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 چکیده

اي در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور دارد. در این سطح، باالترین انگیزه درونی و فطري، بیشترین تعداد تربیتی جایگاه ویژهورزش 
وین، فرآیندي نعنوان رویکردي پژوهی بهندهمشاهده است. آیترین زمان و مستعدترین افراد قابلکننده فعال و همچنین مناسبشرکت

ترین عوامل پژوهی به شناسایی مهمشود. در این راستا این پژوهش، با رویکرد آیندهریزي میپایدار عمل برنامه است که منجر به نتیجه
ی سناریوها در آینده درواقع زمینۀ طراح پردازد کهمؤثر بر توسعه ورزش تربیتی و میزان و چگونگی تأثیرگذاري این عوامل بر یکدیگر می

هاي کند. روش تحقیق بر اساس روشگذاري براي رسیدن به سناریوهاي مطلوب را فراهم میریزي و سیاستو نیز تدوین راهبردها، برنامه
ها از روش تحلیل شد. براي تحلیل دادهآوري اطالعات از روش اسنادي و پویش محیطی استفادهپژوهی، تبیینی و براي جمعجدید آینده

 مرحله نخست، با روش پویش استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که در MICMAC افزاروسیله نرماثرات متقابل/ ساختاري به
توان یمعامل در شش حوزة مؤثر بر توسعه ورزش تربیتی در ایران شناسایی شدند. آنچه از وضعیت نمودار پراکندگی متغیرها  39محیطی، 

مل ف محور قطري صفحه پراکنده هستند. بنابراین پنج دسته عافهمید حاکی از ناپایداري سیستم است چراکه بیشتر متغیرها در اطرا
عامل  39شناسایی هستند. درنهایت از میان عوامل مستقل) قابل (عوامل تأثیرگذار، عوامل دووجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تأثیرپذیر و

هاي مستقیم دة ورزش تربیتی کشور با روشیادشده، پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاري این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آین
هاي هاي مراکز آموزشی، ارزیابی مستمر راهبردهاي عملیاتی، فعالیتعامل کلیدي انتخاب شدند؛ سیاست 15و غیرمستقیم، تعداد 

دهی خیران تمحور، بوروکراسی زدایی، جه ICTگیري هاي ورزشی، مراکز تصمیمپژوهشی، منابع انسانی متخصص، استانداردسازي سازه
هاي نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد آوريبه سمت ورزش تربیتی، معماري اماکن و فضاهاي ورزشی، سبک زندگی، تورم، ظهور فن

 کنند.و مصالح و تأسیسات بیشترین نقش را در وضعیت آیندة ورزش تربیتی کشور ایفا می ها، قیمت زمینخانواده
 

  هاي کلیديواژه

 MICMACپژوهی؛ ورزش تربیتی؛ تحلیل ساختاري؛ آینده
 

                                                           
  Email:shojaei.vahid@yahoo.com                                                                09113569883نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

بر اساس  یمهم اجتماع ياز نهادها یکی ۀمنزلورزش به

بروس کوئن در ارتباط با بخش اقتصاد، توسعه و  یۀنظر

را متناسب با  یخاص ياقتصاد يصنعت بوده و کارکردها

آن از  يهاو برنامه هااستیو س یو صنعت ينظام اقتصاد

بخش  یبدنتیورزش و ترب یبه عبارت .دهدیخود بروز م

 ریها، مشاغل و ساخدمات، درآمدها، رسانه الها،از کا یمهم

دانش صنعت و اقتصاد را به خود اختصاص  امور مرتبط با

از  یکیعنوان به هیو پا تربیتیورزش  ).13( دهدیم

 مطرح است. نسل جوان نقش دارد تیکه در ترب ییهانهیزم

نسل قرار دارد و  حیصح تیترب يدر راستا تربیتی ورزش

توسعه  یاصل ياز محورها یکی يانسل در هر جامعه تیترب

 یو رفاه یآموزش ستمیس کیوجود  ازمندیاست که ن داریپا

صنعت  کیعنوان ورزش به آنجاکهاست. از  ایکارآمد و پو

 ،یسالمت و نشاط عموم جادیدر ا ییباال تیبزرگ، قابل

 نیبه هم ،کشورها دارد يبرا یالمللنیو اعتبار ب ییزااشتغال

نوجوانان و  نیمشارکت در ب یاصل يهانهیاز زم یکیبب س

 نیمشترك ب يهانهیزم نابراین. بشودیجوانان محسوب م

و  تربیتیعنوان ورزش به تیوتربمینظام ورزش و نظام تعل

 .)7( شودیشناخته م هیپا

و ورزش مدارس،  یبدنتیفراوان ترب تیباوجود اهم

ورزش  طیو شرا ستیآن در کشور مناسب ن ۀتوسع تیوضع

است که حل  ياگونهامروز کشور به يهادانشگاهو  مدارس

را طلب  یو متفاوت دیجد يهاحلمشکالت، الگوها و راه

ورزش بر مبناي  ،بر اساس نظام جامع ورزش کشور .کندیم

 ،تربیتیورزش  شامل: اصلی هلفؤم چهار مشارکت ورزشی به

اي حرفهورزش قهرمانی و ورزش  ،تفریحی -انیورزش همگ

ورزش تربیتی در سند راهبردي نظام جامع  .شودتقسیم می

شی است که ورز" :ورزش به صورت زیر تعریف شده است

 -از طریق آن فرد در قالب خانواده و نهادهاي رسمی

هاي هاي خاص مهارتبه صورت آگاهانه در دوره ،آموزشی

رآیند و ارزش ف شاي که به نقگیرد به گونهورزشی را فرامی

در سالمت جسمی و روحی و موفقیت در زندگی نیز پی 

فرایند ورزش تربیتی در برگیرنده دو بخش آموزشی  ."برد

 توانندینم ییتنهاها بهامروزه دولت). 2ت (و فوق برنامه اس

از  ياریکنند و بس يو رهبر يسازادهیرا پ سیستمی نیچن

کودك، نونهال، نوجوان  میعظ تیخدمات مربوط به  جمع

 ياز صنعت و نظام اقتصاد یعنوان بخش مهمو جوان به

 نیو عرضه است. در ا دیتول قابل یتوسط بخش خصوص

از  یبخش مهم یو سرگرم يباز ،یبدنتیورزش، ترب انیم

 تیرا در بحث ترب یحیتفر-یو امور رفاه تیوتربمینظام تعل

 تربیتی ورزش د.نبر عهده دارنوجوان و جوان نسل  حیصح

اقتصاد ورزش  ۀچرخ تیجهت تقو یمناسب يهاتیقابل

و  دادهایرو نفعان،یدر ذ يادیتنوع و پهنه ز رایکشور دارد، ز

و  میتعل ةدارد. نقش مهم ورزش در حوز ورزشی مشارکت

 ی،فرهنگ يگذارهیسبب شده است تا از منظر سرما تیترب

 راستا نیهم. در ردیموردتوجه قرار بگ تربیتیاقتصاد ورزش 

از  نهیو به ياستفاده حداکثر ازمندیورزش ن يرشد اقتصاد

 يروین ،و مهم در اقتصاد تیاز منابع بااهم یکیمنابع است و 

 يهايزیردوگانه در برنامه ینقش یانسان يرویاست. ن یانسان

عنوان عامل به کسو،از ی رای، زکندیم فایورزش ا ياقتصاد

مطرح است.  سعهعنوان هدف توبه گرید يتوسعه و از سو

و هم  يهم جنبه اقتصاد یانسان يرویمسائل مربوط به ن

کالن  يزیردر برنامه نیدارند. بنابرا يراقتصادیجنبه غ

ازآنجاکه ورزش  .یابدمی يریچشمگ تیاهم یانسان يروین

کودکان، نوجوانان،  میعظ تیجمع رندهیدربرگ تربیتی

اعم از  یررسمیو غ یرسم یآموزش يجوانان در فضاها

 لیدل نیها است به همها، مدارس و دانشگاهمهدکودك

 دیاز محصوالت و خدمات متنوع در آن، با ییحجم باال

قرار  انیدانش آموزان و دانشجو اریطور مناسب در اختبه

 ). 16( ردیگ
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وجود  انگریب يادیشواهد و مستندات ز نهیزم نیدر ا

در عرضه و مصرف محصوالت  یاساس يهایها و کاستضعف

. برخی کشور است هیو پا یتیو خدمات حوزه ورزش ترب

-مطالعات ساختار ورزش تربیتی کشور را نیازمند اصالح می

وظایف موازي،  بوروکراسی، حذف از داند که از جمله پرهیز

توزیع متوازن اختیارات، تبیین شرح وظایف براي تمامی 

اصولی  مهمترین از هانآ بین نهادها و برقراري هماهنگی

 تشکیالت ساختار یکپارچگی و براي انسجام که است

). برخی مطالعات 2ایران توصیه شده است ( تربیتی ورزش

دیگر نیز نبود نقشه استراتژیک را از جمله موارد ضعف در 

دانند. در واقع بیان شده است آنچه توسعۀ ورزش تربیتی می

 کند،ي آن را پر میاستراتژي و اجرافاصلۀ میان تدوین 

و  ینیرشد کارآفر رونیازا  ).11نقشۀ استراتژي است (

محصوالت و خدمات  نیا ةکنندمیتعم يوکارهاتوسعه کسب

در ارتقاء  ياز الزامات راهبرد یکی هیو پا زش تربیتیدر ور

 ).16( در کشور است هیآموزش پا ستمیس ییایو پو يکارآمد

در  هیطور مشخص شامل آموزش پابه هیو پا تربیتی ورزش

 يهارشته یها و مدارس تخصصها و باشگاهمهدکودك

و  داتیتول یی،ورزش دانشجو ،يآموزورزش دانش ،یورزش

 هیپا ،است. مدارس هیو پا یخدمات مرتبط با ورزش پرورش

نمو  نوجوانان و جوانان و وو رشد لیتکم ریو اساس مس

 یجوامع نقش مهم یو آموزش یتیجامعه است و در نظام ترب

طور اخص طور اعم و مدارس به. ورزش بهکنندیم فاءیرا ا

هستند که  یمتداخل و همپوشان یعنوان دو نظام اجتماعبه

آگاه و سالم و  یوپرورش، نسلدر کنار آموزش توانندیم

 هالیاز پتانس یآگاه ن،یجامعه دهند. بنابرا لیشاداب تحو

 نیتدو يمدارس برا یفرهنگ و یاجتماع يهاتیو ظرف

موجب توسعه و گسترش  تواندیمند منظام يهابرنامه

شود. در ادامه ورزش  يآموزدر سطح دانش زشور

از فرآیند  یبخش مهم ،یورزش دانشگاه ،يآموزدانش

آن، فراهم  یکه اهداف اصل شودیمحسوب م تربیتیورزش 

 يمناسب برا يهافرصت و الزم يهانهیآوردن زم

سالم  یتفریحی و رقابت يبه فضا یابیدانشجویان جهت دست

ها توجه به ورزش تربیتی همچنین در دانشگاه  ).9است (

اي جهت نیل به اهداف سالمت جسمی و روانی اهمیت ویژه

ار بر اثرگذ ملواترین عمهمبرخی مطالعات  ). 3دارد (

عامل را فعالیت بدنی، ورزش و مشارکت دانشجویان در 

اند. در واقع بیان شده است مدیران ضمن دانستهمدیریتی 

هاي توجه به فراهم نمودن و استفاده بهینه از زیرساخت

ورزشی، زمانبندي مناسب کالسهاي فوق برنامه و برگزاري 

ها و رویدادهاي ورزشی را در دستور کار قرار دهند. جشنواره

یت گرفته عالوه بر اهمهمچنین در مطالعات صورت

عوامل اجتماعی،  تصمیمات مدیریتی ورزش دانشگاهی به

تأکید شده است  فرهنگی، اقتصادي، تجهیزاتی و انگیزشی

)1 ،6 ،14.( 

) نیز از جمله 1399در مطالعه رمضانی و همکاران (

راهکارهاي توسعۀ ورزش تربیتی در دانشگاه فرهنگیان 

 یزشیعوامل انگکشور توجه به عوامل زیر بیان شده است: 

استاندارد، توجه  زاتیاماکن و تجه ۀساخت و توسع ،یرونیب

افراد، امکان مشارکت  یو روان یتیترب ،یجسم يازهایبه ن

ارزش  يِساز یدرون ها،تیخانواده و دوستان در فعال ياعضا

 يزیرو برنامه تیریمد ،یورزش يهامشارکت در برنامه

و  هانهیتوجه به هز مناسب، یو اطالع رسان غیآگاهانه، تبل

 تربیتی ورزش ر توسعۀبه منظورو ). از این4ی (مسائل مال

 ينهادها ییو هم افزا يشبکه ساز ،توصیه شده است رانیا

). 5( ردیوزارت ورزش و جوانان صورت پذ تیبا محور یمتولّ

ی برنتس کمیته ورزشدر برخی مطالعات خارجی نیز 

ورزش جوانان در برخی  ۀهاي توسعاستراتژي) 17) (2016(

فنالند و روسیه شامل  ،سوئد نروژ، مانند  کشورهاي اروپایی

سازماندهی بازي هاي تابستانی و زمستانی، افزایش تبادل 

 )،مدیر و داور ورزشی ،مربی ،ورزشکار(شامل تبادل ورزشی 

صدر سعه و ارتقاء کیفی ورزش ها ،ایجاد تفاهم فرهنگی
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از  یکی ن،یبنابرا). 11ست (کرده ا ساکنان منطقه عنوان

پرداختن به  ۀنیزم يسازآمادهي دولت در هر کشور فیوظا

ها است. ورزش در دانشگاه شدن نهیورزش در مدارس و نهاد

و ضرورت ورزش در سالمت  تیاهم لیدل مهم به فهیوظ نیا

پژوهان دانش روح سالمت ت،ینشاط و درنها ،یجسم، شاداب

 ).8( امر واقف هستند نیاست و تمام دولتمردان به ا

از بستر  توانیمجهت توسعه ورزش تربیتی، 

وابسته به وزارت دفاع  2بهره برد. اندیشکده رند 1یپژوهندهیآ

ی در پژوهندهیآنخستین مرکز  عنوانبه توانیمآمریکا را 

ی نیبشیپجهان قلمداد کرد. عمده این مطالعات بر مبناي 

نخستین دانشمندان  3گوردونبود. کاپالن، ریشه، داکلی و 

ی هستند که در این مؤسسه به مطالعه آینده پژوهندهیآعلم 

 ).15ی پرداختند (نیبشیپبر اساس 

 سمتي، نوآوري و راهبرد به نگارندهیآدر کتاب  4واگنر

مقاالت اجالس ساالنه  رندهیکه دربرگ تریعقالن ياندهیآ

 است، بـه 2005جـهـان در سال  ـنـدهیآ انجمن

پرداخته  ينگارندهیآ شرویپ يهاینیبشیپ  اندازها وچشم

 نده،یآ يبــرا یآمـادگـ ازیاز ن بـرآمـدهي نگارندهیاسـت. آ

 يبرا ممکن وجه نیبهتر بـه کـار بــردن منابع به یعنی

توسعه ی و زندگ تیفکی  بهبود ی،رقابت تیمز بهی ابیدست

بر جامعه و  يرگذاریتأثي برا يابزار نیهمچن ؛است داریپا

 از روزافزون استفاده است. مطلوب جهت در سوق دادن آن

 حظاتالم که است شدهب موج ریاخي هاسال حوزه در نیا

تغییر  اروپا دري نگارندهیآی فعل مفهوم دري اهیپا وي محور

 ).10یابد (

 ـدیاسـت کـه د یدرواقع دانــش و معرفت یپژوهندهیآ

 یاحتمال يهاها و چالشفرصت دادها،یبه رو نسبت را افراد

 يدهایها و تردابهام کاهش قیو از طر کندیم باز ندهیآ

هوشمندانه مـردم و جامعه را  يهاانتخابیی توانا نده،یفرسا

                                                           
1   . Futures Study 
2   . RAND 

تا بدانند که به  دهدیم اجازه همگان داده و به ـشیافـزا

). در 12کجاها باید بروند( بروند و به توانندیم کجاها

ي براي آینده دو پارادایم کلی اکتشافی و زیربرنامهخصوص 

 ـهیزاو از هامیپارادا نیهرکدام از اهنجاري وجود دارد که 

 ).18( نگرندیبه آن م دنیو نحوه رس ندهیبه مفهوم آ یخاص

 یعلت و معلول جهینت ندهیآ ،اکتشافی میدر پارادا

پنهان در آن وجـود دارد.  ییجبرگرای گذشته است و نوع

ت که است محتوم و ثاب ياندهیآ نده،ینگاه به آ نیا جهینت

اهد خو لیتبد ندهیآ را به حال خود، نیمطابق با قوان خیتار

 است که تنها یرونیناظر ب انسان میپارادا نیکـرد. در ا

 نیبپردازد. ا محتوم صرفاً ندهیبه اکتشاف آن آ تواندیم

 تنها ندهیآ است و اکتشاف ینیبشیبر پ یمبتن میپارادا

 ).15( آن است یمنطق جهینت

 ندهیانسان در ساخت آ يروین ،هنجاري ـمیدر پـارادا

گر و مشاهده یرونیب گاهیو انسان جا شودیم  در نظر گرفته

روست. در روبه ندهیساخت آ مفهوم داده و با رییخود را تغ

شامل  هاندهیاز آ یعیسو فیانسان با ط میپارادا نیا

 یکردنباور يهاندهیآ و محتمل يهاندهیممکن، آ يهاندهیآ

به سطح  یبستگ هابه هرکدام از آن دنیروست که رسروبه

دارد. در  يو مطلوب ندهیآ یعنیخواسته انسان  تیفیو ک

 نپنهایی جبرگرا ،یاکتشاف میپارادا برخالف میپارادا نیا

ا ی خود رزندگ ریبلکه انسان مختار است مس ،وجـود نـدارد

 یاساس انسان با سه سؤال میپارادا نیکند. در اخود انتخاب 

) ب؟  ممکن اسـت ندهیوقـوع کـدام آالف)  روست:روبه

 ندهیوقوع کدام آج)و ؟ محتمل است ندهیآ دامک وقـوع

 ).18، 15؟ (مطلوب است

، محقق به دنبال آن است تا شدهارائهبا توجه به موارد 

در توسعۀ  مؤثرعوامل  نیترمهم پژوهانهندهیآبا رویکردي 

3   . Kaplan, Rishe, Dakly and Gordon 
4   . Wagner 
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ورزش تربیتی را در کشور شناسایی نموده و موقعیت هر 

 را مشخص نماید. هاآنیک از 

 

 ی پژوهششناسروش

بر  ق،یمـوضـوع و هــدف تحق بر اساس قیروش تحق

است و  ینییتب ی وپژوهندهیآ دیجد يهاروش اساس

و  الزم ينظر نشیکسب ب يبرا اطالعات يمنظور گردآوربه

از  گرید ازیموردن العاتها و اطداده موضوع و اتیادب یبررس

 لیوتحلهیتجز يشد. برا استفاده یدانیم-ياکتابخانه وهیش

اثرات  لیتحل ،یطیمح شیپو کیتکن يریکارگبا به العاتاط

 افزار و از نرم گرفت قرار یابیارز موردي متقابل/ ساختار

MICMAC است. هشد استفاده 

مسبب  یخـارجـ يروهاین كمنظور درها بهسازمان 

تا در صـورت  ندینمایماقدام  طیمحبه پیمایش  رات،ییتغ

از خود نشان  راتیینسبت به تغسریع کارا و  یلزوم واکنش

 يسازمان برا ییو توانا تیقابل کهنیدهند. با توجه به ا

آن  راتییتغ ریو تفس فهم به ،یخارج طیشدن با مح سازگار

 روش نیترییابتدای طیمح شیوابسته اسـت، پو طیمح

 راتییتغ به نسبتي هشدار راتییتغ نیا ریتفس و فهمي برا

لزوم تصحیح روند  نشانه ها وضعفنقطه کشف و مهم

 افتنی یطیمح شی، هـدف پویطورکلبه. استپژوهش 

هر  اساس، نیهم بر .است ندهیآ توسعهي هانشانه عیسر

به دنبال  رد،یگیانجام م یطیمح شیکه با روش پو یپژوهش

ها، فرصت نییتعی، طیمح يروندها و رخدادها يآشکارساز

 وجود و به ندهیآ يفکر يهايریگجهت جیترو، دهایتهد

از  رانیمد يسازآگاهو  ندهیآ در مطلوب طیمح کی آوردن

 .استمدیریت  عملکرد یابیارز لیروندها و تسه

در ي زیر را هاروش توانیم یطیمح شیپوجهت انجام 

و ب)  از کارشناسان یگروه لالف) تشکی :نظر گرفت

اثرات  لیروش تحلي علمی. هانوشتهمقاالت و  از استفاده

ی پژوهندهیآي هاروش نیترجیاز را یکی ،يمتقابل/ ساختار

آشکار ي(دیکل يرهایمتغ به دنبال مشخص کردنکه  است

 قیتشو نظرات و افتیمنظور دربه )پنهان ای

ي در مورد جوانب و رفتارها نفعانیکنندگان و ذمشارکت

روش این اسـت.  ستمیس کی ینیبشیپرقابلیو غ دهیچیپ

  قیو تفکرات که از طر دیعقا وندیپ ياست بـرا يابـزار

و  فیبه توص ستم،یس يرهایمتغ یارتباط تمام سیماتر

مــدل در  ــنیا یـی. تـوانـاپردازدیم ستمیس ییشناسا

 ییشناسا تیو درنها رهایمتغ نیب روابــط یـیشـنـاسـا

اسـت. روش  ستمیس تکامل  مؤثر در يدیکل يرهایمتغ

شدت به يهاستمیس یفیدر مطالعه ک يساختار لیتحل

 4در  يساختار لیتحل یطورکلکـاربـرد دارد. به ریمتغ

عوامل  ای پارامترهایی شناساالف)  :شودیمرحله انجام م

  هیاول

 افزارنرمبه طالعات واردکردن عوامل و اب) 

MICMAC (نیب روابط یچگونگ و زانیم یبررس، ج 

 .يدیکل عواملیی شناساو د)  رهایمتغ

مؤثر در موضوع  هیعوامل اول ییدر مرحله نخست، شناسا

 ،یهمچون دلفیی هاروش قیاز طرمعموالً  یموردبررس

و  طیمحبا توجه به  .ردیگیصورت م...  ی و طیمح شیپو

متناسب استفاده  يهاروش از توانیموضوع پژوهش م

مؤثر بر  هیعناصر اول و کـرد. بعد از مشخص کـردن عوامل

 افزارنرم وارد  هاآنطالعات عوامل و تمام ا دیبا ستم،یس

MICMAC  ی و چگونگ زانیم میبتوان کهنیشود تا ا

و  يدیکل عوامل تیو درنها یرا بررس رهایمتغ نیب روابط

 .میکن ییشناسا را رگذاریتأث

 

 پژوهش يهاافتهی

توسعه ورزش مؤثر بر  يدیامل کلوع ییشناسادر ابتدا 

ي از ریگبهرهو با  یطیمح شیپوتربیتی از طریق اجراي 

انجام شد. پویش محیطی همچون  روه متخصصاننظرات گ

 طیکه در محی است مهم راتییتغاولیه نسبت به هشدار 



 1400ستان ، زم35 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          184

 

 روش، نیا از استفاده با. هستند دادندر حال رخ

 انگریکـه نما کنندیمیی شناسا رای فیضعي هاگنالیس

 يهاست. در پژوهش حاضر برادر برنامه رییضرورت تغ

ورزش  ندهیآ تیمؤثر بر وضع هیاول يرهایمتغ ییشناسا

 ـشیاز نــوع پـو ،یطیمح شیاز روش پوتربیتی در کشور 

 گروه متخصصانمطالعۀ تحقیقات قبلی و  قیاز طر یطیمح

 انتخاب گروه متخصصان يشده که ابتدا به جستجو استفاده

در حـوزه موضوع  لیدخ انیکارشناسان و مجر و

 يهاشد و سپس با توجه به روش پرداخته موردمطالعه

ي(در اینجا: مصاحبه) در مرحله نخست، مختلف پرسشگر

 شوندهمصاحبهو استخراج نظرات نمونه  شدهارائه سؤاالت

 صورت گرفت. 

و کارشناسان خواسته  از گروه متخصصاندر مرحله بعد 

ي اعضا ریاي سهادگاهیدشد تا راجع به نظرات و 

 شیبعد از پا تیو درنها کنندي داور زین کنندهمشارکت

 طبق ریمتغ 39 ،ترقیدقمتغیر و با تحلیل  82ابتدا  رها،یمتغ

 ندهیآ تیمؤثر بر وضع هیاول يرهایعنوان متغبه ریجدول ز

  انتخاب شدند.ورزش تربیتی در ایران 

حوزه پنج   در ریمتغ 39ی طیمح شیبر اساس روش پو

ورزش تربیتی کشور  ندهیآ تیعنوان عوامل مؤثر بر وضعبه

 يساختار /متقابل اثــرات لیو بـا روش تحلشناسایی شدند 

 یاصل استخراج عوامل يبرا MICMAC افزاربا نرم

 لیموردمطالعه، تحل طیمح ندهیآ تیبر وضع رگذاریتأث

بود  39×39 سیابعاد ماتر رها،ی. بر اساس تعداد متغشدند

است. تعداد تکرارها  شده میمختلف تنظ پنج حوزه که در

 57,59 سیماتر یشد و درجه پرشدگ گرفته دو بار در نظر

است که  یمتوسط بیدهنده ضردرصد است که نشان

 يرهایمتغ یهم پراکندگآن لیدل رسد؛یبه نظر م یعیطب

  .است ورزش تربیتی کشور ندهیآ تیمؤثر بر وضع

 س،یماتر نیدر ا یابیرابطه قابل ارز 1521مجموع  از

رابطه عدد  394 ک،یرابطه عدد  361صفر،  عدد رابطه 645

 سیماتر گریبوده است. از طرف د سه رابطه عدد 121دو، 

از  يادو بار چرخش داده با يآمار يهابر اساس شاخص

بـوده که  برخوردار درصد 100 یشدگنهیو به تیمطلوب

است. در ادامـه  آن يهاو پاسخ ابزار باالي یـیاز روا یحاک

 ییشناسا يبـرا تیو درنها ستمیس طیمح یکل لیتحل يبرا

 يرگذاریتأثپالن  یمؤثر به بررس يدیو عوامل کل هاشرانیپ

 و يبندرتبه یبه بررس نیو همچن رهایمتغ يریرپذیو تأث

 پرداخته شد. رهایمتغ ییجاجابه زانیم
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 ورزش تربیتی در ایران ندهیآ تیمؤثر بر وضع هیعوامل اول :1جدول شماره 
 مرجع استخراج متغیرها يبندطبقه

موضوعات 

 کالبدي

 )10) (2014جامی االحمدي( و اماکن ورزشی هارساختیز
 مصاحبه معماري اماکن و فضاهاي ورزشی

 مصاحبه سرانه کاربري ورزشی
 مصاحبه ورزشی يهاسازهعمر بناي 

 مصاحبه ورزشی يهاسازهاستانداردسازي 
 مصاحبه یطیمحستیزتوسعه الزامات 

فرهنگی 

 اجتماعی

 )14) (2004و صفانیا(مظفري  اجتماعی يهاشبکه
 )2004مظفري و صفانیا( فرهنگی يهاارزشباورها و 

 )17) (2006سالیس و همکاران( سبک زندگی
 )13) (1395میرزاده و شجیع( نگرش دانش آموزان و دانشجویان نسبت به ورزش

 مصاحبه جدید و متنوع يهاتیفعالتوسعه خالقیت در ارائه 

 مدیریتی

 )9) (1396حسینی و همکاران( مراکز آموزشی يهااستیس
 )16) (1393رمضانی و همکاران( منابع انسانی متخصص

 مصاحبه جامع ياتوسعه يهاطرح
 )1396منافی و همکاران( و رویدادهاي ورزشی هاجشنوارهبرگزاري 

 مصاحبه محور ICT يریگمیتصممراکز 
 )1390همکاران(حمیدي و  پژوهشی يهاتیفعال

 )1395میرزاده و شجیع( یالمللنیب يهارقابتشرکت در 
 مصاحبه توسعه ورزش در کلیه سطوح
 مصاحبه حذف یا کاهش موانع قانونی

 )1399رمضانی و همکاران( ارزیابی مستمر راهبردهاي عملیاتی
 مصاحبه ترویج سواد حرکتی و سالمت

 حاکمیتی

 )4) (1396راسخ و همکاران( مسئول ينهادهاهماهنگی بین 
 )1395میرزاده و شجیع( تعامل وزارت علوم و نهادهاي ورزشی کالن

 )1395میرزاده و شجیع( و نهادهاي ورزشی کالن وپرورشآموزشتعامل وزارت 
 )2015ادات( حمایت مالی از مراکز آموزشی

 )1396راسخ و همکاران( بوروکراسی زدایی
 )1398کشاورز و همکاران( قانونی يهاتیحما

 )1399رمضانی و همکاران( ترویج ورزش تربیتی
 مصاحبه مدیریت بهینه شرایط آموزش

 مصاحبه خیران به سمت ورزش تربیتی یدهجهت
 )1) (1399شهولی کوه شوري و همکاران( نوین مانند هوش مصنوعی يهايآورفنظهور 

 مصاحبه یالمللنیب هاينهادهالزام به توسعه ورزش تربیتی از سوي 

 اقتصادي

 )18) (1395طالب پور و همکاران( هاخانوادهاقتصاد 
 مصاحبه کارآفرینی سازمانی

 مصاحبه قیمت زمین و مصالح
 مصاحبه رکود اقتصادي
 مصاحبه تورم اقتصادي

 مصاحبه قیمت تأسیسات
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 ي ماتریس اثرات متقابلهاداده: تحلیل اولیه 2جدول 

 جمع هاتعداد سه تعداد دوها هاکتعداد ی تعداد صفرها تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص
درجه 

 پرشدگی
 57,59 876 121 394 361 645 2 39 مقدار

 
 ی ماتریسشدگنهیبه: درجه مطلوبیت و 3جدول 

 نرخ تأثیرگذاري چرخش
 (به درصد)

 تأثیرپذیرينرخ 
 (به درصد)

1 94 100 

2 100 99 

 

نشان داد که وضعیت سیستم  1ي نمودار هاافتهی

در حول محور  رهایمتغ، زیرا در این سیستم استناپایدار 

مواقع  شتریب در رهایصفحه پراکنده هستند و متغ يقطر

 را نشان يریرپذیو تأث يرگذاریاز تأث ینینابیحالت ب

 اریرا بس يدیعوامل کل ییو شناسا یابیکه ارز. دهندیم

 ییهاراه زین ستمیس نیدر ا حالنی. باادینمایم مشکل

 ییو شناسا نشیگز يراهنما تواندیکه م است شده میترس

این متغیرها  هاستمیسي باشد. در این نوع دیعوامل کل

 يرهایمتغ رگذار،یتأث يرهایمتغاست:  مشاهدهقابل

، )هـدف يرهایمتغ  و سکیر يرهایمتغی(دووجه

 ستمیس جهینت ای ریرپذیتأث يرهایمتغ ،یمیتنظ يرهایمتغ

. این متغیرها و درجه تأثیرات مستقیم مستقل يرهایو متغ

نشان داده شده  4بر یکدیگر در جدول  هاآن میرمستقیغو 

 است.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وضعیت پایداري/ ناپایداري سیستم1نمودار 
 

 محور تأثیرگذاري

 محور تأثیرپذیري
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 گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیو غ میمستق راتیتأث زانیم: 4جدول 

 متغیر ردیف
غیرمستقیماثرات  اثرات مستقیم  

میزان 
 تأثیرگذاري

میزان 
 تأثیرپذیري

میزان 
 تأثیرگذاري

میزان 
 تأثیرپذیري

یو اماکن ورزش هایرساختز 1  218 297 196 294 
یورزش ياماکن و فضاها يمعمار 2  211 244 192 252 
یورزش يکاربر سرانه 3  198 350 184 347 
یورزش يهاسازه يبنا عمر 4  165 211 152 219 
یورزش يهاسازه ياستانداردساز 5  304 304 276 308 
محیطییستالزامات ز توسعه 6  112 317 114 319 
یاجتماع يهاشبکه 7  489 119 478 127 
یفرهنگ يهاو ارزش باورها 8  416 158 417 168 
یزندگ سبک 9  171 185 165 213 
نسبت به ورزش انیدانش آموزان و دانشجو نگرش 10  211 304 209 326 
و متنوع دیجد هايیتدر ارائه فعال تیخالق توسعه 11  231 337 237 362 
یمراکز آموزش هايیاستس 12  396 410 398 384 
متخصص یانسان منابع 13  297 330 299 354 
جامع ياتوسعه يهاطرح 14  343 429 318 432 
یورزش يدادهایها و روجشنواره يبرگزار 15  205 330 206 358 
گیريیمتصم مراکز 16  ICT 289 325 284 304 محور 
یپژوهش هايیتفعال 17  317 330 306 343 
المللیینب يهادر رقابت شرکت 18  165 284 192 305 
سطوح هیورزش در کل توسعه 19  350 449 352 457 
یکاهش موانع قانون ای حذف 20  416 271 418 277 
یاتیعمل يمستمر راهبردها یابیارز 21  343 370 358 384 
و سالمت یسواد حرکت جیترو 22  79 502 73 517 
مسئول ينهادها نیب یهماهنگ 23  502 224 497 224 
کالن یورزش يوزارت علوم و نهادها تعامل 24  396 171 382 145 
کالن یورزش يوپرورش و نهادهاوزارت آموزش تعامل 25  343 171 354 181 
یاز مراکز آموزش یمال تیحما 26  317 231 345 204 
ییزدا یبوروکراس 27  304 218 316 217 
یقانون هايیتحما 28  310 185 340 179 
یتیورزش ترب جیترو 29  271 383 286 369 
آموزش طیشرا نهیبه تیریمد 30  238 297 254 297 
یتیبه سمت ورزش ترب رانیخ یدهجهت 31  231 271 252 254 
یمانند هوش مصنوع نینو هاييآورفن ظهور 32  132 185 145 181 

 ينهادها ياز سو یتیبه توسعه ورزش ترب الزام 33
المللیینب  

310 171 323 158 

هاخانواده اقتصاد 34  125 158 144 124 
یسازمان ینیکارآفر 35  132 257 147 268 
و مصالح نیزم متیق 36  72 79 49 51 
ياقتصاد رکود 37  145 79 117 34 
ياقتصاد تورم 38  145 59 117 16 
ساتیتأس متیق 39  66 66 48 16 
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 هاآن يبندنحوه توزیع متغیرها بر اساس طبقه :5جدول 
 متغیر يبندطبقه

 ؛ طرح توسعه؛ توسعه ورزش؛ ارزیابی؛ قانونهااستیس عوامل دووجهی
 ؛ شبکههاارزش؛ وپرورشآموزشهماهنگی؛ وزارت علوم؛ وزارت  عوامل تأثیرگذار
 تأسیسات؛ قیمت زمیني؛ اقتصاد خانواده؛ رکود؛ تورم؛ آورفنسبک زندگی؛  عوامل مستقل

 ی؛ سرانه؛ ترویج ورزشطیمحستیزسواد حرکتی؛  عوامل تأثیرپذیر

 عوامل تنظیمی
ی؛ نیکارآفرحمایت حقوقی؛ الزام جهان؛ عمر بنا؛ رویداد؛ خالقیت؛ نگرش؛ شرایط آموزش؛ اعزام؛ 

 ی؛ حمایت مالی؛ بوروکراسICTزیرساخت؛ خیران؛ معماري؛ پژوهش؛ تخصص؛ استانداردسازي؛ 

نشان داده شد، ابتدا به  جداول فوقکه در  يطورهمان

و در چارچوب ورزش تربیتی کشور بررسی وضعیت 

به تحلیل کلی محیط سیستم پرداخته شد که  ينگارندهیآ

در مرحله نخست  متغیر 39آمده، دستطبق نتایج به

شناسایی و میزان و چگونگی تأثیرگذاري این عوامل بر 

 ورزش تربیتی/ پرورشی کشور یکدیگر و بر وضعیت آینده 

 تیبا توجه به روش مستقیم و غیرمستقیم بررسی و درنها

عنوان عامل اصلی به 15، شدهیعامل بررس 39از میان 

 ورزش تربیتیعوامل کلیدي مؤثر بر وضعیت آینده 

عامل در هر دو روش مستقیم  پانزدهاند که همه شدهانتخاب

عامل تأثیرگذار مهم از  پانزدهاند. و غیرمستقیم تکرار شده

درروش مستقیم و غیرمستقیم  یعامل موردبررس 39میان 

 :هستند 6به شرح جدول 

 ورزش تربیتی ایران عوامل کلیدي مؤثر بر وضعیت آینده: 6جدول 

 متغیر

 آمدهدسترتبه نهایی به آمدهدستامتیاز نهایی به
تأثیرگذاري 

 مستقیم
تأثیرگذاري 
 غیرمستقیم

تأثیرگذاري 
 مستقیم

تأثیرگذاري 
 غیرمستقیم

 1 1 398 396 یمراکز آموزش هايیاستس
 2 2 358 343 یاتیعمل يمستمر راهبردها یابیارز
 5 3 306 317 یپژوهش هايیتفعال

 6 4 299 297 متخصص یانسان منابع
 7 6 276 304 یورزش يهاسازه ياستانداردساز

 3 6 325 304 محور ICT گیريیمتصم مراکز
 4 6 316 304 ییزدا یبوروکراس

 8 8 252 231 یتیبه سمت ورزش ترب رانیخ یدهجهت
 9 9 192 211 یورزش ياماکن و فضاها يمعمار

 10 10 165 171 یزندگ سبک

 13 11 117 145 تورم
 11 12 145 132 یمانند هوش مصنوع نینو هاييآورظهور فن

 12 13 144 125 هاخانواده اقتصاد
 14 14 49 72 و مصالح نیزم متیق

 15 15 48 66 ساتیتأس



 
 189                                                                            یپژوهندهیآبا رویکرد  رانیا یتیورزش ترببر توسعۀ  مؤثرعوامل 

 

 

 يریگجهینتبحث و 

عوامل  نیترمهم ییشناسا یپژوهش باهدف بررس نیا

عوامل مؤثر در  يرگذاریتأث یو چگونگ زانیم یبررس مؤثر و

مبناي از  يریگ، با بهرهورزش تربیتی ایران ندهیآ تیوضع

ي هنجار میپارادا يبا چارچوب نظر یپژوهندهیآ

از  قیتحق نینهاده شده است. روش ا انیني) بنگارندهیآ(

برخوردار است و جزو  يفردمنحصربهي و نوآور یدگیچیپ

 يزیرمطالعات و برنامه حوزه  در یتجربه علم نینخست

 ییشناساي است. در پژوهش حاضر برااستراتژیک در ورزش 

ورزش تربیتی در  ندهیآ تیمؤثر بر وضع هیاول يرهایمتغ

و  متخصصان گروه قیاز طر یطیمح شیاز روش پو کشور

اثـــرات  لیشده و از روش تحل استفادهپیشینه موجود 

 یو چگونگ زانیم یبررس يبــرا يساختار  /متقابل

 يدیعـوامـل کل ییدر شناسا تیدرنها عوامل و يرگذاریتأث

استفاده شده ورزش تربیتی ایران  ندهیآ تیمؤثر در وضع

 MICMAC يافزار کاربردها از نرمداده لیتحل ياست؛ برا

انتخاب گـروه  يبه جستجو بعد از استخراج استفاده شد.

در حوزه موضوع  لیدخ انیمجر متخصصان و کارشناسان و

ها با توجه به آن انتخاب موردمطالعه پرداخته شد و بعد از

 ندیفرآ ي(در اینجا مصاحبه)مختلف پرسشگر يهاروش

ها در حوزه و استخراج نظرات آني پرسشگر انجام

عامل  82تعداد  ییبا شناسا نخست موردمطالعه در مرحله

گروه متخصصان و از  يبعد مؤثر انجام گرفت و در مرحله

ي اعضا ریسا نظرات که درباره شودیکارشناسان خواسته م

با  رها،یمتغ شیبعد از پا تیو درنها کنندي داور ز،ین لیدخ

عامل و پنج  39 به تاًیها نهاآن قیو تدق قیتلف ،يبندجمع

  /اثـرات متقابل لی. سپس با روش تحلافتی لیتقل حوزه

استخراج عـوامـل  يبــرامیک مک  افزاربـا نرم يساختار

 لیموردمطالعه، تحل طیمح ندهیآ تیبر وضع رگذاریتأث یاصل

بود که  39×39 سیبر اساس تعداد عوامل، ابعاد ماتر. شدند

است. تعداد تکرارها دو  شده میتنظ مختلف  حوزه پنجدر 

 57,59 سیماتر یدرجـه پرشدگ و بار در نظر گرفته شد

است که  یمتوسط بیضر دهندهدرصـد است که نشان

 يرهایمتغ یهم پراکندگ آن لیو دل رسدیبه نظر م یعیطب

از مجموع . استورزش تربیتی کشور  ندهیآ تیمؤثر بر وضع

رابطه عدد  645 س،یماتر نیدر ا یابیرابطه قابل ارز 1521

رابطه  121رابطه عدد دو،  394 ک،یرابطه عدد  361صفر، 

اساس  بر سیماتر گریعدد سه بوده است. از طرف د

و  تیاز مطلوب يابا دو بار چرخش داده يآمار يهاشاخص

 ییاز روا یدرصد برخوردار بـوده که حاک 100 یشدگنهیبه

 صفحه تیآن است. آنچه از وضع يهاابزار و پاسخ يباال

ورزش تربیتی  ندهیآ تیمؤثر بر وضع يرهایمتغ یکندگپرا

 يداریناپا تیوضع درك کرد، توانیمو پرورشی در ایران 

صفحه  يدر اطراف محور قطر رهایمتغ شتریب. است ستمیس

 دهندیعامل محدود که نشان م چند رازیغاند. بهپراکنده

 رهایمتغ هیهستند، بق ستمیس درالیی با يرگذاریتأث يدارا

 مشابهی نسبت به همدیگر برخوردار باًیتقر تیاز وضع

هستند. بنابراین پنج دسته عوامل (تأثیرگذار، دووجهی، 

یی هستند. شناساقابلتنظیمی، تأثیرپذیر و مستقل) 

 یعامل اصل 15، شدهیعامل بررس 39 انیاز م تیدرنها

 يمستمر راهبردها یابیارزی، مراکز آموزش يهااستیس(

، متخصص یانسان منابعی، پژوهش يهاتیفعالی، اتیعمل

 ICT يریگمیتصم مراکزی، ورزش يهاسازه ياستانداردساز

به سمت ورزش  رانیخ یدهجهتیی، زدا یبوروکراس، محور

ی، زندگ سبکی، ورزش ياماکن و فضاها يمعماری، تیترب

 اقتصادی، مانند هوش مصنوع نینو يهايآورفن ظهور، تورم

عنوان به) ساتیتأسو  و مصالح نیزم متیق، هاخانواده

 یتیورزش ترب ندهیآ تیمؤثر بر وضع يدیعوامل کل

 میاند که همه پانزده عامل در هر دو روش مستقشدهانتخاب

و بیشترین نقش را در وضعیت  اندتکرار شده میرمستقیو غ

 .کنندیمآینده ورزش تربیتی ایران ایفا 
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ورزش  ندهیآ تیمؤثر بر وضعترین عامل کلیدي مهم

ي مراکز آموزشی هااستیسی کشور در این مطالعه تیترب

 ادیز رانیا یتیدر ورزش ترب انیاز آنجا که تعداد متولبود. 

 یمل تهینهادها شامل: وزارت ورزش و جوانان، کم نیاست. ا

ورزش دانش  ونیفدراس ،وزارت آموزش و پرورش ،کیالمپ

وزارت  ی،دانشگاه يورزشها ونیفدراس ،وزارت علوم ي،آموز

مسلح و  يروهایستاد کل ن ی،دانشگاه آزاد اسالم ،بهداشت

 یتیورزش ترب ةهستند که در حوز یورزش يهاباشگاه 

رسد فقدان ارتباط ساختارمند و یبه نظر م .دارند تیمسئول

باعث شده در  یتیورزش ترب یاصل انیمتول بینهدفمند 

همچنان  وکسب نشود  یدستاورد مهم یتیورزش ترب ۀنیزم

 ی کشور با عدم توسعهو دانشگاه يدر ورزش دانش آموز

که  یمختلف ورزش يهادر بخش نیبنابرا باشیم.مواجه 

-یشود به نظر میمو پیگیري  میترس یتیاهداف ورزش ترب

را  يمربوطه نقش مهم تر یمراکز آموزش يهااستیرسد س

 یند.نما فایا ورزش تربیتی عۀجهت توس عوامل ریاز سا

 يهاتیفعالی و اتیعمل يمستمر راهبردها یابیارز

 تیمؤثر بر وضعی در مرتبه بعدي عوامل کلیدي پژوهش

ی کشور در این مطالعه شناسایی شدند. تیورزش ترب ندهیآ

هاي اتخاذ شده پیرامون ها و سیاستاز آنجا که ارزش برنامه

هاست، بنابراین توسعۀ ورزش تربیتی به عملیاتی شدن آن

طه جهت برآورد و سنجش میزان دستیابی به هاي مربونهاد

اهداف ترسیم شده، بایستی به طور مستمر راهبردهاي 

عملیاتی را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین از آنجا که 

اي پیچیده است بنابراین  مسئله تعلیم و تربیت مسئله

ضرورت پژوهش و مطالعه در این زمینه جهت شناخت و 

 اهمیت است. توسعۀ ورزش تربیتی حائز

 ندهیآ تیمؤثر بر وضعچهارمین عامل  از عوامل کلیدي 

ی کشور، منابع انسانی متخصص بود. اگرچه که تیورزش ترب

ها و پژوهش در ها، ارزیابیریزيهاي کلی و برنامهسیاست

حوزة ورزش تربیتی نیز توسط نیروي انسانی متخصص 

گیرد و این عامل همپوشانی نزدیکی با عوامل صورت می

فوق دارد اما نشان دهنده این است که بدنۀ ورزش تربیتی 

ی انسان يروینکشور خالی از نیروي انسانی متخصص نیست. 

ورزش  ياقتصاد يهايزیردوگانه در برنامه ینقش در واقع 

 يعنوان عامل توسعه و از سوبه کسو،از ی رای، زکندیم فایا

مطرح است. مسائل مربوط به  سعهعنوان هدف توبه گرید

 يراقتصادیو هم جنبه غ يهم جنبه اقتصاد یانسان يروین

 تیاهم یانسان يرویکالن ن يزیردر برنامه نیدارند. بنابرا

 .یابدمی يریچشمگ

 ياستانداردسازهاي پژوهش حاضر از دیگر یافته

، و محور ICT يریگمیتصم مراکزی، ورزش يهاسازه

 یورزش يهاسازه ياستاندارد سازیی بود. زدا یبوروکراس

 یمنجر به مشارکت ورزش بیآس جادیاز ا يریعالوه بر جلوگ

 ICT يریگمیمراکز تصم جادیا نیهچن .خواهد شد شتریب

و  ییها و بهبود کاراپردازش داده لیمحور منجر به تسه

و  نیقوان لیتسه .گرددیمربوطه م يهاعملکرد سازمان

 هیرغبت سرما جادیسبب ا يادار یمقررات  و حذف بروکراس

در حوزه ورزش  یبخش خصوص يگذار هیگذاران و سرما

 خواهد شد. یتیترب

 گریاز د یتیبه سمت ورزش ترب رانیخ يریجهت گ

 و ياقتصاد يهامیبا توجه به تحر .پژوهش حاضر بود جینتا

به  ی موسومغرب يکشورها ياز سو يفشار حداکثر راهبرد

 يهااز بودجه ناگزیر کشور يارز يو کاهش درآمدها 1+5

 .خواهد شد لیتعد یتیترب از جمله ورزش مرتبط با ورزش

کمک به  يدر راستا یورزش رانیخ یدهجهت نیبنابرا

 .را برطرف کند يادیتواند مشکالت زیم یتیورزش ترب

ی، در درجه بعدي ورزش ياماکن و فضاها يمعمار

هاي واضح است که استفاده از معماري اهمیت قرار گرفت.

نوین در جهت جذب افراد به ورزش تربیتی حائز اهمیت 

مانند  نینو يهايآورفن ظهور، تورمی، زندگ سبکاست. 

و  و مصالح نیزم متیق، هاخانواده اقتصادی، هوش مصنوع
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 ندهیآ تیمؤثر بر وضعاز دیگر عوامل کلیدي  ساتیتأس

مطالعه شناسایی شد. زندگی ی کشور در این تیورزش ترب

ماشینی و سبک زندگی غیرفعال و وجود تورم و گرانی از 

موانع جدي توسعۀ ورزش تربیتی است. در واقع با کوچک 

هاي شدن سبد اقتصادي مردم صرف هزینه براي فعالیت

شود. همچنین با گران شدن قیمت زمین ورزشی حذف می

ه لحاظ و تجهیزات، سرمایه گذاري در بخش ورزشی ب

اقتصادي صرفه نخواهد کرد و سرمایه گذارن نیز به بخش 

 کنند. ورزشی بویژه بخش ورزش تربیتی ورود پیدا نمی

 
 منابع و مآخذ
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Abstract 
Educational sport has a special place in the formal education system of the country. At 
this level, the highest intrinsic motivation, the largest number of active participants, as 
well as the most appropriate time and the most talented people can be seen. Futurism as 
a new approach is a process that leads to a sustainable outcome of planning action. In 
this regard, this study, with a futuristic approach, identifies the most important factors 
affecting the development of educational sports and the extent and how these factors 
affect each other. Provides the achievement of optimal scenarios. The research method 
was based on new methods of future research for explanatory and for data collection, 
documentary method and environmental scan have been used. For data analysis, the 
interaction / structural analysis method was used by MICMAC software. The results 
indicate that in the first stage, by environmental scanning method, 39 factors in six areas 
affecting the development of educational sports in Iran were identified. What can be 
understood from the status of the scatter plot of the variables indicates the instability of 
the system because most of the variables are scattered around the diagonal axis of the 
plane. Therefore, five categories of factors (influential factors, two-dimensional factors, 
regulatory factors, influential factors and independent factors) can be identified. Finally, 
from the 39 mentioned factors, after examining the extent and how these factors affect 
each other and the future situation of educational sports in the country by direct and 
indirect methods, 15 key factors were selected; Policies of educational centers, 
continuous evaluation of operational strategies, research activities, specialized human 
resources, standardization of sports structures, ICT-oriented decision-making centers, 
de-bureaucracy, orientation of charities towards educational sports, architecture of 
sports venues and spaces, lifestyle, inflation The emergence of new technologies such 
as artificial intelligence, family economics, land prices and materials and facilities play 
the most important role in the future state of educational sports in the country. 
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