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چکیده
  هدایی حوزه   از   اند. یکدی شده ای در جهان مطرح  رشته ان ی م   ای ه عنوان حوز پژوهی هردو به آینده   علوم ورزشی و 

پذیرفتده    تدثثیر   هدا آن   از ز  نید  و ه  گذاشدت   ها آن   بر ی  بنیادین   و   محسوس   اثر کرده است و  موازات این دو رشد  به   که 
کههه در    ، ویژه در زمینههو ورزش بههه  ، ای رشته تحقیقات میان ای است. فرارشته  ای یا رشته مطالعات بین  است، 

در این مقاله بهها    ، رو ند. ازاین ا ای نیز دارد، بسیار مهم اش اهداف بلندپروازانه محوری کنار ماهیت سالمت 
  پژوهی، یههر راهههروی اسههتراتژی بههرای توسهه و های آینههده عنوان یکی از روش کارگیری ابزار سناریو به ه ب 

  یند تربیههت ا ها شکل نهادی فر گاه . ورزش در دانش ه است پدید آمد  1414ورزش دانشگاهی ایران در افق 
نفدر از    34تحلیلی و اکتشافی حاضر شدامل    مقالۀ کنندگان  مشارکت بدنی برای زندگی سالم و ف ال است.  

گیری هدفمندد انتاداش شددند.  نفعان داخلی و خارجی ورز  دانشگاهی ایران بودند که براساس نمونده ذی 
عامدل اصدلی    30ها، تحلیدل  باز صدورت گرفدت. براسداس یافتده   ۀ نام ها با مصاحبه و پرسش گردآوری داده 

منددی  قطعیت کلیدی »پیوسدتن بده جندبش جهدانی ورز » و »نظام دو عدم   منجر به آمده درنهایت  دست ه ب 
قرار  فعالیت جسمانی پایدار» شد که اساس توسعۀ چهار سناریو با اسامی دماوند، تفاخر، روز از نو و فیزیک،  

های ماتلد  ورز   های مجدزا در قسدمت توسعۀ ورز  دانشگاهی ایران، باید سیاسدت . به منظور  گرفتند 
. شود های جسمانی پایدار، تدوین  مندی فعالیت دانشگاهی بر مبنای نظام 
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 . مقدمه  1
عالی، به دنبال توسعۀ نگر  افراد برای دستیابی به کیفیددت مددورد نیدداز در زندددگی و آموز   

مند از ادبیات توسعه در پنج سال بازبینی نظام.  (4،  2021و همکاران،    1)ساتواجتماع است  
عددالی، تددثثیرات اجتمدداعی زیدداد و پایددداری بددر جامعدده   دهددد کدده آمددوز  گذشته نشان می

های آمددوز  طور قطدد ، مسسسدده(.به1،  2021،  2گذارد )سانچزکاریل، کادارسو و توبارا می
عالی برای ایفای نقش خود در جامعه باید از هددر لحددا  از پویددایی خزم برخددوردار باشددند 

های پویددا، تندرسددتی و سددیمتی (. بددرای داشددتن دانشددگاه15،  1399شوری،  کوه )شهولی  
انددد و فعالیددت دهترین عناصری است که محققان به آن توجه کردانشجویان، یکی از اساسی

داننددد )قراخددانلو و همکدداران، ها میترین نیازهای ضروری آنبدنی و ورز  را یکی از مهم
عالی در ایران در دو دهۀ اخیر و رشددد چشددمگیر گستر  آموز   (. اما با وجود  18،  1399

های بدددنی و ورز  همیشدده در برنامدده(، از فعالیددت 16، 1398آن )فریدددونی و روحددانی، 
( و 4،  1400شوری و همکاران،  کوه صراحت یاد نشده است )شهولی  ها بهردی دانشگاهراهب

، 1396تنها راهبردهای ورزشی ندارند )میرزاده و شجی ، عالی نه  های آموز  بیشتر مسسسه
بدددنی و گونه تفکر راهبردی و تفکری برای آینده به منظددور توسددعۀ فعالیددت  (، بلکه هیچ63

( بدده نقددش 1392  ،1387فراسددتاواه )اند. پددیش از ایددن نیددز،  ائه ندادهورز  دانشجویان ار
 اندیشی در آموز  عالی اشاره کرده است. ریزی مبتنی بر الگوهای آیندهپررنگ برنامه

توان به ایجاد تقاضا در کل سال برای آموز  و مشارکت از مزایای ورز  دانشگاهی می
(، توسددعۀ 2016و همکدداران،  4د )بددل(، سددیمت جسددمی و رشدد 2021،  3لو و هددیمداوم )

، 6اجتماعی )اسددترا ، کوتدده و دیدداکیند(، رشد روانی2015،  5حرکتی )گودوی و رابینسون
رو، مشارکت گسترده ( اشاره کرد. ازاین2016،  7( و مشارکت متنوع در ورز  )برینر2009

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ای ا گزینددهتددوان ورز  دانشددگاهی رهددای متعدددد ورزشددی، افددزایش یافتدده و میدر فعالیت
، 1کننده بددرای پیشددرفت دانشددجویان بااسددتعداد و نابدده دانسددت )رایددت و همکددارانتسهیل
بدددنی و تددثثیر جسددمی و روانددی آن بددر کددل ابعدداد زندددگی مزایای زیاد فعالیت  (.  1،  2019

ای در زمینددۀ های جزیددره رغم ارائددۀ برنامددهرسد بهنظر میدانشجویان مشاص است. اما به  
طور اهی در آموز  عالی، موفقیت چندانی به دست نیامده است. شاید همانورز  دانشگ

( 1393( و ابراهیمددی )1394میبدددی )  (، قاسمی و امددامی1395آبادی و پورعزت )که شاه
رشد و توسعۀ علوم ای در برخی مسائل، به  رشتهاند، کاربست رویکردهای میاناذعان داشته
کارگیری ایددن ن برنامۀ راهبردی در ورز  دانشگاهی با بددهاحتماًخ تدوی انجامد و  انسانی می

 شود.  رویکرد، تا حدودی سبب حل این مسئله می
سددال آینددده،   15هدف اصلی مقالۀ حاضر، ارائۀ تصویری از ورز  دانشگاهی ایران در  

ای یعنی توانددایی ادغددام دانددشا دو یددا رشتهای است. تفکر میانرشتهبراساس رویکردی میان
چند رشته با هدف رسیدن به تعالی شناختی. شاید این تعالی از طریق یک رشددته، تحصددیل 

ای، تنها به یک رشته(. از آنجایی که رویکرد میان365،  2009و همکاران،    2نشود )اسپلت
حل بیابد و پژوهشگران تواند برای مسائل غامض امروز راهرشته از دانش محدود نیست، می

ر و فراگیرتری از موضددوعی خددان رهنمددون کنددد )شدداکری و فرهمندددفر، ترا به درک روشن
های متنددوع و غیراختصاصددی، امددری بدددیهی فددر  (. آنگاه که امکان برداشت64،  1400

رسددد، بددرای (. به نظددر می74،  1395گیرد )نبوی،  ای شکل میرشتهشود، رویکرد میانمی
های مرسددوم، بدده فراتددر از دیدددگاهای بایددد  رشددتهتوسعۀ ورز  دانشددگاهی بددا رویکددرد میان

که هم   3پژوهیهگذاری از طریق آیندگذاری پرداخت. در این زمینه، نیاز به سیاستسیاست
( مورد توجدده 2020،  5ویگنیلحا  کاربردی )لی( و هم به2020،  4لحا  نظری )بنارمنبه

کید است، می ایددن مقالدده توانددد گددامی بدده سددوی توسددعۀ ورز  دانشددگاهی باشددد. در  و تث
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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روی ورز  دانشگاهی ایران پژوهی در ورز ، آیندۀ پیشگیری علم آیندهکاردرصددیم با به
 را شناسایی کنیم. 

ریزی یعنی برنامه  1پژوهیهای آیندهدر مقالۀ حاضر، تی  شده است تا از یکی از رو  
کنددد، رائدده میای از روندددهای احتمددالی آینددده اهددای متعدددد و چندگانددهکه تحلیل  2سناریو

استفاده شود. به این ترتیب که ابتدا روندها و عوامل اصلی سیاسددی، اقتصددادی، اجتمدداعی، 
محیطی و حقوقی مسثر بر ساخت آیندۀ ورز  دانشگاهی مشاص شدددند. فناورانه، زیست

هددر عامددل مشدداص شددد کدده ایددن امددر باعدد  شناسددایی  3قطعیتسددپد درجددۀ عدددم
قطعیت کلیدی مسثر بر آیندۀ ورز  دانشددگاهی دو عدم  های بحرانی و همچنینقطعیتعدم

ایران شد. پد از آن، براساس ماترید سناریو، چهار سناریو دربارۀ آیندۀ ورز  دانشددگاهی 
ترین ایران، تبیین گردیددد. درنهایددت نیددز، یددک راهددروی اسددتراتژیک بددرای تدددوین مناسددب

 مد. سال آینده، پدید آ 15استراتژی ورز  دانشگاهی ایران در 
 
 . مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق2

همراه ادبیددات پژوهی بددهای، ورز  دانشگاهی و آیندددهرشتهدر این باش، مبانی نظری میان
شددود. نویسددندگان معتقدنددد مطالعددات هر قسمت، در سه سناریوی مجزا توضددید داده می

اند. باددش میهمان)ها( تشددکیل شدددهای از سه باش مادر، میزبان و  رشتهای یا بینفرارشته
ای است؛ ورز  رشتهشناسی و کلیات مطالعه است که در این مقاله، بینمادر، دربارۀ رو  

پژوهی، نقش میهمددان را برعهددده دارد. در ورزشی، نقش میزبان و علم آیندهیا علم مدیریت  
 د شوها پرداخته میادامه، در قالب سه سناریو با همین عناوین، به آن

 ایرشتهمیان: . سناریوی مادر1-2

های ماهیت پیچیدۀ انسان و ناتوانددایی یددک رشددتۀ معددین در شددناخت و تبیددین همددۀ پدیددده
کنددد )ابراهیمددی، ای را بیش از هددر زمددانی روشددن میرشتهانسانی، ضرورت مطالعات میان

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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کنددد. میرا انتادداش  2وگو، گفددت1گوییجای تددکای بددهرشددته(. مطالعددۀ میان26، 1393
های دیگددر ندددارد، بلکدده سددبب یددافتن ای رویکرد مکانیکی به تاصصرشتهمطالعات میان

هددای هددر رویکددرد علمددی ها و قوت وگو ضع شود تا از طریق گفتتر میرویکردی عمیق
ای با رشتهآموز  میان(.  28تر به دست دهد )همان،  ای عمیقمعلوم شود و درنهایت نتیجه

ها برای عبددور از مرزهددای انیددباطی و ادغددام دانددش دو یددا ۀ مهارت هدف حمایت از توسع
چندرشته برای توضید یک پدیده، حل مشکل، ایجدداد محصددول یددا طددرح سددسال جدیددد از 

و همکدداران،   3شددود )کوربدداچوهایی که ممکن یددا غیددرممکن اسددت، در نظددر گرفتدده میراه
سددازی دانددش ، از یکپارچههددای گروهددیای براساس فعالیترشته(. رویکرد میان2،  2021

 کندهای مشارکتی و حل مسئله را نیز تقویت میکه توسعۀ مهارت کند، درحالیپشتیبانی می
(. 367،  2009؛ اسپلت و همکاران،  2،  2021،  5هوزر و بی؛ ووگل4،  2021،  4)یین و لی

دانشددگاهی یددا مکاتددب های  رشددتههای جدید، مرزهددای سددنتی بددین  با ظهور نیازها و حرفه
 (. 3،  2021و همکاران،  6فکری، برداشته شدند )کوهن

ای صرفًا به معنای احاطه بر چندرشته یا انجام مشترک کار از سددوی رشتهمطالعات میان
های ماتلدد  بددرای هددای رشددتههای ماتل  نیست بلکدده در آن از آموزهافرادی با تاصص

هددای یکدددیگر و کارگیری رو  دن نتددایج، بددهکربسط الگوهای مفهومی، توضید و مفهومی
(. 1119،  2006،  7)لیددنچ  شددودهای ماتل  اسددتفاده میای رشتهگرفتن از دانش زمینهایده

کا ای» بیددان کددرده رشددتهوگویی پیوندددهای میاندر چارچوش »نظریۀ گفت  8این ویژگی را ربا
گیرد کدده تشددابهات و داند که از سوی افرادی شکل میرشتگی را پیوندی میاست. وی میان

هددای ماتلدد ا دانسددتن را تشددایص هددا، نانرهددا و راههای موجود در محتواهددا، گزارهتفاوت 
 (. 5،  1394میبدی،  دهند )قاسمی و امامی می
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( بددا 2021توان به مطالعددات کوربدداچو و همکدداران )ای میرشتهدر زمینۀ مطالعات بین
ای در آموز  عالی با رویکرد کار تیمی اشاره کرد. در این پژوهش بددا رشتههدف تمرکز بین

ای با تمرکددز بددر انگیددزه تحصددیلی و تنددوع کددار تیمددی و تنددوع رشتهآموز  عالی بینعنوان »
ای که مبتنی بددر سددازندگی، انگیددزۀ تحصددیلی و رشته»، یک ساختار یا دورۀ میانالمللیبین

 شناسی اجتماعی و مدیریت بود، تعری  شد.  روان
ای در زمیندده انددرنی و سدداخت رشتهدر پژوهش دیگری با عنوان »چالش تحقیقات میان

ای بددا رشددتهمیان  هددای تحقیددق( بدده چالش2021جعبه ابزار تحقیق»، کددوهن و همکدداران )
ای بددرای مقابلدده بددا ابزار حرفددهمیزبانی انرنی پرداختند. این پژوهش، سبب تولید یک جعبه

ها در کارهددای رشددتهها در تحقیقددات میانای و ادغددام یافتددهرشتههای ارتباطات میانچالش
 هدداییطور خان، روشی برای ساخت وانگان مشترک پددرونه و راهبرد گذشته شده است و به

 های گروهی رودررو دربارۀ انرنی ارائه کرده است. برای بح 
شدن آموز  المللیتبادخت بینافرهنگی در بین( در پژوهشی با عنوان »1398نام )نیک

توصی  و تفسیر تجارش زیستۀ دانشجویان دکتری خارجی در ایددران از زندددگی و » به  عالی
  تحصیل پرداخت.  

شددناختی» نبددوی رو    ای و تکثددررشددتهلعددات میاندر پژوهش دیگری بددا عنددوان »مطا
شددناختی، بددر گرایددی معرفتبر کثرت رشته، عیوه گذر از رشته به میان( معتقد است  1395)

آنگدداه کدده امکددان وی اذعددان داشددت  شددناختی نیددز دخلددت دارد گرایددی رو  نددوعی کثرت 
ای رشددتهمیان  شددود و رویکددرد های متنوع و غیراختصاصی امری بدددیهی فددر  میبرداشت

   شودگیرد، ابزار رو  نیز متغیر و دگرگون میشکل می
نگاری اسددتراتژیک توسددعه ورز  ای دیگر با عنوان »آیندهرشته یا فرارشتهدر مطالعۀ بین

کارگیری یددا چندروشددی، و بدده  1( با رو  بددریکین1399شوری )کوه تربیتی ایران»، شهولی  
روی ورز  تربیتددی ایددران را شناسددایی کددرده اسددت. پژوهی در ورز ، آیندۀ پیشعلم آینده

گرفتن خدددمتهمچنین با گریزی از علوم انسانی و رفتاری به علددوم مهندسددی، بدده دنبددال به
نددامیکی در سددازی دایای داینامیک یا پویا در ورز  بود کدده نهایتددًا سددبب ارائددۀ شبیهسامانه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های سیاسددت  ( معتقددد بددود،123،  1396)ذاکددری،    1ورز  تربیتی ایران شد. آن بریکددوخر
های هیجانی جدیددد ارائدده گددردد. مدت نباید سیاستانتاابی نباید مقطعی باشد و در کوتاه

 ها، در بلندمدت جوابگو خواهد بود.  اعمال این سیاست
 دانشگاهی(. سناریوی میزبان )ورزش 2-2

صددورت هددرم و از های مطددرح دیگددر بهساختار توسعۀ ورز  در ایران، مانند بیشتر ساختار
ترتیب )ورز  مدارس و دانشگاه( در قاعده، پد از آن به  2تربیتی  چهار حوزۀ اصلی ورز  

 4)فعالیت جسمانی بدون محدودیت برای همه(، سددپد ورز  قهرمددانی  3ورز  همگانی
ها و ورزشددکاران( )درآمدزایی باشددگاه  5ایملی( و درنهایت، ورز  حرفه  آور)ورز  مدال

 (.  226،  1399شوری و همکاران، کوه در رأس هرم، تشکیل شده است )شهولی  
شهری و همکاران، های مهم ورز  در کشور، ورز  تربیتی است )متقیاز جمله حوزه

شددود و بددرای حرکددت افقددی در می  تربیتی آغاز  (. فرایند توسعۀ ورز  از ورز  21،  1398
(. ورز  102،  1391و سددلیمانی،  کشددکر  مسیر هرم، توسعۀ طبقۀ زیرین ضروری اسددت )

ها و تربیتی، برنامۀ ورزشی است که در واحدهای آموز  رسمی شددامل مدددارس، دانشددگاه
رو (. ازاین31، 1396شود )مرکز آمار ایران،  های آموز  عالی کشور انجام میسایر مسسسه

 تربیتی قلمداد کرد.  توان ورز  دانشگاهی را در حوزۀ ورز  می
استمرار منطقی روند تربیت بدنی در آموزشگاه اسددت. مشددارکت در   ورز  در دانشگاه

های ورزشی در طول تحصییت دانشگاهی نیز راهی مناسددب بددرای غلبدده بددر همددۀ فعالیت
ان است )پوپسکا، میتکوسکا و بدنی در بین دانشجوی اثرات منفی افزایش سطد عدم تحرک  

صورت غیرمستقیم بددر هویددت گروهددی دانشددجویان و (. ورز  به27،  2018،  6دیموکوف 
(. بهبددود نگددر  و 243،  2019،  7گددذارد )کددیم و کددیمعزت نفد جمعددی آنددان تددثثیر می

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 یددک در مددبهم هایپدیددده تحلیددل برای را  های متفاوترو  خیقانه طوربه که دارد اشاره  محققی  به  (بریکوخر ).  1
گیردمی کار به موضوع 
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گاهی، افزایش انگیزه و عیقه و افزایش نشاط و شددادابی می توانددد باعدد  جلددب مشددارکت آ
آبددادی، نظددری و همتددی، نو  های ورز  دانشگاه شددود )طدداهرزادۀ دانشجویان در فعالیت

شددود. یافته، به ورز  دانشگاهی بیشتر توجدده می(. امروزه در کشورهای توسعه85،  1398
ساختار ورز  دانشگاهی در ایران نیز مشابه ساختار کلی نظام ورز  ایران است کدده ابعدداد 

برنامدده و غیددره( و قهرمددانی   بدددنی عمددومی(، همگددانی )فددو آموزشی )واحدهای تربیددت  
 )المپیادها و مسابقات قهرمانی ورزشی( دارد. 

شود افراد تدریج بهبود یافته است، که باع  میبا توسعۀ مستمر جامعه، سطد زندگی به
هددای توجه بیشتری به توسعۀ آمادگی جسمانی داشددته باشددند. بددا یددک تحلیددل سدداده از داده

توانیم درک کلی از ورز  دانشگاهی داشته باشیم. هم اکنون با پیشرفت مستمر میگذشته،  
روشنی تعری  کددرده و بددا ها باید ماهیت ورزشی خود را بههای دانشگاهی، دانشگاهورز  
، 2019،  1ریزی مناسب به ترویج و توسعۀ مستمر ورز  دانشگاهی بپردازند )هونددگبرنامه
ها، از هی» برای انواع ورز  و تفرید فعال که در دانشددگاه(. اصطیح »ورز  دانشگا658

یافته گرفته تا مسابقات رسمی ورز  دانشددجویی، مشارکت موقت، ورز  تفریحی سازمان
ها براسدداس آمددوز  شود و به ورز  و تفرید فعال اشدداره دارد. بیشددتر دانشددگاهاستفاده می

کننددد زشددی دانشددجویان فددراهم میهددای ورای را بددرای فعالیترایگددان، بسددترهای گسددترده
ها بدده سددکوی ها و دانشددگاهترتیب، دانشددکدهاین(. بدده377،  2017،  2)برونتون و مکینتا 

اند؛ فرهنگ ورز  در آمددوز  بایددد از ارز  و پیشددرفت ترویج فرهنگ ورزشی تبدیل شده
 صورت رسمی و علمی اطمینان پیدا کرد. برخوردار شود و از انتقال آن به

گاهی و تحلیل درست از محیط های داخلی و خددارجی و برای اطیع از وض  موجود، آ
( 1398زاده و وحدددانی )توان به پژوهش محرم های راهبردی در ورز  دانشگاهی میبرنامه

ه هدددف  با عنوان »طراحی نقشۀ راهبردی ورز  دانشگاه محقق اردبیلی» به منظددور ارائددۀ ندد 
باتیاری، فراهانی این اهداف در چهار سطد؛ پژوهش عباسی  اصلی و الگویی برای ارتباط  

برنامۀ راهبردی ورز  همگانی و قهرمانی در دانشددگاه ( با عنوان »تدوین  1398و کشاورز )
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های راهبردی» برای توسعه و ارتقای کیفی واحدهای عمومی تربیددت  آزاد اسیمی و ارائۀ برنامه 
هایی مانند کیفیت  ( با درنظرگرفتن قوت 2013، 1بدنی و ورز  دانشگاهی کشور رومانی )پوپا 

های سددطد بدداخ و  مناسب برای خدمات ورزشی، کیفیت باخی خدمات ورزشددی در دانشددگاه 
مدددت،  ها به دلیل نداشتن راهبردهددای میان هایی همچون سازماندهی نامناسب فعالیت ضع  

   اند. گرفته ، شکل  2ها عمدتًا بر اساس تحلیل  اشاره کرد. این پژوهش 
همچنین مطالعات غیرراهبردی نسددبتًا زیددادی در زمینددۀ مشددارکت دانشددجویان در ورز   

( بددا  1400چلک و همکدداران ) تددوان بدده پددژوهش محسددنی انجام شده است؛ در این زمینه می 
کدده اذعددان داشددتند  »  ارائددۀ الگددوی مفهددومی مشددارکت پایدددار در ورز  دانشددجویی عنوان » 

گذاری،  ر در ورز  دانشجویی شامل  آگهی، روابط عمومی، صددحه های مشارکت پایدا مسلفه 
فرهنگ، طبقددۀ اجتمدداعی، خدددمات و مندداب  و مدددیریت مشددارکت اسددت و ایددن  تبلیغ، خرده 

های اجتماعی و فرهنگی و مدیریت توسددعه قابددل  ها در قالب سه بعد ترویج، زیرساخت مسلفه 
طراحددی و تدددوین  با عنددوان »   ( 1400شکرابی )   بندی است؛ پژوهش گودرزی و حسینی طبقه 

» کدده مشدداص نمودنددد  نور بدنی دانشگاه پیددام   الگوی توسعۀ مسئولیت اجتماعی ادارۀ تربیت 
نفعددان و اقتصددادی از اولویددت  زیسددتی، ذی ترتیب عوامل ابعاد اجتماعی، داوطلبانه، محیط  به 

بی بددر عملکددرد  ( با عنوان »نظددارت و ارزیددا 1400برخوردارند؛ پژوهش پورکیانی و همکاران ) 
پور و  ؛ پددژوهش رمیددانی، طالددب های کشددور» برنامۀ دانشددگاه بدنی و فو     ادارات کل تربیت 

( با عنوان »هدف راهکارهای توسعۀ مشارکت در ورز  دانشجویی»؛ پژوهش  1399شجی  ) 
( با عنوان »تدوین برنامۀ راهبردی برای پایش تندرسددتی و فعالیددت  1399قراخانلو و همکاران ) 

( بددا عنددوان »تدددوین  1399آبددادی و همکدداران ) نو  دانشجویان» و پژوهش  طاهرزادۀ    بدنی 
ها» اشدداره کددرد. هرچنددد بدده نظددر  الگویی در توسددعۀ مشددارکت در ورز  همگددانی دانشددگاه 

هددا، راهبردهددا و راهکارهددای خددوبی  رسد، در زمینۀ مشارکت در ورز  دانشددجویی، الگو می 
برای رف  مواندد  مشددارکت در ورز  دانشددجویی در ایددن   های مناسبی برای مشارکت یا توصیه 

ای  کننددده صورت تئوری اشاره شده است، اما نکتۀ قابل بح ، آمددار و ارقددام نگران تحقیقات به 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نگاری اسددتراتژیک توسددعه  ( بددا عنددوان »آینددده 1399شوری ) کوه است که در پژوهش شهولی  
ان در ورز  ارائدده شددده و در شددکل  ورز  تربیتی ایران» در زمینۀ مشددارکت پددایین دانشددجوی 

 خوبی عمق این مسئله نشان داده شده است. ( به 1شمارۀ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ها . روند مشارکت دانشجویان در ورزش و سرانۀ فضای ورزشی دانشگاه 1شکل  
 1399شوری،  کوه منب   شهولی 

 پژوهی(. سناریوی میهمان )آینده2-3

برداشتن از چیددزی کدده ، مطالعۀ تغییرات بالقوه است؛ یعنی پرده1آیندهنگاری و مطالعۀ  آینده
، 2های آینددده ایجدداد کنددد )جائوتسددی و سدداپیومند یا اساسددی در سددالتواند تفاوتی نظاممی

دوران  دددد3ریزی برای آیندددهنگری و برنامههای پیشها و قابلیتنگاری دد شیوه (. آینده1395
های نگاری، پرسددشگددذارد و هوشددیاری دربددارۀ اهمیددت آیندددهمی  طییی خود را پشت سر

 5ماننددد گوگددل  4وجوگروجویی سدداده در موتورهددای جسددتکند. جستزیادی را ایجاد می
دهد که ما چقدر دربارۀ موضوعاتی که در آینده قرار اسددت اتفددا  بیفتددد، کنجکدداو نشان می

بددرای کسددب اطیعددات در مددورد سه میلیددارد نتیجدده بددرای عبددارت   هستیم
 ای است.  العادهپژوهی، رکورد فو »آینده»های ماتل ، با توجه به نوپابودن علم آینده

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بینی برای آینددده را بدده علددم پژوهی، ادبیات پراکندۀ غیرمستحکم پیشامروزه دانش آینده
وندددهای گذشددته، بر تحلیل رمدون با اصول و مبانی محکم تبدیل کرده که وظای  آن عیوه 

های ممکن، محتمددل و مطلددوش اسددت )خزایددی و همکدداران، کش ، ابداع و ارزیابی آینده
گاهاندده، باشیدن به آینده، به شددیوه پژوهی، دانش و معرفت شکل(. آینده187،  1394 های آ

دستانه اسددت و انسددان را از غددافلگیری دربرابددر توفددان سددهمگین تغییددرات و عامدانه و پیش
دهد که چگونه از دل تغییر پژوهی نشان میکند. آیندهآور محافظت میسرسام  هایپیشرفت

(. آینددده 22، 1386یابددد )اسددیتر، یددا تغییرنکددردن »امددروز»، واقعیددت »فددردا» تولددد می
 (. 2007،  1اللههای »ممکن»، »محتمل» و »مرج » است )عنایتدربرگیرندۀ گونه

زنددد و بدده توسددعۀ راهبددردی ه را حدددس میهددای رقددابتی آیندددابزاری قدرتمند که محیط
 2ریزی سددناریوپردازد، ابزار برنامددهقطعیت میهای با بیشترین عدمبلندمدت حتی در محیط

هددای گردد، راهها می(. سناریو موجب گستر  فرصت240،  2017،  3است )اولیور و پرت 
ازمانی و عمل بدده آن سازد و باع  توسعۀ راهبردهای سدرک و مداخله در آینده را ممکن می

تددوان اذعددان کددرد (. در ایددن راسددتا، می108،  2019،  4شود )استرینبرگ، پیک و نیکددولزمی
کنددد کدده بتوانددد ای با هددم ترکیددب میمند و تایلی را به گونهریزی سناریو، تفکر نظامبرنامه

د خدد  تواندد رسددد ایددن رو  میفردی در مورد آینده ایجاد کند و به نظر مددیبینش منحصربه
شددوری و همکدداران، کوه های پیش رو را برطرف سازد )شددهولی شناخت آیندهنگرانی از عدم

1399  ،225 .) 
اکنون استفاده از آن در شد و همصورت محدود استفاده میدر گذشته، از ابزار سناریو به

 5تددوان بدده مطالعددۀ پوسددکیت، آنددوایلن و آینسددلیدر این زمینه می  تمام علوم متداول است؛ 
 6های آموزشددی» و میمیکددا و کراناکیددک( بددا عنددوان »ارائددۀ سددناریوهایی در نظریدده2021)
های قطعیتدارای عدددم( در زمینۀ مبح  انرنی، اشاره کرد. هرچند محددیط ورز   2021)

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ا مطالعات زیددادی در ایددن زمیندده بدده ثبددت شمار، پیچیده و دائمًا در حال تغییر است، امبی
پژوهی در ورز  نزد پژوهشگران ایرانی، روند های آیندهنرسیده است. البته استفاده از رو  

شددوری و کوه شددهولی  تددوان بدده مطالعددات  رو به رشدی را طی کرده است. در این زمیندده می
» با ارائۀ پیشنهاد آموزی ایراندانشسناریوهای توسعۀ ورز   ( با عنوان »1400همکاران )

شددوری، کوه ؛ شددهولی  بوم محلی برای هددر منطقددهریزی جام  براساس مسائل زیستنامهبر
های مددسثر بددر آیندددۀ سازها و پیشددرانشناسایی شگفتی( با عنوان »1400عسکری و نظری )
ها، پیشددران سددازها وانددد بددرای عدددم غددافلگیری شگفتیکه اذعان کرده» ورز  تربیتی ایران

های ضعی  زمان حددال و متولیان ورز  تربیتی باید از »زمان واکنش» که گپی بین سیگنال
شددوری کوه سازهای آینده است، نهایت استفاده را ببرند؛ نظری و شهولی  زمان وقوع شگفتی

محور ایران» با هدف ارائۀ و ( با عنوان »سناریوهای راهبردی آموز  ورز  سیمت1400)
هددای جدیددد و قطعیت کلیدی ایجاد حد تقاضا به ورز  مبتنددی بددر فناوریو عدمکش  د

( با عنوان 1399)  شوری و همکارانکوه شهولی  سازی ورز ؛  سازی جسمی با نهادینهبهینه
های ورز  تربیتی ایران مبتنی بر سناریو» و ارائۀ چهار سددناریوی نهددایی؛ »تدوین استراتژی

ورزشددی  هددای مدددیریتپژوهی پژوهش( بددا عنددوان »آینددده1397عبدالملکی و همکدداران )
، ارائه کردند؛ و همچنددین مطالعددۀ فتحددی و ایران» که دوازده راهکار برای تحقق آیندۀ ایدئال

( بددا عنددوان »سددناریوپردازی در ورز  دانشددگاهی ایددران بددا رویکددرد 1399همکدداران )
قالۀ حاضر است، اشاره کرد. البته ترین مطالعۀ موجود در ورز  با مپژوهی» که مرتبطآینده

که در مقالددۀ ، درصددورتیاین پژوهش، فقط به ارائددۀ سددناریو در ورز  دانشددگاهی پرداختدده
هددایی بددرای توسددعۀ ورز  حاضر یک راهرویا اسددتراتژیک شددکل خواهددد گرفددت و راهبرد 

 شود.  دانشگاهی ارائه می
پژوهی در ایددران، خان آیندهپژوهی در حوزۀ  های مطالعاتی و سیاستدر زمینۀ فعالیت

( اشدداره کددرد. ایددن پنددل کدده از سددوی 1400پژوهی آموز  عددالی )توان به پنل میز آیندهمی
تددرین موضددوعات ریزی آموز  عددالی شددکل گرفتدده بددود، بدده مهممسسسۀ پژوهش و برنامه

م ها در تدوین برنامۀ ششکانونی در آیندۀ نظام علمی و آموز  عالی کشور برای میحظۀ آن
اندددازی (، هدددف از راه1400توسعه )باش آموز ، علم و فناوری( پرداخت. فراستاواه )
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گشایی و منظور مسئلهوگویی بهآوردن ساختاری گفتپژوهی آموز  عالی را فراهممیز آینده
نفعان ماتل  اجتمدداعی آمددوز  عددالی گذاری، دانشگاهیان و ذیدستوراتی برای سیاست

تددا  1393اندیشی آغاز شده است. از سددال اندیشی و سازوکار همآیندهداند که با رویکرد می
های ماتلدد  پژوهی آموز  عددالی در قسددمتپنل تاصصی آینده  35(  1400کنون )پاییز  

آموز  عالی برگزار شده است. هرچند، پنل خاصی در زمینۀ آیندۀ ورز  و فعالیددت بدددنی 
یرندۀ موضوعات مددرتبط بددا مبددانی ایددن ها، دربرگ در دانشگاه، شکل نگرفت، اما مجموع آن

 مقاله بودند. 
 اشدداره  موارد   این  به  توانمی  (1400)  عالی  آموز    پژوهیآینده  میز  هایپنل  ترینمهم  از
 هایینسددل  اینکه  پرسش  با  »1400-1420  افق  ایرانی   دانشگاه  در  درسی  برنامۀ  »آیندۀ  کرد 

 چدده رو پددیش هایسددال در شوند، درسی برنامۀ درگیر  است  قرار  که  دانشجو(  یا  استاد  )مانند
 با  دانشگاهی  درسی  برنامۀ  روی  پیش  هاینسل  در  خصیصه  ده  معرفی  و  ند؟دار  خصوصیاتی

 بازخیزهای  نسل  گریز،بهپا  و  پرتحرک   نسل  حسابگر،  و  گرمطالبه  نسل  عملگرا،  نسل  عناوینا 
 و  بدداخبر  نسددل  ای،ترارشته  و  نامتقارن  و  افقی  نسل  حوصله،کم  و  خسته  نگران،  نسل  هویتی،

 عنوانبدده  سرسنگین،  نسل  و  سرد   نسل  کثیر،  انتظارات  با  متفاوت   مااطبان  نسل  برخط،  نسل
 آمددوز    در  خددوش   حکمروایددی  آیندددۀ  و  تمرکززدایی  »ضرورت   شده؛ مطرح   پرسش  به  پاسخ
کید  با  عالی  بددا  سددرزمین»  ایمنطقه  آمایش  و  کشور  در  مناطق  خودتنظیمی  هایظرفیت  بر  تث
 و  سدداختاری  تیدداراخ  تفددویض  تمرکززدایددی،  سیاسددت  تحقددق  و  توسددعه  پنددل  برگزاری  هدف
 هددایرقابت  در  ایران  پژوهشی  هایمسسسه  و  هادانشگاه  »آیندۀ  عالی؛   آموز    شدنایمنطقه

 خددود بددا را  مددا تددا بمانیم تاریخ  قطار  منتظر  (1  آورد روی  چهار  ارائۀ  و  شود؟»می  چه  جهانی
 بیندازیم  خود  مطلوش   آیندۀ  بر  کمند  (3  ببریم.   جلو  خود  سنتی  هایبرنامه  با  را   حال  (2  ببرد. 

 »تحلیددل  بباشددیم؛   عمددق  مطلددوش   ایآینده  دربارۀ  را   خود  درک   (4  بکشیم.   خود  سمت  به  و
 تددرینمهم بددر  تمرکددز  بددا  تحریمددی»  و  کرونددایی  شددرایط  از  ایرانددی  دانشگاه  عبور  سناریوهای
 ایددن  بددر  مددسثر  کنندددۀتعیین  متغیرهددای  و  عوامددل  و  ایرانی  دانشگاه  روی  پیش  هاینااطمینانی

 همچنددین  و  مدداترید  یک  سمت  دو  در  ابهام  و  اهمیت  میزان  تعیین  پیشنهاد  و  هاقطعیتعدم
 کدده  نظددامی  در  کدده  پرسددش  ایددن  طددرح   با  کلیدی  اطمینان  عدم  عنوانبه  »کیفیت»  از  بردننام
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 است،  شده  تبدیل  فناوری  بر  مبتنی  مجازی  حالت  به  اکنون  و  بوده  )حیوری(  محورپردید
 عدددم  دانشددجو،  پذیر    و  درس   انتقال  و  آموز    یعنی  شود؟می  چه  کیفیت  این  تکلی   پد

 دهددۀ  در  دانشددگاه  آتددی  هایبازدارنددده  و  ها»پیشددران  کنیم؛   فکر  آن  به  باید  که  است  اطمینانی
 سددطد  در  هاییپیشددران  کدده  امر  این  به  اذعان  با  هفتم»  برنامۀ  دورۀ  برای  اندیشیآینده   1400
 و خددی  همراهددی آمددادگی مددا و کنندددمی پرتدداش  آینددده  سمت  به  را   ما  که  دارد   وجود  جهان

گاهانه  انتقادی  سازگاری  ماننددد  نوپدیدددی  )امددور  نددداریم  را   جهددانی  هایپیشران  این  با  خودآ
 امریکددا،  و  چددین  هددایرویارویی  چهارم،  صنعتی  انقیش  ،1هواوی  مسئلۀ  تکنولونی،  جنگ
 رو    انتادداش  هددایپنل  همچنددین  نویسددند(؛ می  هدداربات  کدده  مقدداختی  و  مصددنوعی  هو  

 آیندددۀ  جهددان،  در  عددالی  آمددوز    شدددنالمللیبین  آیندددۀ  راهبردهددا،  تنظددیم  و  نویسیسناریو
 کددیس   آیندددۀ  مددداوم،  یری یددادگ  برای  ایران  ملی  برنامۀ  آیندۀ  ایران،  در  عالی  آموز    گستر  

 بررسددی و همددراه، اینترنددت و اطیعددات نوظهور هایفناوری منظر از ایران دانشگاهی  درس 
 بدده ویددژه  صورت به حتی پژوهیآینده هایپنل این  در  توسعه.   هفتم  برنامۀ  در  هادانشگاه  آیندۀ
   . شد پرداخته  ایحرفه و فنی هایرشته و  ریاضی مانند  هاییرشته و  علوم  آیندۀ

پژوهی آموز عالی را شددش هدددف عمددده دانسددته و ( اهداف میز آینده1400فراستاواه )
ترین روندها و تحوخت محیطی و درونی نظددام اذعان دارد که  »هدف اول، شناخت کلیدی

های جاری ها و چالشترین مسئلهکین آموز  عالی ایران است. هدف دوم، شناخت مهم
لی ایران است. سددومین هدددف، شددناخت نحددوۀ سددازگاری و پیشروی نظام کین آموز  عا

های آشوبناک و پیچیده است. هدف خی  نظام کین آموز  عالی ایران با تحوخت محیط
چهارم، کوشش برای فهم وض  مطلوش افق آینده و ارائۀ راهبردهایی برای مواجهه با مسددائل 

نفعددان کمددک بدده ذی  های نظام کین آموز  عالی ایددران اسددت. پنجمددین هدددف،و چالش
کددردن اجتماعی برای کش  و خلق آیندۀ مطلوش آمددوز  عددالی و هدددف ششددم نیددز فراهم

گیدددری از آن در ادراکدددی از آینددددۀ آمدددوز  عدددالی و آمدددوز  عدددالی آیندددده بدددرای بهره 
 های خرد، میانی و کین آموز  عالی است». گذاریسیاست

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تددوان بدده مطالعددۀ عددالی، می  پژوهی آموز  همچنین در زمینۀ مطالعات تاصصی آینده
اندیشی دربارۀ کیفیت آموز  عالی ایران»، اشدداره کددرد. ( با عنوان »آینده1387فراستاواه )

عمومی، اقتصادی، فرهنگی، اجتمدداعی و مشی  های سیاسی، خطدر این پژوهش، از محیط
اسددت. عنوان شرایط محیطی نام برده شددده  محیط جهانی و فناوری اطیعات و ارتباطات به

ها، اقتصاد آموز  عددالی، اندددازه و تنددوع مند برخواسته از دادههمچنین، در این الگوی نظام
آموز  عددالی، سدداختار سددازمانی، فرهنددگ دانشددگاهی، کارکردهددای تعدداملی و حافظدده و 

ای معرفی شدند. این پژوهشگر اذعان داشته که های زمینهعنوان ویژگیخاطرات تاریای به
ای راهبددردی بددرای بقددا و عالی و نظام علمی بدده مسددئله  ، کیفیت آموز  در »جامعۀ دانش»

ها بدل شده است و بدددون آن امکددان ادارۀ خددوش کشددور توسعه و حاکمیت سرزمینی ملت
( در مطالعددۀ خددود بددا هدددف ارائددۀ 1392شددود؛ در همددین زمیندده، فراسددتاواه )فددراهم نمی

، ضمن ارائۀ الگددویی اندیشی در دانشگاهریزی مبتنی بر آیندهچارچوبی مفهومی برای برنامه
عیوۀ دوازده اصددل راهنمددا بددرای مفهومی که شامل سه رکددن و هشددت حلقددۀ فرایندددی، بدده

دهنده بدده آیندددۀ دانشددگاه ایرانددی را ها و عوامل شکلها بود، پیشراناندیشی در دانشگاهآینده
چیددده در جهددان امددروزی، شناسی نمود. او بیان داشت که با توجه به شددرایط بسددیار پیسنخ

اندیشددی و عددالی ایددران بایددد بدده سددمت الگددوی آیندههای آمددوز  ها و مسسسددهدانشددگاه
 نگاری راهبردی گام بردارند.  آینده

( با عنوان »بررسی حال و آیندۀ 1398سرخابی )دوزی  توان به مطالعۀ یمنیهمچنین می
هایی برای نظامی دانشددگاهی چالش  آموز  عالی در ایران» و پاسخ به سساختی از قبیل،چه

ریزی، سددازماندهی، کنتددرل و صورت، چگونه مدیریت دانشگاه برنامددهوجود دارد؟ و دراین
ها، بددرای آیندددۀ آمددوز  عددالی چگوندده بایددد شود؟ بددا توجدده بدده ایددن پرسددشارزشیابی می

ایران   هایپژوهی دانشگاه( با عنوان »تجارش آینده1398مقدم )اندیشید؟؛ پژوهش حسینی
پژوهی و جهان»  و بررسی روندهای جهانی آموز  عددالی، و سددپد، بررسددی اسددناد آینددده

های برتر ایران و درنهایت، ارائۀ پژوهی دانشگاههای برتر جهان و بررسی اسناد آیندهدانشگاه
سددرخابی و   دوزینگری در آن؛مطالعددۀ یمنددیپیشنهادهایی برای نظام آموز  عالی و آینددده

های رود؟» و ارائددۀ پاسددخ از دیدددگاه( با عنوان »آموز  عالی به کجا می1397)  سعادتمند
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( بددا عنددوان 1399مقدم )اجیل و حسددینیماتلدد  بدده ایددن سددسال؛ و پددژوهش صددنی 
مندددی از شدن آموز  عالی و آیندۀ همگرایی کشورهای اسددیمی» کدده بددا بهره المللی»بین
هددای علمددی در تمدددن ای تدداریای همکاریرونددده، به بررسددی کین1نگری تاریایکین

هددای علمددی کشددورهای اسیمی، تحلیل روند به منظور بررسی وضددعیت کنددونی همکاری
روی تمدن اسددیمی های بدیل پیشاسیمی و سناریونگاری به منظور ارائۀ تصویری از آینده

 المللی پرداختند، اشاره کرد. های علمی بیندر سایۀ همکاری
شده در این قسددمت و بررسددی ادبیددات ی کلی دربارۀ سه سناریوی ارائهگیردر یک نتیجه

تاکنون تمام مطالعات راهبردی ورز  دانشددگاهی، براسدداس توان اذعان کرد  این تحقیق می
اند که دیگر در شرایط پیچیدۀ کنونی، ریزی شدهنگر طرح های خطی، سنتی و گذشتهتحلیل

ریزی راهبددردی، دیگددر هددای سددنتی برنامددهرسددد کدده الگومیکارایی خزم را ندارند. به نظددر  
های محیطددی و نوسددانات فددراوان تواننددد تغییرپددذیری سددطد بدداخ، پیچیدددگیخوبی نمیبه

هددای محیطی را تحت پوشش قرار دهند. شاید دلیددل اصددلی ایددن مشددکل باشددد کدده تحلیل
هددای اطیعددات و داده  نگر دارنددد و بددر مبنددایراهبردی متداول معموًخ نگاه خطی و گذشته

بینی کنند؛ برای بهبددود ایددن خدد  های آتی را پیشطور خطی سعی دارند تا توسعهگذشته، به
قطعیت، ای براساس رویکردهای جدید راهبردی در شددرایط عدددمدانش، پرداختن به مطالعه

و بلندمدت مدت  های میاننگاری راهبردی که با نگاه به آینده درپی تدوین برنامهمانند آینده
رسد. بنابراین در مقالددۀ حاضددر، از برای توسعۀ ورز  دانشگاهی باشد، ضروری به نظر می

ای های متعدد و چندگانددهریزی سناریو که تحلیلنگاری به نام برنامههای آیندهیکی از رو  
 کند، استفاده شده است. از روندهای احتمالی آینده ارائه می

 
 . روش تحقیق3

هددا و اکتشافی حاضر، براساس هدف، کاربردی و از نظر رو ا گددردآوری داده  مقالۀ تحلیلی
کوشد با استفاده از یکددی ای حاضر میرشتهسو دارد. مقالۀ بینپیمایشی بوده و ماهیت آینده

ریزی برپایۀ سددناریو براسدداس رو  منطددق شددهودی، نگاری، به نام برنامههای آیندهاز رو  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ای ورز  دانشگاهی ایران و سپد براساس طراحددی یددک راهددرویا ابتدا به تدوین سناریو بر
ترین سناریو، راهبردی مناسب برای توسعۀ ورز  دانشگاهی ایران، ارائه استراتژیک و مثبت

ها و قطعیتها با استفاده از تحلیل روندها و عدمکند. رویکرد تحلیلی و پرداز  نهایی یافته
، 3شددونگر و والدد معرفددی کردنددد )  2زیگ و رولندبرگرکه لیپت  1الگوی سناریونگاری تلفیقی

 ای، تشرید گردید. مرحله( این فرایند شش1(، انجام گرفت. در جدول شمارۀ )2013

یو1جدول    . رویکرد تلفیقی لیپزیگ و رولندبرگر به فرایند توسعۀ سنار

 شرح اصلی هدف ابزار مرحله

یف  محدوۀ تعر
 پروژه

 لیسدددددددددددتچک
 سازیآماده

 درکددددی ایجدددداد
 دربدددارۀ  مشدددترک

 پرونه 

 نفعانذی  یا  تحقیق  در  کنندگانمشارکت  مورد  در  ابتدا
 شددمارۀ   )جدددول  شد  گیری تصمیم  خارجی،  و  داخلی

 زمددانی  افددق  انتااش  به  تصمیم  تحقیق  تیم  سپد  .(2
 گرفت. 1414 سال برای

 شناختیتحلیل
 360  بازخورد  فرایند
 نفعانذی درجۀ

 هایدیدگاه  بررسی
 و  داخلی  نفعانذی

 خارجی

 سیاسددی،) تثثیرگددذار اصددلی عوامددل نفعددانذی ابتدددا
 و محیطیزیسددت تکنولونیکی،  اجتماعی،  اقتصادی،

 سپد  کردند.  معرفی  را   دانشگاهی  ورز    بر  (4قانونی
 عامددل  هر  به  نفعانذی  درجه،  360  بازخورد  براساس

 درجددۀ بددرای اینمره و تثثیرگذاری برای  اینمره  اصلی
 تددا کددم منزلددۀبه 1  عدد)  دادند  اختصان  قطعیتعدم

 و داخلددی نفعددانذی نظددر (.زیدداد منزلددۀبه 10 عدددد
 گردید. مقایسه مرحله این در خارجی

 و  روندها  تحلیل
 هاقطعیتعدم

 تدددددثثیر/ نمدددددودار
 5قطعیتعدم

 و روندددها بررسددی
 دو شناسدددددددایی

 قطعیتعدددددددددم
 کلیدی

 حیدد   از  کدده  امتیازهددایی  براسدداس  عوامددل  از  هریک
 در قطعیتعدددم درجددۀ و تثثیرگددذاری هایپتانسددیل

 یا  بودند،  گرفته  نفعانذی  درجۀ  360  بازخورد  مرحلۀ
 یددا روندددها قسمت در یا اهمیتکم عوامل قسمت  در
 نمددودار  روی  در  بحرانددی  هایقطعیتعدم  قسمت  در

 گرفتند. قرار

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 شرح اصلی هدف ابزار مرحله

یوها ایجاد  1سناریو ماترید سنار
 چهددددار تدددددوین
 دو  بدده  دو  سناریوی
 ناسازگار

 و  مثبددت  هایتوسددعه  درنظرگددرفتن  با  سناریوها  توسعۀ
 شدددهشناسایی کلیدددی قطعیتعدم  دو  مبنای  بر  منفی

 و  تفصددیلی  تعریدد   و  گرفددت  صددورت  قبل  مرحلۀ  در
 ایددران  دانشگاهی  ورز    ممکن  سناریوی  چهار  کامل
 پذیرفت. انجام

یف  2استراتژی راهروی استراتژی تعر
 اسددتراتژی تدددوین

 نهایی

 دهندۀشددکل  هایقطعیتعدددم  و  هارونددد  به  استناد  با
 ورز   اصدددلی اسدددتراتژی سدددناریو، ترینمثبدددت

 گردید. تعری  ایران، دانشگاهی

 3سناریو  کنترل  اتا  کنترل و پایش
 و تغییرهددا پددایش

 هایتوسدددددددددعه
 استراتژی

 پددد  مدددتی  ها،استراتژی  کنترل   و  پایش  که  آنجایی  از
 ایددن در گیددرد،می صددورت آینددده  در  و  هاآن  اجرای  از

 شود.نمی پرداخته مرحله این به مقاله

 2013شونگر و وال ، منب   

 
ای،  منظور شناسایی و استاراج عوامل کلیدی مسثر بر آینددده، از رو  مطالعددۀ کتابااندده به 

معیددار انتادداش    مصاحبه با خبرگان استفاده شددد بررسی ادبیات نظری تحقیق، پرسشنامۀ باز و  
در    بودن، اسددت. خبرگان، تسلط نظری و تجربی، توانددایی مشددارکت در پددژوهش و دردسددترس 

، مدیران و کارشناسان ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت علددوم،  مرحلۀ اول )تعری  محدودۀ پرونه( 
نفعددان  عنوان ذی هی بدده های اسددتانی ورز  دانشددگا های دانشگاهی و هیئت فدراسیون ورز  

گذاران ورز  دانشددگاهی در کشددور( و همچنددین مدددیران و  داخلددی )متولیددان و سیاسددت 
ها، استادان تربیددت  های ورزشی استان ها، هیئت کارشناسان ادارات کل ورز  و جوانان استان 

عنوان  نفعددانا خددارجی )بدده عنوان ذی ها، و خبرگددان مدددیریت ورزشددی بدده بدددنی در دانشددگاه 
کنندگان یا کاربران ورز  دانشگاهی( و جامعۀ آماری این مقاله در نظر گرفتدده شدددند.  اده استف 
نفددر(    16نفر( و خددارجی )   16نفعان داخلی ) عنوان ذی گیری هدفمند به نفر براساس نمونه   32

کنندگان )حجم نموندده(، معیارهددای  ها و مشاصات دموگرافیک شرکت انتااش شدند. ویژگی 
 ( نشان داده شده است. 2ها در جدول شمارۀ ) اح  اصلی مصاحبه ورود به تحقیق، مب 
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 کنندگان، مباحث و معیارهای ورود به مطالعه های مشارکت ویژگی . 2جدول  

 تعداد تحصیلی رشته تعداد فعالیت حوزه
22ورزشی مدیریت  11اجرایی

7بدنی تربیت هایگرایش سایر17 دانشگاهی
3غیره و پژوهیآینده4 )آموز ( دانشگاه

 تعداد سن تعداد تحصییت
7 40تا 30 5 ارشد کارشناسی

13 50 تا 1741تاصصی دکتری 
 12 50 باخی  10 دکتری  دانشجوی
  مطالعه: به ورود معیارهای

 دانشگاهی ورز   با آشنا افراد (1
 پژوهیآینده ادبیات با آشنا افراد (2
ورزشی توسعۀ ادبیات با آشنا افراد (3
شده ذکر هایزمینه در علمی مقالۀ و کتاش دارای افراد (4

دانشگاهی ورز   در اجرایی و کاری تجربۀ دارای افراد
کنندگانمشارکت زندگی محل شغلی وضعیت
5کردستان و خوزستان7ورز   کل ادارات و فدراسیون

7شرقی آذربایجان و اصفهان 5 استاد
14تهران5 دانشیار

4مازندران و گیین7 استادیار
2رضوی خراسان و سمنان 8 آزاد  مرکزی سازمان و کل ادارات

 هامصاحبه در موجود مباحث
 هادانشگاه در ورز   انواع توسعۀ د
 دانشجویانتحرکیکم د ورز   در مشارکت د
آینده ساخت پیشران نیروهای د
هاقطعیتعدم و روند کین روند، د
 دانشگاهی ورز   و عالی آموز   آیندۀ د

 علوم  وزارت سازمانی عوامل
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های خاصی برای تثییددد نگاری تستهای کیفی آیندههای کّمی، تحقیقبرخیف تحقیق
(. قابلیت اعتبار پددژوهش کیفددی، متکددی بدده توانددایی و 1395آباد،  اعتبار ندارند )زارع میرک 

(. از آنجایی که این مقالدده دارای رویکددردی کیفددی 1395)میرزایی،  تی  پژوهشگر است  
( بددا عنددوان 1387فرد و مظفددری )توان طبق ممیزی پژوهش کیفی داناییاست، احتماًخ می

های ممیددزی های کیفی مدددیریتی  تددثملی بددر اسددتراتژی»ارتقای روایی و پایایی در پژوهش
، بتوان به دخیددل زیددر، سددناریوها و و اعتماد دارد پژوهش» که اشاره به قابلیت اعتبار، انتقال  

 راهرویا استراتژی این مقاله را دارای اعتبار دانست 
 ریزی شدند. آوری و برنامهها بادقت جم ( داده1
ها سوگیری نباشد. ( تی  کردیم که در مصاحبه2
( افراد خبره بادقت و با تحقیق بسیار انتااش شدند. 3
ها، مستقیم با نظر خبرگان انتااش گردید. بندی آنهای کلیدی و دستهقطعیتعدم( 4
گذاشتند که ایددن رو  از نظددر   های در حال ظهور یادداشت( همکاران تحقیق بر یافته5
( به رو  بررسی زوجین معروف است. 1395آباد،  ، به نقل از زارع میرک 1988) 1مریام
برای تحت پوشش قددرار دادن تمددامی عوامددل محیطددی ها  بودن پرسش( خبرگان جام 6

 مسثر را تثیید کردند. 
 
 ها. یافته4

نویسددی در پایددان مرحلددۀ دوم بدده شددرح ای سناریومرحلهنتایج حاصل از اجرای فرایند شش
درجددۀ  360( اسددت. خروجددیا ابددزار بددازخورد 3( و )2های )( و شددکل3جدددول شددمارۀ )

توانند بددر آیندددۀ ورز  طور بالقوه میعامل اصلی و مهمی است که به  30نفعان، شامل  ذی
 (.  3دول شمارۀ دانشگاهی ایران مسثر باشند )ج
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 عوامل اصلی تأثیرگذار بر ورزش دانشگاهی . 3جدول  

 عوامل ردیف

 دانشگاهی  جدید هاینسل  پیدایش 1

 عالیآموز    فرایندی  ساختار در  تحول   ایجاد 2

 یکپارچه  استعدادیابی  و  داوطلبی نظام توسعۀ 3

 ()  ورزشکاران بلندمدت توسعۀ 4

 هادانشگاه  بین موجود روابط تقویت 5

 دانشگاهی  ورز    گستر   برای  سیاسی  حمایت 6

 دنیا در  ورزشی هایبرنامه  تحول  سیر به توجه 7

 دانشگاهی جامعۀ  در فیزو فلسفۀ  اشاعۀ و ترویج 8

 ماتل   هایحیطه در  مجزا   هایسیاست کارگیریبه 9

 دانشجویان  اقتصادی  سبد در  ورز    قرارگرفتن 10

 دولت  مالی  هایحمایت از  برداریبهره   و جذش 11

 دانشگاهی ورز   عرصۀ  کنشگر تربیت 12

 هادانشگاه در  ورز    جنبش توسعۀ 13

 اخیقی  معیارهای و  آموز    طریق از توسعه برنامۀ 14

 جغرافیایی ابعاد با  دانشگاهی  ورز    ساختاری توسعۀ 15

 عوامل ردیف

               ورز    استادان ایحرفه  ایخودتوسعه  فرایند 16

 جدید  راهبرد  عنوانبه  معکوس کیس  با  ورز    آموز   17

 مجازی  سازیشبیه  و مصنوعی  و ه 18

 جدید  هایفناوری  از  ناشی  فعالیتعدم 19

 دانشگاهی  ورز   در  سبز  مدیریت توسعۀ 20

 محیطیزیست  روندهای  کین رصد 21

 هادانشگاه  در  طبیعی  ورزشی  هایکانون  ایجاد 22

 هادانشگاه در پایدار بدنی  فعالیت توسعۀ 23

 هاترم   همۀ در بدنی تربیت درس   کردنالزامی 24

 المللیبین  ورزشی  ساختارهای به  پیوستن 25

 سوم( و  دوم )اصل  ورز   به  اساسی قانون توجه 26

 دانشگاهی  ورزش عالی  شورای  تشکیل 27

 فیزو گانۀهشت مسیرهای  سمت به حرکت 28

 اماکن توسعۀ به علوم  وزارت   کردنمسظ  29

 تبعیض  هرگونه  بدون  دموکراسی  اجرای 30

 
عامددل در  30نفعان داخلی و خارجی دربارۀ این ( مقایسۀ نظرات ذی2در شکل شمارۀ )

وسددیلۀ نمددودار عنکبددوتی زمینۀ پتانسیل تثثیرگذاری بر عملکرد ورز  دانشددگاهی ایددران، به
»توجدده بدده شد که عامل  ( مشاص2نمایان است. با توجه به نتایج حاصل از شکل شمارۀ )

نفعددان خددارجی و عامددل (» از نظددر ذی7های ورزشددی در دنیددا )سیر تحول اهداف و برنامه
داخلی، مسثرترین   نفعان(» از نظر ذی11های مالی دولت )برداری از حمایت»جذش و بهره 

صورت توانیم نقاط کور را بهاند. در نمودار عنکبوتی، میدانشگاهیعوامل بر توسعۀ ورز   
خددارجی نفعانناسایی کنیم؛ نقاط کور آن دسته از عوامل تثثیرگذارند که از دید ذیبصری ش

 نفعددانذیکه این عوامل از نظر  تثثیر بیشتری بر عملکرد ورز  دانشگاهی دارند، درصورتی
داخلی، از اهمیت کمتری برخوردارند. بر روی نمودار عنکبوتی، هرجا که بددرای هددر عامددل 

عنوان محدددودۀ نقدداط دار اسددت، بددهخارجی و داخلی زیاد و معنی  ننفعاذیفاصله بین نظر  
( 2طور کدده در شددکل شددمارۀ )کور با رنگ متمددایز از زمیندده مشدداص شددده اسددت. همددان

( 25( و )23(، )9(، )8(، )7های )هددای شددمارهمشاص است، پنج نقطددۀ کددور بددا عامل
 مشاص شده است. 
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 های خارجی در برابر داخلیتأثیرگذاری بر ورزش دانشگاهی ایران: دیدگاه . نمودار عنکبوتی پتانسیل 2شکل  

 

»توجدده بدده سددیر تحددول گردد کدده عامددل  مشاص می(  3با توجه به نتایج شکل شمارۀ )
نفعددان خددارجی و عامددل »حرکددت بدده از نظر ذی»  (7های ورزشی در دنیا )اهداف و برنامه

نفعددان داخلددی دارای بیشددترین درجددۀ ذی(» از نظددر  28گانۀ فیددزو )سمت مسیرهای هشت
 .  اندقطعیت در ورز  دانشگاهیعدم

 

 های خارجی در برابر داخلی قطعیت ورزش دانشگاهی ایران: دیدگاه . نمودار عنکبوتی درجۀ عدم 3شکل  
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  قطعیت، نقاط( نشان داد که از لحا  درجۀ عدم3نمودار عنکبوتی موجود در شکل شمارۀ )
یسه با بعد تثثیرگذاری وجود دارد که تا کنون به هر دلیلی نادیده گرفته کور بیشتری در مقا

(»،  24ها )بدنی در تمام ترم  کردن درس تربیت»الزامی  اند؛ نقطۀ کور دیگری با نامشده
 نمایان گردید.

 قطعیت ورزش دانشگاهی ایران . نمودار تأثیر/ عدم 4شکل  

 
( و در غالددب 4ای سناریونویسی، مطابق شددکل شددمارۀ )مرحلهدر گام سوم فرایند شش

شددده بددر توسددعۀ ورز  قطعیت، میددزان تددثثیر هریددک از عوامددل شناسایینمودار تثثیر/ عدم
 قطعیت مرتبط با هر عامل، مشاص شد.  دانشگاهی ایران و همچنین درجۀ عدم

نفعان در متوسط امتیازهایی که از سوی ذیجایگاه هریک از عوامل در نمودار بر اساس  
هایی کدده در ها تعلق گرفته است، مشاص شدند. عوامددل براسدداس شددمارهمرحلۀ دوم به آن
ها اختصان داده شد و رنگ اختصاصی که بدده هددر نددوع )سیاسددی، ( به آن1جدول شمارۀ )

ه نمددایش محیطی و قانونی( اختصان داده شد، باقتصادی، اجتماعی، تکنولونیک، زیست
 درآمدند. 
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دهددد کدده تددثثیر کمددی بددر اهمیتی را نشان می(، عوامل کم4باش پایینی شکل شمارۀ )
ریزی راهبردی مبتنی بددر سددناریو، حددذف عملکرد ورز  دانشگاهی دارند و در فرایند برنامه

معکددوس ورز  براسدداس کددیس  آمددوز   ها اسددتناد ناواهددد شددد. »شده و در ادامه به آن
نفعددان بددود. قسددمت ترین عامل موجود از نظر ذیاهمیت(»، کم17جدید )  راهبرد   عنوانبه

دهددد کدده تددثثیر زیددادی بددر توسددعۀ ورز  باخ و سمت چپ نمددودار، عددواملی را نشددان می
نفعددان، نددامیم. تثثیرگددذارترین رونددد انتاددابی ذیها را رونددد میآن  دانشگاهی ایران داشته و

بددود. قسددمت بدداخ و   (»16ای استادان ورز  )ای حرفهوسعه»فرایند یادگیری مداوم و خودت
شددود. تددرین عوامددل بددرای توسددعۀ سددناریوها را شددامل میسددمت راسددت نمددودار، مهم

های بحرانی، نقشی مهم در شناسایی دو بعد اصددلی کدده پایدده و اسدداس توسددعۀ قطعیتعدم
بندی صحید یب و تقسیمکند. عمومًا این دو بعد اصلی از طریق ترک سناریو هستند، ایفا می

های بحرانی، شش مددورد قطعیتشوند. در این طرح، عدمو دقیق همین عوامل شناسایی می
(»، »تددرویج و اشدداعۀ 7های ورزشی در دنیددا )توجه به سیر تحول اهداف و برنامهو شامل »

های دانشگاهی در جامعددۀ دانشددگاهی کشددور المللی ورز  فلسفه و اهداف فدراسیون بین
های ورز  آموزشددی، های مجددزا در دانشددگاه بددرای مشددارکتکارگیری سیاسددت، »به(»8)

(»، »ارتقددای 23ها )بدددنی پایدددار در دانشددگاه(»، »توسعۀ فعالیددت  9همگانی و قهرمانی )
(» و 24المللی و آسیایی ورز  دانشگاهی )نقش ورز  دانشجویی ایران در فدراسیون بین

هددای تحصددیلی های درسددی تربیددت بدددنی در تمددام ترم همچنین »تدوین قانون الزام واحددد
هددا و های بحرانی براساس عناوین یا عناصر مشترک میان آنقطعیت(» هستند. این عدم25)

 شوند. های سطد باخ به دو گروه تقسیم میبندیهمچنین معانی و کاربردهایشان در تقسیم
اول قرار گرفتنددد. همددۀ ایددن ( در بعد  9( و )8(، )7های )قطعیت بحرانی شمارهسه عدم

های فیددزو و هددا از برنامددهیافتگی ورز  در کشورهای پیشددرفته و پیددروی آنعوامل به توسعه
ها اشاره دارند. ترکیب این سدده عامددل بددا یکدددیگر المللی و اجرای آنهای معتبر بینسازمان

قطعیت ه عدددماولین بعد سناریو با نام »پیوستن به جنبش جهانی ورز » را شکل دادند. سدد 
(در بعددد دوم قددرار گرفتنددد. ایددن عوامددل بدده 25( و )24(، )23های )بحرانی دیگر با شماره

های جدا بددرای بحدد  ورز  ها و همچنین ارائۀ سیاستافزایش ساعات ورز  در دانشگاه
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صورت مداوم اشاره دارند. از این جهت، این سه عامل های فو  برنامه بهآموزشی و فعالیت
مندی فعالیت جسددمانی پایدددار» را شددکل دادنددد. ر دومین بعد سناریو با نام »نظامبا یکدیگ

قطعیت کلیدددی ذکرشددده، پایدده و اسدداس توسددعۀ سددناریوهای ورز  شناسایی این دو عدم
 دانشگاهی ایران در گام بعد است. 

ای سناریونویسی در پایددان مرحلددۀ چهددارم بدده مرحلهنتایج حاصل از اجرای فرایند شش
( است. ماترید سناریو، هستۀ اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بددر دو 5شکل شمارۀ )شرح  

مندددی فعالیددت قطعیت کلیدددی »پیوسددتن بدده جنددبش جهددانی ورز » و »نظامعامل عدددم
قطعیت در مرحلۀ قبل شناسددایی جسمانی پایدار» است که با استفاده از ماترید تثثیر/ عدم

 شدند. 
 

یس 5شکل   یو: ورزش دانشگاهی ایران . ماتر  سنار

 
های کلیدددی قطعیتدر این مرحله، برای ایجاد سناریوها، وضعیت آتی هر یک از عدددم

ترین حالت بر روی محورهای افقددی و عمددودی مدداترید بدده تصددویر ترین و مثبتدر منفی
 اند. سپد سناریوها در چهار ناحیۀ ماترید سناریو جای گرفتند، کدده در نتیجددهکشیده شده



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 182 

 3شماره    ، 14  دوره 
 1401تابستان  

 55پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(. سددناریوها را بایددد 4صورت خودکار چهار سناریوی مجزا به وجود آمدند )شکل شمارۀ  به
سددال( را پوشددش دهنددد.   15شده در گددام اول )ای توسعه داد که افق زمانی مشاصبه گونه

هددای »دماونددد»، »روز از نددو»، »تفدداخر» و برای سناریوهای ورز  دانشددگاهی ایددران، نام
سرعت بتواند داستان پشت هددر سددناریو را حدددس فرد خواننده به  »فیزیک» بر این اساس که

بزند، انتااش شدند. نتایج حاصل از اجرای دستورالعمل راهددروی اسددتراتژی بددرای ورز  
شود، به ای سناریونویسی را شامل میمرحلهدانشگاهی ایران که مرحلۀ پنجم از فرایند شش

ترین ه در تی  است تا در مسیر مثبت( است.این دستورالعمل هموار6شرح شکل شمارۀ )
 . سناریو قرار بگیرد 

 . راهروی استراتژی برای ورزش دانشگاهی ایران 6شکل  
 

های بحرانی کدده در مسددیر قطعیتبا درنظرگرفتن راهروی استراتژی و تثثیر روندها و عدم
های »ارائددۀ سیاسددتترین سناریو قرار داشتند، خروجی مرحلۀ پددنجم، تعیددین راهبددرد  مثبت

های ماتلدد  ورز  دانشددگاهی )آموزشددی، فددو  برنامدده یددا همگددانی و مجددزا در قسددمت
راهبددرد اصددلی ورز   هددای جسددمانی پایدددار»،مندددی فعالیتقهرمددانی( بددر مبنددای نظام

 دانشگاهی ایران بود. 
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 گیری . بحث و نتیجه5
انددد. همچنددین، ای در علددوم امددروزی پیدددا کردهگرایی، جایگدداه ویددژه تاصص و تاصددص

های ماتلدد  رویکردهای کامًی تاصصی در پژوهش، نشانگر روند رو به توسعه در حیطه
گرایی، به امری ضروری تبدیل شده اسددت، شود. هرچند امروزه تاصصعلم محسوش می

ائل نیددز از اهمیددت بسددیاری برخددوردار اسددت. اما داشتن یک دید وسی  و چندسویه به مسدد 
رشددتگی، قطعیت امروزی، حرکت بدده سددمت میانتوان اذعان کرد که در دنیای پر از عدممی

رو، در مقالددۀ تری مسددائل حددل خواهنددد شددد. ازایددنگریزناپذیر است، زیرا با رو  مناسب
تا بددرای آیندددۀ ورز  پژوهی، تی  کردیم  گرفتن علم آیندهخدمتای حاضر، با بهرشتهبین

دانشگاهی ایران، سناریویی بنویسیم که براساس آن یک راهروی استراتژی تشکیل دهیم کدده 
زودی اسددتفاده از ترین سناریو باشد. احتماًخ بددهحاصل آن ارائۀ راهبرد اصلی براساس مثبت

هددای پژوهی در پژوهشای و ماصوصددًا رویکردهددای ماتلدد  آیندددهرشددتهمطالعات میان
توسددعه و تددوان گفددت  ورزشددی، افددزایش خواهددد یافددت. میخصون مدددیریت  زشی، بهور

ای، بدده ضددرورتی راهبددردی در مدددیریت ورزشددی کدده خددود رشتههای میانگستر  فعالیت
 ای دارد، بدل خواهد شد. رشتهماهیتی بین

آید، تربیددت بدددنی وضوح به چشم میهای پررنگی که در همۀ سناریوها بهیکی از نشانه
های جسمانی است. بحدد  تربیددت بدددنی و فعالیددت جسددمانی مندی فعالیتایدار و نظامپ

صورت رسمی اولین بار از سوی کنوانسیون متعهدین تغییرات آش و هوای سددازمان پایدار به
گوندده آن را تعریدد  کددرد  ( معروف است، مطرح شد و این2015)  1ملل که به پیمان پارید

هایی هستند که با تکرار، شدت و مدت کافی برای ارتقددای الیتبدنی پایدار فعهای  فعالیت
ونقددل و های اضافی انددرنی بددرای غددذا، حملگیرند به شرطی که هزینهسیمت صورت می

تواننددد بددا تجهیددزات و تسددهییت تمددرین صددرف نشددود. متولیددان ورز  دانشددگاهی می
ایش درصد سیمتی جامعددۀ کردن فعالیت جسمانی پایدار، ضمن افزمندکردن و نهادینهنظام

هددا در زیست، که این روزها دغدغۀ اصلی بیشددتر دولت  به محیط  دانشگاهی، کمکی عمده

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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قطعیتی کلیدددی در ایددن مقالدده معرفددی سراسر جهان است، کنند. در تبیین این مورد که عدم
شددده اسددت و یکددی از بعدددهای اصددلی سدداخت سناریوهاسددت و از ترکیددب دو عامددل 

تددوان اذعددان کددرد بدده شددرطی کدده از تمددام انونی پدیددد آمددده اسددت، میمحیطی و قدد زیست
درستی استفاده شددود، در آینددده بدنی پایدار بههای این فرصت، یعنی توجه به تربیت ظرفیت

ها تبدیل شددود. حددال کدده بددا ایددن تواند به یکی از نقاط قوت آموز  عالی در تمام زمینهمی
هادیندده خواهددد شددد کدده سددبب توجدده ویددژه بدده توسعه، هم ورز  سبز در آمددوز  عددالی ن

شود و هم با ترویج فعالیت زیستی در بین جامعۀ دانشگاهی ایران می  های محیطسایرحیطه
ساز، باخ خواهددد آمددد، حددداقل شدن آن، سطد سیمتی این قشر آیندهبدنی پایدار و نهادینه

ی در امان اسددت. در راسددتای های غیرواگیردار تا حدوداین جامعه در آینده از خطر بیماری
بدددنی بددرای شددود واحددد عملددی تربیددت  کردن این قسددمت از نتددایج، پیشددنهاد میعملیاتی

صورت اجباری در نظددر گرفتدده های ماتل  هر ترم یا در سال یک مرتبه بهدانشجویان رشته
( 2015بدنی پایدار، مبتنی بر آنچه در پیمددان پددارید )  شود. همچنین، واحد تئوری تربیت

 ها تدرید شود. ها، در دانشگاهعنوان یکی از دروس اصلی همۀ رشتهآمده است، به
های ورز  در دنیا، یکددی  های این مقاله، توجه به سیر تحول اهداف و برنامه براساس یافته 

عنوان پیوستن به جنبش جهددانی ورز   های پررنگ در ظهور سناریوهاست که به دیگر از نشانه 
یت کلیدی در این مقاله از آن یاد شددده اسددت. پیوسددتن بدده سدداختارهای  قطع در نقش یک عدم 

المللددی و آسددیایی  المللی و ارتقای نقش ورز  دانشجویی ایران در فدراسیون بین ورزشی بین 
ای مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی )اصددل دوم و سددوم  تواند وسیله ورز  دانشگاهی می 

هددای  المللددی ورز  فلسددفه و اهددداف فدراسددیون بین قانون اساسی( باشددد. تددرویج و اشدداعۀ  
هددای دانشددگاهی  دانشگاهی در جامعۀ دانشگاهی کشور که از اهداف فدراسددیون ملددی ورز  

المللددی  هددای بین نگرانه صددورت گیددرد و از تمددام ظرفیت که با نگاه آینده ایران است، درصورتی 
تری  در مدددت زمددان کوتدداه هددای دانشددگاهی  خود استفاده کند، احتماًخ سددبب توسددعۀ ورز  

خواهد شد. از آنجایی که این بعد ساخت سناریوها، براسدداس عوامددل سیاسددی شددکل گرفتدده  
گذاری در آن،  توان اذعان کرد که توجه ویژه به ورز  دانشگاهی و سیاسددت است، بنابراین می 
د. پیشددنهاد  عالی قرار گیددر   گذاران کین آموز  گذاران و قانون های سیاست باید در رأس برنامه 
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یافته  های راهبردی کشورهای توسعه عملیاتی مرتبط با این قسمت از نتایج، الگوگرفتن از برنامه 
بوم هددر منطقدده،  ها بددر اسدداس فرهنددگ، زیسددت سازی این برنامه در ورز  دانشگاهی و بومی 

بدداره منظددور تقلیددد صددرف نیسددت، بلکدده  امکانددات و تجهیددزات داخلددی اسددت. البتدده در این 
(  1398روندها )طاهری دمنه،  کردن آنان و توجه ویژه به کین ها و بومی رفتن این برنامه درنظرگ 

 ( ساخت آینده است. 1400شوری و همکاران،  کوه سازهای )شهولی  و شگفتی 
یافتۀ اصلی این مقاله که خروجددی راهددروی اسددتراتژیک اسددت، معرفددی راهبددرد »ارائددۀ 

ورز  دانشددگاهی )آموزشددی، فددو  برنامدده یددا های ماتلدد   های مجزا در قسمتسیاست
های جسمانی پایدار» اسددت کدده براسدداس مندی فعالیتهمگانی و قهرمانی( بر مبنای نظام

ترین بینانددهای سناریونویسی و سددازوکار خددان آن، بایددد برمبنددای خو  مرحلهفرایند شش
دن ایددن راهبددرد، کرسناریو یعنی سناریوی اول )دماوند( طراحی شود. در راسددتای عملیدداتی

هددای دانشددگاهی، بددا تغییراتددی در سدداختار خددود شود که فدراسیون ملی ورز  پیشنهاد می
برنامه و ورز  نابه ایجدداد  آموزشی، ورز  فو   ای با عناوین ورز  های جداگانهمعاونت

های استانی خود را از حالت منفعل خارج کرده و براساس این ساختار جدیددد، کند و هیئت
صددورت های موجود در دو قسمت بانوان و آقایددان بههای استان با توجه به محدودیتهیئت

مستقل فعالیت کنند. همچنین، بددا تصددویب قددانونی، ادارات تربیددت بدددنی وزارت علددوم و 
ها و دیگر متولیان، زیر نظر این فدراسیون کدده نمایندددۀ فیددزو در ایددران دانشگاه آزاد در استان

سازی را در دستور کار خددود قددرار باشی، بح  شبکها همکاری بیناست، فعالیت کنند و ب
صددورت واقعددی، سددبب هددا بههای مجزا و تفکیک ایددن فعالیتدهند. احتماًخ ارائۀ سیاست
 شود. توسعۀ ورز  دانشگاهی می

در تبیین سناریوی اول )دماوند( که راهبرد اصلی ایددن مقالدده براسدداس آن شددکل گرفتدده 
طددور تصددور کددرد  »موضددوع که هدف این مقالدده بددود، این  1414سال  توان برای  است، می

های توسددعۀ پایدددار ارتقای سیمت و فعالیت جسمانی دانشجویان، به ضددرورتی در برنامدده
های ورزشی در دنیددا، بدده سددمت سیر تحول اهداف و برنامه  شده استآموز  عالی تبدیل  

یددت بدددنی پایدددار در بددین کنشددگران ورزشددی بحدد  تربتربیت کنشددگران ورزشددی اسددت؛  
ها نهادینه کرده و برای بدداخرفتن کیفیددت  های مالی دولت، در دانشگاه دانشجویان را با حمایت 
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اند.  های علوم ورزشی به سازمانی یاددهنده بدددل شددده ها، دانشکده آموز  ورز  در دانشگاه 
ها، بدده  دانشگاه   براساس اصل یاددهی و یادگیری استادان ورز  و اعیای ادارات تربیت بدنی 

های ماتلدد  ورز  آموزشددی،  ها بددرای قسددمت اند. امددروزه دانشددگاه یادگیری مداوم محکوم 
برند و درصددد مشددارکت و  های مجزایی بهره می ورز  همگانی و ورز  قهرمانی، از سیاست 

های تحصصددی، در وضددعیت مناسددبی قددرار دارد و سددبب  فعالیت جسمانی پایدددار بددا برنامدده 
هددای سیاسددی،  های جسمانی پایدار شده است. از سوی دیگددر، بددا حمایت لیت مندی فعا نظام 

های دانشددگاهی )فیددزو( در  های جهانی ورز  و باخخص فدراسیون ورز  پیوستن به جنبش 
 دستور کار اجرایی متولیان ورز  دانشگاهی قرار گرفته است». 

و با ایجدداد حددد   رو، ورز  دانشگاهی باید حد نگر  پویایی در فرد ایجاد کندازاین
خواهی در بین دانشجویان، به داشتن زندددگی پرتحددرک کدده از اهددداف عالیددۀ ورز  ورز  

تر باشددد، دانشگاهی است، بپردازد. هرچقدر میزان این حددد در بددین دانشددجویان گسددترده
شود. برای نمونه، از منظر سیمتی، تقویت کارکردها و پیامدهای مثبت بیشتری را شامل می

نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ از منظر اجتماعی سددبب پیشددگیری از سیمتی و  
های اجتمدداعی و کدداهش بزهکدداری در دانشددگاه و جامعدده خواهددد شددد؛ و از منظددر هزینه

تری حیددور داشددته های فرهیاتددۀ سددالمسیاسی، وقتی در سیاست داخلی کشددوری انسددان
تری مواجه خواهند شد. ورز  دانشگاهی ها با موان  کمگذاریها و سیاستباشند، گفتمان

شددود و مااطددب و متولیددان خددواهی در دانشددجویان میسبب افزایش حددد درونددی ورز  
ورز  دانشگاهی ایران، کل جمعیت دانشجوی کشور را بددرای مشددارکت اجتمدداعی شددامل 

شددوند و هددیچ ویژگددی خاصددی بددرای متمددایزکردن ورزشددکاران دانشددجو وجددود ندددارد. می
بایسددت از ن ورز  دانشددگاهی در راسددتای تقویددت ورز  دانشددگاهی میگذارا سیاسددت

منددد شددوند کدده در های بالقوه به نحوی در توسعه و گستر  ورز  دانشددگاهی بهره ظرفیت
ریزی و فراگیرشدددن ورز  آینده رشد چشمگیرتری نسبت به این مهم به دست آورند. برنامه

 مدداعی دانشددگاهی و همچنددین وحدددتدانشگاهی، نیازمند همسوسازی کلیۀ جریانات اجت
گذاری ها و نهادهای ماتل  مسثر در دانشگاه است تا با یددک سیاسددترویه بین همۀ باش

 شدن ورز  دانشگاهی نظارت کافی داشته باشند.  واحد و یکپارچه بر عملکرد همگانی
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 های این مقاله، چند پیشددنهاد بددرای مطالعددات آتددی، دادهدرنهایت، در زمینۀ محدودیت
ای که در قسمت مبانی نظری این شود. در زمینۀ نظریۀ سه بازیگری در مطالعات فرارشتهمی

رشددتگی اسددتفاده شددد، های مادر، میزبان و میهمان برای تبیددین بینمقاله بیان شد و از نقش
کاری تعمیم داده شود. محدودیت دهیم این مورد با احتیاط استفاده و با محافظهپیشنهاد می

دهیم، بددا بدداره پیشددنهاد مددیانددد. در اینتولیان بسیار زیاد ورز  دانشگاهی در ایراندیگر، م
تور بازیگران کلیدی ورز  دانشددگاهی ایددران، براسدداس پژوهی مکافزار آیندهاستفاده از نرم 

گیری اهدافشان، مورد تحلیل قرار گیرند. همچنین، محدودیت آخر این مقاله، اشاره به همدده
عالی را ماتددل یددا تعطیددل کددرد.   های حیوری و عملی آموز  دارد که کلیۀ فعالیت  1کرونا

گیری کرونا انجددام شود تحلیل بازیگران کلیدی ورز  دانشگاهی در زمینۀ همهپیشنهاد می
 شود. 
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ای در مسدئله تحدول رشدته(. کاربست رویکدرد میان1395شاه آبادی، محمدمهدی؛ و  پورعزت، علی اصغر )
مه فصلااگذاری عمومی.مشیعلوم انسانی  بازخوانی تاریخ نهیت ترجمه در تمدن اسیمی در زمینه خط

 . 1-37(، 3) 8، ای در علم  انسان رشتهمطالعات میان

لۀ دکتدری مددیریت )رسدا  نگاری استرارویک رمسعۀ ورز  رربیت  ایرانآیاده (.  1399شوری، جواد )کوه شهولی
 ورزشی(. دانشگاه آزاد اسیمی واحد مبارکه، اصفهان، ایران.

(. نظریدۀ برسداخت 1400شوری، جواد؛ عسکری، احمد رضا؛ نظری، رسول؛ و نقش، امیر رضدا)کوه شهولی
 ، آماده انتشار.پووه  در مدیریت ورزش  و رفتار حرکت اجتماعی.گرایی آینده ورز ا آموزشی  برساخت

(. سناریوهای توسدعۀ 1400شوری، جواد؛ عسکری، احمدرضا؛ نظری، رسول؛ و نقش، امیررضا)کوه شهولی
.184-209(، 21) 11، ورزشو  و رفتووار حرکتو پووووه  در مودیریت  آمدوزی ایدران.ورز  دانش

(. تددوین اسدتراتژی 1399شوری، جواد؛ عسکری، احمدرضا؛ نظری، رسول؛ و نقدش، امیررضدا )کوه شهولی
. 223-250(، 21) 8، در ورز  رربیتوو  پووووه هددای ورز  تربیتددی ایددران مبتنددی بددر سددناریو.

 

های سازها و پیشران(. شناسایی شگفتی1400شوری، جواد؛ عسکری، احمدرضا؛ و نظری، رسول )کوه شهولی
، آمددداده انتشدددار. پوووووه  در ورز  رربیتووو مدددسثر بدددر آینددددۀ ورز  تربیتدددی ایدددران. 

 

عالی و آینده همگرایی کشورهای شدن آموز المللی(. بین1399مقدم، محمد )حسینیو  صنی  اجیل، مریم؛  
 .146-166(، 1)2، مطالعات بایادین و کاربردی هاان اسال اسیمی. 

(. ارائده مددل پدارادایمی توسدعه ورز  1398آبادی، جواد؛ رسول، نظری؛ و جمشدید، همتدی )طاهرزاده نو 
. 85-108(، 61) 12، مطالعووووات موووودیریت ورزشوووو همگددددانی دانشددددگاه آزاد اسددددیمی
 

وکار شورکت شااسای  و رحلیل کالن روندهای آیاده و رأثیر آناا بر مود  کسو   (.1398دمنه، محسن )طاهری
 . طرح پژوهشی، دانشگاه اصفهان.فمالد مبارکه اصفاان

(. تددوین برنامده راهبدردی ورز  1398، فراهدانی؛ و لقمدان، کشداورز )عباسی باتیاری، رضدا؛ ابوالفیدل 
هوای کواربردی در مودیریت پووه . همگانی و قهرمانی دانشدگاه آزاد اسدیمی بدا مددل

 . 139-153(،  1)29،  ورزش 

هدای (. آیندده پدژوهش1397زاده، سید بهادر )عبدالملکی، حسین؛ فاطمه، حیدری؛ محبویه، الهیاری؛ و زکی
. 56-68(،  4) 7، مووودیریت و رمسوووعه ورز هدددای کشدددور.مددددیریت ورزشدددی در دانشدددگاه
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(. سناریوپردازی آیندده 1399صابری، علی؛ و زندآگاهی، عاطفه )فتحی، محمد رضا؛ ملکی، محمد؛ حسینی
. 72-92(، 3) 9، موودیریت و رمسووعه ورز ورز  دانشددگاهی ایددران بددا رویکددرد آینددده پژوهددی.

 

عالی ایران؛ مدلی بر آمدده از نظریدۀ مبندایی(. آینده اندیشی در بارۀ کیفیت آموز 1387فراستاواه، مقصود )
 .67-95 (،4)14، ریزی در آممز  عال فصلاامه پووه  و برنامه

فصولاامه اندیشی در دانشدگاه.ریزی مبتنی بر آینده(. چارچوبی مفهومی برای برنامه1392فراستاواه، مقصود )
 .1-21(، 3) 19، ریزی در آممز  عال پووه  و برنامه

پووه  آممز  عال  و داناگاه در ایران؛ مبان  و سااریمها: گوزار  از سو  آیاده (.  1400فراستاواه، مقصود )
. تهدران  مسسسده پدژوهش و هلود( 2) 1399روا  1393های پووه  طو  سوا آیاوده پال رخصصو  میوز  

 ریزی آموز  عالی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.برنامه

عالی در ایران و پیامدهای آن   های گستر  کّمی آموز (. سیاست1398فریدونی، سمیه؛ و روحانی، شادی )
 .1-21(، 2) 25، ریزی در آممز  عال فصلاامه پووه  و برنامهبر عدالت آموزشی.

توسدعه ای در رشدد و  رشته(. نقش و جایگاه مطالعات میان1394اصغر؛ و امامی میبدی، راضیه )قاسمی، علی
. 1-19(، 4)7، ای در علووم  انسووان رشووتهفصوولاامه مطالعووات میانعلددوم انسددانی در کشددور.

 

راهبدردی پدایش   (. تددوین برنامده1399قراخانلو، رضا؛ قربانی، محمدحسین؛ بیاتی، مهدی؛ و شمد، امیر )
-38(، 19) 8، پوووه  در ورز  رربیتو تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران.

17 . 

هدای همگدانی از سدازی بدر توسدعۀ ورز (. نقش برنامدۀ خصوصی1391کشکر، سارا؛ و سلیمانی، مجتبی )
 .99-104(، 2) 1، های کاربردی در مدیریت ورزش پووه دیدگاه کارشناسان. 

(. طراحی و تببین الگوی توسعه مسدئولیت اجتمداعی 1400گودرزی، مهدی؛ و حسینی شکرابی، سید حسن )
. 91-106(،  4) 9  های کاربردی در مدیریت ورزش ،پووه   اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور.

 

(. طراحی الگوی سدیمت 1398شهری، محمدحسن؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب؛ و شهییی، جواد )متقی
.17-38(، 16) 7، پووووه  در ورز  رربیتوو کننده در ورز  تربیتددی.ذهنددی ورزشددکاران شددرکت

 

(. طراحی نقشه اسدتراتژی ورز  دانشدگاه محقدق اردبیلدی بدا 1398زاده، مهرداد؛ و محسن، وحدانی )محرم
. 1-16، 17 هووووای معاصوووور در موووودیریت ورزشوووو ،پووه اسددددتفاده از الگددددوی 
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(. واکداوی 1400محسنی چلک، محمدحسین؛ امامی، فرشداد؛ قربدانی؛ محمدحسدین؛ و طریقدی، رسدول )
، آمدداده انتشددار. پووووه  در ورز  رربیتوو ثر بددر مشددارکت پایدددار در ورز  دانشددجویی. سعوامددل مدد

 

. سازمان برنامده و بودجده، مرکدز رعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت ورز  و همانان(.  1396مرکز آمار ایران )
 آمار ایران، برگرفته از

(. طراحی و تدوین راهبدرد توسدعه ورز  دانشدگاهی  مدورد 1396میرزازاده، زهراسادات؛ و شجی ، کیانو  )
. 61-78(، 12)5، پووه  در ورز  رربیت مطالعه، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. 

 

یاده مد  کس   و کار در صاعت نر  افزار ایران با استفاده از الگمی طراح  و ررسیم آ(.  1395میرزایی، مریم )
 . )رسالۀ دکتری آینده پژوهی(. دانشگاه تهران، تهران، ایران.سااریمی  و رهاگاریریزی ادغا  برنامه

رورین اول اختصاصو ، ویووخ بخو  آمومز  عوال : مامس  و پوا  پ(.  1400پژوهی آموز  عالی )میز آینده
 ریزی آموز  عالی.ه پژوهش و برنامهمسسس ممضمعات کانمن  در آیاده نظا  علم  و آممز  عال  کامر.

شدددناختی  برخدددی میحظدددات و رو ای و تکثدددررشدددته(. مطالعدددات میان1395نبدددوی، سدددیدعبداخمیر )
. 55-74(، 2) 8، ای درعلووووم  انسووووان رشووووتهفصوووولاامه مطالعووووات میانپیشددددنهادها.

 

مودیریت محور ایران.  (. سناریوهای راهبردی ورز  سیمت1400کوه شوری، جواد )نظری، رسول؛ و شهولی
 ، آماده انتشار.ورزش 

عدالی؛ تجدارش دانشدجویان دکتدری شددن آموز المللی(. تبادخت بیندافرهنگی در بین1398نام، زهرا )نیک
. 123-152(، 3) 12، فصوولاامه رحقیقووات فرهاگوو  ایوورانخددارجی شدداغل بدده تحصددیل در ایددران.

 

تهدران  انتشدارات پژوهشدکده  آیاوده.آمومز  عوال  در ایوران: حوا  و (.  1398دوزی سرخابی، محمد )یمنی
  مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 های آمومز  عوال  بوه کجوامجممعه سوخاران (. 1397سعادتمند، فروزنده ) و ؛دوزی سرخابی، محمدیمنی
 . تهران  انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.رود؟م 
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