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 مقدمه
های توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخص

ورزش  هاآن نیترمهممختلفی دارد که یکی از 

رویکردهای  (.O'Brien et al, 2019) باشدمی

متفاوتی نسبت به این پدیده وجود دارد که 

قهرمانی و در برخی موارد  با نگاه هاآنبرخی از 

عمومی و نشاط جامعه و در رویکرد  نگاه سالمت

گیرد، اما قرار می توجهدوردیگر نگاه اقتصادی م

 یهاتیفعالاهمیت  این رویکردهانظر از صرف

در حال افزایش است.  روزروزبه یورزش بدنی و

های فرهنگی، اجتماعی، ارتباط ورزش با پدیده

سیاسی و اقتصادی حاکی از اهمیت این پدیده و 

های توسعه ملی کشورهاست و نامهنقش آن در بر

در یک نگاه کلی توسعه و پیشرفت ورزش در هر 

و قدرت آن کشور ارتباط نزدیکی  بااقتدارکشور 

که  است این موضوع باعث شده دارد.

های هنگفتی برای توسعه ورزش گذاریسرمایه

در اکثر کشورها انجام شود و سهم باالیی از 

به  لص داخلیتولید ناخالص ملی و تولید ناخا

ورزش اختصاص یابد. این سهم در بسیاری از 

شود درصد را شامل می 5تا  2/0کشورها بین 

(Honari, 2014.) دهد ای نشان میآمار مقایسه

تولید ناخالص که سهم اعتبارات ورزش ایران از 

 ,Kalashi et alدرصد است ) 0/0داخلی 

( که در مقایسه با سایر کشورهای 2015

 اعتبارات این حوزه نسبتاً کمتر است. ،پیشرفته

از ورزش که با سالمتی و نشاط  یاعمدهبخش 

جامعه ارتباط نزدیک دارد و بسیاری از 

شود کارکردهای اساسی ورزش در آن خالصه می

ت ورزش همگانی و یا ورزش برای همه اس

(Green, 2006).  بسیاری از کشورهای

 ،رزشاز میان رویکردهای مختلف و افتهیتوسعه

 بر اساسو  اندرویکرد سالمت بخش را پذیرفته

رویکرد کسب مدال در . البته نمایندآن عمل می

ای را و حرفه یپرورقهرمانو  یالمللنیبمیادین 

 اندکرده مالهای ورزشی خود اعدر سیاستنیز 

(Wicker et al, 2009 .) ورزش همگانی در بین

نی و های قهرماورزش ژهیوبهها انواع ورزش

و کارکردهای  ردنقش پایه و محوری دا ،ایحرفه

 (.Green, 2006) شودای را شامل میگسترده

های استراتژیک طی گزارشی در مرکز بررسی

مشخص کرد که میزان مشارکت  0901سال 

های ورزش همگانی در مردان و زنان در برنامه

 09به ترتیب  0905نسبت به سال  0901سال 

کاهش داشته است  درصد 19/1درصد و 

(Presidential Strategic Review Center, 

در  یبدن تیفعالین کاهش تحرک و (. ا2018

توسعه و گسترش  واسطهبهزندگی روزمره که 

های نوین زندگی امکانات و وسایل رفاهی و شیوه

-ریزی برای فعالیتآید، ضرورت برنامهمی وجودب

 شیازپشیبجامعه را  ازیموردنهای جسمانی 

 Ministry of Sport and) سازدنمایان می

Youth Performance Report, 2015.) 

رسد که این شرایط به نظر می با توجه به

گذاران ورزشی، توجه به ترین وظیفه سیاستمهم

گسترش ورزش در بین عموم جامعه از طریق 

ریزی الگوهای مختلف رشد ورزش همگانی طرح

له این است که این باشد، اما مسئدر آینده می

، رونیازاتواند متفاوت باشد. الگوها در آینده می

هر نوع تغییری در آینده باید با تغییرات 

و صبورانه در فرهنگ  بلندمدت، شدهیزیربرنامه

 ,Taheri demneشود ) گرفتهشیپجامعه 

ریزی بلندمدت در ، برنامهضمناً(. 2015

)مانند تری دارند موضوعاتی که رفتار پیچیده

مشارکت در ورزش(، بسیار دشوار است و از 

توانند مانع از مداران نمیطرف دیگر، سیاست
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وقوع عدم قطعیت شوند و مدیران باید همگام با 

تغییرات به شناسایی محیط آینده و ترسیم 

های محتمل بپردازند. این بررسی باعث آینده

به ها نسبت به آینده آگاهی بیشتری شود آنمی

گذاری بزنند. و دست به سیاست اورندیب دست

گذاران با استفاده از شناسایی سیاست درواقع

امات سیاسی را تحت تأثیر قرار محیطی، اقد

ها شوند آینده، در دستان آندهند و باعث میمی

ها مغموم آینده شوند قرار گیرد نه اینکه آن

(Veenman, 2015.) 

 ینگرندهیآو  یزیربرنامههای مرتبط با پژوهش

برای آینده  یزیربرنامه باهدفدر سطح کالن 

ورزش همگانی ایران بسیار محدود است و 

دهد در تحقیقات اندک در این حوزه نشان می

تبیین مشارکت در ورزش همگانی افراد عوامل 

، استاندبو و همکاران ؛ مثالًمختلفی سهیم هستند

( نشان دادند عوامل فرهنگی، دینی، 5100)

جتماعی، منابع اجتماعی و اقتصادی بر ا طبقه

 مشارکت ورزشی افراد اثرگذار هستند

(Strandbu et al, 2019 مئمون و همکاران .)

( نیز نشان دادند که داشتن برنامه، 5101)

مطالعه، مدیریت زمان و بسیاری از عوامل دیگر 

 در تبیین مشارکت ورزشی افراد نقش دارند

(Memon et al, 2018در همین .)  کریم ،راستا

( پی بردند که عوامل محیطی 5101و همکاران )

از قبیل وضعیت سکونت و جغرافیا و عوامل 

نگرش افراد بر مشارکت  لیقبشناختی از روان

 (.Karim et al, 2018) ورزشی افراد مؤثر است

مطالعه هرازو بلتران و همکاران  کهیدرحال

( عوامل سطح اجتماعی و اقتصادی، 5102)

 اندبرشمرده ترمهم راشناختی مالی و روان منابع

(Herazo-Beltrán et al, 2017 در پژوهش .)

 ند( نشان داد5102دیگری کئوگ و همکاران )

 مشوقزمان و ساختارهای پشتیبانی مناسب 

 ,Keogh et al) مشارکت ورزشی افراد است

و همکاران  پور یجواد(. عالوه بر این 2017

یدند که میزان ( به این نتیجه رس0905)

دستیابی به مزایای مورد انتظار نزد افراد، 

تداوم مشارکت ورزشی را توضیح  تواندیم

در  (.Javadi pour et al, 2013) دهدمی

( انجام شد 5105مطالعه دیگری که توسط ولر )

های فرهنگی و ایدئولوژی مؤثر تشخیص شاخص

( 5105داده شد و در مطالعه ویکر و همکاران )

عیارهای امکانات و تجهیزات و در مطالعه نیز م

( معیارهای مالی و انسانی 5101ابرث و اسمیت )

بر مشارکت در ورزش همگانی  مؤثراز عوامل 

 Wheeler, 2012; Wicker etشد )شناخته 

al, 2012; Eberth & Smith,2010.) یجواد 

 ندیفرا یشناسبیآس( با 0902و همکاران ) پور

و  رانیا یورزش همگان در یگذاراستیموجود س

 ندیفرابه این نتیجه رسیدند که  ارائه الگو

با  رانیا یدر ورزش همگان یگذاراستیس

 هاآن دیهمراه است که با ییهاها و چالشبیآس

اصالح  یعلم یهاروش بر اساسرا شناخت و 

از  نیو اصالح قوان یساختار راتییکرد. تغ

 دیبا ن،ی. همچنندیآیها به شمار مآن نیترعمده

 یگذاراستیس یبرا یو علم قیدق یاز الگوها

مرور .(Javadipour et al, 2013) کرد دهاستفا

دهد تبیین و توضیح مشارکت مطالعات نشان می

های بدنی افراد در ورزش همگانی و فعالیت

وابسته به عوامل مختلفی است که از یک جنس 

به این معنی که برخی  و قالب مشترک نیستند.

 یسازفراهمل مربوط به عوام



 52 یاپیپ ،6 ماره، ش6011 بهار ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                          . . . همگانی ورزش در مشارکت پژوهیآینده    61   

گذاری و بستر و برخی عوامل نیز به سیاست

شود که در این حوزه الزم کارکردها مربوط می

شود. همچنین بررسی این مطالعات  اجرااست 

تواند ها میدهد تمرکز بر این شاخصنشان می

سطح مشارکت افراد را در ورزش همگانی ارتقاء 

ت و در دهد، اما آن چیزی که مشهود نیس

است میزان  شدهپرداختهمطالعات کمتر به آن 

 طوربهتأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل 

، در مطالعات گریدعبارتبه؛ باشدیم زمانهم

مذکور اطالعاتی پیرامون روابط ساختاری این 

متغیرها وجود ندارد. همچنین در این تحقیقات، 

ها ملاز این عا کیکداماطالعاتی پیرامون اینکه 

های کلیدی را بازی کند تواند نقش پیشرانمی

وجود ندارد و این قضیه سبب شده است که 

بینی نتوان سناریوهای درستی را برای پیش

آینده این حوزه اتخاذ کرد. افزون بر این 

پیچیدگی ایجاد تغییر در حوزه مشارکت در 

های ترین چالشورزش همگانی، همواره از مهم

درک و  لذا این حوزه است. پژوهی درآینده

شناسایی آینده این حوزه، در گروه شناخت 

های اساسی و کلیدی قرار دارد و بدون پیشران

توان ها نمیرگذاری نقش آنتوجه به اث

های راهبردی های صحیح و برنامهگذاریسیاست

 جامعی را ارائه کرد.

رسد برای به بیان شد به نظر می آنچهبا توجه به 

بینی رساندن تصمیمات نادرست و پیشحداقل 

مطالعات  رشتهکیانجام  ،الوقوعبیقراتفاقات 

پژوهی بتواند در حوزه آینده بلندمدتمند و امنظ

ترین رهگشا باشد. در این راستا یکی از مهم

پژوهی، تحلیل اثرات متقابل/ های آیندهروش

دقیق به مطالعه آینده  طوربهساختاری است که 

گذاران و . این روش به مدیران، سیاستپردازدمی

 مسئلهدهد تا بتوانند دربارۀ نفعان فرصت میذی

طراحی داستان فکر کنند  لهیوسبهبه وجود آمده 

و یک آینده را جایگزین آینده دیگری نمایند و 

 ,Roperبه این نحو بر مسائل چیره شوند )

بتوانند در برابر عدم  تیدرنها( و 2016

و  مدتکوتاههای اگون و آیندههای گونقطعیت

ها واکنش مناسب نشان روی آنپیش بلندمدت

 (.Wright et al, 2014دهند )

پژوهی و مزایای آن سبب شده اهمیت آینده

اخیر مطالعات آکادمیک حول  است در طی دهه

اما این مهم در ورزش ؛ این محور بیشتر شود

گری در کمتر مشهود است و کمتر پژوهش

پژوهی ورزش و اقسام وابسته به آن یندهراستای آ

مطالعات  نکهیباافعالیت کرده است. با توجه 

پژوهی کامالً متفاوت از گذشته و حال آینده

و لزوماً ادامه روندهای گذشته نیست،  باشدیم

به  با توجهدر این پژوهش قصد بر این است که 

های فردی، محیطی، خدماتی و منابع و قابلیت

کت با شناخت فضاهای مؤثر مدیریت مشار

آینده، بتوان باز تعریفی از فرایند مشارکت 

 برهیتکورزشی در ورزش همگانی ارائه داد و با 

ریزی، با استفاده از رویکرد دیدگاه نوین برنامه

گیری از منطق اثرات تحلیل ساختاری و بهره

متقابل، متناسب با تحوالت آینده متغیرهای 

شارکت ورزشی در کلیدی مؤثر بر توسعه م

 ورزش همگانی را در آینده تدوین نمود.

 

 پژوهش شناسیروش
 ازنظرهدف کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر 

های جدید علم روش بر اساسماهیت، 

پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با آینده

های کمی و کیفی ترکیبی از مدل یریکارگبه

وری های گردآاست. همچنین، شیوه گرفتهانجام

های ای است. دادهاطالعات اسنادی و کتابخانه
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نامۀ باز و از طریق مصاحبه و کیفی با پرسش

های کمی  در این پژوهش بررسی اسناد و داده

-پرسشنامه یوزن دهعددی و از طریق  صورتبه

است. بر همین اساس، در  شدههیتههای دلفی 

های تأثیرگذار در ها و مؤلفهگام نخست شاخص

وزه در ابعاد مختلف )زمینه فردی، این ح

محیطی، خدمات و منابع و مدیریت مشارکت( 

ها و آوری دادهآوری شد. پس از جمعجمع

شناسایی متغیرهای اولیه در چارچوب مدل 

دلفی، پانزده پرسشنامه فقط بین نخبگان اجرایی 

و جامعۀ آماری پژوهش، دانشگاهیانی بودند که 

مسائل مشارکت  تخصص و تجربۀ کافی پیرامون

ورزشی و ورزش همگانی داشتند. با توزیع 

پرسشنامه از ایشان خواسته شد تا در چارچوب 

ماتریس اثرات متقاطع به متغیرها، بر مبنای 

ها با اعدادی در تأثیرگذاری و تأثیرپذری آن

، امتیاز دهند. در این امتیازدهی، 9تا  1طیف 

تأثیر  ۀمنزلبه« 0»بدون تأثیر،  ۀمنزلبه« 1»

به « 9»تأثیر متوسط و  ۀمنزلبه« 5»ضعیف، 

به معنی اثرگذاری « P»معنی تأثیر زیاد و 

بالقوه است.  صورتبهمستقیم و غیرمستقیم 

سپس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شد تا 

مک نگاری میکافزار آیندهدر چارچوب نرم

(Micmac ( تأثیرگذاری و تأثیرپذیری )مستقیم

از عوامل و متغیرهای  هرکدام( و غیرمستقیم

ها با دیگر عوامل سنجیده شود و آن ۀرمجموعیز

با مشخص کردن نیروهای پیشران کلیدی 

آید.  به دستخروجی  عنوانبهنمودارهای الزم 

نکته حائز اهمیت در ارتباط با روش تحلیل 

مک انجام افزار میکمساختاری که با کمک نر

بهره با تاریساخ تحلیل شد این است که روش

 میان متقابل تأثیرات تحلیل مفهوم از گیری

 نیروهای کردن دنبال مشخص به متغیرها،

 منظوربه پنهان( یا کلیدی )آشکار پیشران

ذی و کنندگانتشویق مشارکت و نظرات دریافت

 و پیچیده رفتارهای و جوانب مورد در نفعان

 سیستم است. روش یک ینیبشیپرقابلیغ

 و عقاید پیوند برای است ابزاری یساختار تحلیل

 تمامی ارتباط ماتریس طریق از که تفکرات

 شناسایی و توصیف به سیستم، متغیرهای

شناسایی  در مدل این پردازد. تواناییمی سیستم

 شناسایی تیدرنها و متغیرها بین روابط

است  سیستم تکمیل در مؤثر کلیدی متغیرهای

(Rabani, 2012.) 

 پژوهش هاییافته

 بر اساس تحلیل کلی محیط سیستم:

 01ای و مصاحبه با خبرگان، مطالعات کتابخانه

عوامل مؤثر بر  عنوانبهمتغیر در چهار حوزه 

وضعیت مشارکت در ورزش همگانی شناسایی و 

با روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری با 

برای استخراج عوامل اصلی  Micmacافزار نرم

 موردمطالعهسیستم  تأثیرگذار بر وضعیت آینده

تعداد متغیرها، ابعاد  بر اساستحلیل شدند. 

بود که در چهار حوزه مختلف  01×01ماتریس 

در نظر  دو باراست. تعداد تکرارها  شدهمیتنظ

 90/21پرشدگی ماتریس  درجهگرفته شد و 

ضریب متوسطی  دهندهنشاندرصد است که 

 همآنرسد؛ دلیل باشد و طبیعی به نظر میمی

اکندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده پر

باشد. از مجموع مشارکت در ورزش همگانی می

 052رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  521

رابطه  51رابطه عدد یک،  21رابطه عدد صفر، 

 رابطه عدد سه بوده است. 52عدد دو، 

 



 52 یاپیپ ،6 ماره، ش6011 بهار ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                          . . . همگانی ورزش در مشارکت پژوهیآینده    51   

 های ماتریس اثرات متقابلتحلیل اولیه داده .1جدول 

 

 دو بارهای آماری با شاخص بر اساسماتریس 

 یشدگنهیبهای از مطلوبیت و چرخش داده

درصد برخوردار بود که حاکی از روایی  015

 ست. در ادامههای آن اباالی پرسشنامه و پاسخ

 تیدرنهابرای تحلیل کلی محیط سیستم و 

 ها و عوامل کلیدی مؤثربرای شناسایی پیشران

بر بررسی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

بندی و متغیرها و همچنین به بررسی رتبه

 جایی متغیرها پرداخته شد.میزان جابه
 

 پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

غیرها در صفحه شیوه توزیع و پراکنش مت 

پراکندگی، حاکی از میزان پایداری و یا ناپایداری 

سیستم است. در حوزه روش تحلیل اثرات 

 Micmacافزار متقابل/ ساختاری با نرم

است که  شدهفیتعردو نوع از پراکنش  درمجموع

های ناپایدار های پایدار و سیستمبه نام سیستم

نش های پایدار پراکمعروف هستند. در سیستم

برخی  یعنیانگلیسی است،  L صورتبهمتغیرها 

متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای 

های پایدار تأثیرپذیری باال هستند. در سیستم

 است: مشاهدهقابلمجموعاً سه دسته متغیر 
الف: متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم 

 )عوامل کلیدی(.

 ب. متغیرهای مستقل.

وجی سیستم )متغیرهای ج. متغیرهای خر

 نتیجه(.

جایگاه هر یک از عوامل کامالً  ،در این سیستم

است.  ارائهقابل وضوحبهمشخص و نقش آن نیز 

های ناپایدار وضعیت در مقابل در سیستم

های پایدار است. در این تر از سیستمپیچیده

سیستم، متغیرها در حول محور قطری صفحه 

بیشتر مواقع حالت پراکنده هستند و متغیرها در 

بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان 

دهند که ارزیابی و شناسایی عوامل کلیدی را می

در این سیستم  حالنیباانماید. بسیار مشکل می

تواند یاست که م شدهمیترسهایی نیز راه

راهنمایی گزینش و شناسایی عوامل کلیدی 

های ستم(. در سیGodet et al, 2003باشد )

 است: مشاهدهقابلناپایدار نیز متغیرهای زیر 

متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی 

)متغیرهای ریسک و متغیرهای هدف(، 

متغیرهای تنظیمی، متغیرهای تأثیرپذیر یا 

(. 0شکل نتیجه سیستم و متغیرهای مستقل )

آنچه از وضعیت پراکندگی متغیرهای مؤثر بر 

رزشی در ورزش وضعیت آینده مشارکت و

توان فهمید، وضعیت ناپایداری همگانی می

سیستم است. بیشتر متغیرها در اطراف محور 

چند عامل  رازیغبهاند. قطری صفحه پراکنده

دهند دارای تأثیرگذاری محدود که نشان می

باالیی در سیستم هستند. بقیه متغیرها از 

 شاخص

 

ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک

تعداد 

 دو

داد تع

 سه
 جمع

درجه 

 پرشدگی

 90/21 050 52 51 21 052 5 01 مقدار
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وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به یکدیگر 

الزم به ذکر است متغیرها دارای دو  برخوردارند.

و تأثیرات  میمستقنوع تأثیرند، تأثیرات 

 شود.تشریح میغیرمستقیم که در ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
در این بخش برای تحلیل تأثیرات متغیرها، 

افزار از روابط متغیرها توسط نرم هرکدام

Micmac ه به جدولسنجیده شده و با توج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان و درجه تأثیرات مستقیم و  5شماره  

 آمدهدستبهغیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر فردی

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

 229 5091 2 05 جمعیتی 0

 9501 5110 00 09 شناختیروان 5

 9112 0291 55 1 رفتاری 9

 0215 0111 01 1 ظرفیتی 1

 0110 9590 01 51 فرهنگی و ایدئولوژی 2

 0921 9512 05 00 تصادی و صنعتیاق 1

 5022 5191 02 01 سیاسی و اجتماعی 2

 0101 0252 2 01 سکونتی و جغرافیایی 1

 1115 5215 55 02 دستاورد مشارکت 0

 0101 9111 01 01 سرمایه مالی و انسانی 01

 221 5202 1 02 امکانات و تجهیزات 00

 9111 0191 02 1 الگو و برنامه مشارکت 05

 0110 0219 1 01 مطالعات و نیازسنجی 09

 0151 0511 01 2 بازخورد و مداخله 01

 0122 0012 05 05 ریزیگذاری و برنامهسیاست 02

 1100 5121 51 01 سازی و رسانهفرهنگ 01

 

 (5119مأخذ )گودت و همکاران،  -الگوی سیستم پایدار و ناپایدار. 1شکل 

 . میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر2جدول 
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به دلیل اینکه شیوه توزیع و پراکنش متغیرهای 

مؤثر بر وضعیت مشارکت ورزشی در ورزش 

از ناپایداری اکی ح همگانی در صفحه پراکندگی،

دسته )عوامل تأثیرگذار، ، پنج هستسیستم 

عوامل دووجهی، عوامل تنظیمی، عوامل 

هستند  ییشناساقابلتأثیرپذیر و عوامل مستقل( 

اندتشریح شده 9که در جدول 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیرگذاری و  در ادامه پراکنش متغیرها در پالن

این که  شودارائه می ، 5شکل تأثیرپذیری در 

 باشد.منطقه می 1 بر لتممش

 
 پراکنش متغیرها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. 2شکل

 

 متغیرها بندیطبقه

 انسانی و مالی ایدئولوژی، سرمایه و صنعتی، فرهنگی و جهیزات، اقتصادیت و امکانات عوامل تأثیرگذار

 رسانه و سازیمشارکت، فرهنگ اجتماعی، دستاورد و سیاسی وجهی عوامل دو

 مشارکت برنامه و شناختی، رفتاری، الگوروان عوامل تأثیرپذیر

 عوامل مستقل
گذاری و مداخله، سیاست و یتی، بازخوردجغرافیایی، ظرف و نیازسنجی، سکونتی و جمعیتی، مطالعات

 ریزیبرنامه

 

 هابندی آننحوه توزیع متغیرها براساس طبقه .3جدول 
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 روابط مستقیم بین متغیرها .3شکل

 

 

 روابط غیر مستقیم بین متغیرها .4شکل  
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 انتخاب نهایی عوامل کلیدی
که در باال نشان داده شد، ابتدا به  طورهمان

بررسی وضعیت مشارکت ورزشی در ورزش 

وهی به تحلیل کلی پژهمگانی در چارچوب آینده

محیط سیستم پرداخته شد که طبق نتایج 

عامل در مرحله نخست  01، آمدهدستبه

شناسایی و میزان و چگونگی تأثیرگذاری این 

عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده مشارکت 

ورزشی در ورزش همگانی با توجه به روش 

از میان  تیدرنهامستقیم و غیرمستقیم بررسی و 

عامل تأثیرگذار مهم از  2، شدهیرسبرعامل  01

در روش مستقیم و  یموردبررسعامل  01میان 

 هستند: 2غیرمستقیم به شرح جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، پنج عامل کلیدی مؤثر بر 2طبق جدول 

وضعیت آینده مشارکت ورزشی در ورزش 

است. در ادامه جابجایی  شدهاستخراجهمگانی 

مستقیم و  متغیرها در اثرگذاری و اثرپذیری

 است: شدهارائه 2غیرمستقیم در قالب شکل 

 
 و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم یدر اثرگذارجابجایی متغیرهای . 5شکل 

 

 متغیر

 رتبه بدست آمده امتیازنهایی بدست آمده

تأثیرگذاری 

 مستقیم

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

تأثیرگذاری 

 قیممست

تأثیرگذاری 

 غیرمستقیم

 5 0 090 011 فرهنگی و ایدئولوژی

 0 5 092 002 اقتصادی و صنعتی

 9 9 101 110 سرمایه مالی و انسانی

 2 1 295 150 دستاورد مشارکت

 1 2 102 225 سیاسی و اجتماعی

 

 عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده مشارکت ورزشی در ورزش همگانی .4جدول 
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 گیریبحث و نتیجه

ترین عوامل شناسایی مهم باهدفاین پژوهش 

مؤثر و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری 

آینده مشارکت ورزشی  تیوضععوامل مؤثر در 

گیری از پایه فکری ر ورزش همگانی، با بهرهد

هنجاری  میپارادابا چارچوب نظری  یپژوهندهیآ

نگاری( بنیان نهاده شده است. در پژوهش )آینده

حاضر برای شناسایی متغیرهای اولیه مؤثر بر 

وضعیت آینده مشارکت ورزشی در ورزش 

همگانی از روش پویش محیطی از طریق گروه 

ش تحلیل اثرات متقابل/ و از رو؛متخصصان 

ساختاری برای بررسی میزان و چگونگی 

شناسایی عوامل  تیدرنهاتأثیرگذاری عوامل و 

کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده مشارکت ورزشی 

 است. شدهاستفادهدر ورزش همگانی 

فرهنگی »های پژوهش نشان داد که عامل یافته

نیروهای تأثیرگذار بر  ازجمله« و ایدئولوژی

ورزشی در ورزش همگانی است. این  مشارکت

یافته با نتایج مطالعات استادبو و همکاران 

است ( همخوان 5105( و ولر )5100)

(Strandbu et al, 2019; Wheeler, 2012 .)

بدون شک فرهنگ عاملی زیربنایی در ساختار 

جامعه است و بر همه عوامل روبنایی جامعه 

ره هنر، سیاست، اقتصاد، ورزش و غی ازجمله

بنابراین رابطه بین فرهنگ ؛ خواهد بود رگذاریتأث

است، اما به  هیدوسوای دیگر رابطه یهامؤلفهو 

آن  یرگذاریتأثدلیل زیربنایی بودن فرهنگ و 

از بقیه موضوعات بیشتر  یریرپذیتأثنسبت به 

نیروی « اقتصادی و صنعتی»است. عامل 

 موردتوجهتأثیرگذار کلیدی دیگری است که باید 

ر گیرد. این یافته با نتایج مطالعات استاندبو و قرا

( 5102( و هرازو و همکاران )5100همکاران )

 ;Strandbu et al, 2019است )همخوان 

Herazo, 2017.) 

رشد صنعت و توسعه اقتصاد یکی از دالیل  

مشارکت افراد در ورزش است. چون با رشد 

صنعت و توسعه اقتصادی یک جامعه افراد قادر 

های مصرفی، د شد در کنار مخارج و هزینهخواهن

ای را برای اختصاص به ورزش در نظر هزینه

 ونیز جز« سرمایه مالی و انسانی» بگیرند. عامل

رود. این یافته با متغیرهای اثرگذار به شمار می

( همخوان 5101نتایج مطالعه ابرث و اسمیت )

(. گرین Eberth & Smith, 2010است )

( به نقش منابع مالی و انسانی در توسعه 5111)

که  است ورزش تأکید داشته است و عنوان کرده

ها به تأمین اعتبار مالی و نیروی اجرای برنامه

انسانی نیاز دارد. سرانجام آخرین متغیر اثرگذار 

« امکانات و تجهیزات»در این پژوهش عامل 

 های کئوگ و(. پژوهشGreen, 2006است )

( 5105( و ویکر و همکاران )5102همکاران )

های ورزشی، نشان دادند که موجودیت زیرساخت

اثر مثبتی بر میزان مشارکت ورزشی دارد. براین 

توان گفت هرچه امکانات و می ،اساس

تر باشد و های ورزشی بیشتر و مناسبزیرساخت

با استانداردهای بهتری در اختیار شهروندان قرار 

ها افزایش پیدا ن مشارکت ورزشی آنگیرد، میزا

 Keogh et al, 2017; Wicker etکرد )خواهد 

al, 2012.) 

نتایج تحلیل ساختاری متغیرهای  موجببه 

تر تأثیرپذیر تأثیرگذار بیشتر تأثیرگذار بوده و کم

اینکه این متغیرهای  موجببهباشند. می

 عنوانبهتأثیرگذاری باالتری دارند در هر سیستم 

ترین ها یا به عبارتی مهمترین مؤلفهرانیبح

شوند و ها در هر سیستم شناخته میمؤلفه

شوند متغیرهای ورودی محسوب می عنوانبه
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هستند. در میان  رییتغقابلها این مؤلفه چون

ا عموماً متغیرهای محیطی دیده این متغیره

 کنترلقابلشود که عموماً توسط سیستم می

ورودی  عنوانبهغیرها که باشند. این متنمی

توانند بر متغیرهای شوند میسیستم شناخته می

 وابسته که تأثیرپذیری باالی دارند اثر بگذارند.

سیاسی و »های پژوهش نشان داد که عامل یافته

نیروهای دووجهی و اهداف  ازجمله« اجتماعی

سیستم است. این یافته با نتایج مطالعات 

( و هرازو و همکاران 5100استاندبو و همکاران )

 ,Strandbu et alاست )( همخوان 5102)

2019; Herazo, 2017 .)( 0912) محرم زاده

ساز ایجاد روابط معتقد است ورزش زمینه

اجتماعی و دوستانه است و سبب فهم و شناخت 

های حاکم بر جامعه، مشارکت و ارزش

و مقابله  یروزیپبرای دستیابی به  یمساعکیتشر

بروز شخصیت اجتماعی، احترام با شکست، 

پذیری، بروز متقابل اجتماعی، مسئولیت

، اهداف کارمیتقساستعدادهای اجتماعی، 

شود. همچنین مشترک اجتماعی و غیره می

اعضا از اهداف  یآگاهمقدمات آشنایی و افزایش 

آورد؛ مشترک ملی و اجتماعی را فراهم می

به ایجاد ارتباطات هماهنگ بین  حالنیدرع

انجامد. یکی دیگر از های مختلف میاعضا و گروه

است « مشارکت دستاورد» ،اهداف سیستم

(Mohramzadeh, 2006 منظور از دستاورد .)

ی، روانی و انمشارکت اثرات و مزایای جسم

( 0905و همکاران ) پور یجواداجتماعی است. 

اذعان داشتند که هدف افراد از مشارکت در هر 

دها و مزایای مورد انتظار فعالیتی، کسب دستاور

ها میزان تداوم است و میزان دستیابی به آن

-فرهنگ»کند. سرانجام مشارکت را تعیین می

یکی دیگر از اهداف سیستم بود « سازی و رسانه

جزء  بندی پالن تأثیرگذاریکه در دسته

رفت متغیرهای دووجهی بشمار می

(Javadipour et al, 2013این یافته با نتای .) ج

( همخوان 5100مطالعه استاندبو و همکاران )

(. در این هدف Strandbu et al, 2019است )

باال بردن شناخت ورزشی مردم از نگاه علمی و 

اعتقادی به اهمیت ورزش مدنظر است. در همین 

سازی ورزش ( فرهنگ0900راستا صفاری )

ترین هدف برای توسعه مهم عنوانبهکردن را 

کند. الزم به یران معرفی میورزش همگانی در ا

 صورتبه زمانهمذکر است متغیرهای دووجهی 

-بسیار تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار عمل می

نمایند. به همین دلیل طبیعت این متغیرها به 

این  گریدیعبارتبهعدم پایداری آمیخته است، 

این  یکاردستمتغیرها چندان پایدار نیستند. با 

تغییرات تکامل سیستم  توان بهمتغیرها می

بنابراین این متغیرها بیشتر از ؛ دست پیدا کنیم

 شدهنییتعآنکه نتیجه سیستم باشند و از پیش 

 ,Safariهستند )باشند بیانگر اهداف سیستم 

2012.) 

های های پژوهش نشان داد که عاملیافته

الگو و برنامه »و  «رفتاری»، «شناختیروان»

تأثیرپذیر مشارکت  متغیرهای ازجمله« مشارکت

قرار  موردتوجه در ورزش همگانی هستند که باید

با نتایج مطالعه مئمون و  گیرند. این یافته

( 5101( و کریم و همکاران )5101همکاران )

 Memon et al, 2018; Karimاست )همخوان 

et al, 2018 این متغیرها که خروجی سیستم .)

و نسبت هستند تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند 

، بسیار یدووجهبه تکامل متغیرهای تأثیرگذار و 

توجه پیرامون این  درخورحساس هستند. نکته 

 یکاردستها با عوامل این است که این عامل

بسترهای



     51     52 یاپیپ ،6 ماره، ش6011بهار ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                         . . . رمضانی نوبخت زهرا عبدالصالحی، بصیر  

، «اقتصادی و صنعتی»، «فرهنگی و ایدئولوژی»

امکانات و »و « سرمایه مالی و انسانی»

ها این عامل درواقعشوند. پدیدار می« تجهیزات

متغیرهای وابسته  عنوانبهخروجی سیستم که 

شوند. الزم به ذکر است سطح شناخته می

استراتژیک این متغیرها نسبت به متغیرهای 

 کنندهمیتنظو  یدووجهتأثیرگذار، متغیرهای 

 کمتر استراتژیک هستند.

های پژوهش نشان داد که همچنین یافته

، «مطالعات و نیازسنجی»، «جمعیتی»متغیرهای 

بازخورد و »، «ظرفیتی»، «سکونتی و جغرافیایی»

 وجز« ریزیگذاری و برنامهسیاست»و « مداخله

ها هستند. این یافته مستثنامتغیرهای مستقل و 

کریم و  بامطالعهاز بعد سکونتی و جغرافیایی 

گذاری و ( و از بعد سیاست5101همکاران )

ریزی با نتایج مطالعات مئمون و همکاران برنامه

 ;Memon et al, 2018است )( همخوان 5101)

Karim et al, 2018)در ارتباط با سایر  ؛ و

یافت نشد تا که  یمشابهمعیارها تحقیق 

ها بررسی شود. همخوانی یا ناهمخوانی آن

های غالب این متغیرها این است ویژگی حالنیباا

و متغیرهای سیستمی تأثیر  که از سیستم

یر هم ندارند. به همین ها تأثنپذیرفته و بر آن

خاطر ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند و نه 

باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و 

؛ شوندپیشرفت یک متغیر در سیستم می

ها از سیستم تأثیر بنابراین خارج کردن آن

چندانی بر تکامل سیستم و خروجی سیستم 

استراتژیک بسیار پایینی  سطحهم چونندارد 

خنثی در سیستم عمل  صورتبهدارند و هم 

 کنند.می

ها حاکی از این بود که عوامل سرانجام یافته

کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده مشارکت ورزشی 

فرهنگی و »در ورزش همگانی شامل متغیرهای 

سرمایه »، «اقتصادی و صنعتی»، «ایدئولوژی

سیاسی »و « دستاورد مشارکت»، «مالی و انسانی

متغیرهای  نیبنیدرااست. « و اجتماعی

« اقتصادی و صنعتی»و « فرهنگی و ایدئولوژی»

بیشترین سهم را در اثرپذیری مستقیم و 

اند. این متغیرها دو ویژگی غیرمستقیم داشته

و کنترل و  یکاردستمهم دارند یکی اینکه قابل 

دوم اینکه بر پویایی و تغییر سیستم تأثیرگذار 

در می توان ها از این متغیر ضمناهستند. 
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Abstract 

Objective: Interaction analysis approach deals with the analysis of the direct 

and indirect impacts of key propulsion forces on a specific system to plan for 

its future. Therefore, the future study of participation in public sport with an 

interactive impact analysis approach was the main objective of this study. 
Methodology: This study was applied in terms of purpose and in terms of 

nature, based on new methods of future research, analytical and exploratory 

science, which has been done by applying a combination of quantitative and 

qualitative models. The statistical population of the study consisted of 

executive and university elites with sufficient expertise and experience on 

the issue of participation in public sport. Qualitative data were obtained 

using open questionnaire and interviewing and reviewing the documents and 

quantitative data used in this study numerically and by weighting Delphi 

questionnaires. Final analysis was performed on 16 recursive matrices. The 

collected data were analyzed using Mic Mac software. 

Results: The findings showed that the key driving forces of culture and 

ideology, economic and industrial, financial and human capital, 

participation, political and social achievement have the most influence on the 

future of participation in public sport. In the meantime, cultural, ideological, 

economic and industrial factors have had the largest share of direct and 

indirect impact. 
Conclusion: The complexity of making changes in the field of participation 

in public sport is one of the most important future research challenges in the 

field. 
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