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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،157-193 ،)3(14 ،پیاپی  ،55تابستان 1401

شهولی کوهشوری ،جواد؛ عسکری ،احمدرضا؛ نظری ،رسول؛ نقش ،امیررضا ( .)1401آینددهپژوهی در آمدو عدالی طراحدی
راهروی استراتژیک ورز دانشگاهی ایران با رویکرد میانرشتهای مطالعات میانرشتهای در علوم انسوان .193-157 ،)3(14 ،
شاپا 2008-4641
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آیندهپژوهی در آموزش عالی :طراحی راهروی استراتژیک ورزش
دانشگاهی ایران با رویکرد میانرشتهای
4

جواد شهولی کوهشوری* ،1احمدرضا عسکری ،2رسول نظری ،3امیررضا نقش
دریافت1400/08/13 :؛ پذیرش1400/11/15 :

چکیده

علوم ورزشی و آیندهپژوهی هردو بهعنوان حوزهای میانرشتهای در جهان مطرح شدهاند .یکدی از حوزههدایی
که بهموازات این دو رشد کرده است و اثر محسوس و بنیادینی بر آنها گذاشدته و نیدز از آنهدا تدثثیر پذیرفتده
است ،مطالعات بینرشتهای یا فرارشتهای است .تحقیقات میانرشتهای ،بهههویژه در زمینههو ورزش ،کههه در
کنار ماهیت سالمتمحوریاش اهداف بلندپروازانهای نیز دارد ،بسیار مهماند .ازاینرو ،در این مقاله بهها
بهکارگیری ابزار سناریو بهعنوان یکی از روشهای آینههدهپژوهی ،یههر راهههروی اسههتراتژی بههرای توسه و
ورزش دانشگاهی ایران در افق  1414پدید آمده است .ورزش در دانشگاهها شکل نهادی فرایند تربیههت
بدنی برای زندگی سالم و ف ال است .مشارکتکنندگان مقالۀ تحلیلی و اکتشافی حاضر شدامل  34نفدر از
ذینفعان داخلی و خارجی ورز دانشگاهی ایران بودند که براساس نموندهگیری هدفمندد انتاداش شددند.
گردآوری دادهها با مصاحبه و پرسشنامۀ باز صدورت گرفدت .براسداس یافتدهها ،تحلیدل  30عامدل اصدلی
بهدستآمده درنهایت منجر به دو عدمقطعیت کلیدی «پیوسدتن بده جندبش جهدانی ورز « و «نظاممنددی
فعالیت جسمانی پایدار« شد که اساس توسعۀ چهار سناریو با اسامی دماوند ،تفاخر ،روز از نو و فیزیک ،قرار
گرفتند .به منظور توسعۀ ورز دانشگاهی ایران ،باید سیاسدتهای مجدزا در قسدمتهای ماتلد ورز
دانشگاهی بر مبنای نظاممندی فعالیتهای جسمانی پایدار ،تدوین شود.
کلیدواژهها :آموز عالی ،آیندهپژوهی ،عدمقطعیت ،سناریونگاری ،ورز دانشگاهی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1دکتری مدیریت راهبردی در ورز  ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد مبارکدده ،دانشددگاه آزاد اسددیمی ،اصددفهان،
ایران (نویسندۀ مسئول)


 .2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسیمی ،اصفهان ،ایران
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسیمی،
اصفهان ،ایران
 .4استادیار آیندهپژوهی ،گروه مدیریت ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسیمی ،اصفهان ،ایران

 .1مقدمه

آموز عالی ،به دنبال توسعۀ نگر افراد برای دستیابی به کیفیددت مددورد نیدداز در زندددگی و
اجتماع است (ساتو 1و همکاران .)4 ،2021 ،بازبینی نظاممند از ادبیات توسعه در پنج سال
گذشته نشان میدهددد کدده آمددوز عددالی ،تددثثیرات اجتمدداعی زیدداد و پایددداری بددر جامعدده
میگذارد (سانچزکاریل ،کادارسو و توبارا.)1 ،2021 ،2بهطور قطد  ،مسسسددههای آمددوز
عالی برای ایفای نقش خود در جامعه باید از هددر لحددا از پویددایی خزم برخددوردار باشددند
(شهولی کوهشوری .)15 ،1399 ،بدرای داشددتن دانشددگاههای پویددا ،تندرسددتی و سددیمتی
دانشجویان ،یکی از اساسیترین عناصری است که محققان به آن توجه کردهانددد و فعالیددت
بدنی و ورز را یکی از مهمترین نیازهای ضروری آنها میداننددد (قراخددانلو و همکدداران،
 .)18 ،1399اما با وجود گستر آموز عالی در ایران در دو دهۀ اخیر و رشددد چشددمگیر
آن (فریدددونی و روحددانی ،)16 ،1398 ،از فعالیددت بدددنی و ورز همیشدده در برنامددههای
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راهبردی دانشگاهها بهصراحت یاد نشده است (شهولی کوهشوری و همکاران )4 ،1400 ،و
بیشتر مسسسههای آموز عالی نهتنها راهبردهای ورزشی ندارند (میرزاده و شجی ،1396 ،
 ،)63بلکه هیچگونه تفکر راهبردی و تفکری برای آینده به منظددور توسددعۀ فعالیددت بدددنی و
ورز دانشجویان ارائه ندادهاند .پددیش از ایددن نیددز ،فراسددتاواه ( )1392 ،1387بدده نقددش
پررنگ برنامهریزی مبتنی بر الگوهای آیندهاندیشی در آموز عالی اشاره کرده است.
از مزایای ورز دانشگاهی میتوان به ایجاد تقاضا در کل سال برای آموز و مشارکت
مداوم (لو و هددی ،)2021 ،3سددیمت جسددمی و رشدد (بددل 4و همکدداران ،)2016،توسددعۀ
حرکتی (گودوی و رابینسون ،)2015 ،5رشد روانی داجتماعی (اسددترا  ،کوتدده و دیدداکین،6
 )2009و مشارکت متنوع در ورز (برینر )2016 ،7اشاره کرد .ازاینرو ،مشارکت گسترده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

در فعالیتهددای متعدددد ورزشددی ،افدزایش یافتدده و میتددوان ورز دانشددگاهی را گزینددهای
تسهیلکننده بدرای پیشددرفت دانشددجویان بااسددتعداد و نابدده دانسددت (رایددت و همکدداران،1
 .)1 ،2019مزایای زیاد فعالیت بدددنی و تددثثیر جسددمی و روانددی آن بددر کددل ابعدداد زندددگی
دانشجویان مشاص است .اما به نظر میرسد بهرغم ارائددۀ برنامددههای جزیددرهای در زمینددۀ
ورز دانشگاهی در آموز عالی ،موفقیت چندانی به دست نیامده است .شاید همانطور
که شاهآبادی و پورعزت ( ،)1395قاسمی و امددامی میبدددی ( )1394و ابراهیمددی ()1393
اذعان داشتهاند ،کاربست رویکردهای میانرشتهای در برخی مسائل ،به رشد و توسعۀ علوم
ً
انسانی میانجامد و احتماخ تدوین برنامۀ راهبردی در ورز دانشگاهی با بددهکارگیری ایددن
رویکرد ،تا حدودی سبب حل این مسئله میشود.
هدف اصلی مقالۀ حاضر ،ارائۀ تصویری از ورز دانشگاهی ایران در  15سددال آینددده،
براساس رویکردی میانرشتهای است .تفکر میانرشتهای یعنی توانددایی ادغددام دانددش دو یددا
ا
چند رشته با هدف رسیدن به تعالی شناختی .شاید این تعالی از طریق یک رشددته ،تحصددیل
نشود (اسپلت 2و همکاران .)365 ،2009 ،از آنجایی که رویکرد میانرشتهای ،تنها به یک
رشته از دانش محدود نیست ،میتواند برای مسائل غامض امروز راهحل بیابد و پژوهشگران
را به درک روشنتر و فراگیرتری از موضددوعی خددان رهنمددون کنددد (شدداکری و فرهمندددفر،
 .)64 ،1400آنگاه که امکان برداشتهای متنددوع و غیراختصاصددی ،امددری بدددیهی فددر
میشود ،رویکرد میانرشتهای شکل میگیرد (نبوی .)74 ،1395 ،به نظددر میرسددد ،بدرای
توسعۀ ورز دانشددگاهی بددا رویکددرد میانرشددتهای بایددد فراتددر از دیدددگاههای مرسددوم ،بدده
سیاستگذاری پرداخت .در این زمینه ،نیاز به سیاستگذاری از طریق آیندهپژوهی 3که هم
بهلحا نظری (بنارمن )2020 ،4و هم بهلحا کاربردی (لیویگنی )2020 ،5مورد توجدده
و تثکید است ،میتوانددد گددامی بدده سددوی توسددعۀ ورز دانشددگاهی باشددد .در ایددن مقالدده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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درصددیم با بهکارگیری علم آیندهپژوهی در ورز  ،آیندۀ پیشروی ورز دانشگاهی ایران
را شناسایی کنیم.

در مقالۀ حاضر ،تی شده است تا از یکی از رو های آیندهپژوهی 1یعنی برنامهریزی

سناریو 2که تحلیلهددای متعدددد و چندگانددهای از روندددهای احتمددالی آینددده ارائدده میکنددد،
استفاده شود .به این ترتیب که ابتدا روندها و عوامل اصلی سیاسددی ،اقتصددادی ،اجتمدداعی،
فناورانه ،زیستمحیطی و حقوقی مسثر بر ساخت آیندۀ ورز دانشگاهی مشاص شدددند.
سددپد درجددۀ عدددمقطعیت 3هددر عامددل مشدداص شددد کدده ایددن امددر باعدد شناسددایی
عدمقطعیتهای بحرانی و همچنین دو عدمقطعیت کلیدی مسثر بر آیندۀ ورز دانشددگاهی
ایران شد .پد از آن ،براساس ماترید سناریو ،چهار سناریو دربارۀ آیندۀ ورز دانشددگاهی
ایران ،تبیین گردیددد .درنهایددت نیددز ،یددک راهددروی اسددتراتژیک بدرای تدددوین مناسددبترین
استراتژی ورز دانشگاهی ایران در  15سال آینده ،پدید آمد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

در این باش ،مبانی نظری میانرشتهای ،ورز دانشگاهی و آیندددهپژوهی بددههمراه ادبیددات
هر قسمت ،در سه سناریوی مجزا توضددید داده میشددود .نویسددندگان معتقدنددد مطالعددات
فرارشتهای یا بینرشتهای از سه باش مادر ،میزبان و میهمان(ها) تشددکیل شدددهاند .باددش
مادر ،دربارۀ رو شناسی و کلیات مطالعه است که در این مقاله ،بینرشتهای است؛ ورز
یا علم مدیریت ورزشی ،نقش میزبان و علم آیندهپژوهی ،نقش میهمددان را برعهددده دارد .در
ادامه ،در قالب سه سناریو با همین عناوین ،به آنها پرداخته میشود
 .1-2سناریوی مادر :میانرشتهای

ماهیت پیچیدۀ انسان و ناتوانددایی یددک رشددتۀ معددین در شددناخت و تبیددین همددۀ پدیدددههای
انسانی ،ضرورت مطالعات میانرشتهای را بیش از هددر زمددانی روشددن میکنددد (ابراهیمددی،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .)26 ،1393مطالعددۀ میانرشددتهای بددهجای تددکگویی ،1گفددتوگو 2را انتادداش میکنددد.
مطالعات میانرشتهای رویکرد مکانیکی به تاصصهای دیگددر ندددارد ،بلکدده سددبب یددافتن
رویکردی عمیقتر میشود تا از طریق گفتوگو ضع ها و قوتهددای هددر رویکددرد علمددی
معلوم شود و درنهایت نتیجهای عمیقتر به دست دهد (همان .)28 ،آموز میانرشتهای با
هدف حمایت از توسعۀ مهارتها برای عبددور از مرزهددای انیددباطی و ادغددام دانددش دو یددا
چندرشته برای توضید یک پدیده ،حل مشکل ،ایجدداد محصددول یددا طددرح سددسال جدیددد از
راههایی که ممکن یددا غیددرممکن اسددت ،در نظددر گرفتدده میشددود (کوربدداچو 3و همکدداران،
 .)2 ،2021رویکرد میانرشتهای براساس فعالیتهددای گروهددی ،از یکپارچهسددازی دانددش
پشتیبانی میکند ،درحالیکه توسعۀ مهارتهای مشارکتی و حل مسئله را نیز تقویت میکند
(یین و لی4 ،2021 ،4؛ ووگلهوزر و بی2 ،2021 ،5؛ اسپلت و همکاران.)367 ،2009 ،
با ظهور نیازها و حرفههای جدید ،مرزهددای سددنتی بددین رشددتههای دانشددگاهی یددا مکاتددب

فکری ،برداشته شدند (کوهن 6و همکاران.)3 ،2021 ،
ً
مطالعات میانرشتهای صرفا به معنای احاطه بر چندرشته یا انجام مشترک کار از سددوی

افرادی با تاصصهای ماتل نیست بلکدده در آن از آموزههددای رشددتههای ماتلد بدرای
بسط الگوهای مفهومی ،توضید و مفهومیکردن نتددایج ،بددهکارگیری رو هددای یکدددیگر و
ایدهگرفتن از دانش زمینهای رشتههای ماتل اسددتفاده میشددود (لیددنچ.)1119 ،2006 ،7
این ویژگی را اربکا 8در چارچوش «نظریۀ گفتوگویی پیوندددهای میانرشددتهای« بیددان کددرده
است .وی میانرشتگی را پیوندی میداند که از سوی افرادی شکل میگیرد کدده تشددابهات و

تفاوتهای موجود در محتواهددا ،گزارههددا ،نانرهددا و راههددای ماتلد ا دانسددتن را تشددایص
میدهند (قاسمی و امامی میبدی.)5 ،1394 ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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در زمینۀ مطالعات بینرشتهای میتوان به مطالعددات کوربدداچو و همکدداران ( )2021بددا
هدف تمرکز بینرشتهای در آموز عالی با رویکرد کار تیمی اشاره کرد .در این پژوهش بددا
عنوان «آموز عالی بینرشتهای با تمرکددز بددر انگیددزه تحصددیلی و تنددوع کددار تیمددی و تنددوع
بینالمللی« ،یک ساختار یا دورۀ میانرشتهای که مبتنی بددر سددازندگی ،انگیددزۀ تحصددیلی و
روانشناسی اجتماعی و مدیریت بود ،تعری شد.
در پژوهش دیگری با عنوان «چالش تحقیقات میانرشتهای در زمیندده انددرنی و سدداخت
جعبه ابزار تحقیق« ،کددوهن و همکدداران ( )2021بدده چالشهددای تحقیددق میانرشددتهای بددا
میزبانی انرنی پرداختند .این پژوهش ،سبب تولید یک جعبهابزار حرفددهای بدرای مقابلدده بددا
چالشهای ارتباطات میانرشتهای و ادغددام یافتددهها در تحقیقددات میانرشددتهها در کارهددای
گذشته شده است و بهطور خان ،روشی برای ساخت وانگان مشترک پددرونه و راهبردهددایی
برای بح های گروهی رودررو دربارۀ انرنی ارائه کرده است.
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نیکنام ( )1398در پژوهشی با عنوان «تبادخت بینافرهنگی در بینالمللیشدن آموز
عالی« به توصی و تفسیر تجارش زیستۀ دانشجویان دکتری خارجی در ایدران از زندددگی و
تحصیل پرداخت.
در پژوهش دیگری بددا عنددوان «مطالعددات میانرشددتهای و تکثددر رو شددناختی« نبددوی
( )1395معتقد است گذر از رشته به میانرشته ،عیوهبر کثرتگرایددی معرفتشددناختی ،بددر
نددوعی کثرتگرایددی رو شددناختی نیددز دخلددت دارد وی اذعددان داشددت آنگدداه کدده امکددان
برداشتهای متنوع و غیراختصاصی امری بدددیهی فددر

میشددود و رویکددرد میانرشددتهای

شکل میگیرد ،ابزار رو نیز متغیر و دگرگون میشود
در مطالعۀ بینرشته یا فرارشتهای دیگر با عنوان «آیندهنگاری اسددتراتژیک توسددعه ورز

تربیتی ایران« ،شهولی کوهشوری ( )1399با رو بددریکین 1یددا چندروشددی ،و بددهکارگیری
علم آیندهپژوهی در ورز  ،آیندۀ پیشروی ورز تربیتددی ایدران را شناسددایی کددرده اسددت.
همچنین با گریزی از علوم انسانی و رفتاری به علددوم مهندسددی ،بدده دنبددال بهخدددمتگرفتن
ً
سامانهای داینامیک یا پویا در ورز بود کدده نهایتددا سددبب ارائددۀ شبیهسددازی داینددامیکی در
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ورز تربیتی ایران شد .آن بریکددوخر( 1ذاکددری )123 ،1396 ،معتقددد بددود ،سیاسددتهای
انتاابی نباید مقطعی باشد و در کوتاهمدت نباید سیاستهای هیجانی جدیددد ارائدده گددردد.
اعمال این سیاستها ،در بلندمدت جوابگو خواهد بود.
 .2-2سناریوی میزبان (ورزش دانشگاهی)

ساختار توسعۀ ورز در ایران ،مانند بیشتر ساختارهای مطددرح دیگددر بهصددورت هددرم و از

چهار حوزۀ اصلی ورز تربیتی( 2ورز مدارس و دانشگاه) در قاعده ،پد از آن بهترتیب
ورز همگانی( 3فعالیت جسمانی بدون محدودیت برای همه) ،سددپد ورز قهرمددانی

4

(ورز مدالآور ملی) و درنهایت ،ورز حرفهای( 5درآمدزایی باشددگاهها و ورزشددکاران)
در رأس هرم ،تشکیل شده است (شهولی کوهشوری و همکاران.)226 ،1399 ،
از جمله حوزههای مهم ورز در کشور ،ورز تربیتی است (متقیشهری و همکاران،
 .)21 ،1398فرایند توسعۀ ورز از ورز تربیتی آغاز میشددود و بدرای حرکددت افقددی در
مسیر هرم ،توسعۀ طبقۀ زیرین ضروری اسددت (کشددکر و سددلیمانی .)102 ،1391 ،ورز
تربیتی ،برنامۀ ورزشی است که در واحدهای آموز رسمی شددامل مدددارس ،دانشددگاهها و
سایر مسسسههای آموز عالی کشور انجام میشود (مرکز آمار ایران .)31 ،1396 ،ازاینرو
میتوان ورز دانشگاهی را در حوزۀ ورز تربیتی قلمداد کرد.
ورز در دانشگاه استمرار منطقی روند تربیت بدنی در آموزشگاه اسددت .مشددارکت در
فعالیتهای ورزشی در طول تحصییت دانشگاهی نیز راهی مناسددب بدرای غلبدده بددر همددۀ
اثرات منفی افزایش سطد عدم تحرک بدنی در بین دانشجویان است (پوپسکا ،میتکوسکا و
دیموکوف .)27 ،2018 ،6ورز بهصورت غیرمستقیم بددر هویددت گروهددی دانشددجویان و
عزت نفد جمعددی آنددان تددثثیر میگددذارد (کددیم و کددیم .)243 ،2019 ،7بهبددود نگددر و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1بریکوخر (
موضوع به کار میگیرد

) به محققی اشاره دارد که بهطور خیقانه رو های متفاوت را برای تحلیددل پدیدددههای مددبهم در یددک

&
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آگاهی ،افزایش انگیزه و عیقه و افزایش نشاط و شددادابی میتوانددد باعد جلددب مشددارکت
دانشجویان در فعالیتهای ورز دانشگاه شددود (طدداهرزادۀ نو آبددادی ،نظددری و همتددی،
 .)85 ،1398امروزه در کشورهای توسعهیافته ،به ورز دانشگاهی بیشتر توجدده میشددود.
ساختار ورز دانشگاهی در ایران نیز مشابه ساختار کلی نظام ورز ایران است کدده ابعدداد
آموزشی (واحدهای تربیددت بدددنی عمددومی) ،همگددانی (فددو برنامدده و غیددره) و قهرمددانی
(المپیادها و مسابقات قهرمانی ورزشی) دارد.
با توسعۀ مستمر جامعه ،سطد زندگی بهتدریج بهبود یافته است ،که باع میشود افراد
توجه بیشتری به توسعۀ آمادگی جسمانی داشددته باشددند .بددا یددک تحلیددل سدداده از دادههددای
گذشته ،میتوانیم درک کلی از ورز دانشگاهی داشته باشیم .هم اکنون با پیشرفت مستمر
ورز های دانشگاهی ،دانشگاهها باید ماهیت ورزشی خود را بهروشنی تعری کددرده و بددا
برنامهریزی مناسب به ترویج و توسعۀ مستمر ورز دانشگاهی بپردازند (هونددگ،2019 ،1
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 .)658اصطیح «ورز دانشگاهی« برای انواع ورز و تفرید فعال که در دانشددگاهها ،از
مشارکت موقت ،ورز تفریحی سازمانیافته گرفته تا مسابقات رسمی ورز دانشددجویی،
استفاده میشود و به ورز و تفرید فعال اشدداره دارد .بیشددتر دانشددگاهها براسدداس آمددوز
رایگددان ،بسددترهای گسددتردهای را بدرای فعالیتهددای ورزشددی دانشددجویان فدراهم میکننددد
(برونتون و مکینتا  .)377 ،2017 ،2بددهاینترتیب ،دانشددکدهها و دانشددگاهها بدده سددکوی
ترویج فرهنگ ورزشی تبدیل شدهاند؛ فرهنگ ورز در آمددوز بایددد از ارز و پیشددرفت
برخوردار شود و از انتقال آن بهصورت رسمی و علمی اطمینان پیدا کرد.
برای اطیع از وض موجود ،آگاهی و تحلیل درست از محیطهای داخلی و خددارجی و
برنامههای راهبردی در ورز دانشگاهی میتوان به پژوهش محرمزاده و وحدددانی ()1398
با عنوان «طراحی نقشۀ راهبردی ورز دانشگاه محقق اردبیلی« به منظددور ارائددۀ نده هدددف
اصلی و الگویی برای ارتباط این اهداف در چهار سطد؛ پژوهش عباسی باتیاری ،فراهانی
و کشاورز ( )1398با عنوان «تدوین برنامۀ راهبردی ورز همگانی و قهرمانی در دانشددگاه
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

آزاد اسیمی و ارائۀ برنامههای راهبردی« برای توسعه و ارتقای کیفی واحدهای عمومی تربیددت
بدنی و ورز دانشگاهی کشور رومانی (پوپا )2013،1با درنظرگرفتن قوتهایی مانند کیفیت
مناسب برای خدمات ورزشی ،کیفیت باخی خدمات ورزشددی در دانشددگاههای سددطد بدداخ و
ضع هایی همچون سازماندهی نامناسب فعالیتها به دلیل نداشتن راهبردهددای میانمدددت،
ً
 ،2شکل گرفتهاند.
اشاره کرد .این پژوهشها عمدتا بر اساس تحلیل
ً
همچنین مطالعات غیرراهبردی نسددبتا زیددادی در زمینددۀ مشددارکت دانشددجویان در ورز
انجام شده است؛ در این زمینه میتددوان بدده پددژوهش محسددنیچلک و همکدداران ( )1400بددا
عنوان «ارائددۀ الگددوی مفهددومی مشددارکت پایدددار در ورز دانشددجویی« کدده اذعددان داشددتند
مسلفههای مشارکت پایدار در ورز دانشجویی شامل آگهی ،روابط عمومی ،صددحهگذاری،
تبلیغ ،خردهفرهنگ ،طبقددۀ اجتمدداعی ،خدددمات و مندداب و مدددیریت مشددارکت اسددت و ایددن
مسلفهها در قالب سه بعد ترویج ،زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسددعه قابددل
طبقهبندی است؛ پژوهش گودرزی و حسینی شکرابی ( )1400با عنددوان «طراحددی و تدددوین
الگوی توسعۀ مسئولیت اجتماعی ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه پیددامنور« کدده مشدداص نمودنددد
بهترتیب عوامل ابعاد اجتماعی ،داوطلبانه ،محیط زیسددتی ،ذینفعددان و اقتصددادی از اولویددت
برخوردارند؛ پژوهش پورکیانی و همکاران ( )1400با عنوان «نظددارت و ارزیددابی بددر عملکددرد
ادارات کل تربیت بدنی و فو برنامۀ دانشددگاههای کشددور«؛ پددژوهش رمیددانی ،طالددبپور و
شجی ( )1399با عنوان «هدف راهکارهای توسعۀ مشارکت در ورز دانشجویی«؛ پژوهش
قراخانلو و همکاران ( )1399با عنوان «تدوین برنامۀ راهبردی برای پایش تندرسددتی و فعالیددت
بدنی دانشجویان« و پژوهش طاهرزادۀ نو آبددادی و همکدداران ( )1399بددا عنددوان «تدددوین
الگویی در توسددعۀ مشددارکت در ورز همگددانی دانشددگاهها« اشدداره کددرد .هرچنددد بدده نظددر
میرسد ،در زمینۀ مشارکت در ورز دانشددجویی ،الگوهددا ،راهبردهددا و راهکارهددای خددوبی
برای مشارکت یا توصیههای مناسبی برای رف مواند مشددارکت در ورز دانشددجویی در ایددن
تحقیقات بهصورت تئوری اشاره شده است ،اما نکتۀ قابل بح  ،آمددار و ارقددام نگرانکنندددهای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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است که در پژوهش شهولی کوهشوری ( )1399بددا عنددوان «آیندددهنگاری اسددتراتژیک توسددعه
ورز تربیتی ایران« در زمینۀ مشددارکت پددایین دانشددجویان در ورز ارائدده شددده و در شددکل
شمارۀ ( )1بهخوبی عمق این مسئله نشان داده شده است.
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شکل  .1روند مشارکت دانشجویان در ورزش و سرانۀ فضای ورزشی دانشگاهها
منب شهولی کوهشوری1399 ،

 .2-3سناریوی میهمان (آیندهپژوهی)

آیندهنگاری و مطالعۀ آینده ،1مطالعۀ تغییرات بالقوه است؛ یعنی پردهبرداشتن از چیددزی کدده
میتواند تفاوتی نظاممند یا اساسددی در سددالهای آینددده ایجدداد کنددد (جائوتسددی و سدداپیو،2

 .)1395آیندهنگاری دد شیوهها و قابلیتهای پیشنگری و برنامهریزی برای آینددده3دددد دوران
طییی خود را پشت سر میگددذارد و هوشددیاری دربددارۀ اهمیددت آیندددهنگاری ،پرسددشهای
زیادی را ایجاد میکند .جستوجویی سدداده در موتورهددای جسددتوجوگر 4ماننددد گوگددل

5

نشان میدهد که ما چقدر دربارۀ موضوعاتی که در آینده قرار اسددت اتفددا بیفتددد ،کنجکدداو
هستیم سه میلیددارد نتیجدده بدرای عبددارت

بدرای کسددب اطیعددات در مددورد

«آینده«های ماتل  ،با توجه به نوپابودن علم آیندهپژوهی ،رکورد فو العادهای است.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

امروزه دانش آیندهپژوهی ،ادبیات پراکندۀ غیرمستحکم پیشبینی برای آینددده را بدده علددم
مدون با اصول و مبانی محکم تبدیل کرده که وظای آن عیوهبر تحلیل روندددهای گذشددته،
کش  ،ابداع و ارزیابی آیندههای ممکن ،محتمددل و مطلددوش اسددت (خزایددی و همکدداران،
 .)187 ،1394آیندهپژوهی ،دانش و معرفت شکلباشیدن به آینده ،به شددیوههای آگاهاندده،
عامدانه و پیشدستانه اسددت و انسددان را از غددافلگیری دربرابددر توفددان سددهمگین تغییدرات و
پیشرفتهای سرسامآور محافظت میکند .آیندهپژوهی نشان میدهد که چگونه از دل تغییر
یددا تغییرنکددردن «امددروز« ،واقعیددت «فددردا« تولددد مییابددد (اسددیتر .)22 ،1386 ،آینددده
دربرگیرندۀ گونههای «ممکن«« ،محتمل« و «مرج « است (عنایتالله.)2007 ،1
ابزاری قدرتمند که محیطهددای رقددابتی آینددده را حدددس میزنددد و بدده توسددعۀ راهبددردی
بلندمدت حتی در محیطهای با بیشترین عدمقطعیت میپردازد ،ابزار برنامددهریزی سددناریو

2

است (اولیور و پرت .)240 ،2017 ،3سناریو موجب گستر فرصتها میگردد ،راههددای
درک و مداخله در آینده را ممکن میسازد و باع توسعۀ راهبردهای سازمانی و عمل بدده آن
میشود (استرینبرگ ،پیک و نیکددولز .)108 ،2019 ،4در ایددن راسددتا ،میتددوان اذعددان کددرد
برنامهریزی سناریو ،تفکر نظاممند و تایلی را به گونهای با هددم ترکیددب میکنددد کدده بتوانددد
بینش منحصربهفردی در مورد آینده ایجاد کند و به نظر مددیرسددد ایددن رو میتواندد خد
نگرانی از عدمشناخت آیندههای پیش رو را برطرف سازد (شددهولی کوهشددوری و همکدداران،
.)225 ،1399
در گذشته ،از ابزار سناریو بهصورت محدود استفاده میشد و هماکنون استفاده از آن در
تمام علوم متداول است؛ در این زمینه میتددوان بدده مطالعددۀ پوسددکیت ،آنددوایلن و آینسددلی

5

( )2021بددا عنددوان «ارائددۀ سددناریوهایی در نظریددههای آموزشددی« و میمیکددا و کراناکیددک

6

( )2021در زمینۀ مبح انرنی ،اشاره کرد .هرچند محددیط ورز دارای عدددمقطعیتهای
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

&
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ً
بیشمار ،پیچیده و دائما در حال تغییر است ،اما مطالعات زیددادی در ایددن زمیندده بدده ثبددت
نرسیده است .البته استفاده از رو های آیندهپژوهی در ورز نزد پژوهشگران ایرانی ،روند
رو به رشدی را طی کرده است .در این زمیندده میتددوان بدده مطالعددات شددهولی کوهشددوری و
همکاران (  )1400با عنوان «سناریوهای توسعۀ ورز دانشآموزی ایران« با ارائۀ پیشنهاد
برنامهریزی جام براساس مسائل زیستبوم محلی برای هددر منطقدده؛ شددهولی کوهشددوری،
عسکری و نظری ( )1400با عنوان «شناسایی شگفتیسازها و پیشدرانهای مددسثر بددر آیندددۀ
ورز تربیتی ایران« که اذعان کردهانددد بدرای عدددم غددافلگیری شگفتیسددازها و پیشدرانها،
متولیان ورز تربیتی باید از «زمان واکنش« که گپی بین سیگنالهای ضعی زمان حددال و
زمان وقوع شگفتیسازهای آینده است ،نهایت استفاده را ببرند؛ نظری و شهولی کوهشددوری
( )1400با عنوان «سناریوهای راهبردی آموز ورز سیمتمحور ایران« با هدف ارائۀ و
کش دو عدمقطعیت کلیدی ایجاد حد تقاضا به ورز مبتنددی بددر فناوریهددای جدیددد و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بهینهسازی جسمی با نهادینهسازی ورز ؛ شهولی کوهشوری و همکاران ( )1399با عنوان
«تدوین استراتژیهای ورز تربیتی ایران مبتنی بر سناریو« و ارائۀ چهار سددناریوی نهددایی؛
عبدالملکی و همکدداران ( )1397بددا عنددوان «آیندددهپژوهی پژوهشهددای مدددیریت ورزشددی
ایران« که دوازده راهکار برای تحقق آیندۀ ایدئال ،ارائه کردند؛ و همچنددین مطالعددۀ فتحددی و
همکدداران ( )1399بددا عنددوان «سددناریوپردازی در ورز دانشددگاهی ایددران بددا رویکددرد
آیندهپژوهی« که مرتبطترین مطالعۀ موجود در ورز با مقالۀ حاضر است ،اشاره کرد .البته
این پژوهش ،فقط به ارائددۀ سددناریو در ورز دانشددگاهی پرداختدده ،درصددورتیکه در مقالددۀ
اهروی اسددتراتژیک شددکل خواهددد گرفددت و راهبردهددایی بدرای توسددعۀ ورز
حاضر یک ر
ا
دانشگاهی ارائه میشود.

در زمینۀ فعالیتهای مطالعاتی و سیاستپژوهی در حوزۀ خان آیندهپژوهی در ایدران،
میتوان به پنل میز آیندهپژوهی آموز عددالی ( )1400اشدداره کددرد .ایددن پنددل کدده از سددوی
مسسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموز عددالی شددکل گرفتدده بددود ،بدده مهمتددرین موضددوعات
کانونی در آیندۀ نظام علمی و آموز عالی کشور برای میحظۀ آنها در تدوین برنامۀ ششم
توسعه (باش آموز  ،علم و فناوری) پرداخت .فراستاواه ( ،)1400هدددف از راهاندددازی

میز آیندهپژوهی آموز عالی را فراهمآوردن ساختاری گفتوگویی بهمنظور مسئلهگشایی و
دستوراتی برای سیاستگذاری ،دانشگاهیان و ذینفعان ماتل اجتمدداعی آمددوز عددالی
میداند که با رویکرد آیندهاندیشی و سازوکار هماندیشی آغاز شده است .از سددال  1393تددا
کنون (پاییز  35 )1400پنل تاصصی آیندهپژوهی آموز عددالی در قسددمتهای ماتلد
آموز عالی برگزار شده است .هرچند ،پنل خاصی در زمینۀ آیندۀ ورز و فعالیددت بدددنی
در دانشگاه ،شکل نگرفت ،اما مجموع آنها ،دربرگیرندۀ موضوعات مددرتبط بددا مبددانی ایددن
مقاله بودند.
از مهمترین پنلهای میز آیندهپژوهی آموز عالی ( )1400میتوان به این موارد اشدداره
کرد «آیندۀ برنامۀ درسی در دانشگاه ایرانی افق  «1400-1420با پرسش اینکه نسددلهایی
(مانند استاد یا دانشجو) که قرار است درگیر برنامۀ درسی شوند ،در سددالهای پددیش رو چدده
خصوصیاتی دارند؟ و معرفی ده خصیصه در نسلهای پیش روی برنامۀ درسی دانشگاهی با
عناوین نسل عملگرا ،نسل مطالبهگر و حسابگر ،نسل پرتحرک و پابهگریز ،نسل بازخیزهای
ا
هویتی ،نسل نگران ،خسته و کمحوصله ،نسل افقی و نامتقارن و ترارشتهای ،نسددل بدداخبر و
نسل برخط ،نسل مااطبان متفاوت با انتظارات کثیر ،نسل سرد و نسل سرسنگین ،بددهعنوان
پاسخ به پرسش مطرحشده؛ «ضرورت تمرکززدایی و آیندددۀ حکمروایددی خددوش در آمددوز
عالی با تثکید بر ظرفیتهای خودتنظیمی مناطق در کشور و آمایش منطقهای سددرزمین« بددا
هدف برگزاری پنددل توسددعه و تحقددق سیاسددت تمرکززدایددی ،تفددویض اختیددار سدداختاری و
منطقهایشدن آموز عالی؛ «آیندۀ دانشگاهها و مسسسههای پژوهشی ایران در رقابتهددای
جهانی چه میشود؟« و ارائۀ چهار رویآورد  )1منتظر قطار تاریخ بمانیم تددا مددا را بددا خددود
ببرد )2 .حال را با برنامههای سنتی خود جلو ببریم )3 .کمند بر آیندۀ مطلوش خود بیندازیم
و به سمت خود بکشیم )4 .درک خود را دربارۀ آیندهای مطلددوش عمددق بباشددیم؛ «تحلیددل
سناریوهای عبور دانشگاه ایرانددی از شدرایط کرونددایی و تحریمددی« بددا تمرکددز بددر مهمتددرین
نااطمینانیهای پیش روی دانشگاه ایرانی و عوامددل و متغیرهددای تعیینکنندددۀ مددسثر بددر ایددن
عدمقطعیتها و پیشنهاد تعیین میزان اهمیت و ابهام در دو سمت یک مدداترید و همچنددین
نامبردن از «کیفیت« بهعنوان عدم اطمینان کلیدی با طددرح ایددن پرسددش کدده در نظددامی کدده
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پردیدمحور (حیوری) بوده و اکنون به حالت مجازی مبتنی بر فناوری تبدیل شده است،
پد تکلی این کیفیت چه میشود؟ یعنی آموز و انتقال درس و پذیر دانشددجو ،عدددم
اطمینانی است که باید به آن فکر کنیم؛ «پیشدرانها و بازدارندددههای آتددی دانشددگاه در دهددۀ
 1400آیندهاندیشی برای دورۀ برنامۀ هفتم« با اذعان به این امر کدده پیشدرانهایی در سددطد
جهان وجود دارد که ما را به سمت آینددده پرتدداش میکننددد و مددا آمددادگی همراهددی خددی و
سازگاری انتقادی خودآگاهانه با این پیشرانهای جهددانی را نددداریم (امددور نوپدیدددی ماننددد
جنگ تکنولونی ،مسئلۀ هواوی ،1انقیش صنعتی چهارم ،رویاروییهددای چددین و امریکددا،
هو مصددنوعی و مقدداختی کدده رباتهددا مینویسددند)؛ همچنددین پنلهددای انتادداش رو
سناریونویسی و تنظددیم راهبردهددا ،آیندددۀ بینالمللیشدددن آمددوز عددالی در جهددان ،آیندددۀ
گستر آموز عالی در ایران ،آیندۀ برنامۀ ملی ایران برای یددادگیری مددداوم ،آیندددۀ کددیس
درس دانشگاهی ایران از منظر فناوریهای نوظهور اطیعددات و اینترنددت همدراه ،و بررسددی
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آیندۀ دانشگاهها در برنامۀ هفتم توسعه .در این پنلهای آیندهپژوهی حتی بهصورت ویددژه بدده
آیندۀ علوم و رشتههایی مانند ریاضی و رشتههای فنی و حرفهای پرداخته شد.
فراستاواه ( )1400اهداف میز آیندهپژوهی آموز عالی را شددش هدددف عمددده دانسددته و
اذعان دارد که «هدف اول ،شناخت کلیدیترین روندها و تحوخت محیطی و درونی نظددام
کین آموز عالی ایران است .هدف دوم ،شناخت مهمترین مسئلهها و چالشهای جاری
و پیشروی نظام کین آموز عالی ایران است .سددومین هدددف ،شددناخت نحددوۀ سددازگاری
خی نظام کین آموز عالی ایران با تحوخت محیطهای آشوبناک و پیچیده است .هدف
چهارم ،کوشش برای فهم وض مطلوش افق آینده و ارائۀ راهبردهایی برای مواجهه با مسددائل
و چالشهای نظام کین آموز عالی ایدران اسددت .پنجمددین هدددف ،کمددک بدده ذینفعددان
اجتماعی برای کش و خلق آیندۀ مطلوش آمددوز عددالی و هدددف ششددم نیددز فراهمکددردن
ادراکدددی از آینددددۀ آمدددوز عدددالی و آمدددوز عدددالی آیندددده بددرای بهرهگیدددری از آن در
سیاستگذاریهای خرد ،میانی و کین آموز عالی است«.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

همچنین در زمینۀ مطالعات تاصصی آیندهپژوهی آموز عددالی ،میتددوان بدده مطالعددۀ
فراستاواه ( )1387با عنوان «آیندهاندیشی دربارۀ کیفیت آموز عالی ایران« ،اشدداره کددرد.
در این پژوهش ،از محیطهای سیاسی ،خطمشی عمومی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتمدداعی و
محیط جهانی و فناوری اطیعات و ارتباطات بهعنوان شرایط محیطی نام برده شددده اسددت.
همچنین ،در این الگوی نظاممند برخواسته از دادهها ،اقتصاد آموز عددالی ،اندددازه و تنددوع
آموز عددالی ،سدداختار سددازمانی ،فرهنددگ دانشددگاهی ،کارکردهددای تعدداملی و حافظدده و
خاطرات تاریای بهعنوان ویژگیهای زمینهای معرفی شدند .این پژوهشگر اذعان داشته که
در «جامعۀ دانش« ،کیفیت آموز عالی و نظام علمی بدده مسددئلهای راهبددردی بدرای بقددا و
توسعه و حاکمیت سرزمینی ملتها بدل شده است و بدددون آن امکددان ادارۀ خددوش کشددور
فدراهم نمیشددود؛ در همددین زمیندده ،فراسددتاواه ( )1392در مطالعددۀ خددود بددا هدددف ارائددۀ
چارچوبی مفهومی برای برنامهریزی مبتنی بر آیندهاندیشی در دانشگاه ،ضمن ارائۀ الگددویی
مفهومی که شامل سه رکددن و هشددت حلقددۀ فرایندددی ،بددهعیوۀ دوازده اصددل راهنمددا بدرای
آیندهاندیشی در دانشگاهها بود ،پیشرانها و عوامل شکلدهنده بدده آیندددۀ دانشددگاه ایرانددی را
سنخشناسی نمود .او بیان داشت که با توجه به شدرایط بسددیار پیچیددده در جهددان امددروزی،
دانشددگاهها و مسسسددههای آمددوز عددالی ای دران بایددد بدده سددمت الگددوی آیندهاندیشددی و
آیندهنگاری راهبردی گام بردارند.
همچنین میتوان به مطالعۀ یمنیدوزی سرخابی ( )1398با عنوان «بررسی حال و آیندۀ
آموز عالی در ایران« و پاسخ به سساختی از قبیل،چه چالشهایی برای نظامی دانشددگاهی
وجود دارد؟ و دراینصورت ،چگونه مدیریت دانشگاه برنامددهریزی ،سددازماندهی ،کنتددرل و
ارزشیابی میشود؟ بددا توجدده بدده ایددن پرسددشها ،بدرای آیندددۀ آمددوز عددالی چگوندده بایددد
اندیشید؟؛ پژوهش حسینیمقدم ( )1398با عنوان «تجارش آیندهپژوهی دانشگاههای ایران
و جهان« و بررسی روندهای جهانی آموز عددالی ،و سددپد ،بررسددی اسددناد آیندددهپژوهی
دانشگاههای برتر جهان و بررسی اسناد آیندهپژوهی دانشگاههای برتر ایران و درنهایت ،ارائۀ
پیشنهادهایی برای نظام آموز عالی و آیندددهنگری در آن؛مطالعددۀ یمنددیدوزی سددرخابی و
سعادتمند ( )1397با عنوان «آموز عالی به کجا میرود؟« و ارائددۀ پاسددخ از دیدددگاههای
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ماتلدد بدده ایددن سددسال؛ و پددژوهش صددنی اجیل و حسددینیمقدم ( )1399بددا عنددوان
«بینالمللیشدن آموز عالی و آیندۀ همگرایی کشورهای اسددیمی« کدده بددا بهرهمندددی از
کیننگری تاریای ،1به بررسددی کینروندددهای تدداریای همکاریهددای علمددی در تمدددن
اسیمی ،تحلیل روند به منظور بررسی وضددعیت کنددونی همکاریهددای علمددی کشددورهای
اسیمی و سناریونگاری به منظور ارائۀ تصویری از آیندههای بدیل پیشروی تمدن اسددیمی
در سایۀ همکاریهای علمی بینالمللی پرداختند ،اشاره کرد.
در یک نتیجهگیری کلی دربارۀ سه سناریوی ارائهشده در این قسددمت و بررسددی ادبیددات
این تحقیق میتوان اذعان کرد تاکنون تمام مطالعات راهبردی ورز دانشددگاهی ،براسدداس
تحلیلهای خطی ،سنتی و گذشتهنگر طرحریزی شدهاند که دیگر در شرایط پیچیدۀ کنونی،
کارایی خزم را ندارند .به نظددر میرسددد کدده الگوهددای سددنتی برنامددهریزی راهبددردی ،دیگددر
بهخوبی نمیتواننددد تغییرپددذیری سددطد بدداخ ،پیچیدددگیهای محیطددی و نوسددانات فدراوان
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محیطی را تحت پوشش قرار دهند .شاید دلیددل اصددلی ایددن مشددکل باشددد کدده تحلیلهددای
ً
راهبردی متداول معموخ نگاه خطی و گذشتهنگر دارنددد و بددر مبنددای اطیعددات و دادههددای
گذشته ،بهطور خطی سعی دارند تا توسعههای آتی را پیشبینی کنند؛ برای بهبددود ایددن خد
دانش ،پرداختن به مطالعهای براساس رویکردهای جدید راهبردی در شدرایط عدددمقطعیت،
مانند آیندهنگاری راهبردی که با نگاه به آینده درپی تدوین برنامههای میانمدت و بلندمدت
برای توسعۀ ورز دانشگاهی باشد ،ضروری به نظر میرسد .بنابراین در مقالددۀ حاضددر ،از
یکی از رو های آیندهنگاری به نام برنامهریزی سناریو که تحلیلهای متعدد و چندگانددهای
از روندهای احتمالی آینده ارائه میکند ،استفاده شده است.
 .3روش تحقیق

مقالۀ تحلیلی و اکتشافی حاضر ،براساس هدف ،کاربردی و از نظر رو ا گددردآوری دادههددا
پیمایشی بوده و ماهیت آیندهسو دارد .مقالۀ بینرشتهای حاضر میکوشد با استفاده از یکددی
از رو های آیندهنگاری ،به نام برنامهریزی برپایۀ سددناریو براسدداس رو منطددق شددهودی،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دروی
ابتدا به تدوین سناریو برای ورز دانشگاهی ایران و سپد براساس طراحددی یددک راهد ا
استراتژیک و مثبتترین سناریو ،راهبردی مناسب برای توسعۀ ورز دانشگاهی ایران ،ارائه
کند .رویکرد تحلیلی و پرداز نهایی یافتهها با استفاده از تحلیل روندها و عدمقطعیتها و
الگوی سناریونگاری تلفیقی 1که لیپتزیگ و رولندبرگر 2معرفددی کردنددد (شددونگر و والد ،3
 ،)2013انجام گرفت .در جدول شمارۀ ( )1این فرایند ششمرحلهای ،تشرید گردید.
جدول  .1رویکرد تلفیقی لیپزیگ و رولندبرگر به فرایند توسعۀ سناریو
هدف اصلی

مرحله

ابزار

تعریف محدوۀ

چکلیسدددددددددددت

پروژه

آمادهسازی

ایجدددداد درکددددی
مشدددترک دربدددارۀ
پرونه

شرح
ابتدا در مورد مشارکتکنندگان در تحقیق یا ذینفعان
داخلی و خارجی ،تصمیمگیری شد (جدددول شددمارۀ
 .)2سپد تیم تحقیق تصمیم به انتااش افددق زمددانی
برای سال  1414گرفت.
ابتدددا ذینفعددان عوامددل اصددلی تثثیرگددذار (سیاسددی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولونیکی ،زیسددتمحیطی و

تحلیلشناختی

فرایند بازخورد 360
درجۀ ذینفعان

بررسی دیدگاههای
ذینفعان داخلی و
خارجی

قانونی )4بر ورز دانشگاهی را معرفی کردند .سپد

براساس بازخورد  360درجه ،ذینفعان به هر عامددل
اصلی نمرهای برای تثثیرگذاری و نمرهای بدرای درجددۀ
عدمقطعیت اختصان دادند (عدد  1بهمنزلددۀ کددم تددا
عدددد  10بهمنزلددۀ زیدداد) .نظددر ذینفعددان داخلددی و
خارجی در این مرحله مقایسه گردید.
هریک از عوامددل براسدداس امتیازهددایی کدده از حید

تحلیل روندها و
عدمقطعیتها

نمدددددودار تدددددثثیر/
عدمقطعیت

5

بررسددی روندددها و

پتانسددیلهای تثثیرگددذاری و درجددۀ عدددمقطعیت در

شناسدددددددایی دو

مرحلۀ بازخورد  360درجۀ ذینفعان گرفته بودند ،یا

عدددددددددمقطعیت

در قسمت عوامل کماهمیت یا در قسمت روندددها یددا

کلیدی

در قسمت عدمقطعیتهای بحرانددی در روی نمددودار
قرار گرفتند.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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هدف اصلی

مرحله

ابزار

ایجاد سناریوها

ماترید سناریو

تعریف استراتژی

راهروی استراتژی

پایش و کنترل

اتا کنترل سناریو

شرح
توسعۀ سناریوها با درنظرگددرفتن توسددعههای مثبددت و

1

تدددددوین چهددددار

منفی بر مبنای دو عدمقطعیت کلیدددی شناساییشددده

سناریوی دو بدده دو

در مرحلۀ قبل صددورت گرفددت و تعرید تفصددیلی و

ناسازگار

کامل چهار سناریوی ممکن ورز دانشگاهی ایدران
انجام پذیرفت.

2

3

تدددوین اسددتراتژی
نهایی

با استناد به روندددها و عدددمقطعیتهای شددکلدهندۀ
مثبدددتترین سدددناریو ،اسدددتراتژی اصدددلی ورز
دانشگاهی ایران ،تعری گردید.

پددایش تغییرهددا و

از آنجایی که پایش و کنترل استراتژیها ،مدددتی پددد

توسدددددددددعههای

از اجرای آنها و در آینددده صددورت میگیددرد ،در ایددن

استراتژی

مقاله به این مرحله پرداخته نمیشود.

منب شونگر و وال 2013 ،
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بهمنظور شناسایی و استاراج عوامل کلیدی مسثر بر آینددده ،از رو مطالعددۀ کتاباانددهای،
بررسی ادبیات نظری تحقیق ،پرسشنامۀ باز و مصاحبه با خبرگان استفاده شددد معیددار انتادداش
خبرگان ،تسلط نظری و تجربی ،توانددایی مشددارکت در پددژوهش و دردسددترسبودن ،اسددت .در
مرحلۀ اول (تعری محدودۀ پرونه) ،مدیران و کارشناسان ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت علددوم،
فدراسیون ورز های دانشگاهی و هیئتهای اسددتانی ورز دانشددگاهی بددهعنوان ذینفعددان
داخلددی (متولیددان و سیاسددتگذاران ورز دانشددگاهی در کشددور) و همچنددین مدددیران و
کارشناسان ادارات کل ورز و جوانان استانها ،هیئتهای ورزشی استانها ،استادان تربیددت
دان خددارجی (بددهعنوان
بدددنی در دانشددگاهها ،و خبرگددان مدددیریت ورزشددی بددهعنوان ذینفعد ا

استفادهکنندگان یا کاربران ورز دانشگاهی) و جامعۀ آماری این مقاله در نظر گرفتدده شدددند.

 32نفر براساس نمونهگیری هدفمند بهعنوان ذینفعان داخلی ( 16نفر) و خددارجی ( 16نفددر)
انتااش شدند .ویژگیها و مشاصات دموگرافیک شرکتکنندگان (حجم نموندده) ،معیارهددای
ورود به تحقیق ،مباح اصلی مصاحبهها در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

جدول  .2ویژگیهای مشارکتکنندگان ،مباحث و معیارهای ورود به مطالعه
حوزه فعالیت

تعداد

رشته تحصیلی

تعداد

اجرایی

11

مدیریت ورزشی

22

دانشگاهی

17

سایر گرایشهای تربیت بدنی

7

دانشگاه (آموز )

4

آیندهپژوهی و غیره

3

تحصییت

تعداد

سن

تعداد

کارشناسی ارشد

5

 30تا40

7

دکتری تاصصی

17

 41تا 50

13

دانشجوی دکتری

10

باخی 50

12

معیارهای ورود به مطالعه:
 )1افراد آشنا با ورز دانشگاهی
 )2افراد آشنا با ادبیات آیندهپژوهی
 )3افراد آشنا با ادبیات توسعۀ ورزشی
 )4افراد دارای کتاش و مقالۀ علمی در زمینههای ذکر شده
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محل زندگی مشارکتکنندگان

فدراسیون و ادارات کل ورز

7

خوزستان و کردستان

5

استاد

5

اصفهان و آذربایجان شرقی

7

دانشیار

5

تهران

14

استادیار

7

گیین و مازندران

4

ادارات کل و سازمان مرکزی آزاد

8

سمنان و خراسان رضوی

2

مباحث موجود در مصاحبهها
د توسعۀ انواع ورز در دانشگاهها
د مشارکت در ورز د کمتحرکیدانشجویان
د نیروهای پیشران ساخت آینده
د روند ،کین روند و عدمقطعیتها
د آیندۀ آموز عالی و ورز دانشگاهی
عوامل سازمانی وزارت علوم

آیندهپژوهی در آموزش
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برخیف تحقیقهای ّ
کمی ،تحقیقهای کیفی آیندهنگاری تستهای خاصی برای تثییددد
اعتبار ندارند (زارع میرکآباد .)1395 ،قابلیت اعتبار پددژوهش کیفددی ،متکددی بدده توانددایی و
تی پژوهشگر است (میرزایی .)1395 ،از آنجایی که این مقالدده دارای رویکددردی کیفددی
ً
است ،احتماخ میتوان طبق ممیزی پژوهش کیفی داناییفرد و مظفددری ( )1387بددا عنددوان
«ارتقای روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدددیریتی تددثملی بددر اسددتراتژیهای ممیددزی
پژوهش« که اشاره به قابلیت اعتبار ،انتقال و اعتماد دارد ،بتوان به دخیددل زیددر ،سددناریوها و
اهروی استراتژی این مقاله را دارای اعتبار دانست
ر
ا

 )1دادهها بادقت جم آوری و برنامهریزی شدند.

 )2تی کردیم که در مصاحبهها سوگیری نباشد.
 )3افراد خبره بادقت و با تحقیق بسیار انتااش شدند.
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 )4عدمقطعیتهای کلیدی و دستهبندی آنها ،مستقیم با نظر خبرگان انتااش گردید.
 )5همکاران تحقیق بر یافتههای در حال ظهور یادداشت گذاشتند که ایددن رو از نظددر
مریام ،1988( 1به نقل از زارع میرکآباد )1395 ،به رو بررسی زوجین معروف است.
 )6خبرگان جام بودن پرسشها برای تحت پوشش قدرار دادن تمددامی عوامددل محیطددی
مسثر را تثیید کردند.
 .4یافتهها

نتایج حاصل از اجرای فرایند ششمرحلهای سناریونویسددی در پایددان مرحلددۀ دوم بدده شددرح
دی ابدزار بددازخورد  360درجددۀ
جدددول شددمارۀ ( )3و شددکلهای ( )2و ( )3اسددت .خروجد ا

ذینفعان ،شامل  30عامل اصلی و مهمی است که بهطور بالقوه میتوانند بددر آیندددۀ ورز
دانشگاهی ایران مسثر باشند (جدول شمارۀ .)3

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

جدول  .3عوامل اصلی تأثیرگذار بر ورزش دانشگاهی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عوامل
پیدایش نسلهای جدید دانشگاهی
ایجاد تحول در ساختار فرایندی آموز عالی
توسعۀ نظام داوطلبی و استعدادیابی یکپارچه
)

توسعۀ بلندمدت ورزشکاران (
تقویت روابط موجود بین دانشگاهها
حمایت سیاسی برای گستر ورز دانشگاهی
توجه به سیر تحول برنامههای ورزشی در دنیا
ترویج و اشاعۀ فلسفۀ فیزو در جامعۀ دانشگاهی
بهکارگیری سیاستهای مجزا در حیطههای ماتل
قرارگرفتن ورز در سبد اقتصادی دانشجویان
جذش و بهرهبرداری از حمایتهای مالی دولت
تربیت کنشگر عرصۀ ورز دانشگاهی
توسعۀ جنبش ورز در دانشگاهها
برنامۀ توسعه از طریق آموز و معیارهای اخیقی
توسعۀ ساختاری ورز دانشگاهی با ابعاد جغرافیایی

ردیف
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عوامل
فرایند خودتوسعهای حرفهای استادان ورز
آموز ورز با کیس معکوس بهعنوان راهبرد جدید
هو مصنوعی و شبیهسازی مجازی
عدمفعالیت ناشی از فناوریهای جدید
توسعۀ مدیریت سبز در ورز دانشگاهی
رصد کین روندهای زیستمحیطی
ایجاد کانونهای ورزشی طبیعی در دانشگاهها
توسعۀ فعالیت بدنی پایدار در دانشگاهها
الزامیکردن درس تربیت بدنی در همۀ ترمها
پیوستن به ساختارهای ورزشی بینالمللی
توجه قانون اساسی به ورز (اصل دوم و سوم)
تشکیل شورای عالی ورزش دانشگاهی
حرکت به سمت مسیرهای هشتگانۀ فیزو
مسظ کردن وزارت علوم به توسعۀ اماکن
اجرای دموکراسی بدون هرگونه تبعیض

در شکل شمارۀ ( )2مقایسۀ نظرات ذینفعان داخلی و خارجی دربارۀ این  30عامددل در
زمینۀ پتانسیل تثثیرگذاری بر عملکرد ورز دانشددگاهی ایدران ،بهوسددیلۀ نمددودار عنکبددوتی
نمایان است .با توجه به نتایج حاصل از شکل شمارۀ ( )2مشاص شد که عامل «توجدده بدده
سیر تحول اهداف و برنامههای ورزشددی در دنیددا ( «)7از نظددر ذینفعددان خددارجی و عامددل
«جذش و بهرهبرداری از حمایتهای مالی دولت ( «)11از نظر ذینفعان داخلی ،مسثرترین
عوامل بر توسعۀ ورز دانشگاهیاند .در نمودار عنکبوتی ،میتوانیم نقاط کور را بهصورت
بصری شناسایی کنیم؛ نقاط کور آن دسته از عوامل تثثیرگذارند که از دید ذینفعانخددارجی
تثثیر بیشتری بر عملکرد ورز دانشگاهی دارند ،درصورتیکه این عوامل از نظر ذینفعددان
داخلی ،از اهمیت کمتری برخوردارند .بر روی نمودار عنکبوتی ،هرجا که بدرای هددر عامددل
فاصله بین نظر ذینفعان خارجی و داخلی زیاد و معنیدار اسددت ،بددهعنوان محدددودۀ نقدداط
کور با رنگ متمددایز از زمیندده مشدداص شددده اسددت .همددانطور کدده در شددکل شددمارۀ ()2
مشاص است ،پنج نقطددۀ کددور بددا عاملهددای شددمارههای ( )23( ،)9( ،)8( ،)7و ()25
مشاص شده است.
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شکل  .2نمودار عنکبوتی پتانسیل تأثیرگذاری بر ورزش دانشگاهی ایران :دیدگاههای خارجی در برابر داخلی
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با توجه به نتایج شکل شمارۀ ( )3مشاص میگردد کدده عامددل «توجدده بدده سددیر تحددول
اهداف و برنامههای ورزشی در دنیا ( «)7از نظر ذینفعددان خددارجی و عامددل «حرکددت بدده
سمت مسیرهای هشتگانۀ فیددزو ( «)28از نظددر ذینفعددان داخلددی دارای بیشددترین درجددۀ
عدمقطعیت در ورز دانشگاهیاند.

شکل  .3نمودار عنکبوتی درجۀ عدمقطعیت ورزش دانشگاهی ایران :دیدگاههای خارجی در برابر داخلی

نمودار عنکبوتی موجود در شکل شمارۀ ( )3نشان داد که از لحا درجۀ عدمقطعیت ،نقاط
کور بیشتری در مقایسه با بعد تثثیرگذاری وجود دارد که تا کنون به هر دلیلی نادیده گرفته
شدهاند؛ نقطۀ کور دیگری با نام «الزامیکردن درس تربیت بدنی در تمام ترمها (،«)24
نمایان گردید.
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شکل  .4نمودار تأثیر /عدمقطعیت ورزش دانشگاهی ایران

در گام سوم فرایند ششمرحلهای سناریونویسی ،مطابق شددکل شددمارۀ ( )4و در غالددب
نمودار تثثیر /عدمقطعیت ،میدزان تددثثیر هریددک از عوامددل شناساییشددده بددر توسددعۀ ورز
دانشگاهی ایران و همچنین درجۀ عدمقطعیت مرتبط با هر عامل ،مشاص شد.
جایگاه هریک از عوامل در نمودار بر اساس متوسط امتیازهایی که از سوی ذینفعان در
مرحلۀ دوم به آنها تعلق گرفته است ،مشاص شدند .عوامددل براسدداس شددمارههایی کدده در
جدول شمارۀ ( )1به آنها اختصان داده شد و رنگ اختصاصی که بدده هددر نددوع (سیاسددی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولونیک ،زیستمحیطی و قانونی) اختصان داده شد ،به نمددایش
درآمدند.

باش پایینی شکل شمارۀ ( ،)4عوامل کماهمیتی را نشان میدهددد کدده تددثثیر کمددی بددر
عملکرد ورز دانشگاهی دارند و در فرایند برنامهریزی راهبردی مبتنی بددر سددناریو ،حددذف
شده و در ادامه به آنها اسددتناد ناواهددد شددد« .آمددوز ورز براسدداس کددیس معکددوس
بهعنوان راهبرد جدید ( ،«)17کماهمیتترین عامل موجود از نظر ذینفعددان بددود .قسددمت
باخ و سمت چپ نمددودار ،عددواملی را نشددان میدهددد کدده تددثثیر زیددادی بددر توسددعۀ ورز
دانشگاهی ایران داشته و آنها را رونددد مینددامیم .تثثیرگددذارترین رونددد انتاددابی ذینفعددان،
«فرایند یادگیری مداوم و خودتوسعهای حرفهای استادان ورز ( «)16بددود .قسددمت بدداخ و
سددمت راسددت نمددودار ،مهمتددرین عوامددل بددرای توسددعۀ سددناریوها را شددامل میشددود.
عدمقطعیتهای بحرانی ،نقشی مهم در شناسایی دو بعد اصددلی کدده پایدده و اسدداس توسددعۀ
ً
سناریو هستند ،ایفا میکند .عموما این دو بعد اصلی از طریق ترکیب و تقسیمبندی صحید
و دقیق همین عوامل شناسایی میشوند .در این طرح ،عدمقطعیتهای بحرانی ،شش مددورد
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و شامل «توجه به سیر تحول اهداف و برنامههای ورزشی در دنیددا (« ،«)7تددرویج و اشدداعۀ
فلسفه و اهداف فدراسیون بینالمللی ورز های دانشگاهی در جامعددۀ دانشددگاهی کشددور
(« ،«)8بهکارگیری سیاسددتهای مجدزا در دانشددگاه بدرای مشددارکتهای ورز آموزشددی،
همگانی و قهرمانی (« ،«)9توسعۀ فعالیددت بدددنی پایدددار در دانشددگاهها (« ،«)23ارتقددای
نقش ورز دانشجویی ایران در فدراسیون بینالمللی و آسیایی ورز دانشگاهی ( «)24و
همچنین «تدوین قانون الزام واحدددهای درسددی تربیددت بدددنی در تمددام ترمهددای تحصددیلی
( «)25هستند .این عدمقطعیتهای بحرانی براساس عناوین یا عناصر مشترک میان آنهددا و
همچنین معانی و کاربردهایشان در تقسیمبندیهای سطد باخ به دو گروه تقسیم میشوند.
سه عدمقطعیت بحرانی شمارههای ( )8( ،)7و ( )9در بعد اول قرار گرفتنددد .همددۀ ایددن
عوامل به توسعهیافتگی ورز در کشورهای پیشددرفته و پیددروی آنهددا از برنامددههای فیددزو و
سازمانهای معتبر بینالمللی و اجرای آنها اشاره دارند .ترکیب این سدده عامددل بددا یکدددیگر
اولین بعد سناریو با نام «پیوستن به جنبش جهانی ورز « را شکل دادند .سده عدددمقطعیت
بحرانی دیگر با شمارههای ( )24( ،)23و ()25در بعددد دوم قدرار گرفتنددد .ایددن عوامددل بدده
افزایش ساعات ورز در دانشگاهها و همچنین ارائۀ سیاستهای جدا بدرای بحد ورز

آموزشی و فعالیتهای فو برنامه بهصورت مداوم اشاره دارند .از این جهت ،این سه عامل
با یکدیگر دومین بعد سناریو با نام «نظاممندی فعالیت جسددمانی پایدددار« را شددکل دادنددد.
شناسایی این دو عدمقطعیت کلیدددی ذکرشددده ،پایدده و اسدداس توسددعۀ سددناریوهای ورز
دانشگاهی ایران در گام بعد است.
نتایج حاصل از اجرای فرایند ششمرحلهای سناریونویسی در پایددان مرحلددۀ چهددارم بدده
شرح شکل شمارۀ ( )5است .ماترید سناریو ،هستۀ اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بددر دو
عامل عدددمقطعیت کلیدددی «پیوسددتن بدده جنددبش جهددانی ورز « و «نظاممندددی فعالیددت
جسمانی پایدار« است که با استفاده از ماترید تثثیر /عدمقطعیت در مرحلۀ قبل شناسددایی
شدند.
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شکل  .5ماتریس سناریو :ورزش دانشگاهی ایران

در این مرحله ،برای ایجاد سناریوها ،وضعیت آتی هر یک از عدددمقطعیتهای کلیدددی
در منفیترین و مثبتترین حالت بر روی محورهای افقددی و عمددودی مدداترید بدده تصددویر
کشیده شدهاند .سپد سناریوها در چهار ناحیۀ ماترید سناریو جای گرفتند ،کدده در نتیجدده

بهصورت خودکار چهار سناریوی مجزا به وجود آمدند (شکل شمارۀ  .)4سددناریوها را بایددد
به گونهای توسعه داد که افق زمانی مشاصشده در گددام اول ( 15سددال) را پوشددش دهنددد.
برای سناریوهای ورز دانشددگاهی ایدران ،نامهددای «دماونددد«« ،روز از نددو«« ،تفدداخر« و
«فیزیک« بر این اساس که فرد خواننده بهسرعت بتواند داستان پشت هددر سددناریو را حدددس
بزند ،انتااش شدند .نتایج حاصل از اجرای دستورالعمل راهددروی اسددتراتژی بدرای ورز
دانشگاهی ایران که مرحلۀ پنجم از فرایند ششمرحلهای سناریونویسی را شامل میشود ،به
شرح شکل شمارۀ ( )6است.این دستورالعمل همواره در تی است تا در مسیر مثبتترین
سناریو قرار بگیرد.
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شکل  .6راهروی استراتژی برای ورزش دانشگاهی ایران

با درنظرگرفتن راهروی استراتژی و تثثیر روندها و عدمقطعیتهای بحرانی کدده در مسددیر
مثبتترین سناریو قرار داشتند ،خروجی مرحلۀ پددنجم ،تعیددین راهبددرد «ارائددۀ سیاسددتهای
مجدزا در قسددمتهای ماتلد ورز دانشددگاهی (آموزشددی ،فددو برنامدده یددا همگددانی و
قهرمددانی) بددر مبنددای نظاممندددی فعالیتهددای جسددمانی پایدددار« ،راهبددرد اصددلی ورز
دانشگاهی ایران بود.

 .5بحث و نتیجهگیری

تاصص و تاصددصگرایی ،جایگدداه ویددژهای در علددوم امددروزی پیدددا کردهانددد .همچنددین،
ً
رویکردهای کامی تاصصی در پژوهش ،نشانگر روند رو به توسعه در حیطههای ماتلد
علم محسوش میشود .هرچند امروزه تاصصگرایی ،به امری ضروری تبدیل شده اسددت،
اما داشتن یک دید وسی و چندسویه به مسدائل نیددز از اهمیددت بسددیاری برخددوردار اسددت.
میتوان اذعان کرد که در دنیای پر از عدمقطعیت امروزی ،حرکت بدده سددمت میانرشددتگی،
گریزناپذیر است ،زیرا با رو مناسبتری مسددائل حددل خواهنددد شددد .ازایددنرو ،در مقالددۀ
بینرشتهای حاضر ،با بهخدمتگرفتن علم آیندهپژوهی ،تی کردیم تا بدرای آیندددۀ ورز
دانشگاهی ایران ،سناریویی بنویسیم که براساس آن یک راهروی استراتژی تشکیل دهیم کدده
ً
حاصل آن ارائۀ راهبرد اصلی براساس مثبتترین سناریو باشد .احتماخ بددهزودی اسددتفاده از
ً
مطالعات میانرشددتهای و ماصوصددا رویکردهددای ماتلد آیندددهپژوهی در پژوهشهددای
ورزشی ،بهخصون مدددیریت ورزشددی ،افدزایش خواهددد یافددت .میتددوان گفددت توسددعه و
گستر فعالیتهای میانرشتهای ،بدده ضددرورتی راهبددردی در مدددیریت ورزشددی کدده خددود
ماهیتی بینرشتهای دارد ،بدل خواهد شد.
یکی از نشانههای پررنگی که در همۀ سناریوها بهوضوح به چشم میآید ،تربیددت بدددنی
پایدار و نظاممندی فعالیتهای جسمانی است .بحد تربیددت بدددنی و فعالیددت جسددمانی
پایدار بهصورت رسمی اولین بار از سوی کنوانسیون متعهدین تغییرات آش و هوای سددازمان
ملل که به پیمان پارید )2015( 1معروف است ،مطرح شد و اینگوندده آن را تعرید کددرد

فعالیتهای بدنی پایدار فعالیتهایی هستند که با تکرار ،شدت و مدت کافی برای ارتقددای
سیمت صورت میگیرند به شرطی که هزینههای اضافی انددرنی بدرای غددذا ،حملونقددل و
تجهی دزات و تسددهییت تمددرین صددرف نشددود .متولیددان ورز دانشددگاهی میتواننددد بددا
نظاممندکردن و نهادینهکردن فعالیت جسمانی پایدار ،ضمن افزایش درصد سیمتی جامعددۀ
دانشگاهی ،کمکی عمده به محیط زیست ،که این روزها دغدغۀ اصلی بیشددتر دولتهددا در
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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سراسر جهان است ،کنند .در تبیین این مورد که عدمقطعیتی کلیدددی در ایددن مقالدده معرفددی
شددده اسددت و یکددی از بعدددهای اصددلی سدداخت سناریوهاسددت و از ترکیددب دو عامددل
زیستمحیطی و قدانونی پدیددد آمددده اسددت ،میتددوان اذعددان کددرد بدده شددرطی کدده از تمددام
ظرفیتهای این فرصت ،یعنی توجه به تربیت بدنی پایدار بهدرستی استفاده شددود ،در آینددده
میتواند به یکی از نقاط قوت آموز عالی در تمام زمینهها تبدیل شددود .حددال کدده بددا ایددن
توسعه ،هم ورز سبز در آمددوز عددالی نهادیندده خواهددد شددد کدده سددبب توجدده ویددژه بدده
سایرحیطههای محیط زیستی در بین جامعۀ دانشگاهی ایران میشود و هم با ترویج فعالیت
بدنی پایدار و نهادینهشدن آن ،سطد سیمتی این قشر آیندهساز ،باخ خواهددد آمددد ،حددداقل
این جامعه در آینده از خطر بیماریهای غیرواگیردار تا حدودی در امان اسددت .در راسددتای
عملیاتیکردن این قسددمت از نتددایج ،پیشددنهاد میشددود واحددد عملددی تربیددت بدددنی بدرای
دانشجویان رشتههای ماتل هر ترم یا در سال یک مرتبه بهصورت اجباری در نظددر گرفتدده
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شود .همچنین ،واحد تئوری تربیت بدنی پایدار ،مبتنی بر آنچه در پیمددان پددارید ()2015
آمده است ،بهعنوان یکی از دروس اصلی همۀ رشتهها ،در دانشگاهها تدرید شود.
براساس یافتههای این مقاله ،توجه به سیر تحول اهداف و برنامههای ورز در دنیا ،یکددی
دیگر از نشانههای پررنگ در ظهور سناریوهاست که بهعنوان پیوستن به جنبش جهددانی ورز
در نقش یک عدمقطعیت کلیدی در این مقاله از آن یاد شددده اسددت .پیوسددتن بدده سدداختارهای
ورزشی بینالمللی و ارتقای نقش ورز دانشجویی ایران در فدراسیون بینالمللددی و آسددیایی
ورز دانشگاهی میتواند وسیلهای مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی (اصددل دوم و سددوم
قانون اساسی) باشددد .تددرویج و اشدداعۀ فلسددفه و اهددداف فدراسددیون بینالمللددی ورز هددای
دانشگاهی در جامعۀ دانشگاهی کشور که از اهداف فدراسددیون ملددی ورز هددای دانشددگاهی
ایران است ،درصورتیکه با نگاه آیندهنگرانه صددورت گیددرد و از تمددام ظرفیتهددای بینالمللددی
ً
خود استفاده کند ،احتماخ سددبب توسددعۀ ورز هددای دانشددگاهی در مدددت زمددان کوتدداهتری
خواهد شد .از آنجایی که این بعد ساخت سناریوها ،براسدداس عوامددل سیاسددی شددکل گرفتدده
است ،بنابراین میتوان اذعان کرد که توجه ویژه به ورز دانشگاهی و سیاسددتگذاری در آن،
باید در رأس برنامههای سیاستگذاران و قانونگذاران کین آموز عالی قرار گیددرد .پیشددنهاد

عملیاتی مرتبط با این قسمت از نتایج ،الگوگرفتن از برنامههای راهبردی کشورهای توسعهیافته
در ورز دانشگاهی و بومیسازی این برنامهها بددر اسدداس فرهنددگ ،زیسددتبوم هددر منطقدده،
امکانددات و تجهیدزات داخلددی اسددت .البتدده در اینبدداره منظددور تقلیددد صددرف نیسددت ،بلکدده
درنظرگرفتن این برنامهها و بومیکردن آنان و توجه ویژه به کینروندها (طاهری دمنه)1398 ،
و شگفتیسازهای (شهولی کوهشوری و همکاران )1400 ،ساخت آینده است.
یافتۀ اصلی این مقاله که خروجددی راهددروی اسددتراتژیک اسددت ،معرفددی راهبددرد «ارائددۀ
سیاستهای مجزا در قسمتهای ماتلد ورز دانشددگاهی (آموزشددی ،فددو برنامدده یددا
همگانی و قهرمانی) بر مبنای نظاممندی فعالیتهای جسمانی پایدار« اسددت کدده براسدداس
فرایند ششمرحلهای سناریونویسی و سددازوکار خددان آن ،بایددد برمبنددای خو بینانددهترین
سناریو یعنی سناریوی اول (دماوند) طراحی شود .در راسددتای عملیدداتیکردن ایددن راهبددرد،
پیشنهاد میشود که فدراسیون ملی ورز هددای دانشددگاهی ،بددا تغییراتددی در سدداختار خددود
معاونتهای جداگانهای با عناوین ورز آموزشی ،ورز فو برنامه و ورز نابه ایجدداد
کند و هیئتهای استانی خود را از حالت منفعل خارج کرده و براساس این ساختار جدیددد،
هیئتهای استان با توجه به محدودیتهای موجود در دو قسمت بانوان و آقایددان بهصددورت
مستقل فعالیت کنند .همچنین ،بددا تصددویب قددانونی ،ادارات تربیددت بدددنی وزارت علددوم و
دانشگاه آزاد در استانها و دیگر متولیان ،زیر نظر این فدراسیون کدده نمایندددۀ فیددزو در ایدران
است ،فعالیت کنند و با همکاری بینباشی ،بح شبکهسازی را در دستور کار خددود قدرار
ً
دهند .احتماخ ارائۀ سیاستهای مجزا و تفکیک ایددن فعالیتهددا بهصددورت واقعددی ،سددبب
توسعۀ ورز دانشگاهی میشود.
در تبیین سناریوی اول (دماوند) که راهبرد اصلی ایددن مقالدده براسدداس آن شددکل گرفتدده
است ،میتوان برای سال  1414که هدف این مقالدده بددود ،اینطددور تصددور کددرد «موضددوع
ارتقای سیمت و فعالیت جسمانی دانشجویان ،به ضددرورتی در برنامددههای توسددعۀ پایدددار
آموز عالی تبدیل شده است سیر تحول اهداف و برنامههای ورزشی در دنیددا ،بدده سددمت
تربیت کنشددگران ورزشددی اسددت؛ کنشددگران ورزشددی بحد تربیددت بدددنی پایدددار در بددین
دانشجویان را با حمایتهای مالی دولت ،در دانشگاهها نهادینه کرده و برای بدداخرفتن کیفیددت
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آموز ورز در دانشگاهها ،دانشکدههای علوم ورزشی به سازمانی یاددهنده بدددل شدددهاند.
براساس اصل یاددهی و یادگیری استادان ورز و اعیای ادارات تربیت بدنی دانشگاهها ،بدده
یادگیری مداوم محکوماند .امددروزه دانشددگاهها بدرای قسددمتهای ماتلد ورز آموزشددی،
ورز همگانی و ورز قهرمانی ،از سیاستهای مجزایی بهره میبرند و درصددد مشددارکت و
فعالیت جسمانی پایدددار بددا برنامددههای تحصصددی ،در وضددعیت مناسددبی قدرار دارد و سددبب
نظاممندی فعالیتهای جسمانی پایدار شده است .از سوی دیگددر ،بددا حمایتهددای سیاسددی،
پیوستن به جنبشهای جهانی ورز و باخخص فدراسیون ورز های دانشددگاهی (فیددزو) در
دستور کار اجرایی متولیان ورز دانشگاهی قرار گرفته است«.
ازاینرو ،ورز دانشگاهی باید حد نگر پویایی در فرد ایجاد کند و با ایجدداد حددد
ورز خواهی در بین دانشجویان ،به داشتن زندددگی پرتحددرک کدده از اهددداف عالیددۀ ورز
دانشگاهی است ،بپردازد .هرچقدر میزان این حددد در بددین دانشددجویان گسددتردهتر باشددد،
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کارکردها و پیامدهای مثبت بیشتری را شامل میشود .برای نمونه ،از منظر سیمتی ،تقویت
سیمتی و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ از منظر اجتماعی سددبب پیشددگیری از
هزینههای اجتمدداعی و کدداهش بزهکدداری در دانشددگاه و جامعدده خواهددد شددد؛ و از منظددر
سیاسی ،وقتی در سیاست داخلی کشددوری انسددانهای فرهیاتددۀ سددالمتری حیددور داشددته
باشند ،گفتمانها و سیاستگذاریها با موان کمتری مواجه خواهند شد .ورز دانشگاهی
سبب افزایش حددد درونددی ورز خددواهی در دانشددجویان میشددود و مااطددب و متولیددان
ورز دانشگاهی ایران ،کل جمعیت دانشجوی کشور را بدرای مشددارکت اجتمدداعی شددامل
میشددوند و هددیچ ویژگددی خاصددی بدرای متمددایزکردن ورزشددکاران دانشددجو وجددود ندددارد.
سیاسددتگذاران ورز دانشددگاهی در راسددتای تقویددت ورز دانشددگاهی میبایسددت از
ظرفیتهای بالقوه به نحوی در توسعه و گستر ورز دانشددگاهی بهرهمنددد شددوند کدده در
آینده رشد چشمگیرتری نسبت به این مهم به دست آورند .برنامهریزی و فراگیرشدددن ورز
دانشگاهی ،نیازمند همسوسازی کلیۀ جریانات اجتمدداعی دانشددگاهی و همچنددین وحدددت
رویه بین همۀ باشها و نهادهای ماتل مسثر در دانشگاه است تا با یددک سیاسددتگذاری
واحد و یکپارچه بر عملکرد همگانیشدن ورز دانشگاهی نظارت کافی داشته باشند.

درنهایت ،در زمینۀ محدودیتهای این مقاله ،چند پیشددنهاد بدرای مطالعددات آتددی ،داده
میشود .در زمینۀ نظریۀ سه بازیگری در مطالعات فرارشتهای که در قسمت مبانی نظری این
مقاله بیان شد و از نقشهای مادر ،میزبان و میهمان برای تبیددین بینرشددتگی اسددتفاده شددد،
پیشنهاد میدهیم این مورد با احتیاط استفاده و با محافظهکاری تعمیم داده شود .محدودیت
دیگر ،متولیان بسیار زیاد ورز دانشگاهی در ایرانانددد .در اینبدداره پیشددنهاد مددیدهیم ،بددا
استفاده از نرمافزار آیندهپژوهی مکتور بازیگران کلیدی ورز دانشددگاهی ایدران ،براسدداس
اهدافشان ،مورد تحلیل قرار گیرند .همچنین ،محدودیت آخر این مقاله ،اشاره به همددهگیری
کرونا 1دارد که کلیۀ فعالیتهای حیوری و عملی آموز عالی را ماتددل یددا تعطیددل کددرد.
پیشنهاد میشود تحلیل بازیگران کلیدی ورز دانشگاهی در زمینۀ همهگیری کرونا انجددام
شود.
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اسیمی .مطالعات بایادین و کاربردی هاان اسال .146-166 ،)1(2 ،
طاهرزاده نو آبادی ،جواد؛ رسول ،نظری؛ و جمشدید ،همتدی ( .)1398ارائده مددل پدارادایمی توسدعه ورز
همگددددانی دانشددددگاه آزاد اسددددیمی مطالعووووات موووودیریت ورزشوو و .85-108 ،)61( 12 ،
طاهریدمنه ،محسن ( .)1398شااسای و رحلیل کالن روندهای آیاده و رأثیر آناا بر مود کسو وکار شورکت
فمالد مبارکه اصفاان .طرح پژوهشی ،دانشگاه اصفهان.
عباسی باتیاری ،رضدا؛ ابوالفیدل ،فراهدانی؛ و لقمدان ،کشداورز ( .)1398تددوین برنامده راهبدردی ورز
 .پووه هوای کواربردی در مودیریت
همگانی و قهرمانی دانشدگاه آزاد اسدیمی بدا مددل
ورزش .139-153 ،)1(29 ،
عبدالملکی ،حسین؛ فاطمه ،حیدری؛ محبویه ،الهیاری؛ و زکیزاده ،سید بهادر ( .)1397آیندده پدژوهشهدای
مددددیریت ورزشدددی در دانشدددگاههدددای کشدددور.مووودیریت و رمسوووعه ورز .56-68 ،)4( 7 ،
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فتحی ،محمد رضا؛ ملکی ،محمد؛ حسینیصابری ،علی؛ و زندآگاهی ،عاطفه ( .)1399سناریوپردازی آیندده
ورز دانشددگاهی ای دران بددا رویکددرد آینددده پژوهددی.موودیریت و رمسووعه ورز .72-92 ،)3( 9 ،
فراستاواه ،مقصود ( .)1387آینده اندیشی در بارۀ کیفیت آموز عالی ایران؛ مدلی بر آمدده از نظریدۀ مبندایی
فصلاامه پووه و برنامهریزی در آممز عال .67-95 ،)4(14 ،
فراستاواه ،مقصود ( .)1392چارچوبی مفهومی برای برنامهریزی مبتنی بر آیندهاندیشی در دانشدگاه.فصولاامه
پووه و برنامهریزی در آممز عال .1-21 ،)3( 19 ،
فراستاواه ،مقصود ( .)1400آیادهپووه آممز عال و داناگاه در ایران؛ مبان و سااریمها :گوزار از سو
پال رخصصو میوز آیاودهپووه طو سوا های  1393روا  2( 1399هلود) .تهدران مسسسده پدژوهش و
برنامهریزی آموز عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ّ
کمی آموز عالی در ایران و پیامدهای آن
فریدونی ،سمیه؛ و روحانی ،شادی ( .)1398سیاستهای گستر
بر عدالت آموزشی.فصلاامه پووه و برنامهریزی در آممز عال .1-21 ،)2( 25 ،
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قاسمی ،علیاصغر؛ و امامی میبدی ،راضیه ( .)1394نقش و جایگاه مطالعات میانرشتهای در رشدد و توسدعه
علددوم انسددانی در کشددور.فصوولاامه مطالعووات میانرشووتهای در علووم انسووان .1-19 ،)4(7 ،
قراخانلو ،رضا؛ قربانی ،محمدحسین؛ بیاتی ،مهدی؛ و شمد ،امیر ( .)1399تددوین برنامده راهبدردی پدایش
تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران.پوووه در ورز رربیتو -38 ،)19( 8 ،
.17
کشکر ،سارا؛ و سلیمانی ،مجتبی ( .)1391نقش برنامدۀ خصوصیسدازی بدر توسدعۀ ورز هدای همگدانی از
دیدگاه کارشناسان .پووه های کاربردی در مدیریت ورزش .99-104 ،)2( 1 ،
گودرزی ،مهدی؛ و حسینی شکرابی ،سید حسن ( .)1400طراحی و تببین الگوی توسعه مسدئولیت اجتمداعی
اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور .پووه های کاربردی در مدیریت ورزش .91-106 ،)4( 9 ،
متقیشهری ،محمدحسن؛ غفوری ،فرزاد؛ هنری ،حبیب؛ و شهییی ،جواد ( .)1398طراحی الگوی سدیمت
ذهنددی ورزشددکاران شددرکتکننده در ورز تربیتددی.پووووه در ورز رربیت و .17-38 ،)16( 7 ،
محرمزاده ،مهرداد؛ و محسن ،وحدانی ( .)1398طراحی نقشه اسدتراتژی ورز دانشدگاه محقدق اردبیلدی بدا
پووه هووووای معاصوووور در موووودیریت ورزشوووو .1-16 ،17 ،
اسددددتفاده از الگددددوی

محسنی چلک ،محمدحسین؛ امامی ،فرشداد؛ قربدانی؛ محمدحسدین؛ و طریقدی ،رسدول ( .)1400واکداوی
عوامددل م دسثر بددر مشددارکت پایدددار در ورز دانشددجویی .پووووه در ورز رربیت و  ،آمدداده انتشددار.
مرکز آمار ایران ( .)1396رعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت ورز و همانان .سازمان برنامده و بودجده ،مرکدز
آمار ایران ،برگرفته از
میرزازاده ،زهراسادات؛ و شجی  ،کیانو ( .)1396طراحی و تدوین راهبدرد توسدعه ورز دانشدگاهی مدورد
مطالعه ،اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد .پووه در ورز رربیت .61-78 ،)12(5 ،
میرزایی ،مریم ( .)1395الگمی طراح و ررسیم آیاده مد کس و کار در صاعت نر افزار ایران با استفاده از
ادغا برنامهریزی سااریمی و رهاگاری( .رسالۀ دکتری آینده پژوهی) .دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
میز آیندهپژوهی آموز عالی ( .)1400س و پوا پاول اختصاصو  ،ویووخ بخو آمومز عوال  :مامرورین
ممضمعات کانمن در آیاده نظا علم و آممز عال کامر .مسسسه پژوهش و برنامهریزی آموز عالی.
نبدددوی ،سدددیدعبداخمیر ( .)1395مطالعدددات میانرشدددتهای و تکثدددررو شدددناختی برخدددی میحظدددات و
پیشددددنهادها.فصوووولاامه مطالعووووات میانرشووووتهای درعلووووم انسووووان .55-74 ،)2( 8 ،
نظری ،رسول؛ و شهولیکوه شوری ،جواد ( .)1400سناریوهای راهبردی ورز سیمتمحور ایران .مودیریت
ورزش  ،آماده انتشار.
نیکنام ،زهرا ( .)1398تبادخت بیندافرهنگی در بینالمللیشددن آموز عدالی؛ تجدارش دانشدجویان دکتدری
خددارجی شدداغل بدده تحصددیل در ایدران.فصوولاامه رحقیقووات فرهاگو ایوران.123-152 ،)3( 12 ،
یمنیدوزی سرخابی ،محمد ( .)1398آمومز عوال در ایوران :حوا و آیاوده .تهدران انتشدارات پژوهشدکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
یمنیدوزی سرخابی ،محمد؛ و سعادتمند ،فروزنده ( .)1397مجممعه سوخاران های آمومز عوال بوه کجوا
م رود؟ .تهران انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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