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پژوهش حاضر با هدف آيندهنگاری در ورزش تربیتی ايران به کشف آيندههای پیشروی ورزش تربیتی
و تدوين سناريوهای آن برای سال  1414و ارائه استراتژی پرداخته است .آيندهنگاری با رويکرد
سناريونگاری بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است .برای طراحی سناريوها از روش
تحلیل روندها و عدم قطعیتها و الگوی شش مرحلهای سناريونگاری تلفیقی استفاده گرديد .ابتدا،
محدودۀ پروژه مشخص ،سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با يک بازخورد  360درجه شناسايی
گرديد .پس از آن ،دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پايه و اساس طراحی سناريوها تدوين شد .در گام
بعد تعريف تفصیلی و کامل از چهار سناريو ممکن صورت پذيرفت .در مرحلة پنجم يک استراتژی کلی
بر اساس سناريوها ارائه گرديد و گام آخر شامل پايش و کنترل استراتژیهاست .مشارکتکنندگان
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هدفمند انتخاب شدند .گردآوری دادهها با مصاحبه و پرسشنامههای باز صورت گرفت .بر اساس يافتهها،
تحلیل  30عامل اصلی بهدست آمده در نهايت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی "شبکهسازی در
بین بازيگران کلیدی" و "همافزايی خانواده و اجتماع" شد که پايه و اساس چهار سناريوی اصلی ورزش
تربیتی ايران گرديدند .در نتیجه پیشنهاد میگردد به منظور توسعة ورزش تربیتی ايران ،شبکهسازی و
همافزايی نهادهای متولّی با محوريت وزارت ورزش و جوانان صورت پذيرد.
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مقدمه
توسعه فرآیندی است که مرحله جدیدی از یک وضعیت در حال تغییر را تشکیل میدهد و باعث ایجاد
رشد ،پیشرفت ،تغییر مثبت و تحوالت اجتماعی مثبت میشود (چیمهوا ،هولمی و تیمونرو،2019 ،1
 .)83توسعه قابل مشاهده و مفید است ،نه لزوم ًا سریع؛ جنبهای از تغییر کیفیت و ایجاد شرایط برای
ادامۀ آن تغییر است (گیبونس2و همکاران ،)250 ،2020 ،و به معنی بازسازی جامعه بر اساس
اندیشههای جدید تعبیر میشود؛ این اندیشههای تازه در دوران مدرن ،شامل سه اندیشۀ علمباوری،
انسانباوری و آیندهباوری است .برای نیل به توسعه ،با ایجاد ابزارهای جدید آیندهشناسی ،تحقق عملی
این اندیشهها صورت میپذیرد (الیتینن و مریستو.)149 ،2018 ،3
آیندهشناسی 4یکی از انواع علوم و فناوریهای نرم به شمار میرود .هر جامعه و سازمانی که خواستار
توسعه و تحوالت بنیادی است ،ضرورتاً باید با استفاده از روشهای مختلف آیندهشناسی و پیشبینی
به کشف ناشناختهها و جهان آینده بپردازد (فرانک و سیلور .)237 ،2017 ،5برای زنده ماندن و رشد
در عصر تغییرات مداوم و دنیای پر از عدمِقطعیت ،سازمانها باید فرصتها و تهدیدهای آینده را به
موقع شناسایی کنند و رسیدگی به آنها را در فرآیند برنامهریزی راهبردی در اولویت قرار دهند
(خزاییصحنه و اصالنیان .)92 ،2017 ،سرعت روزافزون تغییرات در دنیای نامطمئن کنونی ،منجر
به پیدایش عصری به نام عدمقطعیت 6شده و محیطی سرشار از فرصت و تهدید را پیش روی
سیستمهای پیچیده کنونی قرار داده است (زالی و پورسهراب .)190 ،2017 ،میزان غیرقابل پیشبینی
بودن تحوالت و نتایج آینده و عدم درک آن با دانش فعلی را عدمقطعیت گویند (گونگ.)156 ،2020 ،7
مدیریت عدمقطعیتها می تواند کارایی منابع را بهبود بخشد و تحول پایدار را ارائه دهد (هود گت و
سیراج .)684 ،2019 ،8برنامهریزی راهبردی مبتنی بر تفکر آینده ،چهارچوبی برای مدیریت راهبردی
در شرایط عدمقطعیت فراهم میآورد (کریستینا و آلسیو.)253 ،2018 ،9
تفکرِ آینده 10بر اخذ تصمیمات درست تأثیرگذار است و ممکن است آینده را به حال حاضر مرتبط
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سازد (تورستات و والف .)1740 ،2018 ،1بر این اساس و با توجه به عدم توانایی در پیشبینی دقیق
آینده و همچنین پیچیدگیهای ناشی از تغییرات روزافزون ،سبب شده است تا محققان با بهرهگیری
از تفکر آینده و قابلیتهای دانش نوظهور آیندهپژوهی ،2از این مقوله در فعالیتهای برنامهریزی و
نیز پیشبینی تحوالت علمی و فناورانه استفاده کنند (سیاحمفضلی ،جهانگیری و عیوضی،2015 ،
 .)70آیندهپژوهی برای مطالعۀ آینده و تحقق اهداف کلیدی خود ،در پی آن است که انتظارات ما را
از آینده ،شناسایی کرده و کمک کند که تمامی توان و ظرفیت عوامل شکلدهندۀ آینده ،در راستای
تحقق مطلوبترین آیندۀ ممکن ،جهتدهی گردند (وانگ و همکاران.)12 ،2018 ،3
یکی از مفاهیم سازندۀ آیندهنگاری ،برنامهریزی راهبردی است .یک ابزار قدرتمند که محیطهای رقابتی
آینده را حدس میزند و به توسعۀ استراتژی بلند مدت حتی در محیطهای با بیشترین عدمقطعیت
میپردازد ،ابزار برنامهریزی سناریو 4است (اولیور و پرت .)240 ،2017 ،5سناریو موجب گسترش
فرصتها میگردد ،راههای درک و مداخله در آینده را ممکن میسازد و منجر به توسعۀ استراتژی
سازمانی و عمل به آن میشود (استرینبرگ ،پینک و نیچولس .)108 ،2019 ،6در این راستا میتوان
اذعان نمود برنامهریزی سناریو ،تفکر سیستماتیک و تخیلی را به گونهای با هم ترکیب میکند که
بتواند بینش منحصر به فردی در مورد آینده ایجاد کند و به نظر میرسد این تکنیک میتواند ،خالء
نگرانی از عدم شناخت آیندههای پیش رو را برطرف سازد .در گذشته از ابزار سناریو به صورت محدود
استفاد میشد و هماکنون استفاده از آن در تمام علوم متداول است .در این راستا میتوان به مطالعۀ
بایملر و کوتزاب )2020( 7با هدف توسعه سناریو سیستمهای حمل و نقل هوشمند در آلمان و
همچنین مطالعۀ شن88و همکاران ( )2020با هدف ارائه سناریوهای طرحهای مربوط به سازگاری و
توسعه اشاره نمود .در راستای نتایج حاصل از این تحقیقات میتوان اذعان نمود پیشبینی محیطهای
رقابتی آینده از طریق تعداد محدودی از سناریوها ،میتواند منجر به توسعۀ استراتژیها در آیندۀ
احتمالی گردد.
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یکی از محیطهای بسیار مهم که دارای عدمقطعیتهای بیشمار و محیط بسیار پیچیده و دائم ًا در
حال تغییری دارد ،محیط ورزش است (سیدعامری و همکاران .)30 ،2016 ،اصول توسعۀ ورزش در
همبستگی زمانی خود متنوع است (برگ ،فولر و هاتچینسون .)430 ،2019 ،1توسعۀ ورزش به
سیاستها ،فرآیندها و اقداماتی گفته میشود که از ترکیب آنها تالش میشود فرصتها و تجارب
ورزشی برای همه افراد بهوجود آید (نظری .)7 ،2018 ،به نظر میرسد بهتوان اذعان نمود توسعه در
حوزه ورزش باید سه رویکرد داشته باشد .یکی توسعه به عنوان ارتقاء طول یعنی فرآیندهای همافزای
توسعه ورزش را بتوانیم ایجاد کنیم ،یکی توسعه به معنای گسترش عرض یعنی زیرساختهای
سخت افزاری ورزش و دیگر توسعه به معنای تعمیق عمق؛ به معنای آن چیزی که از آن به عنوان
حس ورزش خواهی یاد میکنیم .ضمن اینکه اشاره شده است برای توسعۀ ورزش مدلهای سلسله
مراتبی فراوانی ارائه شده که به درک چگونگی توسعۀ ورزش کمک کردهاند (لقمانی ،قلیدهنه و
حسننژاد .)54 ،2018 ،ساختار توسعۀ ورزش در ایران ،مانند اکثر ساختارهای مطرح دیگر به صورت
هرم و از چهار حوزۀ اصلی ورزشتربیتی( 2ورزشمدارس و دانشگاه) در قاعده ،پس از آن به ترتیب
ورزشهمگانی( 3فعالیت جسمانی بدون محدودیت برای همه) ،سپس ورزشقهرمانی( 4ورزش مدالآور
ملی) و در نهایت ورزشحرفهای( 5درآمدزایی باشگاهها و ورزشکاران) در رأس هرم ،تشکیل شده است.
از جمله منظرهای مهم ورزش در کشور ،ورزشتربیتی است (متقیشهری و همکاران.)21 ،2019 ،
فرآیند توسعۀ ورزش از ورزشتربیتی آغاز میشود و برای حرکت افقی در مسیر هرم ،توسعۀ طبقۀ
زیرین ضروری است (کشگر و سلیمانی .)102 ،2012 ،ورزشتربیتی ،برنامۀ ورزشی است که در
واحدهای آموزش رسمی شامل مدارس ،دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشعالی کشور انجام می شود
(مرکز آمار ایران .)31 ،2017 ،در سند راهبردی نظام جامع توسعۀ تربیتبدنی و ورزش ایران که در
سال  1384تدوین گردید ،ورزشتربیتی اینگونه تعریف شده است« :ورزشی است که از طریق آن
فرد در قالب خانواده و نهادهای رسمی آموزشی ،به صورت آگاهانه در دورههای خاص ،مهارتهای
ورزشی را فرا میگیرد؛ بهگونهای که به نقش و ارزش فرآیند در سالمت جسمی و روحی و موفقیت
در زندگی نیز پی برد» (سازمان تربیتبدنی .)2005 ،فرآیند ورزشتربیتی شامل دو بخش آموزش و
فوقبرنامه است (راسخ و همکاران :)18 ،2018 ،الف -درس تربیتبدنی :اجرای برنامههای آموزشی،
ارزشیابی ،نظارت ،اصالح و بهبود مستمر؛ ب -خارج از ساعات درس آموزشی :فعالیتهای فوقبرنامه،
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اجرای مسابقات ،استعدادیابی ،ارزیابی توسعۀ ورزشتربیتی و اصالح و بهبود مستمر (شکری.)2010 ،
ورزش آموزشی باید بر روی چگونگی برطرف ساختن تمام موانع موجود در امر ورزش برای دانشآموزان
و دانشجویان تمرکز کند (راتن و جونز .)490 ،2018 ،1ورزشتربیتی جایگاه ویژهای در نظام تعلیم و
تربیت رسمی (از دورۀ پیش دبستانی تا دانشگاه) دارد .در این سطح ،باالترین انگیزه درونی و فطری،
بیشترین تعداد شرکتکننده فعال و مستعدترین افراد قابل مشاهدهاند (قالیباف .)2010 ،قرار گرفتن
در معرض محیطهای مساعد از جمله مدارس ،با عادات سالم در کودکان و نوجوانان همراه است.
مدرسه ،یک کانال مهم برای افزایش فعالیت در دوران کودکی و نوجوانی است .ورزش مدارس در نگاه
اول تمایل به اجبار در مشارکت ورزشی دارد (آکای2و همکاران .)2016 ،2019 ،همچنین ورزش در
دانشگاهها استمرار منطقی روند تربیتبدنی در آموزشگاههاست .مشارکت در فعالیتهای ورزشی در
طول تحصیالت دانشگاهی نیز راهی مناسب برای غلبه بر همه اثرات منفی افزایش سطح عدم تحرک
بدنی در بین دانشجویان است (پوپسکا ،میتکوستکا و دمیکوف .)26 ،2018 ،3شایان ذکر است که
ارتقا کیفیت زندگی نیاز به آموزشهای الزم و ضروری دارد .ورزش یکی از ابزارهایی است که میتوان
از آن بدین منظور استفاده نمود .بر این اساس ورزش آموزشی یکی از موارد مهم در کشورهای جهان
محسوب میگردد .لذا توجه به ورزش آموزشی ،در توسعه اجتماعی جوامع ،نقشی مهم و ضروری ایفا
میکند.
اصالح و روزآمد کردن روشهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشهای فعال ،گروهی و خالق از جمله
موارد مورد نظر در تدوین برنامه راهبردی است (شریعتی و همکاران .)326 ،2019 ،تدوین استراتژی،
طرحی است که از طریق یک فرآیند تصمیمگیری شفاف ،به استفاده سیستماتیک از دانش میپردازد
(جورت ،مارتین و تروالسن .)349 ،2019 ،4از طرفی هم ،تفکر راهبردی عامل اصلی تغییرِ قالبِ
رقابت ،تغییر وضع موجود سازمانهای ورزشی ،تداوم پیشرفت و بقای این سازمانها است (موسویان،
مهدی پور و خدامرادی .)2 ،2019 ،اطالع از وضع موجود ،آگاهی و تحلیل درست از محیطهای داخلی
و خارجی به آگاهی و برنامهریزی بهتر برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر ورزش در کشور کمک
خواهد نمود (وقار و همکاران .)93 ،2019 ،بنابراین در دنیای پیچیده و نامطمئن امروزی ،ورزشتربیتی
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نیز همانند هر نظام دیگر نیازمند تدوین برنامۀ راهبردی و برنامههای عملیاتی است به طوری که
خالءهای موجود را میتوان با تدوین یک برنامۀ راهبردی اثرگذار برطرف نمود.
امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از آن ،ضرورت برنامهریزی و
آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی ،بیش از پیش آشکار میگردد (پاداش و همکاران،
 .)2019در این ارتباط در ورزش ،تاکنون مطالعات انگشتشماری با رویکرد سناریونویسی به ثبت
رسیده است .در این زمینه میتوان به مطالعۀ کشاورز ،فراهانی و محمدخانی ( )2018با هدف تحلیل
عوامل مؤثر رفتار مدیران ورزش قهرمانی با رویکرد سناریونویسی ،با مهمترین دستاورد ارائه هفت
عامل اصلی برنامه جامع ورزش قهرمانی و همچنین مطالعۀ ادیبپور ،طالبپور و پیمانیزاد ()2017
که مرتبطترین مطالعه موجود در ورزش در ارتباط با تدوین سناریو است ،با هدف تدوین سناریوهای
ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق  ،1404با ارائه چهار سناریو ،اشاره نمود .اصول فکری
حاکم در مطالعات آینده را میتوان در آگاهی از نحوه تصمیمگیری و عملیات بازیگران برآمده از
تصورات آینده جست.
در ارتباط با ورزش تربیتی ،مطالعات زیادی ارائه گردید است .اما در زمینه ارائه برنامههای راهبردی
در ورزشتربیتی ،میتوان به مطالعات محرمزاده و وحدانی ( )2019با هدف طراحی نقشه استراتژی
ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با ارائۀ نه هدف اصلی و ارائه مدلی برای ارتباط این اهداف در چهار
سطح؛ عباسی بختیاری ،فراهانی و کشاورز ( )2019با هدف تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی و
قهرمانی در دانشگاه آزاد اسالمی و ارائۀ راهبرد توسعه و ارتقاء کیفی واحدهای عمومی تربیتبدنی؛
احمدیان جلوداری ،علم و نوذری ( )2019با هدف طراحی برنامه راهبردی اداره کل تربیتبدنی دانشگاه
فرهنگیان و تشخیص موقعیت راهبردی این اداره در موقعیت تهاجمی و ارائه  11راهبرد اصلی بر
اساس چشم انداز 1404؛ شریعتی و همکاران ( )2019با هدف تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش-
آموزی دختران در استان گلستان مشخص کردند ورزش دانشآموزی استان گلستان در منطقه
تهاجمی قرار دارد و راهبرد دانشبنیان کردن ورزش دانشآموزی را ارائه کردند؛ نظری ( )2017با
هدف تدوین راهبردهای المیپاد دانشآموزی و ارائۀ  8هدف کالن و همچنین سیبرت ،آلن ،ایکخوف
و کارل )20181(1با هدف ارائه استراتژیهای فعالیتبدنی در کودکان دوره راهنمایی و ارائۀ
استراتژیهای فعالیتبدنی برای افزایش سطح آمادگی قلبیعروقی ،اشاره نمودند .در این ارتباط
میتوان بیان نمود این پژوهشها عمدتاً بر اساس تحلیل سوات 2و دیگر تحلیلهای سنتی برنامهریزی
راهبردی شکل گرفتهاند .واقعیت این است که مدلهای سنتی برنامهریزی راهبردی ،دیگر به خوبی
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نمیتوانند تغییرپذیری سطح باال ،پیچیدگیهای محیطی و نوسانات فراوان محیطی را در دنیای
نامطمئن امروزی تحت پوشش قرار دهند .بنابراین سازمانها به رویکردی نیاز دارند تا بتوانند بر این
پیچیدگیهای سطح باال فائق آیند .برای حل این مشکل ،راهحل پیشنهادی "برنامهریزی راهبردی
مبتنی بر سناریو" که یکی از روشهای اجرای آیندهنگاری راهبردی بوده و چهارچوبی برای مدیریت
راهبردی در شرایط عدمقطعیت فراهم میآورد ،است .پژوهش حاضر از این جهت که در صدد ارائۀ
استراتژی برای توسعۀ ورزشتربیتی ایران است ،با مطالعات قبلی مرتبط است و از آن جهت که از
ابزارهای سنتی برنامهریزی راهبردی استفاده نمینماید و رویکرد آیندهنگرانه دارد با مطالعات گذشته
متفاوت است.
مسئله اصلی پژوهش حاضر ،اذعان دارد که در دنیای پر از عدمقطعیت و پیچیدگی امروز ،ابزارهای
تحلیل راهبردی مانند تحلیل سوات ،ماتریس بیسیجی ،1نقشههای استراتژی ،استراتژی اقیانوس آبی
و غیره که در دهه  1960طراحی گردیدند و تا  1990توسعه یافتند و پس از آن رو به افول گذاشتند،
دیگر نمیتوانند به خوبی تغییرات سطح باال را پیشبینی کنند و یک برنامه راهبردی کمنقص ارائه
نمایند .لذا با آگاهی از محدودیتهای این رویکردهای سنتی و با آگاهی از اینکه تکنیکهای جدیدی
برای پیشبینی آینده و طراحی برنامه راهبردی وجود دارد ،در این پژوهش رویکرد سناریونگاری
انتخاب شد .در طراحی مسئله تحقیقات آیندهپژوهی ،این موضوع که مثالً ورزش تربیتی چه مشکالتی
در زمینه آینده دارد و وضع موجود آن چه مشکالتی دارد ،بررسی نمیگردد .در واقع آیندهنگاری به
دنبال این است که با روشهای علمی ،مشکالتی که ممکن است در آینده بهوجود آیند را پیشبینی
نماید .برخالف تحلیل های سنتی که بر اساس وقایع گذشته و زمان حال ،استراتژی تدوین میگردید،
در سناریونویسی بر اساس پیشبینی احتمالی آیندههای موجود ،استراتژیها تدوین میگردد و با چشم
بازتر به سوی آینده حرکت خواهد شد.
ورزشتربیتی ایران با متولّیگری وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش ،با بزرگترین ساختار سازمانی
و تشکیالتی ،در پی آن است که با فراهم نمودن زمینههای الزم و ایجاد محیط و فرصتهای مناسب،
همه آموزشجویان را در موقعیتهای آموزشی سالم قرار دهد و به تربیت جسم و پرورش روح آنان
بپردازد .مسئله اصلی این است که ورزش تربیتی ایران با توجه به جمعیت چند میلیون نفری و
استعدادهایی چشمگیر ،تاکنون نتوانسته است جایگاه مطلوبی در زمینۀ آموزشی در کشور پیدا کند.
احتماالً این مسئله ناشی از عدم توجه به تحلیل روندها ،عدمقطعیتهای کلیدی ،کم توجهی به
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نیروهای پیشران در محیط پر از تغییر ورزش و عدم استفاده از تحلیلها و ابزار به روز برای برنامهریزی
راهبردی است .برای بهبود این خالء دانش ،پرداختن به مطالعهای بر اساس رویکردهای نوین راهبردی
در شرایط عدمقطعیت ،مانند آیندهنگاری راهبردی که با نگاه به آینده در پی تدوین برنامههای میان-
مدت و بلندمدت برای توسعۀ ورزش تربیتی باشد ،ضروری به نظر میرسد .لذا در پژوهش حاضر از
یکی از روشهای آیندهنگاری به نام برنامهریزی سناریو که تحلیلهای متعدد و چندگانهای از روندهای
احتمالی آینده ارائه میکند ،استفاده شده است .از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این
سئواالت هستیم که سناریوهای آینده ورزشتربیتی ایران کدامند؟ و استراتژی اصلی مبتنی بر این
سناریوها چیست؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از منظر رویکرد ،استقرایی؛ از منظر جهتگیری ،بنیادی؛ از منظر شیوه ،ترکیبی؛ از
منظر استراتژی ،آیندهپژوهی و از منظر پارادایمی ،پارادایم نظریه پیچیدگی است .در تحقیقات آینده
نگاری ،در مراحل مختلف پژوهش از روشهای متفاوتی بهره گرفته میشود .این پژوهش از لحاظ
رویکرد مطالعات آیندهپژوهی دارای رویکرد اکتشافی است و برنامهریزی بر پایه سناریو بر اساس روش
منطق شهودی صورت گرفته است .اما رویکرد تحلیلی و پردازش نهایی یافتهها با استفاده از تحلیل
روندها و عدمقطعیتها و با الگوی سناریونگاری تلفیقی لیپتزیگ و رولندبرگر 1صورت گرفته است
(شونگر و والف .)2013 ،2این رویکرد بر اساس یک فرآیند شش مرحلهای صورت میپذیرد.
در مرحله اول (تعریف محدودۀ پروژه) تیم تحقیق مشخص نمود که هدف این پروژه ،توسعۀ
سناریوهایی برای ورزشتربیتی ایران است .در تحقیقات آیندهنگاری معموالً از دو شیوه برای مشخص
نمودن افق زمانی استفاده میکنند -1 :افقهای مشخص در برنامههای توسعه هر کشور مانند ،1404
 2050 ،2030 ،1420و یا طبق نظر شوارتز )2013( 3که معتقد بود برنامههای با افق کمتر از 10
سال ،برنامههای استراتژیک محسوب میشوند و معتقد به انتخاب بازههای زمانی بیشتر از  10سال
برای پروژههای آیندهنگاری بود .همچنین شونکر و والف ( )2013معتقد بودند برنامههای سناریونگاری
 20ساله یا بیشتر ،سازگاری با فرآیندهای برنامهریزی استراتژیک ندارد و آن را توصیه نمیکنند .بر
این اساس تیم تحقیق تصمیم به انتخاب افق زمانی برای سال  1414گرفت.
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در این پروژه ،مدیران و کارشناسان معاونت تربیتبدنی و سالمت و دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای
ورزشی وزارت آموزش و پرورش ،فدراسیون ورزش دانشآموزی ،معاونت تربیتبدنی و سالمت آموزش
و پرورش در استانها ،ادارهکل تربیتبدنی وزارت علوم ،فدراسیون ورزشهای دانشگاهی و هیئتهای
استانی ورزش دانشگاهی به عنوان ذینفعانِداخلی و همچنین مدیران و کارشناسان اداراتکل ورزش
و جوانان استانها ،هیئتهای ورزشی استانها ،معلمان تربیتبدنی ،اساتید تربیتبدنی در دانشگاهها،
و خبرگان مدیریتورزشی به عنوان ذینفعان خارجی و جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند.
به طور کل  44نفر بر اساس نمونهگیری هدفمند به عنوان ذینفعان و همچنین به عنوان حجم نمونه
این مطالعه انتخاب گردیدند.
در مرحله دوم (تحلیلِ شناختی) ،هدف اصلی بررسی نقطه نظرات ذینفعان داخلی و خارجی پیرامون
تغییرات و توسعههای ورزش تربیتی در آینده است .ابزار مورد استفاده ،فرآیند بازخورد  360درجه
ذینفعان است .در این بازخورد در گام اول ،از طریق مصاحبه و پرسشنامۀ باز پاسخ ،از ذینفعان خواسته
می شد تا تمامی عوامل تأثیرگذار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی ،زیستمحیطی و قانونی
(پستِل) 1که به نظر آنها ساختار و محیط ورزشتربیتی ایران را در زمان حال و آینده شکل میدهند،
بدون محدودیت ،نام ببرند .پس از اتمام مصاحبهها و تکمیل پرسشنامههای مرحله اول و جمعآوری
پاسخهای تمام شرکتکنندگان ،تیم تحقیق عوامل مشترک میان تمامی عوامل را گروهبندی یا با
یکدیگر ترکیب نمودند .بر این اساس 30 ،عامل اصلی که از سوی ذینفعان ،مرتبط تشخیص داده شد،
در قالب شش بُعد کالن محیطی ،تفکیک شدند .در گام بعدی بازخورد  360درجه ،پرسشنامۀ محدود
با  30عامل اصلی بهدست آمده ،در اختیار ذینفعان قرار گرفت .از آنها درخواست گردید تا به هر عامل
بر اساس میزان تأثیرگذاری که میتواند بر توسعۀ ورزشتربیتی داشته باشد ،امتیاز دهی کنند (عدد
یک به منزلۀ ضعیف تا عدد  10به منزلۀ قوی) و همچنین به درجه عدمقطعیت مرتبط با آن عامل از
عدد یک به منزلۀ کم تا عدد  10به منزلۀ زیاد ،امتیازدهی کنند .هدف اصلی این مرحله ،شناسایی
نقاط کور 1یا حوزههایی است که آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته شدهاند .شناسایی لیستی از عوامل
تأثیرگذار که به نوعی محرک تغییرات آینده به حساب آمده و آن را شکل میدهند .در این مرحله
نظرات ذینفعان داخلی و خارجی پیرامون این عوامل با یکدیگر مقایسه گردید.
در مرحله سوم (تحلیلِ روندها و عدمقطعیتها) ،هدف اصلی بررسی و ارزیابی روندهای مرتبط است.
روندها معموالً نیروهایی تا حدودی تدریجی ،یا به عبارت دیگر عوامل و الگوهایی هستند که بهطور
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فراگیر باعث تغییر در جامعه میشوند (ساریتاس و اسمیت .)2011 ،1ابزار مورد استفاده در این مرحله،
نمودار تأثیر /عدمقطعیت 2است .این نمودار به عنوان راهحلی برای ساختاردهی و اولویتبندی تعداد
بسیار زیاد متغیرهای ورودی در رویکردهای برنامهریزی سناریو معرفی میگردد .ماتریس تأثیر /عدم
قطعیت دارای دو بعد است؛ عدم قطعیتها بر روی محور افقی و پتانسیل تأثیرگذاری (بر عملکرد
آینده) بر روی محور عمودی نشان داده می شوند .هر یک از عوامل بر اساس امتیازهایی که از حیث
پتانسیلهای تأثیرگذاری و درجه عدمقطعیت در مرحله بازخورد  360درجه ذینفعان گرفتند ،جایگاه
خود را در ماتریس پیدا میکنند .نمودار تأثیر /عدم قطعیت به سه بخش فاکتورهای کماهمیت ،روندها
و عدم قطعیتهای بحرانی تقسیم میشود .خروجی این مرحله ،دو عدم قطعیت کلیدی بود که پایه و
اساس توسعۀ سناریوها در مرحله بعد میباشند.
در مرحلۀ چهارم (ایجاد سناریوها) ،سناریوهای مشخصی برای ورزشتربیتی ایران ایجاد کردیم و آنها
را به طور کامل تشریح مینماییم .هدف اصلی این مرحله ،توسعۀ سناریوها بر مبنای دو عدمقطعیت
کلیدی شناسایی شده در مرحله قبل است .ابزار مورد استفاده در این مرحله ماتریس سناریو 3بود.
ماتریس سناریو روشی مبتنی بر قیاس با نگرش بیرون به درون 4است .برای ایجاد سناریوها ،عموماً
زنجیرهای از روابط علت و معلولی بین روندها و عدمقطعیتها ایجاد میگردد ،که تعامل آنها با هم
وضعیت نهایی سناریو را رقم میزند .این زنجیره روابط علت و معلولی ،دیاگرام تأثیر 5نام دارد .خروجی
این مرحله ،تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن ورزشتربیتی ایران است .عدد چهار عموماً
بیشترین تعداد سناریویی است که تصمیمگیرندگان میتوانند اطالعات مرتبط با آنها را پردازش و
تحلیل کنند (والف ،استوبنر ،میبنر و براندس .)2012 ،6به هر سناریو یک نام اختصاص داده شد تا به
خاطر سپردن آن آسان باشد .در مرحله پنجم (تعریف استراتژی) ،استراتژیها و گزینههای مشخص
برای هر یک از سناریوها تعریف گردید و مجموعه اقدامات اجرایی مشخصی ،توسعه یافتند .ابزار مورد
استفاده در این مرحله ،دستورالعمل تدوین استراتژی 7یا راهروی استراتژی 8است .با استناد به روندها
و عدمقطعیتهای تشکیلدهندۀ اولین سناریو (مثبتترین سناریو) ،استراتژی اصلی ورزشتربیتی
ایران ،تعریف گردید .خروجی این مرحله ،گزینههای جامع و کامل راهبردی برای مثبتترین سناریو
1

2

3

4

5

6

7

8

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
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است .در مرحله ششم (پایش و کنترل) هدف اصلی ،پایش تغییرها و توسعههای مربوط به
استراتژیهاست .ابزار مورد استفاده در این مرحله ،اتاق کنترل سناریو1هاست .از آنجایی که پایش و
کنترل استراتژیها ،مدتی پس از اجرای آنها و در آینده صورت میگیرد ،در این پژوهش به این مرحله
پرداخته نمیشود.
1

نتايج
نتایج حاصل از اجرای فرآیند شش مرحلهای سناریونویسی در پایان مرحله دوم ،به شرح شکل  1و 2
است .خروجی ،ابزار بازخورد  360درجه ذینفعان ،شامل  30عامل اصلی و مهمی بود که به طور بالقوه
میتوانند بر آیندۀ ورزشتربیتی ایران تأثیرگذار باشند .در شکل  1مقایسه نظرات ذینفعان داخلی و
خارجی پیرامون این  30فاکتور در ارتباط با پتانسیل تأثیرگذاری بر عملکرد ورزشتربیتی ایران،
بهوسیلۀ نمودار عنکبوتی نمایان است.
بر اساس نتایج حاصل از شکل  ،1مشخص گردید عوامل "ارتقا سطح آگاهی برنامهریزان با مسائل
زیستبوم محلی" و "گرایش به توسعۀ پایدار" ،از نظر ذینفعان خارجی به ترتیب به عنوان مؤثرترین
و کم اثرترین عوامل ،شناسایی گردیدند .همچنین مشخص شد که عوامل "تخصیص بودجههای
مستقل (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش)" و "حکمرانی مبتنی بر کالن-
دادهها" ،از نظر ذینفعان داخلی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر توسعه ورزشتربیتی دارند.

1. Scenario Cockpit
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شکل -1نمودار عنکبوتی پتانسیل تأثیرگذاری بر ورزشتربیتی ايران :ديدگاههای خارجی در برابر داخلی

در نمودار عنکبوتی ،نقاط کور به صورت بصری شناسایی میگردند .نقاط کور آن دسته از عوامل
تأثیرگذاری هستند که از دید ذینفعان خارجی تأثیر بیشتری بر عملکرد ورزشتربیتی داراند .در
صورتی که این عوامل از نظر ذینفعان داخلی ،از اهمیت کمتری برخوردارند .بر روی نمودار عنکبوتی،
هر کجا که برای هر عامل ،فاصله بین نظرِ ذینفعان خارجی و داخلی زیاد و معنادار است ،به عنوان
محدودۀ نقاط کور با رنگ متمایز از زمینه مشخص میگردد .همانطور که در شکل  1مشخص است،
پنج نقطه کور با فاکتورهای "به وجود آوردن زبان و فهم مشترک در بین متولّیان اصلی ورزشتربیتی
کشور ،گستردهتر شدن مفهوم ورزشتربیتی و تسری بیشتر آن به خانواده ،قرار گرفتن ورزش در سبد
فکری خانواده ایرانی ،ایجاد پلتفرمهایی برای رفتارهای عادتسازِ حرکتی و قرار گرفتن ورزشتربیتی
زیر نظر متولّی اصلی ورزش در کشور (تغییر ساختار)" مشخص شده است.
با توجه به نتایج شکل  2مشخص گردید عوامل "ایجاد پلتفرمهایی برای رفتارهای عادتساز حرکتی"
و "تخصیص بودجههای مستقل (وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش)" ،از نظر ذینفعان داخلی به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجۀ عدمقطعیت میباشند .همچنین عوامل "قانونی شدن رشد
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سواد حرکتی به عنوان یک مسئولیت همگانی" و "استفاده از ورزش به عنوان وسیلۀ مهم برای نیل
به هدف تربیت انسانی (اصل دوم و سوم قانون اساسی)" از نظر ذینفعان داخلی به ترتیب بیشترین
وکمترین درجۀ عدمقطعیت را در ورزشتربیتی دارند.
نمودار عنکبوتی موجود در شکل  2نشان داد از لحاظ درجۀ عدمقطعیت ،نقاط کور بیشتری نسبت به
بعد تأثیرگذاری وجود دارد که تاکنون به هر دلیلی نادیده گرفته شدهاند .عالوه بر پنج نقطۀ کوری که
قبالً معرفی گردید ،نقاط کور دیگری مانند فاکتورهای "همافزایی نهادهای اجتماعی ،افزایش آگاهی
اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی و حرکتی توسط دولت و رسانهها و توسعه همکاری بینبخشی با
ضرورت شبکهسازی در ورزشتربیتی" ،نمایان گردید .این نقاط کور اغلب در حوزۀ اجتماعی مطرح
بودند .نقاط کور کشفشده در این مرحله ،عدمقطعیتهای بحرانی ورزشتربیتی ایران ،از نظر ذینفعان
هستند.

شکل -2نمودار عنکبوتی درجه عدمقطعیت ورزشتربیتی ايران :ديدگاههای خارجی در برابر داخلی
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در گام سوم فرآیند شش مرحلهای سناریونویسی ،مطابق شکل  3و در قالب نمودار تأثیر/عدمقطعیت،
میزان تأثیر هر یک از عوامل شناسایی شده بر توسعۀ ورزشتربیتی ایران و همچنین درجۀ عدمقطعیت
مرتبط با هر عامل ،به طور سیستماتیک مشخص گردیده است .جایگاه هر یک از عوامل در نمودار بر
اساس متوسط امتیازهایی است که از سوی ذینفعان در مرحله دوم به آنها تعلق گرفت .به غیر از
عواملی که نام آنها در نمودار ذکر گردید ،بقیه عوامل با حروف اختصاری نوع آنها (سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،تکنولوژیک ،زیست محیطی و قانونی) در شکل  3به نمایش درآمدهاند .البته با توجه به این
مسئله که گروههای مختلف ذینفعان ،ممکن است از برخی عوامل ،ارزیابیهای متفاوتی داشته باشند،
پس از بحث و تبادل نظر مجدد با برخی مصاحبهشوندگان پیرامون این عوامل ،در ارتباط با جایگاه
آنان در نمودار ،تجدید نظر گردید .بخش پایینی شکل  ،3فاکتورهای کم اهمیت که تأثیر نسبت ًا اندکی
بر عملکرد ورزشتربیتی دارند و در فرآیند برنامهریزی راهبردی مبتنی بر سناریو ،حذف شده و در
ادامه به آنها استناد نخواهد شد را نشان میدهد .فاکتور "حکمرانی مبتنی بر کالندادهها (فقدان
سیستم آماری درست و منسجم برای اطالع از نیازهای آموزشی -ایجاد سیستمهای مدیریت
اطالعات ،" (1کم اهمیتترین فاکتور موجود از نظر ذینفعان بود .در این مطالعه ،فاکتورهای کماهمیت،
اکثراً از عوامل زیست محیطی بودند .بخش باال و سمت چپ نمودار ،عواملی را نشان میدهد که تأثیر
زیادی بر توسعۀ ورزشتربیتی ایران داشتهاند .از این عوامل به عنوان روند نام میبریم .تأثیرگذارترین
روند انتخابی توسط ذینفعان ،رون ِد "ارتقا سطح آگاهی برنامهریزان با مسائل زیستبوم محلی" بود.
بخش باال و سمت راست نمودار (شکل  ،)3شامل مهمترین عوامل برای توسعۀ سناریوها است .عدم-
قطعیتهای بحرانی ،نقش مهمی را در شناسایی دو بعد اصلی که پایه و اساس توسعۀ سناریو هستند،
ایفا مینماید .عموم ًا این دو بعد اصلی از طریق ترکیب و تقسیمبندی صحیح و دقیق همین عوامل
شناسایی میشوند .در این پروژه ،عدمقطعیتهای بحرانی ،هشت مورد بود و شامل "به وجود آوردن
زبان و فهم مشترک در بین متولّیان اصلی ورزشتربیتی کشور ،گستردهتر شدن مفهوم ورزشتربیتی
و تسری بیشتر آن به خانواده ،قرار گرفتن ورزش در سبد فکری خانواده ایرانی ،ایجاد پلتفرمهایی برای
رفتارهای عادتساز حرکتی ،قرار گرفتن ورزشتربیتی زیر نظر متولّی اصلی ورزش در کشور (تغییر
ساختار) ،هم افزایی نهادهای اجتماعی ،افزایش آگاهی اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی و حرکتی توسط
دولت و رسانهها و توسعۀ همکاری بینبخشی با ضرورت شبکهسازی در ورزشتربیتی" هستند .این
عدم قطعیتهای بحرانی بر اساس عناوین یا عناصر مشترک میان آنها و همچنین معانی و
کاربردهایشان در تقسیمبندیهای سطح باال به دو گروه تقسیم میگردند.
1

1. Information Systems Management
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شکل -3نمودار تأثیر/عدمقطعیت ورزشتربیتی ايران

سه عدم قطعیت بحرانی (زبان و فهم مشترک متولّیان اصلی ،شبکهسازی و توسعۀ همکاریهای
بینبخشی و تغییر ساختار) در بعد اول قرار گرفتند .این عوامل به دنبال بازتعریف دقیق ورزشتربیتی،
مناسب با جامعۀ ما و همچنین ارتباط و همکاری بین متولّیان متعدد ورزشتربیتی و تغییرات قانونی
که منجر به توسعۀ ورزشتربیتی گردد ،هستند .بنابراین این سه عامل با یکدیگر اولین بعد سناریو را
با نام "شبکهسازی در بین بازیگران کلیدی" شکل دادند.
پنج عدمقطعیت بحرانی دیگر (قرار گرفتن ورزش در سبد فکری خانواده ،همافزایی نهادهای اجتماعی،
افزایش آگاهی اجتماعی ،ایجاد پلتفرمهایی برای رفتارهای عادتساز حرکتی و گستردهتر شدن مفهوم
ورزشتربیتی) در بعد دوم قرار گرفتند .این عوامل به باالبردن نرخ اعتماد اجتماعی توسط ورزش اشاره
دارند و با تکیه بر عوامل اجتماعی و تکنولوژیک به دنبال بازآفرینی سیستمهای اجتماعی یا ارتباط
خانواده و جامعه هستند .این پنج عامل با یکدیگر دومین بعد سناریو را با نام "همافزایی خانواده و
اجتماع" شکل دادند .شناسایی این دو عدمقطعیت کلیدی ،پایه و اساس توسعۀ سناریوهای ورزش-
تربیتی ایران در گام بعد است.
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نتایج حاصل از اجرای فرآیند شش مرحلهای سناریونویسی در پایان مرحله چهارم به شرح شکل 4
است  .ماتریس سناریو ،هسته اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بر دو فاکتور عدم قطعیت کلیدی
(شبکهسازی در بین بازیگران کلیدی و همافزایی خانواده و اجتماع) است که با استفاده از ماتریس
تأثیر/عدم قطعیت در مرحله قبل شناسایی شدند.
در گام اول از این مرحله ،برای ایجاد سناریوها ،وضعیت آتی هر یک از عدمقطعیتهای کلیدی در
منفیترین و مثبتترین حالت بر روی محورهای افقی و عمودی ماتریس به تصویر کشیده شد .سپس
سناریوها در چهار ناحیه ماتریس سناریو جای گرفتند و به صورت خودکار چهار سناریوی مجزا به
وجود آمدند (شکل  .)4سناریوها را باید به گونهای توسعه دهیم که افق زمانی مشخص شده در گام
اول ( 15سال) را پوشش دهند .برای اینکه به خاطر سپردن سناریوها آسان باشد ،به هر سناریو نامی
کوتاه اختصاص داده شد .برای سناریوهای ورزشتربیتی ایران ،نامهای "همایسعادت"" ،قانونِ پیر"،
ف سردرگم" ،به منظور این که فرد خواننده به سرعت بتواند داستان پشت هر
"اثرِ پروانهای" و "کال ِ
سناریو را حدس بزند ،انتخاب گردیدند.

شکل -4ماتريس سناريو :ورزشتربیتی ايران
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نتایج حاصل از اجرای دیاگرام تأثیر در گام دوم مرحله چهارم از فرآیند شش مرحلهای سناریونویسی
به شرح شکل  5است .برای ایجاد داستانهایی که در پس هر سناریو وجود دارد از زنجیره روابط علت
و معلولی با بهکارگیری عوامل ،نیروها ،روندها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر استفاده شده است .در
دیاگرام تأثیر یا دیاگرام تأثیر ساده ورزشتربیتی ایران ،در کل از سه روند ،پنج عدم قطعیت بحرانی و
دو عدمقطعیت کلیدی استفاده گردید.
زمانی که با استفاده از دیاگرام تأثیر ساده ،توسعههای آتی متفاوت را به تصویر میکشیم ،باید توجه
داشته باشیم که توسعهها از یک سو معتبر و از سوی دیگر با یکدیگر سازگار باشند .روابط میان یک
روند ،مثالً "کنترل رشد بازیهای غیرفعال وابسته به تکنولوژی" و یک عدمقطعیت بحرانی مانند
"ورزش در سبد فکر خانواده" باید از طریق پیکانهایی که تأثیر توسعۀ یکی بر دیگری را نشان
میدهند ،واضح و خالی از ابهام باشد.
پس از ترسیم دیاگرام تأثیر ساده ،برای هر سناریو یک داستان یا شرح حال نگاشته میشود.
داستانهای مختلف بر اساس چگونگی تغییر عوامل در دیاگرام تأثیر ساده ،توسعه پیدا میکنند .در
ادامه نتایج این مطالعه ،خالصهای از شرح حال چهار سناریویی که برای  15سال آینده و توسعۀ
ورزشتربیتی ایران تعریف شدهاند ،بیان میگردد:

شکل  -5دياگرام تأثیر ساده ورزشتربیتی ايران
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سناريو اول( همای سعادت):
حرکت به سمت همافزایی و همکاری بینبخشی در زمینۀ ورزشتربیتی دیگر یک انتخاب نیست و
امروزه به گزینهای اجباری برای توسعه ورزشتربیتی ایران بدل گشته است .زبان و فهم مشترکی که
در بین بازیگران کلیدی ورزشتربیتی (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم) به وجود آمده است،
حاصل توسعۀ همکاریهای بینبخشی و افزایش آگاهی اجتماعی از لحاظ سواد فرهنگی و حرکتی
توسط دولت و رسانههاست که منجر به توسعه فرآیندهای دموکراتیک تمام متولّیان گردیده است .در
نهایت این همکاری بینبخشی ،به شبکهسازی در بین بازیگران کلیدی ختم شده است .همچنین
همافزایی نهاد های اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و جامعه در حد مطلوبی قرار دارد و ورزش
را در سبد فکری خانواده نهادینه کرده است .یک «کل» که حاصل آن از جمع ساده تک تک اجزا
بیشتر است ،ایجاد گردیده است .توسعه ورزش و فعالیتهای جسمانی در بین دانشآموزان و
دانشجویان نزدیک است.
سناريو دوم (قانون پیر):
افزایش آگاهی اجتماعی از طریق اپلیکیشنهای پیامرسان و رسانههای جمعی ،همافزایی خانواده با
مدرسه و دانشگاه ،در حد ایدهآلی قرار دارد .این مسئله ،جامعه را به سمت تمرین و یادگیری
مهارتهای توسعه سوق داده است .ورزش در سبد فکری افراد جامعه از جمله دانشآموزان و
دانشجویان قرار گرفته است .استفاده از پلتفرمهای مجازی رفتارهای عادتساز حرکتی ،جای خود را
به بازیهای کامپیوتری و آنالین داده است به طوری که این مسئله به کنترل رشد بازیهای غیرفعال
انجامید .با تمام اگاهی اجتماعی که به وجود آمدهاست ،در کمال تعجب شاهد نبود شبکه و عدم
همکاری در بین بازیگران کلیدی ورزشتربیتی هستیم .فرآیندهای دموکراتیک کم رنگ گشته و هر
نهاد ساز خود را کوک میکند و حتی وزارت ورزش و جوانان به مانند  15ساله گذشته ،هیچگونه دخل
و تصرفی در امر ورزشتربیتی که توسعۀ آن منجر به توسعۀ ورزش همگانی و ورزش نخبه میگردد،
ندارد .به دلیل نبود همکاری بینبخشی ،این آگاهی سرانجامی ندارد و وضعیت ورزش آموزشی همچنان
قرمز است.
سناريو سوم (اثر پروانهای):
ادبیات و گفتمان مشترکی در حوزه ورزشتربیتی ،بین وزارت ورزش و جوانان ،وزارت علوم و وزارت
آموزش و پرورش ،شکل گرفته است .توسعۀ برنامههای کاربردی نوآورانه و جذاب ورزشی و ایجاد
فرصتهای مشارکت برای دانشآموزان و دانشجویان در محیطهای آموزشی ،یکی از اهداف این
گفتمان مشترک است .به وجود آمدن زبان و فهم مشترک متولّیان اصلی ورزشتربیتی منجر به توسعۀ
فرآیندهای دموکراتیک در بین متولّیان قدیمی و جدید (وزارت ورزش و جوانان) ورزشتربیتی و در
نهایت توسعۀ ورزشتربیتی میگردد .حتی با عدم وجود همافزایی خانواده و اجتماع که عمدتاً به خاطر
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عدم آگاهی اجتماعی حاصل گردیده است ،ورزشتربیتی به رشد خود ادامه می دهد .زیرا کودکان،
دانشآموزان و دانشجویان ،در معرض سرویسهای مناسبی در ارتباط با ورزش قرار میگیرند و تأثیر
مثبت این مسئله در خانواده و جامعه مشخص میگردد و با فاصله زمانی ،ورزش در سبد فکری خانواده
قرار میگیرد و منجر به گستردهتر شدن مفهوم ورزشتربیتی و تسری بیشتر آن به خانواده میشود.
سناريو چهارم (کالف سردرگم):
امروزه و در عصر آگاهی و ارتباطات و سیاستها خرد و کالن دولت که با تحلیل کالن روندهای آینده
و بررسی آنها بر روی علوم مختلف آغاز شده است .متأسفانه تصمیم گیرندگان ورزش ،هیچ اهمیتی
به این مسئله و ارائه برنامهای با رویکرد آیندهنگارانه نمیدهند و در سادهترین فرم ممکن ،هیچ گونه
شبکهسازیای برای ارتباط و سیاستگذاری متولّیان ورزشتربیتی ندارند .از سوی دیگر ،به دلیل
عدماگاهی اجتماعی ،همافزایی بین خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و جامعه وجود ندارد و به دلیل پا بر جا
ماندن تحریمها طی  20سال گذشته ،بسترسازی اقتصادی مناسبی نیز برای اجرای طرحها وسندهای
ملی وجود ندارد .تمام این مسائل دست در دست هم داده و وضعیت نامناسبی برای ورزش دانشآموزان
و دانشجویان پدید آورده است .بازیهای آنالین غیرفعال حرکتی ،رشد زیادی نمودهاند و به یک معضل
اساسی برای جامعه ،کودکان و نوجوانان ،هم چنین والدین آنها و مسئولین تبدیل شده است .سواد
جسمانی محدود و کالفهکننده است.
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با در نظر گرفتن راهروی استراتژی و تأثیر روندها و عدمقطعیتهای بحرانی که در مسیر مثبتترین
سناریو قرار داشتند ،خروجی مرحله پنجم ،تعیین استراتژیِ "شبکهسازی و همافزایی نهادهای متولّی
با محوریت وزارت ورزش و جوانان" به عنوان استراتژی اصلی ورزشِ تربیتی ایران بود.
بحث و نتیجهگیری
در عصری که محیطی سرشار از فرصت و تهدید ،پیشروی سیستمهای پیچیده قرار دارد و تغییرات
مدوام و عدم اطمینان از مهمترین ویژگیهای آن است و هر روز با مسائل جدید و ناشناختهای از
جنس آینده روبرو هستند ،چگونه میتوان برای آینده برنامهریزی کرد؟ احتماالً ،مدیریت عدمقطعیتها
میتواند تحول پایدار ارائه دهد .مسلماً برای شناختن آنچه آینده نامیده میشود ،روشها و ابزار زیادی
وجود دارد .عصر حاضر عصر آیندهپژوهی است و مدیریت آینده یکی از استراتژیهای اساسی برای
جامعه بشری محسوب میشود.
هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی سناریوهایی برای  15سال آیندۀ ورزشتربیتی ایران و مشخص
نمودن استراتژی اصلیِ مبتنی بر مثبتترین سناریو بود .استراتژی اصلی این پژوهش (شبکهسازی و
هم افزایی نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانان) با استراتژیهای اصلی وزارت آموزش و
پرورش و همچنین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در ارتباط با ورزش آموزشی ،هم راستا نیست و
تاکنون این دو وزارتخانه حیاتی ،در برنامههای استراتژیک ورزشی خود ،به مواردی همچون شبکهسازی
و همافزایی اشاره نکردهاند .احتماالً دلیل این عدم همخوانی ،حس استقالل خواهی است که در این
دو وزارتخانه وجود دارد .شاید از سیاستهای کالن آنهاست تا همچنان در بحث ورزشی مستقل بمانند
و خود به تنهایی و بی نیاز از متولّی اصلی ورزش ،برنامههای ورزشی خود را پیش برند .دلیل دیگر
این عدم همخوانی ،احتماالً در نظر نگرفتن روندهای آینده توسط دو وزارتخانۀ نامبرده و برنامهریزی
با تحلیلهای سنتی گذشتهنگر باشد.
یکی از نشانههای پررنگی که در همه سناریوها به وضوح به چشم آمد ،شبکهسازی در بین بازیگران
کلیدی است که اشاره به تعداد متولّیان در ورزشتربیتی ایران و عدم ارتباط و هماهنگی مؤثر بین
آنان دارد .فقدان همافزایی و همکاری بینبخشی بین نهادهای مرتبط با ورزشتربیتی (وزارت آموزش
و پرورش و وزارت علوم) ،کار را به جایی کشانده است که اقدامات وسیع نهادهای مختلف به تنهایی
در حوزه ورزش تربیتی با خروجی مشخص و ملموسی همراه نبوده است .مجموعه اقدامات متولّیان
مختلف در این حوزه ،بخشی و جزیرهای است و بر این اساس همچنان با عدم توسعۀ در ورزش
دانشآموزی و دانشگاهی مواجه هستیم .یکی از بزرگترین حلقههای مفقوده ورزشتربیتی ،فقدان
ارتباط ساختارمند و هدفمند بین متولّیان اصلی ورزشتربیتی و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولّی
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اصلی ورزش ،است .علیرغم سرمایهگذاری متولّیان اصلی در زمینه ورزشتربیتی ،شاهد خیل عظیم
اقدامات جزیرهای ،غیر یکپارچه و غیر همافزا هستیم .ضروری است این چالش با شبکهسازی و تشکیل
شبکۀ ملی ورزش آموزشی ،رفع شود .در این راستا پیشنهاد میگردد یک پیوستار همکاری در زمینه
ورزشتربیتی که از چهار مرحله شبکهسازی ،هماهنگی ،مشارکت و در نهایت همکاری است ،شکل
گیرد .الزم است سازمانها و نهاد های متولّی ورزشتربیتی عالوه بر تبادل اطالعات ،دانش و تجربیات،
به همسانسازی اقدامات ،به اشتراکگذاری منابع و در نهایت افزایش ظرفیتهای یکدیگر بپردازند.
از دیگر نشانههای پررنگی که در طراحی سناریوها مشاهده گردید ،همافزایی نهادهای اجتماعی است.
در بحث ورزشتربیتی و توسعۀ آن ،اختالف زیادی بین نهادهای اجتماعی مانند خانه ،مدرسه ،دانشگاه
و جامعه وجود دارد که باید یک همافزایی پایدار در این ارتباط پدید آید .در بحثهایی مانند فعالیت
جسمانی دانشآموزان و دانشجویان ،همافزایی و مکمل بودن ،یکی از مهمترین محورهای اینگونه
فعالیتهاست .نکتهای که در همسو نبودن برنامههای توسعهای کالن ایران با ارکان توسعه جهانی
مشاهده میشود ،نبود نهادهای توسعهای همافزا است .نهادهایی که در تمام کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه ،بار توسعه را در کنار تکتک مردم بهدوش میکشند و نقشی راهبردی در پیشرفت
کشورها دارند .ایران امروز نیازمند نهادهای توسعهای همافزا و کالننگر است .برخالف دیدگاهی که
عالقهمندی زیادی به خُردکردن وزارتخانهها و تقسیم نیروها دارد ،میتوان اذعان نمود که ما نیاز به
تجمیع و ادغام و در برخی موارد حذف و ایجاد نهادهایی نوین داریم .شاید بهتر است ورزشتربیتی
که متولّیان زیادی از وزارتخانههای متفاوت دارد ،تحت نظر وزارت ورزش و جوانان که متولّی اصلی
ورزش در کشور است ،قرار گیرد .پیشنهاد میگردد بحث همافزایی در کشور پیشرفته ژاپن که با
تجمیع وزارت خانههای آموزش ،فرهنگ ،ورزش و علوم و فناوری انجام گردید ،مورد مطالعه و تحلیل
دقیق قانونگذاران قرار گیرد.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،یکی دیگر از نشانههای پررنگ سناریوها ،مسئله تأثیر دولتها و
جهانیسازی بر توسعۀ ورزش است .جهانیشدن ،یک پدیده چندوجهی و اجتناب ناپذیر است که
جوامع با آن روبرو هستند .مدیریت این پدیده ،جهت افزایش اثرات مثبت و اجتناب از اثرات منفی آن
ضروری است .در این راستا ،شناخت این اثرات از جنبههای گوناگون میتواند بستری مناسب جهت
توسعه و برنامهریزیهای مؤثر در ورزشتربیتی کشور باشد .به علت پیچیدگیهای چند بعدی جهانی-
شدن ،آثار آن قابل تسری به فعالیت ورزشی مخصوصاً در بحث ورزش پایه و آموزشی است.
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از دیگر یافتههای این پژوهش ،اشاره به نشانک ایجاد پلتفرم1های رفتارساز حرکتی در سناریوی چهارم
(کالف سر در گم) و تأثیر آن بر توسعه یا عدم توسعۀ ورزشتربیتی ایران است .امروزه فناوری کامپیوتر
به طور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده و با تمامی جنبههای زندگی تلفیق شده است .در این
میان آن چه بیشتر دانشآموزان و دانشجویان را شیفته خود میکند ،بازیهای رایانهای است .در
سالهای اخیر بازیهای رایانهای ،رواج چشمگیری در ایران داشتهاند .این بازیها مزایایی دارند که
برخی از آنها مانند هماهنگی چشم و دست ،تقویت مهارت تفکر راهبردی ،تقویت تفکر حلمسئله و
تقویت مهارت هوشِ فضایی را میتوان نام برد .اما میتوان اذعان نمود بازیهای رایانهای آمار کودکان
غیرفعال را افزایش میدهد و مشکل بهداشتی در میان آنها به وجود میآورد .امروزه وزن زیاد و چاقی،
خطر قابل توجهی برای دانشآموزان و دانشجویان است .زیرا ممکن است آنها بیشتر از قبل مواد غذایی
مصرف کنند و فعالیتبدنی آنها نیز کاهش پیدا کند .همچنین آنها مهارتهای ارتباطی خود را نیز از
دست میدهند .کودکانی که با کامپیوتر بازی میکنند اشتیاقی به بازیهای واقعی و فیزیکی ندارند.
یکی از جدیدترین و بهترین راههای مقابله با این عوارض ،طراحی و معرفی بازیهای رایانه ایحرکتی
است که عالوه بر سرگرمی و بازی ،ورزش و درمان را نیز در بر خواهد گرفت .پیشنهاد دیگر ،ایجاد
پلتفرمهای رفتارساز حرکتی است .در فناوری اطالعات ،پلتفرم ،هر نرمافزار یا سختافزاری است که
برای میزبانی یک اپلیکیشن یا سرویس مورد استفاده قرار میگیرد .در حوزه ارتباطات به معنی یک
متد ارتباطی و یا تفریحی مثل تلویزیون و اینترنت است .اینستاگرام ،فیس بوک و لینکدین ،تنها
نمونههایی از پلتفرمهای بینالمللی محسوب میشوند و در داخل کشور میتوان به آپارات و اسنپ
اشاره کرد .بهترین مثال یا مقایسه برای پلتفرم عادتساز حرکتی میتواند پلتفرم اسنپ باشد ،با همان
خاصیت ارتباط راحت میان افراد و ارائه تمام سرویسهایی که منجر به فعالیت جسمانی ،رفتارهای
عادتساز حرکتی و ورزش میگردد .این پلتفرم میتواند وسیلهای قدرتمند بر مبنای توسعه فعالیت
جسمانی پایدار و ابزاری برای ارتباط دانشآموزان ،دانشجویان ،معلمین ورزش ،اسایتد ورزش،
خانوادهها ،باشگاهها ،اماکن و فضاهای ورزشی و همچنین سازمانهای ورزشی گردد.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ،بحث روند ظهور تکنولوژیهای جدید و تأثیر زیادی آن بر توسعۀ
ورزشتربیتی از نظر ذینفعان بود .در ارتباط با این مورد خاص ،پیشنهاد میگردد متولّیان ورزش
دانشآموزی و ورزش دانشگاهی" ،پادکست "2تولید کنند .در سال  2019موتورهای جستجوی صوتی
افزایش  187درصدی داشتهاند ،چرا که امروزه مردم کتابهای صوتی و پادکستها را به محتوای
نوشتاری ترجیح میدهند .پادکست عبارت است از گفتوگوها یا آموزشهای رادیو اینترنتی که در
1

2
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بستر اینترنت قرار دارد .به این معنی که پادکست ،محتوایی صوتی قابلحمل است و میتوان در هر
جایی به آن گوش فرا داد .صاحبنظران معتقدند روند گوش دادن به فایلهای صوتی و پادکستها
افزایش باور نکردنی خواهد داشت .موضوع پادکستها نیز محدودیتی ندارد و میتواند دربارۀ هر
موضوعی باشد .از این رو متولّیان ورزشتربیتی میتوانند محتویات صوتی ارزشمندی به عنوان یک
مربی همراه برای آموزش ورزش و باال بردن تمایل به ورزش ،تولید نماید .در صورت کارشناسی دقیق،
این پادکستهای آموزش ورزش و مربیان همراه (که در هر مکان و زمان ،حتی بدون آنالین بودن ،در
دسترس هستند) میتوانند دارای محتوای پویا باشند و به شخصیسازی نیازهای آموزشی ،ورزشی و
حرکتی دانشآموزان و مخصوصاً دانشجویان که زمان کمتری در اختیار دارند ،بپردازد.
بُعد مهم قابل بحث دیگر ،بُعد انگیزشسازی در ارتباط با فرهنگ وقف خیرین ورزشیار بود که از نظر
ذینفعان داخلی ،تأثیر بسیار زیادی بر توسعۀ ورزشتربیتی دارد .خیرین ورزشیار به فعالیتهای
خیرخواهانهای میپردازند و در جهت توسعه منابع ورزشی در کشورمان حرکت میکنند .با توجه به
تحریمهای اقتصادی ظالمانه و استراتژی فشار حداکثری از سوی غرب و کاهش درآمدهای ارزی کشور،
مطمئناً بودجههای جاری ورزش دانشآموزی و دانشگاهی هم تعدیل میگردد .در این شرایط خاص،
احتماالً انگیزشسازی در ارتباط با فرهنگ وقف خیران ورزش یار در ورزشتربیتی ،میتواند مشکالت
عدیدهای را برطرف نماید.
در نهایت و با در نظر گرفتن کالنروندهای آینده (اجتماعی ،فناورانه ،زیستمحیطی ،اقتصادی ،سیاسی
و ارزشها) و بررسی آنها بر روی ورزشتربیتی ایران ،میتوان اذعان نمود احتمال وقوع سناریوی (قانون
پیر) در  15سال آینده ،دور از ذهن نیست .با نگاهی به دو عدمقطعیت کلیدی مشخص میگردد،
احتمال همافزایی نهادهای اجتماعی وجود دارد .اما تشکیل شبکه در بین بازیگران کلیدی ،احتمال
وقوع کمتری دارد .برای عملیاتی شدن استراتژی اصلی ارائه شده با عنوان "شبکهسازی و همافزایی
نهادهای متولّی با محوریت وزارت ورزش و جوانان" ،پیشنهاد میگردد معاونت ورزشتربیتی به ساختار
وزارت ورزش و جوانان اضافه گردد.
بر این اساس میتوان به بازبینی طرح جامع ورزش ،که بصورت هرمی شکل میباشد و مولفههای
ورزش تربیتی ،همگانی ،قهرمانی و حرفهای به ترتیب از قاعده هرم ،در طبقات مختلف آن قرار دارند،
اشاره نمود .از مهمترین نکات این طرح جامع ،اشاره به آغاز فرآیند توسعه ورزش ،با ورزشتربیتی
است؛ به نظر میرسد به منظور حرکت افقی در مسیر هرم ،توسعۀ طبقه زیرین (ورزشتربیتی) الزم و
ضروری باشد .میتوان اذعان داشت انحرافاتی در مرحله اجرا و یا شاید در مرحله تدوین این طرح رخ
داده باشد ،زیرا هر چهار مؤلفۀ اصلی به صورت جزیرهای و جدا از هم طراحی گردیدند.
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 به جزیرهای مجزا تبدیل،ورزشتربیتی که تصور میشود صرفاً به مدارس و دانشگاهها اختصاص دارد
، از منظر نهاد متولّی وقت ورزش یعنی سازمان تربیتبدنی و امروزه وزارت ورزش و جوانان.شدهاست
ورزشتربیتی مؤلفهای است که دیگر ربطی به این دستگاه ندارد و تنها میتواند بر دو مؤلفه قهرمانی
. ضمن این که ورزش حرفهای هم هیچگاه به یک مؤلفه چارچوبدار تبدیل نشد.و همگانی تأکید کند
.در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که ورزش همگانی به عنوان ورودی سیستم توسعۀ ورزش تصور شد
در حالی که ورزشتربیتی راهبرد و یا ورودی الزم برای تحقق ورزش همگانی به مثابه یک خروجی و
 ورزشتربیتی به انزوا کشیده شد و تمرکز سازمانهای ورزشی، نتیجه این که.هدف مورد انتظار است
 حال در ارتباط با. گرهای از مشکل کم تحرکی مردم ایران باز کند،بر ورزش همگانی هم نتوانست
پیشنهاد ارائه شده در خصوص عملیاتی شدن استراتژی حاصل از راهروی استراتژی به نظر میرسد
 میتواند شروع مناسبی برای یک،اضافه شدن معاونت ورزشتربیتی به ساختار وزارت ورزش و جوانان
شبکهسازی گسترده و همافزایی سیستمی متولیان ورزشتربیتی باشد تا شاید دوباره به ورزشتربیتی
. نگاه ویژهایگردد،به عنوان آغاز فرآیند توسعۀ ورزش
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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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