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 چکیده

 باشد.هدف اصلی این پژوهش، آینده پژوهی ورزش دانشگاهی ایران می  :هدف

پژوهی شامل تحلیل ساختاری و سناریونگاری ابتدا در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده شناسی:روش

ران پرداخته و سپس سناریوهای آتی پیش روی های کلیدی ورزش دانشگاهی ایبه شناسایی عدم قطعیت

های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان ورزش دانشگاهی ورزش دانشگاهی ایران تدوین گردید. داده

سنجی و با استفاده از نرم افزار میک و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق جمع آوری شد و در قالب پرسشنامه خبره

نفر از اساتید و متخصصین  44حلیل قرار گرفت. تعداد خبرگان تحقیق در این پژوهش مک مورد تجزیه و ت

 باشند.ورزشی می

از میان هفده عامل موثر، ده عامل با اهمیت شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک  :هایافته

شد. براساس این عوامل و با  های مالی و اقتصادی و سبک زندگی مشخصدر نهایت دو عامل کلیدی حمایت

استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد و ماتریس اثرات متقابل چهار سناریو بدست آمد. این سناریوها شامل 

 سناریوی عصر شادی، دنیای بی تفاوتی، دنیای تنبل ها و دنیای افسرده می باشند.
دهد حمایت مالی زیاد و سبک زندگی در سناریوی عصر شادی که بهترین وضعیت را نشان می :گیرینتیجه

زند. سناریوی دنیای افسرده هم بدترین وضعیت را نشان مناسب آینده خوبی را برای ورزش دانشگاهی رقم می

سازی برای سبک زندگی پویا جوانان های نامناسب و عدم فرهنگدهد که در آن حمایت مالی کم، زیرساختمی

توان ترین آینده میاز طریق شناخت بهترین و مطلوبدهد. میو دانشجویان را به سمت ورزش سوق ن

 های فعلی را به سمت تحقق آن سوق داد.برنامه
 آینده پژوهی، ورزش دانشگاهی، سناریو نگاری، ماتریس تاثیرات متقاطع های کلیدی:واژه
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 مهمقد
و  لیتحص یهاسال شیدر عصر حاضر، با افزا

 نیو همچن یخوابگاه یهاطیحضور در مح

 نسبتاً یدوران انیدور از خانواده، دانشجو لیتحص

که در . کنندیخود تجربه م یرا در زندگ یطوالن

 تواندیم حیصح یزیرصورت عدم برنامه

جوانان  ژهیافراد، بو یبرا یندیناخوشا یامدهایپ

 Nazariyan madooni) باشد تهداش یدر پ

& Ramezani, 2013 )زیحضور در دانشگاه ن 

 یدارا یکار یهاطیمح ریهمانند سا

و  یذهن یهاها و مشغلهاسترس ها،یکنواختی

 یبرا انیانشجوخاص خود است. د یهایسخت

 یو روان یجسم یهای، خستگهامقابله با استرس

خود را  یو جسم یروح یو سالمت یشاداب دیبا

 یتحرکات بدن زانیاگر م نیکنند. بنابرا حفظ

و  تیفیندهند ممکن است ک شیخود را افزا

 یحت ایها دچار نقصان شده و آن یزندگ تیکم

دچار  یبعضا روح ایو  یبه مشکالت جسمان

کند. امروزه  دایها کاهش پآن ید و اثر بخششون

ورزش نقش خود را در گذراندن اوقات فراغت 

سالم در  یروابط اجتماع جادیسالم و با نشاط، ا

و  یمفاسد اجتماع یاز برخ یریشگیجامعه، پ

 نشان داده است یبه خوب یانحرافات اخالق

(Hosseini and et al, 2017). قاتیتحق 

که به صورت منظم  یاننشان داده است، دختر

اعتماد به نفس و عزت  یدارا کنندیورزش م

 یافسردگبوده و در مقابل کمتر به  ینفس باالتر

 ,Gregg and Gregg) شوندیدچار م

2017 .) 

منظم با کاهش خطر  یبدن تیفعال ن،یهمچن

مزمن از جمله  یهایماریاز ب یاریابتال به بس

و  یقلب یهایماری، ب3نوع  ابتید ،یچاق

 ,Young) در ارتباط است یروان یهایماریب

در  یچاق زانیم بایتقر 1814از سال (. 2016

سه برابر شده است  3412سراسر جهان در سال 

 19 ینفر از افراد باال اردیلیم 1.8از  شیب یعنی

چاقی و  پژوهشی رویسال اضافه وزن داشتند. 

دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه  اضافه وزن

 در وزن اضافه و چاقی میزان ن داد که تهران نشا

 باالیی سطح در پزشکی علوم دانشجویان بین

 زمینه در پیشگیرانه برنامههای لذا و دارد قرار

 منظم فیزیکی فعالیت و غذایی رژیم رعایت

 (. Hosseinipour, 2016)  میگردد پیشنهاد

 یهافرصت  جادیبه دنبال ا یدانشگاه ورزش

در  انیادن دانشجومناسب به منظور قرار د

سالم است و به  یو رقابت یحیتفر یهاتیموقع

جسم و  تیتقو یبرا ییهاطور همزمان برنامه

 Mohammdi) کندیم نیپرورش روح را تام

and et. Al, 2018.) رو سالمت  نیاز ا

و قشر  یمعل ختگانیبه عنوان فره انیدانشجو

بوده و انجام  تیجوان کشور حائز اهم

 ریتاث تواندیم یکنار علم اندوز ینبد یهاتیفعال

 آنان داشته باشد یریادگیدر  ییبه سزا

(Emami and et.al, 2014.) از جمله اهداف .

ها، گسترش ورزش ورزش دانشگاه میمستق

جامعه  نیدر ب یورزش قهرمان یو تعال یهمگان

 دانشگاه است دیکارکنان و اسات ،ییدانشجو

(Kalateh and et al, 2014تحق .)صورت  قاتی

آن است که درصد  انگریگرفته در کشور ب

 یورزش یهاتیدر فعال انیمشارکت دانشجو

و صاحب نام از  یمدع ینسبت به کشورها

 یآل فاصله دارد. چرا که در کشورهادهیا طیشرا

درصد  24تا  44در عرصه ورزش  شرویپ

صورت به  یورزش یهاتیدر فعال انیدانشجو

مشارکت  زانی( م1) مستمر شرکت دارند. نمودار



  29     79 یاپی، پ9، شماره 9911 زییورزش، پا ۀو توسع تیریفصلنامه مد        . . .                         ی، محمد حسن ملکیمحمد رضا فتح  

 یهادر سال یورزش یها تیدر فعال انیدانشجو

 .دهد یرا نشان م1284-1282

  

 
 تیدر فعال انیتعداد مشارکت دانشجو -1نمودار

)وزارت  1282-1284 یهادر سال یورزش یها

 (1284ورزش و جوانان،

 

درصد رشد  2ساالنه  1284تا  1284سال  از

 شیپسر پدختر و  انیمشارکت دانشجو یبرا

( 1شده بود؛ همان طور که از نمودار ) ینیب

نسبت به  82مشخص است، نرخ رشد عملکرد 

 زانیبخش از م نیدرصد است ا 2/14 هیسال پا

روند  یبرخوردا است از طرف یرشد مطلوب

نرخ  1281نسبت به سال  1283عملکرد سال 

. شودیدرصد مالحظه م -8/3رکود برابر با 

رشد  1284تا سال  1284طور از سال  نیهم

متر  4/1 زین دهیسرپوش یورزش یسرانه فضاها

 زیهدف ن نیشده بود که ا ینیب شیمربع پ

 Ministry of Sports and) محقق نشد

.(2017,Youthاز  یناش توانیامر را م نیا

به دولت  یرانعم یهاوابسته بودن اعتبارات طرح

اقتصاد   استیاتخاذ س لیدانست که به دل

 جهیموجود و در نت یهامیوجود تحر و یمقاومت

 یهادرآمد، بودجه الزم جهت طرح یکسر

وزارت  یبانیمعاونت پشت یاز سو یعمران یورزش

داده نشد  و عدم  صیتخص یکاف زانیعلوم به م

ورزش  جیعمده جهت ترو یمانع یگذار هیسرما

 یحال علت ناکام نیبا ا ؛نمود جادیا ییدانشجو

 یصر به وابستگصرفا منح یورزش دانشگاه

عامل  دیبلکه با ستین یورزش به بودجه دولت

را از طرف  «قیدق یزیعدم برنامه ر»مهم  اریبس

ورزش  یبه عنوان متول یبدن تیاداره کل ترب

مد  رگذاریتاث یریبه عنوان متغ زیها ندانشگاه

 یادهیاست مشکالت عد وانستهنظر داشت که ت

عدم  راید زها به وجود آورورزش دانشگاه یرا برا

شکست  یبرا یزیرجز برنامه ییمعنا ،یزیربرنامه

گفت عامل  توانیدو عامل فوق، م نیندارد. از ب

بوده و  یمسئوالن ورزش اریاول خارج از اخت

عامل دوم،  ولیوارد کرد  یرادیبر آنان ا توانینم

قابل حل  حیصح یزیرکه با برنامه است یموضوع

 ،ینگرندهیبر آ یمبتن یکردیو با رو باشدیم

آل دور از دسترس نخواهد بود دهیا یجینتا

حوزه کامال  نیدر ا یدگاهید نیلزوم چن نیبنابرا

 یمل یهاتیاز ظرف نهیاست. استفاده به یضرور

 عیبدون در نظر گرفتن  وقا ییورزش دانشجو

مناسب  یگذاراستیو س یزیر، برنامهیاحتمال

عوامل پژوهشی دیگر در رابطه با . ستین سریم

موثر بر افزایش مشارکت دانشجویان در 

های بدنی نشان داد که وضعیت مشارکت فعالیت

های بدنی در دانشگاه دانشجویان در فعالیت

تهران مناسب نیست. نتایج تحقیق نشان داد که  

ترین عامل اثرگذار مهم ،یعامل یبا توجه به بارها

عامل ی، بدن تیدانشجویان در فعال مشارکتبر 

پس از عامل مدیریتی، عوامل است.  یریتمدی

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تجهیزاتی و 

 ,Hosseini and et al)انگیزشی قرار گرفتند 

 یگریمانند هر نظام د یرزش دانشگاهو .(2017
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اهداف کالن، راهبردها و  نیتدو ازمندین

است. نظر به موارد مطرح  یاتیعمل یهابرنامه

ورزش  نهیزمدر  شرویشده و مشکالت پ

 یسب برابستر منا جادیبه منظور ا ییدانشجو

 ازمندین ییوارتقا و توسعه، ورزش دانشج

 یچشم انداز یمشخص و آماده ساز یتیمامور

مشخص است  یشفاف در افق زمان

(Mohammdi and et. Al, 2018.) آیندۀ 

پژوهی روشی نظام مند برای نگاه به آیندۀ 

یت بشر و ترسیم بلندمدت در هر حوزه ای از فعال

آن شناخت ساختارها،  یآن است. که هدف اصل

 نییو تع دیجد یندهایها و فرآسازوکارها، فرصت

را  یشتریب یاست که توان بازده ییهابخش

 نیاز منابع به بهتر یریبهره گ یدارند. به عبارت

 یبرا یها و اهداف و آمادگارزش یوجه در راستا

با  نیبرا. بنا(Rezvani Asl, 2015) ندهیآ

بهتر می توان به  ،یپژوه ندهیاستفاده از آ

. تفکر ختسیاست گذاری و تدوین راهبردها پردا

 میدرباره ابعاد مختلف هر موضوع موجب تصم

مختلف هنگام  طیساده تر در شرا یریگ

 یزیبرنامه ر شودیم یاحتمال عیبا وقا ییارویرو

را در قالب عناصر  ندهیدارد که آ ازین یابزار زین

کند که  انیب هاتیو عدم قطع ینیب شیقابل پ

 Taghavi) هستند وهایها همان سنارابزار نیا

& hosseinikhoo, 2018)کردی. در رو 

به  یمختلف یهاندهیآ توانیم ینگار ویسنار

به فراخور هر  وکرد  میترس ندیآ کی یجا

 & Maleki) آن تمرکز کرد یرو تیوضع

Fathi, 2016.) بر  یراهبرد یهایریگ میتصم

بلند مدت سازمان اثر گذار بوده  یهایریجهت گ

 میرسسازمان ت ندهیآ یخاص برا یتیو موقع

 (.Mirzazadeh and shajie, 2017) کندیم

حوزه به منظور  نیدر ا رندگانیگ میلذا تصم

و  ینیب شیپ ازمندیتوسعه ن ریحرکت در مس

عوامل  ییهستند. شناسا ندهیآ یبرا یزیبرنامه ر

موثر بر توسعه ورزش  یهاشرانیو پ یدیکل

 یوهایسنار یارائه و طراح نیو همچن یدانشگاه

مقصد مناسب  تواندیم طیراممکن متناسب با ش

 یسازمان را برا نیبه آن و همچن دنیو نحوه رس

در ورزش چاره  ندهیآ یهامقابله با چالش

 ویپژوهش به منظور سنار نیکند. در ا یشیاند

ابتدا با  یرزش دانشگاهو یهاندهیآ ینگار

و مصاحبه با خبرگان،  اتیاستفاده از مرور ادب

شده و سپس  ییشناسا یدیکل یهاتیعدم قطع

 یها طراحآن یبر مبنا تیپرسشنامه عدم قطع

 یهاریمتغ ییشناسا با هدفپژوهش  نی. ادیگرد

همپوشان تأثیرگذار روی روندهای  مختلف و

  آینده ورزش دانشگاهی انجام شد.
 یادیمطالعات ز رانیدر ا رسدیچند به نظر م هر

انجام شده است اما  یورزش دانشگاه نهیدر زم

تاکنون  یورزش دانشگاه یپژوهندهیآ نهیدر زم

بر  انیم نیصورت نگرفته است. در ا یاقدام

از  یصورت گرفته تعداد اتیاساس مرور ادب

موضوع  نیبه ا ییمقاالت که از لحاظ محتوا

پژوهش و  ریارتر شدن مسو به همو کینزد

کمک  یدیکل یرهایمتغ افتنی نیهمچن

با عنوان  یا، آورده شده است. در مقالهکنندمی

در  یطیمح راتییو تغ تیمقابله با عدم قطع

 ویسنار یزیرراهبرد با استفاده از برنامه نیتدو

صورت گرفته، نشان   (3444) که توسط والش

 به ویسنار یزیربرنامه کیداده است که تکن

و  تیتا به عدم قطع کندیها  کمک مشرکت

پاسخ  رامونشانیپ طیبزرگ در مح راتییتغ

را در  شانیمناسب بدهند و چگونه راهبردها

 طیمح کیدر  یرقابت تیجهت حفظ و خلق مز

راتییتغ منطق و اجرا کنند و نیتدو ریمتغ
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 را بهتر درک کنندمربوط به آن  یامدهایو پ 

(valesh, 2006.) ریزی مبتنی مقاله برنامه این

پژوهی استفاده نموده بر سناریونگاری برای آینده

است که در این تحقیق هم از این ابزار بر 

توصیف آینده ورزش دانشگاهی استفاده شده 

با عنوان  ی، در پژوهش(3414). کروز  است

 یزیرو برنامه یپژوهندهی: آینگارندهیآ ندیفرا

و  یاقتصاد جهان ییایبر پو دیبا تاک ویسنار

و  یکسب و کار به بررس وزهدر ح یریگ میتصم

 داردیو اظهار م پردازدیم ینگار ندهیضرورت آ

 زین ینیب شیکه به عنوان پ ندهیمطالعات آ

قابلیت الزم برای شناخت  شوند،یشناخته م

و  رزادهی. مهای آینده را دارندمشکالت و چالش

و  یاحبا عنوان طر ی( در پژوهش1282) عیشج

به  یورزش دانشگاه یراهبرد توسعه نیتدو

توسعه ورزش در اداره  دراهبر نیو تدو یطراح

مشهد  یدانشگاه فردوس یبدن تیکل ترب

سوات   سیماتر لیپرداختند. ابتدا به تحل

نقاط قوت،  نیکردند تا ب یپرداخته و سپس سع

 یبا راهبردها دها،یها و تهدنقاط ضعف، فرصت

 انی. در پانمایندبرقرار  یاظرموجود دانشگاه تن

 یدنب تیکه اداره کل ترب رسیدند جهینت نیابه 

از راهبرد  دیمشهد با یدانشگاه فردوس

 ردیتوسعه ورزش خود بهره گ یکارانه برامحافظه

(Mirzazadeh and shajie, 2017)نی. همچن 

 یابرنامه نیبه منظور تدو  گرید یدر پژوهش

دانشگاه آزاد  ییورزش دانشجو یبرا یراهبرد

(، 1284و همکاران ) ینیتوسط حس یاسالم

ها و ها، فرصتها، ضعفبندی قوتبرای اولویت

پس . گردیداز آزمون فریدمن استفاده  هاتهدید

 ،تجزیه و تحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی از

شد و هریک از عوامل خارجی و داخلی مشخص 

که جایگاه راهبردی ورزش  نتایج نشان داد

گاه آزاد اسالمی در منطقة جویی دانشدانش

 Hosseini and et) داردکارانه قرار محافظه

al, 2016 ). و همکاران در  یرمضان نیهمچن

برنامه  یبا هدف طراح یقیدر تحق 1282سال 

دانشگاه شاهرود به  یبدن تیاداره ترب یراهبرد

 سیها با استفاده از ماترداده لیو تحل هیتجز

 نییتع ی)برا یرونیو ب ینعوامل درو یابیارز

سوات و طوفان  لی(، تحلکیاستراتژ تیموقع

( پرداختند. هایاستراتژ نییتع ی)برا یفکر

اداره  نیاز آن بود که ا یپژوهش حاک یهاافتهی

 1ضعف،  8قوت،  9 یدارا یکنون تیدر وضع

اساس، به  نیاست. بر ا یاساس دیتهد 9فرصت و 

 یبدن تیباداره تر کیبرنامه استراتژ نیتدو

 هیانیآن شامل ب کیدانشگاه و موضوعات استراتژ

 ،یمحور یهاانداز، ارزشچشم هیانیرسالت، ب

 ک،یاستراتژ تیموقع مدت،اهداف بلند

پرداختند.  یاتیعمل یهاو برنامه هایاستراتژ

عوامل  یابیارز سیها از ماترآن لیتحل ن،یهمچن

اداره در  نینشان داد که  ا یرونیو ب یدرون

قرار دارد. همان گونه  یتدافع یراهبرد گاهیجا

تمرکز  گرددیفوق مالحظه م قاتیکه در تحق

قات در حوزه ورزش یمحققان بر انجام تحق یاصل

تنها  یراهبرد یزیربرنامه نهیدر زم یدانشگاه

 تیگذشته بوده و عدم قطع یهابر داده یمبتن

 شتریقرار گرفته است و ب یکمتر مورد بررس زین

سوات و  سیماتر لیمانند تحل یهاکیبر تکن

بر  یمبتن قاتیتحق ولیدارند تأکید  رهیغ

 کردیرو یریگکاربا ب توانندیم ینگرندهیآ

گذشته به  یروندها لیعالوه بر تحل ،ینگارندهیآ

ممکن، محتمل و  ندهیآ یابیکشف، ابداع و ارز

  .ابندیدست  زیمطلوب ن

هی و بنابراین  با توجه به اهمیت ورزش دانشگا

های موجود تحقیق حاضر به دنبال ضعف
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ها و عوامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی پیشران

اریوهای   مربوط به روی  آن و شناسایی سن

 آینده آن است.

 

 شناسی پژوهشروش

شناسایی سناریوهای آینده حاضر  قیهدف تحق

 بنابراین باشد،یم ورزش دانشگاهی در ایران

است. پژوهش  یکاربرد یپژوهش ،حاضر قیتحق

 یپژوهندهیو آ یکسب آگاه لیحاضر به دل

 یاکتشاف کردیرو یدارا رانیا یورزش دانشگاه

 روشاطالعات از  یآورجمع یباشد. برا یم

پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان ورزش 

و تکنیک تحلیل  شده استاستفاده  یدانشگاه

بکار گرفته شد و برای  لیتحل یاثرات متقابل برا

 از نظرات هاپرسشنامه کمیلمصاحبه و ت

 رانیا یورزش دانشگاه رانیمتخصصین و مد

پژوهش شامل سه پرسشنامه  نی. ااستفاده شد

عوامل موثر،  نییتع یسنجخبره  نیبا عناو

متقابل( و عدم  ریتاث لی)تحل یساختار لیتحل

 ،یسنجباشد. در پرسشنامه خبرهیم تیقطع

رار ق دییمحتوا توسط خبرگان مورد تا ییروا

 یآلفا بیبا محاسبه ضر ابزار نیا ییایگرفت. پا

 گرفت. قرار دییمورد تا 4.94کرونباخ و با مقدار 

 ابزارکه  ییدوم، از آنجا پرسشنامه در مورد

قرار  مورد استفادهتحلیل ساختاری استاندارد 

شده است.  دییآن تا ییایو پا یی، رواگرفت

استاندارد عدم  ابزارپرسشنامه شماره سه، 

در  ویسنار نیتدو ندیدر فرآ و باشد یم تیطعق

مورد استفاده قرار  یپژوهندهیقات آیتحق

 تیعدم قطع یهاحالت نی. همچنگیردمی

خبرگان  یتمام دییداده شده مورد تا صیتشخ

 نیا یپژوهش قرار گرفت. جامعه آمار نیدر ا

آن شامل  یپژوهش با توجه به قلمرو موضوع

 یم رانیا یاهوخبرگان ورزش دانشگ رانیمد

خبرگان  یمحاسبة تعداد جامعة آمار یباشد. برا

 یقیرابطة دق ایخبره محور، فرمول  یدر روشها

ها دانش و تخصص نوع روش نیوجود ندارد. در ا

دارد، اما در  تیآنها ارجح تیخبرگان بر کم

عموماً تعداد خبرگان  یونگاریمطالعات سنار

 ,Godet & et al) نفر باشد 34کمتر از  دینبا

 لیپژوهش مصاحبه و تکم نیدر ا. (2008

نفر از خبرگان ورزش  44 طها  توسپرسشنامه

 انجام گرفته است. یدانشگاه

 

 های پژوهشیافته

در این قسمت در ابتدا عوامل کلیدی که با مرور 

 دانشگاهی ادبیات و مصاحبه با خبرگان ورزش

شناسایی شده اند معرفی می گردند و  ایران

و تحلیل صورت گرفته بر روی داده  سپس تجزیه

های گردآوری شده در هر یک از مراحل تحقیق 

تشریح خواهند شد و در نهایت خروجی های 

مربوط به نرم افزارهای میک مک و سناریو 

 ویزارد ارائه می شوند.

 

 پژوهی آینده مراحل انجام تحلیل ساختاری 

 ایران دانشگاهی ورزش

 گام اول
 دانشگاهی ورزش هیپژو جهت تحلیل آینده

ابتدا از طریق روش مرور پیشینه تحقیق و   ایران

عامل کلیدی استخراج گردید،  11مصاحبه، 

سپس این عوامل به صورت پرسشنامه برای 

تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل در میان 

 بر موثر عوامل (1خبرگان توزیع گردید. جدول )

 ی دهد.ایران را نشان م دانشگاهی ورزش آینده
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یران دانشگاهی ورزش آینده بر موثر عوامل فهرست .1 جدول  ا

 منابع عامل ردیف

 (3414االحمدی )جامی ها و اماکن ورزشیزیرساخت 1

 (3444مظفری و صفانیا ) های اجتماعیها و رسانهشبکه 2

 (3444مظفری و صفانیا ) های فرهنگی جامعهباورها و ارزش 3

 (3414االحمدی )جامی عوامل مدیریتی 4

 (3442سالیس و همکاران ) سبک زندگی 5

 (3414ادات ) های مالی و اقتصادیحمایت 6

 (1282حسینی و همکاران ) های مدیران دانشگاهیسیاست 7

 (1282)رمضانی، اندام و آقایی، های مسئولهماهنگی میان نهادها و دستگاه 8

 (1282)رمضانی، اندام و آقایی، حضور افراد متخصص در حوزه ورزش دانشگاهی 9

 (1282)منافی و همکاران،  ها و رویدادهای ورزشیجشنواره 11

 (3413، 1)دویکلو و همکاران عوامل ساختاری 11

 (1284حمیدی و همکاران ) های مربوط به پژوهش و توسعهفعالیت 12

 (1284)میرزازاده و شجیع، المللیهای بینمشارکت در رقابت 13

 (1284)میرزازاده و شجیع، های ورزشیها با فدراسیونعامل دانشگاهت 14

(1284)میرزازاده و شجیع، نگرش دانشجویان نسبت به ورزش 15  

 (1299حسینی ) های استعدادیابیبرنامه 16

 (1284پور و همکاران )طالب اقتصاد خانوار 17

 

                                                      
1 Devecioglu et al 
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 گام دوم
استخراج شده  یدیعامل کل 11 ق،یتحق نیدر ا

و مصاحبه با خبرگان، با  اتیمرور ادببا 

  یآزمون ت یریو بکارگ یسنجپرسشنامه خبره

 زانیو از خبرگان خواسته شد تا م دیگرد لیتحل

. ندیتا پنج انتخاب نما کیهر عامل را از  تیاهم

پرسشنامه خبره  44پرسشنامه حاصل از  جینتا

 14و  دیگرد لیتحل SPSSافزار  مبا نر یسنج

 یآمار یا توجه به فرض هاب ،یدیعامل کل

، براساس 4.44 یمربوط به آنها در سطح خطا

در  یی. عوامل نهادینظر خبرگان انتخاب گرد

 ( ارائه شده است.3جدول )

 

 ایران دانشگاهی ورزش فهرست عوامل نهایی موثر بر آینده .2جدول 
 عوامل تایید شده ردیف عوامل تایید شده ردیف

 های مدیران دانشگاهیسیاست 6 زشیها و اماکن ورزیرساخت 1

 ها و رویدادهای ورزشیجشنواره 7 های فرهنگی جامعهباورها و ارزش 2

 عوامل ساختاری 8 عوامل مدیریتی 3

 المللیهای بینمشارکت در رقابت 9 سبک زندگی 4

 نگرش دانشجویان نسبت به ورزش 11 های مالی و اقتصادیحمایت 5

 

 گام سوم
عوامل موثر، برای شدن فهرست  پس ازمشخص

ها وارد ماتریس بندی آنها، متغیرشناسایی و رتبه

نامه شده و با تدوین پرسشتحلیل تاثیر متقابل 

استاندارد تحلیل تاثیر متقابل در اختیار خبرگان 

های جمع سپس میانگین پاسخ .گرفتندقرار 

به  MicMacآوری شده برای ورود به نرم افزار 

 شد.شرح زیر می با

 

 گام چهارم
پس از اینکه داده های پرسش نامه وارد نرم افزار 

شد. تاثیرات عوامل موثر بر آینده ورزش 

دانشگاهی ایران به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم محاسبه شد. در زیر ماتریس تاثیرات 

عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم و امتیاز 

 هر عامل در ستون و ردیف ماتریس نشان داده

 شده است. 
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 ماتریس تاثیرات متقابل عوامل کلیدی . 3جدول 

 

 ایران دانشگاهی ورزش آینده بر ماتریس تاثیرات مستقیم عوامل موثر . 4جدول 

 مجموع ستونها مجموع ردیفها شاخص ردیف

 4 1 ها و اماکن ورزشیزیرساخت 1

 8 1 های فرهنگی جامعهباورها و ارزش 2

 9 2 یعوامل مدیریت 3

 12 14 نگرش دانشجویان نسبت به ورزش 4

 4 11 های مالی و اقتصادیحمایت 5

 14 1 های مدیران دانشگاهیسیاست 6

 2 4 ها و رویدادهای ورزشیجشنواره 7

 4 1 عوامل ساختاری 8

 1 4 المللیهای بینمشارکت در رقابت 9

 2 8 سبک زندگی 11

 12 12 کل 

 

 ایران دانشگاهی ورزش آینده بر موثر عوامل غیر مستقیم راتتاثی ماتریس.  5جدول 

مجموع  مجموع ردیفها شاخص ردیف

 ستونها

 317 381 ها و اماکن ورزشیزیرساخت 1

 511 417 های فرهنگی جامعهباورها و ارزش 2

 415 331 عوامل مدیریتی 3

 629 562 نگرش دانشجویان نسبت به ورزش 4
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 276 578 صادیهای مالی و اقتحمایت 5

 514 345 های مدیران دانشگاهیسیاست 6

 362 241 ها و رویدادهای ورزشیجشنواره 7

 315 411 عوامل ساختاری 8

 311 239 المللیهای بینمشارکت در رقابت 9

 395 521 سبک زندگی 11

 
در ادامه نرم افزار، عوامل را در دو حالت 

یم و تاثیرگذار و تاثیرپذیر به صورت مستق

غیرمستقیم طبقه بندی و رتبه بندی می کند 

 که نتیجه آن در ادامه نشان داده شده است.

 تاثیرگذاری غیرمستقیم                                     تاثیرگذاری مستقیم

 
 طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیرگذاری آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم .1شکل 

 
( مشاهده می شود، 1که در شکل )همان طور 

 "میزان تاثیرگذاری"براساس رتبه بندی 

مستقیم وغیر مستقیم متغیرها،  بطور مثال 

اقتصادی  و مالی هایحمایت "عوامل کلیدی

در رتبه  "ورزش به نسبت دانشجویان نگرش "و"

بندی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در رتبه 

 های مشابهی قرار گرفته اند. 
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 تاثیرپذیری غیرمستقیم                                             تاثیرپذیری مستقیم

 
 طبقه بندی متغیرها بر اساس میزان تاثیرپذیری آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم .2شکل 

 
( مشاهده می شود، 3همان طور که در شکل )

 "میزان تاثیرپذیری"براساس رتبه بندی 

وغیر مستقیم متغیرها،  بطور مثال مستقیم 

دانشگاهی  مدیران هایسیاست"عوامل کلیدی

در رتبه  "ورزش به نسبت دانشجویان نگرش "و"

بندی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در رتبه 

های مشابهی قرار گرفته اند. با توجه به اعداد 

پرسشنامه که به صورت ماتریس تکمیل شده 

ا را محاسبه کرده و در اند. نرم افزار رابطه آنه

نهایت برای هر عامل یک امتیاز عددی در نظر 

می گیرد. سپس براساس این امتیاز عوامل را 

براساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم رتبه بندی می کند. که 

در این حالت عواملی که بیشترین امتیاز را کسب 

ذیری آنها نیز بر کنند میزان تاثیرگذاری و تاثیرپ

( عوامل 2این اساس تغییر می کند. در جدول )

ایران را براساس  دانشگاهی ورزش موثر بر آینده

تاثیرپذیری و تاثیرگذاری به صورت مستقیم و 

 غیرمستقیم رتبه بندی کرده است. 

 

 امتیاز تاثیر گذاری و تاثیر پذیری عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم . 6جدول 
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نگرش  1442 هایحمایت 1

 دانشج

142 نگرش دانشج 1444 هایحمایت 1194

1 

هاسیاست 1228 نگرش دانشج 3

 ی

نگرش  1228

 دانشج

139 هایسیاست 1444

4 

سبک  1323 ا باورها و 1323 سبک زندگی 2 134 باورها و ا 1384
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 4 زندگی

142 عوامل مدیر 1428 باورها و ا 1484 عوامل مدیر 849 هازیرساخت 4

4 

عوامل  849 مشارکت در 849 باورها و ا 4

 ساخت

 894 سبک زندگی 888

 843 هاجشنواره 842 هازیرساخت 931 هاجشنواره 849 هایسیاست 2

سبک  849 عوامل ساخت 1

 زندگی

 113 مشارکت در 948 هایسیاست 931

 124 هازیرساخت 933 عوامل مدیر 294 هایحمایت 931 عوامل مدیر 9

عوامل  294 هاجشنواره 8

 ساخت

 124 عوامل ساخت 244 هاجشنواره 294

هزیرساخت 441 مشارکت در 14

 ا

 291 هایحمایت 484 مشارکت در 441

 

 ر ها:تفسیر تاثیر پذیری و تاثیرگذاری متغی

محل قرار گرفتن متغیر ها در خروجی  نرم افزار 

میک مک بر اساس تاثیر گذاری و تاثیر پذیری 

متغیر ها می باشد که به صورت زیر نشان داده 

 شده است. 

 

 
 نمودار وضعیت عوامل کلیدی در خروجی نرم افزار میک مک .3شکل 
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 افزار میک مک وضعیت هر یک از متغیرها براساس تحلیل در نرم .7جدول 

 متغیر نوع متغیر ردیف

 اقتصادی و مالی هایحمایت تاثیرگذار 1

 زندگی سبک 3

 ورزش به نسبت دانشجویان نگرش هدف 2

 دانشگاهی مدیران هایسیاست تاثیرپذیر 4

 جامعه فرهنگی هایارزش و باورها

 مدیریتی عوامل مستقل 4

 ورزشی رویدادهای و هاجشنواره

 المللیبین هایرقابت در رکتمشا

 - تنظیمی 2

 - اهرمی ثانویه 1

 
پس از مشخص کردن وضعیت هر یک از عوامل 

موثر، روابط این عوامل در نرم افزار میک مک 

مورد بررسی قرار گرفت که تاثیرات عوامل به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در اشکال زیر 

. چگونگی روابط عوامل استنشان داده شده 

 موثر در پنج سطح نشان داده شده اند :

 تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی 

 تاثیرات ضعیف تا بسیار قوی 

 تاثیرات نسبتاً قوی تا بسیار قوی 

 تاثیرات قوی تا بسیار قوی 

 تاثیرات بسیار قوی 

نمودار مربوط به سطح تاثیرات مستقیم عوامل از  

بسیار ضعیف تا بسیار قوی روابط بین متغیرها 

در ادامه ارائه  Mic Macدر خروجی نرم افزار 

 می گردد.
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 نمودار تاثیرات مستقیم عوامل )تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(. 4شکل 

 
 نمودار تاثیرات بالقوه مستقیم عوامل )تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( .5شکل 
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نمودار تاثیرات غیر مستقیم )تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی(. 6شکل 

 
 هایدو عامل کلیدی سبک زندگی و  حمایت

بین ده عامل کلیدی توسط  اقتصادی از  و مالی

افزار میک مک به عنوان عوامل تاثیر گذار نرم

شناخته  ایران دانشگاهی ورزش کلیدی بر آینده

های و، وضعیتنابراین برای تدوین سناریشدند. ب

مختلف برای هر یک از عوامل کلیدی توسط  

صورت پرسشنامه ه خبرگان  مشخص گردید و ب

. سپس شدخبرگان توزیع  میانعدم قطعیت در 

پس از امتیازدهی آنها وارد نرم افزار سناریو 

 ویزارد گردید.

 

 دانشگاهی ورزش آینده یوهایسنارگام پنجم: 

ر با بهره گیری از نرم افزا ایران

ScenarioWizard 

 ورزش بر آینده تاثیرگذارمرحله شناسایی عوامل 

به وسیله نرم افزار میک مک به  ایران دانشگاهی

 ( سبک1پایان رسید و در نهایت دو عامل اصلی 

اقتصادی به عنوان  و مالی های( حمایت3 زندگی

مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر که همه 

یم و غیر مستقیم عوامل دیگر به شیوه مستق

باشد، شناسایی تحت تاثیر این دو عامل می

شدند. در این مرحله با استفاده از نرم افزار 

سناریونگاری، سناریوها به شیوه کمی تدوین 

شوند. به طوری که برای این دو عامل اصلی می

تاثیرگذار با توجه به وضعیت هر کدام از آنها در 

ای مختلفی ها و حالت هدنیای واقعی جایگشت

شود. بر اساس نظرات خبرگان در نظر گرفته می

 عدم دارای کلیدی عوامل موثر انتخاب از پس

 طبقه وضعیت های مختلف به عوامل  قطعیت،

 عوامل تمام برای ها وضعیت این و شده بندی

ماتریسی در پرسشنامه عدم  صورت به کلیدی
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 اختیار خبرگان قرار گرفت. در این در قطعیت

 گذاری تأثیر توانند می ها وضعیت ه،پرسشنام

 تا 2 از پرسشنامه اعداد و دهند نشان را نیز منفی

است. ماتریس متقاطع عوامل کلیدی  متغیر -2 

( ارائه شده 1در نرم افزار سناریو ویزارد به شکل )

 است.

 

 
 (-2+ تا 2ماتریس متقاطع متغیرهای اصلی ). 7شکل 

 

طعیت سبک دهد که دو عدم قنتایج نشان می

ترین های مالی و اقتصادی بیشزندگی و حمایت

 عدم دو این به توجه با اهمیت را دارند. بنابراین

 برای مختلف سناریوی چهار توانمی قطعیت،

از آنجا که . نمود تدوین آینده ورزش دانشگاهی

هر عدم قطعیت دو حالت مختلف دارد. سبک 

 تواند پویا و فعال باشد و یازندگی یا می

های مالی و تحرک و منفعل. همچنین حمایتبی

تواند کم یا زیاد اقتصادی از ورزش دانشگاهی می

باشد. هر عدم قطعیت دو حالت دارد و چون دو 

دو عدم قطعیت در این تحقیق وجود دارد 

بنابراین برای آینده ورزش دانشگاهی چهار 

 و توضیح به ادامه درسناریو خواهیم داشت. 

 این. پرداخت خواهیم سناریوها زا یک هر تبیین

 عدم دو به توجه با (1) شکل در سناریو چهار

 داده نمایش بصری صورت به مذکور قطعیت

 از باورپذیر سناریوهای تدوین برای .است شده

 شده است. استفاده نرم هایسیستم شناسیروش
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 سناریوهای باورپذیر ورزش دانشگاهی .8شکل 

این سناریو، دولت و  درسناریوی عصر شادی: 

های گسترده مالی، نهادهای مسئول حمایت

ای و زیرساختی از ورزش فکری، برنامه

 دهند. دانشگاهی ارائه می

در این سناریو، تفاوتی: سناریوی دنیای بی

های فرهنگی و اجتماعی جامعه تغییر ارزش

های اجتماعی منجر ها و رسانهتحت تأثیر شبکه

 شود. افراد می به تغییر سبک زندگی

در این سناریو،  ها:سناریوی دنیای تنبل

های مسئول در حوزه ورزش ها و سازماندانشگاه

ای برای حمایت های گستردهدانشگاهی برنامه

 دارند. 

 در این سناریو نهسناریوی دنیای افسرده: 

تنها دولت و متولیان این حوزه در این زمینه 

دهند جام نمیگذاری و حمایت کافی انسرمایه

تحرک بلکه سبک زندگی جوانان هم ناسالم و کم

 است.

 

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش مشخص شد که اساس  جیبا توجه به نتا

متاثر از  یدر حوزه ورزش دانشگاه یپردازویسنار

است.  یمال یها تیو حما یدو بعد سبک زندگ

 تواند با توجه به یم یورزش دانشگاه قتیدر حق

های مختلفی را در عیت، وضعیتعدم قطدو  نیا

  آینده تجربه کند. 

افتد که سبک  یاتفاق م یزمان یشاد ویسنار

 یهاتیفعال در نظر گرفته شده و حما یزندگ

امر ورزش در  یمتول یاز سازمان ها یخوب یمال

دولت و  و،یسنار نی. در اگیرددانشگاه صورت 

 ،یگسترده مال یهاتیمسئول حما ینهادها

از ورزش  یرساختیو ز یامهبرنا ،یفکر

 نهیزم نی. دولت در ادهندیارائه م یدانشگاه

 یهماهنگ جادیا قیبرنامه است و از طر یدارا

 یهامسئول برنامه یها و نهادهادستگاه انیم
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 شیرا پ نهیزم نیخود در ا مدتانیبلندمدت و م

 یهانهادها و دستگاه و،یسنار نی. در ابردیم

به  یو بخش خصوص دولت یمسئول با همکار

و از  اختهپرد یاماکن ورزش زیتوسعه و تجه

. برندیبهره م نهیزم نیمتخصص در ا یروهاین

 یبرا یورزش یهاو جشنواره ادهایالمپ یاندازراه

 یادهایو شرکت در مسابقات و المپ یابیاستعداد

 نیا یهایژگیو گریاز د زین یالمللنیو ب یمل

 یهاها و شبکهانهرس ویسنار نیاست. در ا ویسنار

و  یو ورزش یگفرهن یهاوزارتخانه ،یاجتماع

محور مهارت ،یچندبعد یها سبک زندگدانشگاه

آن توجه متوازن  جهی. نتکنندیم غیرا تبل ایو پو

و  یآموزش ،یعلم یهابه برنامه انیدانشجو

فوق برنامه  یهاتیدانشگاه و وفعال یپژوهش

فوق برنامه،  یهابه برنامه یبخش. تنوعباشدیم

 شارکتم شیو افزا نیآفریشاد یهاتیفعال

 مهارت یهادر کنار توجه به برنامه انیدانشجو

 نیبارز چن یهایژگیها از ودر دانشگاه ییافزا

رسالت  نیترمهم قتیاست. در حق ییویسنار

 یسازآماده ،یاندهیآ نیها در چندانشگاه

 یبرا یو جسم یفکر یاز نظر انیدانشجو

 .موفق در جامعه است یزندگ

، CATWOE انتها با توجه به استفاده از سازه در

خواهد  یبندصورت نیچن یعصر شاد یویسنار

 ان،یمشتر و،یسنار ای ستمیس نیشد. در ا

 زات،یهستند که از امکانات، تجه یانیدانشجو

 نیموجود در ا یهاو برنامه یآموزش یفضاها

 ستم،یس نی. فعاالن اکنندیاستفاده م نهیزم

وزارت علوم، وزارت ورزش،  ها،هدولت، دانشگا

 یهاسازمان ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 یهاونیو فدراس ینهاد، بخش خصوصمردم 

 یهمکار گریکدیهستند که با  یورزش

در  یو دگرگون لیتبد ندیدارند. فرا یاگسترده

 یهادستگاه یهابرنامه یاجرا ستم،یس نیا

به صورت هماهنگ و حوزه  نیمسئول در ا

 و،یسنار ای ستمیس نیا ینیباست. جهان ثربخشا

موفق، سالم  یزندگ یبرا انیدانشجو یسازآماده

 یهابه برنامه یبخشو شاد در جامعه است. تنوع

 یهاو جشنواره ادهایالمپ یفوق برنامه، برگزار

دانشگاه و  یدر فضا یبخشمشارکت  ،یورزش

فعال  گرانیهم بازم یهاتیاز اولو ینیآفریشاد

 ستمیس نیا طیمح تاًی. نهاباشدیم ویسنار نیا رد

و  یورزش ،یفرهنگ ،یاجتماع طیمح و،یسنار ای

 .است یدانشگاه

فعال دنبال  یکه سبک زندگ ویسنار نیدوم در

صورت  یادیز یمال یها تیحما یشود ول یم

 یخوانده م یتفاوت یب ویبه نام سنار دیریگ ینم

و  یفرهنگ یهاارزش رییتغ و،یسنار نیشود. در ا

 یهاها و رسانهشبکه ریجامعه تحت تأث یاجتماع

افراد  یسبک زندگ رییمنجر به تغ یاجتماع

بانوان و  التیتحص شیمثال افزا یرا. بشودیم

 ترشیکار منجر به توجه ب طیحضور آنان در مح

و تحرک خواهد شد. در  یفرد یآنان به سالمت

واهند کرد تا در کنار افراد تالش خ ویسنار نیا

 یهاروزمره خود از جمله برنامه یهابرنامه

به ورزش و  یو کار یمهارت ،یپژوهش ،یآموزش

هم بپردازند. اما  یو روان یروح ،یبدن یهاتیفعال

 یتحرکوجود دارد کم ویسنار نیکه در ا یمشکل

مسئول در حوزه ورزش  یهادستگاه یتفاوتیو ب

ها دانشگاه ویسنار نی. در اباشدیم یدانشگاه

 یو رسالت اصل فهیکه وظ کنندیتصور م

و  یآموزش یهاتیعلم و فعال دیها، تولدانشگاه

 یهاتیبه ورزش و فعال تنبوده و پرداخ یپژوهش

 یو جانب یتفنن تیفعال کیمربوط به آن صرفاً 

 دیکه باعث تشد یعوامل نیتراز مهم یکیاست. 

ها دولت یلمشکالت ما شود،یم یکردیرو نیچن
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 نهیها در زماز دانشگاه تیحما یبرا

خود  یاست. از طرف یورزش یهارساختیز

و  یضعف بخش خصوص لیها به دلدانشگاه

 یدانش به جا دیتول یصرف رو کزتمر

از  تیحما یالزم برا یتوان مال ،یمحورمهارت

 نیا نیفوق برنامه را ندارند. بنابرا یهاتیفعال

 یعنیانه و نامتراکم است العاده چندگفوق ندهیآ

در آن بسته  یدانشگاه یورزش یهاتیرونق فعال

 یمردم یها و نهادهاافراد، انجمن یهازهیبه انگ

 یویسنار ریو تفس حیمتفاوت خواهد بود. توض

، CATWOE سازه یبر مبنا یتفاوتیب یایدن

  :خواهد بود ریبه صورت ز

 ان؛ی: دانشجوویسنار ای ستمیس انیمشتر

نهاد، مردم  یها:  سازمانستمیس فعاالن

 ؛ییدانشجو یهاانجمن

نامتراکم و  یها: برنامهیو دگرگون لیتبد ندیفرا

 یهاها و سازمانکه توسط انجمن یاپراکنده

 نیچن یاصل یژگی. وشودینهاد اجرا ممردم 

است که متمرکز نبوده و بسته  نیا ییهابرنامه

ها نانجم نیدانشگاه و امکانات ا طیبه مح

 متفاوت هستند؛

 یاصل فهی: وظویسنار ای ستمیس ینیبجهان

 یدانشجو برا یسازعلم و آماده دیدانشگاه تول

 ورود به بازار کار است؛

 گذاراناستی: سویسنار ای ستمیس طیمح

 ناهماهنگ؛ یو فرهنگ یورزش ،یآموزش

 زانیفعاالن و برنامه ر ویسنار نیبا توجه به ا لذا

را در ورزش  یمهم نقش یورزش دانشگاه

 ینیو تحرک آنها با توجه به جهان ب انیدانشجو

 یکرده و در سطح سالمت آنها م یکه دارند باز

 .گذار باشند ریتاث اریتوانند بس

 ریغ یها با توجه به زندگتنبل یایدن یویسنار

باشد که روز به روز با توجه  یم انیفعال دانشجو

شدت  آن به نیگزیو جا یتکنولوژ یبه گستردگ

منجر  انیفعال در دانشجو ریغ یگرفتن زندگ

ها و دانشگاه و،یسنار نیشده است. در ا

 یمسئول در حوزه ورزش دانشگاه یهاسازمان

دارند.  تیحما یبرا یاتردهگس یهابرنامه

 یگذارهیتا سرما کنندیها تالش مدولت

 یورزش زاتیدر حوزه امکانات و تجه یاگسترده

تحرک ناسالم و کم یک زندگانجام دهند. اما سب

 تیفعال نهیزم نیدر ا انیتا دانشجو شودیباعث م

ها، نشان ندهند. ضعف تشکل یقابل توجه

 شودیباعث م ییودانشج یهاها و سازمانانجمن

نشود.  یبرداربهره یخوبفرصت به نیتا از ا

به  یمتاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاه

تحرک با ناسالم و کم یسبک زندگ لیدل

مواجه است.  یو افسردگ یمانند چاق یمشکالت

 یکه برا دهدینشان م ویسنار نیا قتیدر حق

عالوه بر  یدر عرصه ورزش دانشگاه تیموفق

 طیبه عوامل و شرا یمال یهاتیحما وها کمک

 یخانوادگ یهاارزش رییاست. تغ ازیهم ن یگرید

 تیو جما انیتوجه به نگرش دانشجو ،یو فرهنگ

 ییاجرا یبه عنوان بازو ییدانشجو یهاکلاز تش

 یورزش دانشگاه یهابرنامه یسازادهیپ یبرا

 یایدن یویسنار حیاست.  توض تیحائز اهم

، عبارت  CATWOE سازه یها بر مبناتنبل

  از: خواهد بود

 انیاز دانشجو ی: برخویسنار ای ستمیس انیمشتر

عالقه  انیاز دانشجو یاریمند. اما بسعالقه

 ینداشته و رو هاتیفعال نیبه ا ینچندا

دانشگاه تمرکز  یو آموزش یعلم یهاتیفعال

 کنند؛یم

مانند  یرسم انیو متول انی: مجرستمیس فعاالن

 ییمسئول نهادها رانیو مد یدانشگاه رانیمد

مانند وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان؛
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که توسط  ییها: برنامهیو دگرگون لیتبد ندیفرا

 شوند؛یابالغ م نییاز باال به پا یسمر انیمتول

 قی: از طرویسنار ای ستمیس ینیبجهان

 یکیو لجست یگسترده مال یگذارهیسرما

 یبهبودها یدر ورزش دانشگاه تواندیم

 نمود؛ جادیا ریچشمگ

 یها و نهادها: سازمانویسنار ای ستمیس طیمح

 .مسئول در حوزه ورزش یرسم

 نیده که در اافسر یایدن یویسنار تیدر نها و

 نیحوزه در ا نیا انیتنها دولت و متول نه ویسنار

انجام  یکاف تیو حما یگذارهیسرما نهیزم

جوانان هم ناسالم و  یبلکه سبک زندگ دهندینم

ها در دانشگاه یرسم یهاتحرک است. برنامهکم

حوزه آموزش و پژوهش بخش اعظم وقت 

هم ها پوشش داده و خود دانشگاه ار انیدانشجو

 یفرهنگ یهاتیمانند محدود یمشکالت لیبه دل

 ،یو اماکن ورزش هارساختینبود ز ،یو اجتماع

 یزیردولت و نبود برنامه یمال تیعدم حما

 یبرا یحوزه رغبت نیمنسجم و مناسب در ا

. سبک دهندینشان نم یتوسعه ورزش دانشگاه

مانند  یاز عوامل انیدانشجو انیناسالم م یزندگ

نامناسب،  یاقتصاد تیم، وضعناسال هیتغذ

و نبود برنامه در  یافسردگ نده،یبه آ دینداشتن ام

استفاده از اوقات فراغت  یها برادانشگاه

 نی. در چنردیگیهم نشأت م انیدانشجو

تحرک، افسرده کم اریدانشگاه بس یفضا یطیشرا

 اهدخو یآموزش یرسم یهابرنامه یو متمرکز رو

 یبه جا یآموزش یسمر یهابرنامه نیا یبود. حت

ورود به بازار کار هم  یدانشجو برا یسازآماده

ها دانشگاه ندهیآ نی. در واقع در استندیمناسب ن

 یبرا یحت یزندگ یرا برا انیتنها دانشجونه 

. توجه به کنندینم زیتجه یبازار کار هم به خوب

 مانند یمختلف یهادر حوزه ییافزامهارت

 انیدانشجو یو رفتار یورزش ،یفرهنگ ،یاجتماع

و کار آماده خواهد  یورود موفق به زندگ یرا برا

وجود  یزیچ نیالزمه تحقق چن یساخت. ول

 ،یو اماکن ورزش زاتیمانند تجه ییهارساختیز

 یانسان یروین ،یاتیو عمل یراهبرد یهابرنامه

گسترده و  غاتیو تبل نهیزم نیمتخصص در ا

قد آن است. فا یکلبه ویسنار نیاست که ا ممداو

 ستمیافسرده براساس س یایدن یویسنار حیتشر

CATWOEاست ری، به صورت ز:  

به  انی: دانشجوویسنار ای ستمیس انیمشتر

 محدود و پراکنده؛ اریصورت بس

 یهاانجمن یها و برخ: دانشگاهستمیس فعاالن

 و کمرنگ؛ فیضع اریبه صورت بس ییدانشجو

 یهامهبرنا ی: اجرایو دگرگون لیتبد ندیفرا

 به صورت پراکنده و نامنظم؛ یورزش

 ی: ورزش و زندگویسنار ای ستمیس ینیبجهان

 ست؛یسالم رسالت ما ن

تک  یآموزش ی: فضاویسنار ای ستمیس طیمح

 .هادانشگاه یبعد
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Abstract 

Objective: The main goal of this research is Future Studies of University 

Sports of Iran  

Methodology: In this study, using two future research methods including 

structural analysis and scenario writing, we first identified the key 

uncertainties of University Sports of Iran and then developed future scenarios 

for University Sports of Iran. Initial data were collected using interviews with 

Collegiate athletics experts and reviewing the literature. The questionnaire was 

analyzed by using the Mic-Mac software.  

Results: Of the seventeen effective factors, ten important factors were 

identified and by analyzing the Mic-Mac software, finally, two key factors of 

financial, economic and lifestyle support were identified. Based on these 

factors, four scenarios were identified using the Wizard scenario software and 

Cross Impact Matrix. These scenarios include the age of happiness, the world 

of indifference, the lazy world and the depressed world. 

Conclusion: In the age of happiness scenario, which shows the best situation, 

high financial support and a good lifestyle lead to a good future for college 

sports. The depressed world scenario also illustrates the worst situation in 

which underfunding, inadequate infrastructure, and lack of culture for a 

dynamic life style lead youth and students to not exercising. By identifying the 

best and most desirable future, current programs can drive that realization. 

Keywords: Future Study, University Sports, Scenario Planning, Cross Impact 

Matrix. 
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