این2020شوري،  کوهدانشگاه ها دارند )شهولی

خانه گردد وزارتود دارد، پیشنهاد میطبیعی خاص و فراوانی براي فعالیت بدنی و ورزش کردن وج

یك   هاي طبیعی به امکانات ورزشی )حداقل در هر شهرهاي علوم و آموزش و پرورش، با تجهیز کانون 

در سالمت و شادابی نسل نوجوان و جوان و افزایش ضریب   خود راکننده  قش تعیینن  (کانون طبیعی

به انجام برسانند. پیشران هوشی در جهت یادگیري مطالب علمی و به دنبال آن توسعه علمی در کشور  

پیشران   دیگر،  محیطی  بین"زیست  راهبردهاي  و  ژئوپولوتیکی  ی  "المللیتغییرات  که  از  است  کی 

موضوع ژئوپلیتیك  (  2003بشیریه )  تربیتی است.  آینده محتمل ورزش  ثیرگذار بر ساختنیروهاي تأ

،  منابع طبیعی،  آب و هوا،  سرزمینهاي  داند. نقش ویژگیمی هادولت قدرترا مطالعه مبانی جغرافیایی  

اي جمعیتی و خصوصیات فرهنگی بر شکل و عملکرد نظام سیاسی، مورد  هجغرافیایی، ویژگی موقعیت

- ها بخشی از فضاي جغرافیاییعالوه چون هر یك از دولتهبحث این شاخه از دانش سیاسی است. ب

. از شوداز این دیدگاه خاص نیز مطرح می الملل روابط بین دهند، بحث از سیاسی جهان را تشکیل می 

از نظر خبرگان،  آن راهبردهاي بینجایی که  ژئوپولوتیکی و  ثیر زیادي در ساخت  تأ   المللیتغییرات 

لی و تغییرات الملرصد تغییرات بینبا    گرددپیشنهاد میدارند،   ورزش تربیتی  آینده ورزش و مخصوصاً

اط با  در ارتب  ها تدوین گردد.هاي بومی توسعه فعالیت بدنی در مدارس و دانشگاهکالن آن، شیوه نامه

اشاره   "محیطیکالن روندهاي زیست"وان به نقش برجسته  تآینده میبینیهاي سبز و پیشپیشران 

  حتی به موازات هم( و در یك بازه زمانی و بافتار خاص )رویدادهاي متعددي که در یك توالی  نمود.  

باعث به وجود   روند،دهند. به طور معمول، ترکیب چندین  ا میدهند، تشکیل یك روند رخاص رخ می

قدرتی هستند که به آینده شکل    کالن روندها، عوامل پر (.2014،  1کوک شود )آمدن کالن روند می
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)می مهم  (.2010،  1کوسا دهند  از  کتریکی  روندهایی  کالن  ام ین  کالن  ه  دارد،  زیادي  اهمیت  روز 

پیش رو در تمامی علوم  هاي  آینده  در ترسیم همۀ  را  ار زیاديیساند که سهم بمحیطیهاي زیستروند

( نیز قرار گرفته است،  2011،  2هینماناین کالن روند که مورد توجه خاص یونسکو )  ناًد و مطمئندار

نیز از این قاعده    ورزش تربیتی   ناًو مطمئدارد  سهم بسیار زیادي در ترسیم آینده آموزش و ورزش  

د زي آینده خود به این کالن رونریتربیتی در برنامهاز این رو بهتر است متولیان ورزشمستثنی نیست.  

تر و دامنه وسیع  یندهاي دگرگونی بلندمدت بااین کالن روند سبز، به عنوان فرآ  توجه ویژه نمایند.

ند از  تواروندهاي آینده توسط متولیان میمطالعه و رصد مدام کالن  .تر مطرح استايتأثیرات ریشه 

 . هاي متفاوت جلوگیري نمایدغافلگیري احتمالی در آینده

بسیار مهم است،    ورزش تربیتیهاي مهم شناسایی شده که در آینده ورزش و  پیشران یکی دیگر از  

ین مسائل  ترمعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهماند. در میان تمام مسائل یك جاهاي اقتصاديپیشران 

( از اهمیت  …اجتماعی، فرهنگی و    )سیاسی،   در تمام ابعاد یك جامعهزندگی مطرح است. اقتصاد  

  ار است، گذتأثیر  ورزش تربیتی که در آینده  تصادي  هاي مهم اقیی برخوردار است. یکی از پیشران باال

هاي  محدودیتیکی از مشکالت چندین سال اخیر در کشور،    .است  "توزیع متوازن منابع مالی"پیشران  

مالی مالیو    منابع  منابع  نامناسب  پرورش    باًمتعاق.  است  توزیع  و  وزارت  آموزش  این و  از  نیز  علوم 

برند. اگر در چند سال آینده نیز اوضاع مانند وضعیت امروزي باشد  هاي مالی فراگیر رنج میمحدودیت

ورزش وازن منابع مالی ایجاد نگردد مطمئناً نامت هاي مالی و توزیعو تحولی شگرف در رفع محدودیت

باشد  آن  فقط نشانی از    که احتماالًشود  میاي فرعی تبدیل  تربیتی در جاهاي کم برخوردارتر، به مسئله 

که ورزش تربیتی  هاي فوق الذکر صورت نگیرد. براي اینو هیچ گونه فعالیت تربیتی و آموزشی در مکان

در این مورد تمرکززدایی گردد  در تمام مناطق به طور منظم برگزار گردد و توسعه یابد، پیشنهاد می

کند که توزیع اعتبارات در بین شهرهاي استان، توسط م میتمرکز زدایی حک.  سیستماتیك انجام گردد

نهاد استانی انجام شود و کنترل توزیع و نحوه استفاده از آن بر اساس ضوابطی یکسان در کشور به 

-مشخصهایی که هم  شکل متمرکز انجام شود. در این روش سهم اعتبارات استانی، توسط شاخص

تعیین    ها هستندسطوح توسعه در ورزش تربیتی استانکننده  مشخصکننده وضعیت شهرها و هم  

نتیجه سطح.  شودمی استان  در  هر  نیازهاي شهري  با  منطبق  تربیتی  ورزش  در  گرفته  انجام  بندي 

مین  تأ "  و  "قرارگرفتن ورزش در سبد اقتصادي خانواده"پیشران اقتصادي دیگر یعنی  دو    خواهد بود.
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2. Heyneman 
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در وضع موجود با وجود  نا ًارتباط دارند. مطمئ  با اوضاع اقتصادي  مستقیماً  "دهندگانآموزشمعیشت  

هاي پایدار در چند سال گذشته و عدم توازن در باال آمدن درآمد اقشار جامعه در همین مدت،  تورم 

با مشکالت عدیدهخانواده به نحوي که میها  روبرو هستند،  بیان نمود ورزش  اي  جایگاهی در  توان 

اقتصادي خیلی   نیز میسفره  اقتصادي نامبرده  پیشران  ندارد. در مورد دیگر  توان اذعان  از خانوارها 

در سطح   ها از لحاظ معیشتی بدنی در دانشگاهورزش در مدارس و یا اساتید تربیتمعلمین    اگرنمود  

باشند،   امر آخوبی قرار داشته  پیشران و. مطمئتر عمل نمودموفقتوان  موزش ورزش میدر  این   ناً 

در  این آموزش که  نیروهاي  معیشتی  وضع  تأ آینده  باشد،  در چه سطحی  ورزش  مستقیم دهنده  ثیر 

نیروي شکل دهنده آینده ورزش تربیتی   نکته مشترک این دوبرآینده ورزرش تربیتی خواهد گذاشت.  

کاري در   در این است که متولیان ورزشی تربیتی مانند وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، عمالً

هاي مجریه و  و قوهصادي کشور تو این مسئله مستقیم با نظام اق توانند انجام دهنددو زمینه نمی این

پیشنهاد کاربردي در این زمینه نیز متوجه دولتیان و مجلسیان خواهد  این رو    مقننه ارتباط دارد. از

اقتصادي  .  بود بزرگ  تحول  راهکارهاي  اجراي طرح  سویی  از  تحریمو  از  بین  هاي  رهایی  اقتصادي 

توسعه ورزش تربیتی که نیازمند    در آینده منجر به توسعه اقتصادي در جامعه و متعاقباً   المللی، احتماالً

 شود.  هاي فراوانی است، میبودجه 

هاي سیاسی اشاره نمود.  توان به پیشران اي شناسایی شده در این پژوهش، میهترین پیشران از مهم

بر آینده ورزش  را  ثیر  بیشترین تأ   "جسمانی  سوادقانونی شدن رشد  "  پیشرانر اساس نظر خبرگان،  ب

طور که خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت  همان.  دهاي سیاسی داردر بین پیشران   تربیتی ایران

کنند تا شخص در طول زندگی بتواند بخواند و معاشرت کند،  که موجب سواد زبانی هستند کمك می

طور هدر ارتباط باشند تا شخص ب  هاي مختلف با هم دائماًکند تا بخشسواد جسمانی نیز کمك می

با توجه به اهمیت   (.2001،  1)وایتهد بخش و راحتی داشته باشدکل در طول زندگی فعالیت بدنی لذت

قوانین حمایتی و پشتیبانی و  گردد  پیشنهاد میباالي سواد جسمانی در سنین کودکی و نوجوانی،  

تواند بر آینده  عدي که میگردد. پیشران سیاسی بسعه سواد بدنی و جسمانی فراهم  زیرساخت براي تو

اشاره    است.  "دادن نظام آموزشی به سمت تربیت محوريسوق "پیشرانثیرگذار باشد،  ورزش تربیتی تأ 

هاي  موزش باید تربیت محور باشد و اصل آموزش باید در خدمت تربیت باشد و مهارتبه این دارد که آ

برنامه درسی    تا با تصویب  گردد. پیشنهاد میمختلفی که انسان در زندگی نیاز دارد را باید یاد بگیرد

و    و کودکان  زمینه را براي تربیت نونهاالن،  سالمت و تربیت بدنی در شوراي عالی آموزش و پرورش

 
1. whitehead 



                                                           ...مؤثر بر هايشرانیو پ سازهای شگفت يیشناسا: شوريکوه یشهول

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

شی  بخهمکاري بین"یشران سیاسی دیگر، پیشران  پ .  فراهم کنند   از طریق ورزش  شکوفایی فکري آنان

کلیدي مطمئاست  "بازیگران  ایران،  تأثیرگذاریناز  ،  ناً.  تربیتی  ورزش  آینده  ساخت  بر  نهادها  ترین 

،  آنها ها و همگرایی  از این رو هماهنگ بودن این نهادههستند.  وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم  

سیاستمی به  منجر  اصولیگذاريتواند  بلند مدت  می  هاي  پیشنهاد  و  گردد.  معاونت سالمت  گردد 

بدنی    تربیت  تربیت بدنی وزارت آموزش و پروش، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، مرکز ورزش و

آزادشندا   دانشگاهیهاي  ورزش ملی فدراسیونو    آموزيدانش ورزش ملی فدراسیون،  اسالمی  گاه 

ارت آموزش و پرورش تربیتی تحت هدایت وزو کمیته ملی مستقل ورزش گذارند ها را کنار  همگرایی

ه هاي کوتاه مدت و بلند مدت بپردازد. پیشران سیاسی دیگر که بر آیندگذاريست تشکیل و به سیا

تأ  ایران  تربیتی  پیشران  ورزش  بود،  خواهد  بنیادینسیاست"ثیرگذار  تحول  سند  اساس  بر   "گذاري 

گیري از اسناد کوشش شده است تا با الهام آموزش و پرورش سند ملی تحول بنیادیندر تهیه  است.  

و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمی   آنها هاي بنیادین  گیري از ارزش باالدستی و بهره

افق  ایران، چشم  تربیت در  و  تعلیم  اهداف  تبیین شود  1404انداز و  این زمینه    .هجري شمسی  در 

گذاري بر اساس سند تحول بنیادین در معاونت سالمت و تربیت بدنی وزارت سیاستگردد  پیشنهاد می

پذیرد. پرورش صورت  و  سیاسی    آموزش  پیشران  پیشران  شیوه"انتهایی،  یاددهیبروزکردن  – هاي 

آموز و استاد، دانشجو، در انتقال اطالعات بدون شك ترکیب هاي نقش معلم، دانش  است.  "یادگیري

خوبی  در ورزش که معلم ورزش یا استاد ورزش در نقش مربی ظاهر می گردد، به    و آموزش مخصوصاً

و پرورش، بی وقفه در پی باالبردن سطح   و آموزش  انه هاي علوم خمشخص است. بدیهی است وزارت

گیرند و آن   هاي یاددهی و یادگیري را فراو معلمان باشند تا بروزترین شیوهدانش و اطالعات اساتید  

، بر همگان مشخص هاقش فناوري در بروز کردن این شیوهزش به کار برند. بدون شك، نرا در آمو

اي آموزش ورزش هاي اختصاصی بومی برفرمگردد که متولیان با تولید پلتپیشنهاد میاز این رو  .  است

–هاي یاددهیبروزکردن شیوهرزش و اساتید ورزش از این طریق، باعث  و  معلمان  و ارتباط مستمر همۀ

 صورت دایمی گردد. ه ب یادگیري

 بر  مؤثرهاي  سازها و پیشراناذعان داشت که با شناسایی شگفتی  توانگیري کلی میدر یك نتیجه 

احتماالت مختلف شناسایی هاي گوناگون آن را با  توان آیندهایران، تا حدودي می  ورزش تربیتی  آینده

سازها  راهبردهاي عملیاتی مشخص نمود. شگفتی  ،آینده  تر برايمود و بر این اساس و با دیدي بازن

آفرین مانند اختراع یك فناوري جدید یا وقوع یك جنگ جهانی یا به زیر آب  گاهی رویدادهاي تحول

یر  صورت شگفتی اجتناب ناپذ  ه در هرهستند ک ر پیشروي دریا یا ذوب یخ هااي بر اثفرو رفتن منطقه 

ساز که در شرف وقوع قرار ردیابی عالئم ضعیفی از یك شگفتی  توان با ما را به همراه دارند.گاهی می

https://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876
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ونه خوبی براي این دسته از اما همیشه چنین امکانی وجود ندارد. سونامی و زلزله نم  ؛دارد آگاه شد 

شویم که نقشی  ا عوامل و پدیده هایی روبه رو میهمواره بازها هستند. در آینده پژوهی نیز  سشگفتی

  کامالًاي  شکل نهایی آینده را به گونهاري  ساز دارند و با تغییر چشمگیر روندهاي کنونی جشگفتی

و    سازهاتیشگف. با شناسایی  زنندمیایم رقم  هاي خود احتمال داده بینیپیش  درچه که  متفاوت از آن 

بینی نمود.  رو را تا حدودي پیشهاي پیشتوان آیندهایران، می  ورزش تربیتیگذار بر  تأثیرهاي  پیشران 

در ورزش مورد بررسی   سازهارویکردهاي گوناگون براي مواجهه با شگفتیگردد  پیشنهاد میدر پایان  

 .قرار گیرد

  توان احتمال داد که میجا  از آنو  ها،  شگفتی سازها و  رتباط میان پیشران ا  مشخص شدن  با توجه به

توان می  دارند، ثیر بسیار زیادي بر آینده ورزش تربیتی ایران،  تأ ،  "سیاسی   و   اقتصادي  هايپیشران "

که    بیان به پیشران نمود  مربوط  اقتصادي،  نظام    هاي  نمیمیکل  متولیان  و  در  شوند  نقشی  توانند 

اقتصادي می  باشند وها داشته  گذاري در آنسیاست توان به آینده ورزش فقط با یك تحول مثبت 

توان اذعان نمود  هاي سیاسی نیز میدر ارتباط با پیشران   خوشبین بود.  تربیتی در ایران و توسعه آن

پرورش، تصویب قوانین  که   عالی آموزش و  تربیت بدنی در شوراي  برنامه درسی سالمت و  تصویب 

پرورش معلمان و اساتید مجرب    هاي فضا و تجهیزات ومجلس، توسعه زیرساخت حقوقی حمایتی در  

یند محور فرآتوان بیان نمود که  گردد. در پایان می  و جسمانی  تواند باعث توسعه سواد بدنی میورزش،  

تواند محور اساسی و  نمودن ورزش تربیتی بر اساس یك محور استراتژیك از مدرسه تا دانشگاه می

پیامد آن منجر به توسعه ورزش که    باشد،بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم  فصل مشترک  

کمیته ملی تشکیل  گذاران ورزشی  شود مدیران و سیاستلذا توصیه می.  گرددتربیتی در آینده می

نهاد   نتریورزش تربیتی در اصلی  تتشکیل معاونهمچنین را در دستور کار قرار دهند. ورزش تربیتی 

ر گذاران قراانونیعنی وزارت ورزش و جوانان می تواند در دستور کار ق گذار در ورزش کشور،  سیاست

وري در این حوزه ورزشی  نمودن حوزه ورزش تربیتی سطح بهره  افزا همگذاري و  گیرد تا با سیاست

به سمت گیرد و  افزایی قرار  همثیر این  تأ  ابد و در نهایت ورزش ایران تحتبیش از پیش افزایش ی 

 حرکت نماید.   اي نزدیك در آینده توسعه و تعالی 
با توجه از انجام این پژوهش و  ارتباط با موضوع   پیش  به نتایج مطالعات محدود در گذشته که در 

و   هستندسازها قابل شناسایی  تمامی شگفتیپژوهش به دست آمده بود، تصور بر این بود که احتماالً

شد که دانش جامعه مورد مطالعه گونه تصور میو یا اینبینی است  ، قابل پیشآنهازمان وقوع    کهیا این

انجام این تحقیق از این جهت    سازها و نیروهاي پیشران، در سطح پایین قرار دارد.شگفتیدر ارتباط با  
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ایران،   تأثیرگذار بر ورزش تربیتی هاين پیشرا ها وزساشگفتیقابل توجیه است که اهمیت شناسایی  

تواند منجر به شناسایی عوامل تشکیل دهندۀ آیندهاي پیش رو در حوزه ورزش تربیتی گردید. از می

سازهاي آینده، که در ایران به شکل چون ورزش و شگفتیکه پیرامون مواردي همطرفی با توجه به این

شنهادات ارائه شده  جامع در مورد آن پژوهشی مدون و جامع انجام نشده، نتایج به دست آمده و پی

دریچه می خصوص  تواند  در  کشور  مسئولین  و  محققان  روي  به  جدید  و  مسئله  اي  شناسایی  مهم 

روي ورزش، باز نماید و از این راه بتوان ارائه طریق و راهکار نمود. به طور  هاي پیشهبینی آیندپیش

افتد، که شناسایی و  اتفاق میاي در آینده  کلی، نتایج بیانگر آن است که عوامل متعدد و ناشناخته

 گردد. رو شدن با  در زمان مناسب، منجر به توسعه ابعاد ورزش میهبروآمادگی 

 

 تشکر و قدردانی 
از تمامی کسانی که در اجراي پژوهش مشارکت داشتند،ندانبر خود الزم می  انژوهشگرپ  ویژه  به  د 

 کنند. سپاسگزاري ها پاسخ دادند، ها شرکت کردند و به پرسشنامهاساتید بزرگواري که در مصاحبه 
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