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 چکیده

آن برای بیست  تدوین سناریوهای و محور ایرانآموزش ورزش سلامت روییشپ هاییندهآ پژوهش حاضر با هدف کشف
 روش براساس یونویسیسنارنگاری با رویکرد یندهآدر پژوهش حاضر روش  سال آینده و ارائة استراتژی انجام گرفته است.

ها استفاده شد. ابتدا، محدودۀ یتعدم قطعو  روندهاوها از روش تحلیل شد. برای طراحی سناری گرفته کاربهمنطق شهودی 
درجه شناسایی شد. پس از آن، دو عدم قطعیت  063پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 

ذیرفت. صورت پ عنوان پایة طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکنکلیدی به
ها انجام گرفت. سناریوها ارائه شد و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبرد براساسدر مرحلة پنجم راهبردی کلی 

محور ایران بودند که نفعان داخلی و خارجی آموزش ورزش سلامتنفر از ذی 82پژوهش حاضر شامل  کنندگانمشارکت
ها، هیافت براساسة باز صورت گرفت. پرسشنامبا مصاحبه و  هادادهدآوری یری هدفمند انتخاب شدند. گرگنمونه براساس
ایجاد حس تقاضا به ورزش مبتنی بر »یت کلیدی عدم قطعدر نهایت به تولید دو  آمدهدستبهعامل اصلی  86تحلیل 

اصلی آموزش ورزش منجر شد که اساس چهار سناریو « سازی ورزشینهنهادسازی جسمی با ینهبه»و « های نوینیورافن
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 مقدمه

و زندگی انسان در آنها به  روندیجوامع امروزی با سرعت به سمت صنعتی شدن و اقتصادی شدن پیش م

زندگی ماشینی بدل شده است. زندگی ماشینی، ابتکار عمل را از انسان گرفته و دچار فقر حرکتی کرده 

ثیر عوامل محیطی أ. ت(1) خود مشکلات متعدد جسمی، روانی و اجتماعی را پدید آورده است در پیکه 

است که پدیدۀ اجتماعی در  ایینهاجتماعی انکارناپذیر است، زیرا محیط همانند بستر و زم هاییدهبر پد

 .(8)گذارد یثیر مأو بر آن ت پذیردیثیر مأو از عوامل محیطی ت افتدیآن اتفاق م

سلامت جسمی همه افراد جامعه  هاییهپا ترینیاجتماعی، از اصل ۀپدیدۀ پیچید منزلةورزش به

یکم، وبیست سدۀکسب کرد و در  بیستم جایگاهی ویژه سدۀدر فرهنگ  یآرام. ورزش بهشودیشناخته م

بر افزونجسمانی مطلوب،  هاییت. ورزش و فعال(0) این حرکت آرام، سرعت بسیار چشمگیری گرفته است

. فعالیت ورزشی بر سطوح فعلی (4)شود یافزایش سلامتی جسم م سببتحرک، نشاط و شادابی روحی، 

. مشارکت در (5) ثیر بسزایی داردأصحیح در انتخاب اهداف زندگی، ت یریگمدی افراد و جهتاخودکار

. همچنین مشارکت (6) نادر است هاییماریسلامت جسمانی افراد با ب یمفید در ارتقا راهبردیورزش، 

 افسردگی، ،پوکی استخوان ،قلبی و عروقی هاییماریخطر بطور چشمگیری ورزشی به هاییتدر فعال

موجب بهبود وضعیت سلامتی  در پی آنو  دهدمیرا کاهش  دوماختلالات فکری، چاقی و دیابت نوع 

 .شودیم (7) روحی و جسمی افراد و جامعه

است که با ایجاد  1محورثیرگذار، ورزش همگانی یا ورزش سلامتأورزشی منظم و ت هاییتاز انواع فعال

. مشارکت گسترده و محدود نبودن (2)شود ینشاط، شادابی و سلامت در سطح جوامع مختلف پیگیری م

بودن رقابت و برد و باخت،  یتاهمبودن، کم ینههز، گروهی بودن، آزادانه و انتخابی بودن، کم(9) به سن

 یهاجنبه کنندۀیف، همگی توص(11) و تفریحی، با نشاط و شاد بودن (13) جنسیت، نژاد، زمان و مکان

ا ولی ب ،دمحور وجود دار. به هر حال تعابیر مختلفی از تعریف ورزش سلامتندمحورمختلف ورزش سلامت

محور را استناد به تعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت ورزش و جوانان، ورزش همگانی یا ورزش سلامت

د که نشاط، سلامت بدنی و روانی را بهبود بخشد و کرورزشی اطلاق  هاییتدسته از فعال آن توانیم

 .(18) د داشته باشدروابط اجتماعی را شکل دهد و امکان شرکت برای همة افراد وجو تواندیم

                                                           
1. Sport for all & Health-centered sport 
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مربوط به  هاییتورزش و فعال شدهثیرات ورزش روی حافظه، بیان أت محوردر راستای ورزش سلامت

در مسیر  یزیربه ضرورت برنامه. همچنین (10) آن، جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است

برطرف کردن موانع موجود در  ،(14) بهبود میزان مشارکت افراد در ورزش در جهت بهبود سلامت ذهنی

 ،(16) کننده در ورزشکیفیت بالاتر زندگی و سلامت عمومی زنان شرکت ،(15)محور متوزش سلا

پویایی و  ،(17) راهکارهای تسهیل مشارکت بدنی و بالا رفتن سلامت جسمی و ذهنی سالمندان با ورزش

منظور های تبلیغاتی بهبرنامه ،(19) سواد بهداشتی ةنقش ورزش در توسع ،(12) سلامت روان با ورزش

 (81) افزایش سلامت روانی با ورزش ،(83) محورعمومی مردم در زمینة ورزش سلامتهای ارتقای آگاهی

ها با توجه به اولویتنقش ها ووجود ساختار سیستمی مبتنی بر تفکیک و ترکیب مناسب رویه و همچنین

 . شده استاشاره  (88) محوردر ورزش سلامت شده برای توسعة مشارکتهای مشخص

ا همحور اهمیت بسیار زیادی برای جوامع و دولتورزش سلامت ةکه توسع دهدینشان م هایاین بررس

 که با آموزش ورزش گفتبتوان  رسدینظر مبه ،جهان نوین است ةتوسع یربنایز و از آنجا که آموزش دارد

بدنی، گامی بزرگ در ارتباط با سلامت و  هاییتمشارکت در فعال سازیینهمحور در راستای نهادسلامت

 رویکردهای مدرن، جامعة در آموزش میدان نقش راستای در جامعه برداشته خواهد شد.تندرستی افراد 

مناسب برای ایفای نقش  یهاو نگرش . آموزش جریانی است که دانش، مهارت(80) دارد وجود مختلفی

قبلی فرد  هاییمعلومات در ذهن فرد جایگزین شده و با آگاه در جریان آموزش، .شودیرائه مخاصی، ا

بدون دستیابی به آموزش و  .(84)افتد یو در نتیجه در رفتار فرد تغییراتی مثبت اتفاق م شودیتلفیق م

پایدار از شعاری سطحی و عوامانه فراتر نخواهد رفت. از سوی  ةها توسعایجاد آگاهی همگانی در انسان

و  روزمرگی صرف، پیروی توقف، با نیاز این تأمین است. شناخت تشنة و جویا کنجکاو، دیگر، نسل جدید،

 .(85) شودینم میسر بودن ایستا

های مورد توجه است. اصلاح کیفیت زندگی، نیاز به آموزش یمحور و ارتقاورزش سلامت خصوصدر 

جمله موارد موردنظر در  فعال، گروهی و خلاق از یهاآموزش با تأکید بر روش یهامد کردن روشاو روز

شفاف، به  گیرییم، طرحی است که از طریق فرایند تصمراهبردتدوین راهبردی است.  ةتدوین برنام

 هاییطاز مح درست تحلیل و وضع موجود، آگاهی از اطلاع .(86) پردازدیاز دانش م مندنظام ۀاستفاد

 کمک کشور در هرچه بیشتر ورزش و پیشرفت توسعه برای بهتر یزیربرنامه و آگاهی به داخلی و خارجی

محور نیز همانند هر نظام . بنابراین در دنیای پیچیده و نامطمئن امروزی، ورزش سلامت(87) دکرخواهد 
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 با تدوین توانیموجود را م یعملیاتی است و خلأها یهانیازمند تدوین برنامة راهبردی و برنامه یدیگر

 د. کربرنامة راهبردی اثرگذار برطرف 

 محیطی و شده منجر 1یتعدم قطع نام به عصری پیدایش به دنیای کنونی، در تغییرات روزافزون سرعت

 ناپذیربینیپیشمیزان  ست.ا داده قرار کنونی ۀپیچید هاییستمس رویپیش را تهدید و فرصت از سرشار

که  یابزار قدرتمند. (82) گویند یتو عدم درک آن با دانش فعلی را عدم قطع آیندهتحولات و نتایج بودن 

با بیشترین  هاییطبلندمدت حتی در مح راهبرد ةو به توسع دزنیرقابتی آینده را حدس م هاییطمح

ها که دربارۀ نامعلوم آموزندی. سناریوها به ما م(89) است 8سناریو یزیر، ابزار برنامهپردازدیم یتعدم قطع

را که  ییهااگیر امروزی را از دست و پای ذهن باز کنیم و بتوانیم گسستوپدست یهابیندیشیم و فرض

 ردهکرا توصیف  یزیرانجام برنامه ۀسناریوها نحویم. کنممکن است جهان ما را دگرگون سازد، شناسایی 

در این  .(03)کنند یدر شرایط نامشخص بیان مراهبردی  یزیرعنوان کمک به برنامهو اثربخشی آن را به

در دنیای امروز است و راهبردی  یزیرمهم برنامه یهاسناریو از بخش یزیربرنامهگفت  توانیم زمینه

کی از ی رو را برطرف سازد.پیش هاییندهخلأ نگرانی از عدم شناخت آ تواندیاین تکنیک م رسدینظر مبه

در حال تغییری  پیوستهو محیط بسیار پیچیده و  شماریب هاییتبسیار مهم که عدم قطع هاییطمح

 دارد، محیط ورزش است. 

 نگارییندهآ ۀدر حوزتحقیقی محور و ورزش همگانی و آموزش آن، تاکنون ورزش سلامت خصوصدر 

 صولا گفت توانینتایج حاصل از تحقیقات سناریونگاری م زمینةدر  به ثبت نرسیده است؛ همچنین

از  برآمده بازیگران عملیات و گیرییمتصم نحوۀ از در آگاهی توانیم را آینده مطالعات در حاکم فکری

 اصلی خطر عامل چهارمین فیزیکی تحرک عدم 0جهانی بهداشت سازمان آمار دانست. طبق آینده تصورات

 شامل را جهانی یروممرگ از میزان درصد 6 که شودیم زده تخمین وشده  محسوب یجهان یروممرگ

 .(2)شود یم

از تعاریف شامل سلامتی، توانمندی،  یاعنوان مجموعهبهو سلامتی  با توجه به اینکه علوم پزشکی

، شودیو ورزش نیز بهترین عامل پیشگیری و حفظ سلامت انسان تلقی م شدهپیشگیری و درمان شناخته 

عنوان یک هدف مهم همواره مورد توجه است. مردم به ۀتلاش برای نهادینه کردن ورزش در زندگی روزمر

                                                           
1. Uncertainty 

2. Scenario 

3. World Helath Organization 
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محور ؛ توسعة آموزش ورزش سلامتشودیمحسوب م شرزاصلی فرایند و یهامحور از بخشورزش سلامت

افزایش  با وجودعوامل مؤثر در توسعة ورزش کشور باشد؛  ضامن سلامت افراد جامعه و یکی از تواندیم

 مطلوبی جایگاه است نتوانسته محور تاکنونسلامت تأثیر ورزش در زندگی، ورزش زمینةآگاهی عمومی در 

محور، براساس ورزش سلامت راهبردیتاکنون تمام مطالعات  کند. پیدا ایراندر  آموزشی زمینة در

ی لازم کنونی، کارای ۀاند که دیگر در شرایط پیچیدشده یزیرنگر طرحخطی، سنتی و گذشته هاییلتحل

ط در شرای راهبردیبراساس رویکردهای نوین  یادانش، پرداختن به مطالعهأ را ندارند. برای بهبود این خل

لندمدت و ب مدتیانم یهاتدوین برنامه یکه با نگاه به آینده در پ راهبردی نگاریینده، مانند آیتععدم قط

. در پژوهش حاضر از یکی از رسدینظر ممحور باشد، ضروری بهبرای توسعة آموزش ورزش سلامت

ز روندهای احتمالی ا یامتعدد و چندگانه هاییلسناریو که تحل یزیربه نام برنامه نگارییندهآ یهاروش

هستیم ها پرسشبه این  گوییدنبال پاسخدر این پژوهش به روین، استفاده شده است. ازاکندیآینده ارائه م

 ند؟ امحور ایران کدامآموزش ورزش سلامت ۀآیند یوهایکه سنار

 

 یشناسروش

ر محوآموزش ورزش سلامترو در عرصة پیش هاییندهاین تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف شناخت آ

نجا آ از .هاستیدهانجام گرفت. هدف از تحقیقات اکتشافی، روشنگری مفاهیم و تصحیح مسائل و ا ایران

اهیت ماز نظر فرایند پژوهش  هاییهصورت خلاصه لابه ،مختلفی است هاییهکه فرایند این تحقیق دارای لا

م پارادای، ترکیبی نحوۀ انجام پژوهش، بنیادی پژوهش یریگجهتی، از منظر اتوسعه –کاربردی پژوهش

موردی  ةپیمایشی و مطالع پژوهش ، راهبرداستقرایی رویکرد پژوهش، تفسیری حاکم بر پژوهش

 هاداده یآورابزار جمعو در نهایت از منظر  و میدانی یاکتابخانه هاداده یآورجمع ةحیط، (نگاریینده)آ

 .است باز و بررسی منابع، اسناد و مدارک ةعمیق، پرسشنام یهامصاحبه

 این .شودیگرفته م بهره متفاوتی یهاروش از پژوهش مختلف مراحل ، درنگارییندهآ تحقیقات در

 سناریو ةپای بر یزیربرنامه و اکتشافی است رویکرد دارای پژوهییندهآ مطالعات رویکرد لحاظ از پژوهش

 از استفاده با هایافته نهایی پردازش و تحلیلی رویکرد است. اماشهودی صورت گرفته  منطق روش براساس

، 2لیپتزیگ و رولندبرگر) صورت گرفته است 1و الگوی سناریونگاری تلفیقی هایتتحلیل روندها و عدم قطع

                                                           
1 . Interacting Scenario 

2 . Leipzig and Rolandburger  
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 ،اول تعریف محدودۀ پروژه ة. در مرحلپذیردیصورت م یامرحلهشش ی. این رویکرد براساس فرایند(8310

دند. شحضور دارند مشخص  یزیرنفعانی که در فرایند برنامهکنندگان و ذی، شرکتیپروژه، افق زمانهدف 

سناریو است. در این  یزیربرنامه ۀمحدودۀ پروژ در زمینةهدف اصلی این مرحله، ایجاد درکی مشترک 

ور محامتد که هدف این پروژه، توسعة سناریوهایی برای آموزش ورزش سلکربخش تیم تحقیق مشخص 

نفعان داخلی و خارجی است که در در مورد ذی گیرییم. گام بعدی، تصمسال آینده استبیست ایران تا 

در این پروژه، مدیران و کارشناسان نظر آنها استناد خواهد شد. نفعان بهدرجه ذی 063فرایند بازخورد 

عنوان به همگانیاستانی ورزش  هاییأتو ه همگانی یها، فدراسیون ورزشورزش و جوانان وزارت

 حوزۀ سلامت علوم پزشکی و سلامت، بهداشت و درمانداخلی و همچنین مدیران و کارشناسان  نفعانذی

آماری این پژوهش در نظر گرفته  ةو جامع ینفعان خارجعنوان ذیبه حوزۀ ورزش سلامت محورو خبرگان 

. دندشنفعان داخلی و خارجی انتخاب عنوان ذیبه هدفمند یریگنفر براساس نمونه 82طور کل بهشدند. 

هدف ، دوم تحلیل شناختی ةدر مرحل خروجی این مرحله، تعریف اهداف شفاف و صریح برای پروژه است.

آموزش ورزش  یهاتغییرات و توسعه در زمینةنفعان داخلی و خارجی ذی هایدیدگاهاصلی، بررسی 

نفعان است. در این بازخورد درجه ذی 063استفاده، فرایند بازخورد محور در آینده است. ابزار مورد سلامت

 ذاریرگنفعان خواسته شد تا تمامی عوامل تأثدر گام اول، از طریق مصاحبه و پرسشنامة بازپاسخ، از ذی

نظر آنها ساختار  که بهرا ( PESTEL) 1و قانونی محیطییستسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، ز

، نام ببرند. این روند، تا دهندیمحور ایران را در زمان حال و آینده شکل مآموزش ورزش سلامتو محیط 

اول و  ةباز مرحل یهاها و تکمیل پرسشنامهرسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. پس از اتمام مصاحبه

 میان تمامیکنندگان، تیم تحقیق با توجه به عوامل مشترکی که در تمام شرکت یهاپاسخ یآورجمع

عامل اصلی که از  03دند. بر این اساس، کریا با یکدیگر ترکیب  یبندعوامل وجود داشت، آنها را گروه

د، شکلان محیطی که پیش از این ذکر  بُعدالب شش قنفعان، مرتبط تشخیص داده شد، در سوی ذی

آمده، در دستاصلی بهعامل  03درجه، پرسشنامة محدود با  063تفکیک شدند. در گام بعدی بازخورد 

 واندتیکه م یرگذارید تا به هر عامل براساس میزان تأثشنفعان قرار گرفت و از آنها درخواست اختیار ذی

قوی و  ةمنزلبه 13ضعیف تا عدد  ةمنزلبه 1از عدد  ،محور داشته باشدآموزش ورزش سلامت ةبر توسع

 زیاد، امتیاز ةمنزلبه 13کم تا عدد  ةمنزلبه 1مرتبط با آن عامل از عدد  یتعدم قطع ةهمچنین به درج

                                                           
1 . Political , Economic, Social , Technology, Environmental , Legal 
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 محور ایرانتوسعة آموزش ورزش سلامت یرگذاراز عوامل تأث یخروجی این مرحله، شناسایی فهرست ند.ده

 های. در این مرحله نظردهندیو آن را شکل م آیندمیحساب محرک تغییرات آینده به ینوعاست که به

 روندها و یلسوم تحل ةدر مرحل. شداین عوامل با یکدیگر مقایسه در خصوص نفعان داخلی و خارجی ذی

معمول نیروهایی تا طور بههدف اصلی، بررسی و ارزیابی روندهای مرتبط است. روندها  ها؛یتعدم قطع

تغییر در جامعه  سببطور فراگیر عبارت دیگر عوامل و الگوهایی هستند که بهحدودی تدریجی، یا به

 یحلعنوان راهاست. این نمودار به 1. ابزار مورد استفاده در این مرحله، نمودار تأثیر/ عدم قطعیتشوندیم

و سناری یزیرتعداد بسیار زیاد متغیرهای ورودی در رویکردهای برنامه بندییتبرای ساختاردهی و اولو

روی محور افقی و پتانسیل  هایتاست؛ عدم قطع د. ماتریس تأثیر/ عدم قطعیت، دارای دو بعدشمعرفی 

. هریک از عوامل براساس امتیازهایی شوندیتأثیرگذاری بر عملکرد آینده روی محور عمودی نشان داده م

نفعان گرفتند، درجه ذی 063بازخورد  ةدر مرحل یتعدم قطع ةتأثیرگذاری و درج هاییلکه از حیث پتانس

وندها ، ریتاهم. نمودار تأثیر/ عدم قطعیت به سه بخش فاکتورهای کمکنندیجایگاه را در ماتریس پیدا م

. خروجی این مرحله، دو عدم قطعیت کلیدی بود که اساس شودیبحرانی تقسیم م هاییتو عدم قطع

سناریوهای مشخصی برای آموزش  ؛چهارم ایجاد سناریوها ةدر مرحل. هستندبعد  ةتوسعة سناریوها در مرحل

. هدف اصلی این مرحله، توسعة کنیمیطور کامل تشریح ممحور ایران ایجاد کرده و آنها را بهورزش سلامت

قبل است. ابزار مورد استفاده در این  ةدر مرحل شدهییسناریوها بر مبنای دو عدم قطعیت کلیدی شناسا

طراحی  فرایند رونبود. ماتریس سناریو روشی مبتنی بر قیاس با نگرش بیرون به د 2مرحله ماتریس سناریو

مثبت و منفی و براساس  یهااست. در گام اول با در نظر گرفتن توسعهدر سه گام  و توصیف سناریوها

دست آمد. در گام دوم باید داستانی که در پس هر سناریو نتایجی که از ماتریس تأثیر / عدم قطعیت به

از روابط علت و معلولی را شکل  اییرهزنجاغلب ها، شکل بگیرد. برای ایجاد این داستان ،وجود دارد

. این زنجیره روابط علت و معلولی دیاگرام زندیکه تعامل آنها با هم وضعیت نهایی سناریو را رقم م دهندمی

الب یک داستان آغاز شد؛ با قرار دادن دیاگرام قنام دارد. در گام سوم، فرایند توصیف هر سناریو در  3تأثیر

د. خروجی این مرحله، تعریف کرها را توصیف ماهیت پویای هریک از توسعه توانیم عنوان مبنا،تأثیر به

 رد؛راهبپنجم تعریف  ةمحور ایران است. در مرحلتفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن آموزش ورزش سلامت

                                                           
1 . Impact/Uncerainty Grid 
2 . Scenario Matrix  

3 . Influence Diagram 
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، اجرایی مشخصی هاید و مجموعه اقدامشمشخص برای هریک از سناریوها تعریف  هایینهو گز هاراهبرد

است. با  1راهبردیا راهروی راهبرد توسعه یافتند. ابزار مورد استفاده در این مرحله، دستورالعمل تدوین 

اصلی آموزش ورزش  راهبردسناریو،  ینترمثبت ۀدهندشکل هاییتاستناد به روندها و عدم قطع

 ینترجامع و کامل راهبردی برای مثبت هایینهد. خروجی این مرحله، گزشمحور ایران، تعریف سلامت

مربوط به  یهاهدف اصلی، پایش تغییرها و توسعه ؛ششم پایش و کنترل ةدر مرحل سناریو است.

از آنجا که پایش و کنترل  8یوهاست.. ابزار مورد استفاده در این مرحله، اتاق کنترل سنارهاستراهبرد

، در این پژوهش به این مرحله پرداخته گیردیصورت م، مدتی پس از اجرای آنها و در آینده راهبردها

 .شودینم

 

 یافته ها

 8و  1یونویسی در پایان مرحلة دوم به شرح نمودارهای سناری امرحلهنتایج حاصل از اجرای فرایند شش

بالقوه  طوربهعامل اصلی و مهمی بود که  86نفعان، شامل درجه ذی 063. خروجی، ابزار بازخورد است

نفعان مقایسة نظرهای ذی 1یرگذار باشند. در شکل تأثایران  محورسلامتتوانند بر آیندۀ آموزش ورزش یم

فاکتور در ارتباط با پتانسیل تأثیرگذاری بر عملکرد آموزش ورزش  86داخلی و خارجی در خصوص این 

ازی اهمیت ورزش سنگرش»یلة نمودار عنکبوتی نمایان است. مشخص شد که عوامل وسبه، محورسلامت

یب ترتهبنفعان داخلی ، از نظر ذی«المللیینبو راهبردهای  ژئوپلیتیکتغییرات »و « برای سلامت خانواده

ه گرایش ب»و « سازی ورزش در سبک زندگیینهنهاد»ین و همچنین عوامل اثرترین و کممؤثرترعنوان به

 رزشوین تأثیر را بر توسعة آموزش و کمتر یب بیشترینترتبهنفعان داخلی ، از نظر ذی«توسعة پایدار

 دارا هستند.  محورسلامت

  

                                                           
1. Strategy Corridor 

2. Scenario  Contorol 
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ی خارج هایيدگاهدمحور ايران: . نمودار عنکبوتی پتانسیل تأثیرگذاری بر آموزش ورزش سلامت1 شکل

 در برابر داخلی

 

بصری شناسایی کنیم؛ نقاط کور آن دسته از  صورتبهتوانیم نقاط کور را یمدر نمودار عنکبوتی، 

ارند، د محورسلامت ورزشنفعان خارجی تأثیر بیشتری بر توسعة آموزش یرگذارند که از دید ذیتأثعوامل 

داخلی، از اهمیت کمتری برخوردارند. روی نمودار عنکبوتی، هر  نفعانذی از نظرکه این عوامل درصورتی

عنوان محدودۀ دار است، بهامعنخارجی و داخلی زیاد و  نفعانذیجا که برای هر عامل فاصلة بین نظر 

مشخص است، سه نقطة کور  8که در شکل طورهمانشود. یمنقاط کور با رنگ متمایز از زمینه مشخص 

سازی ورزش در ینهنهادسازی جسمی جامعه، ینهبهعنوان پدافند غیرعامل در به ورزش»با فاکتورهای 

مشخص شد  8، مشخص شده است. با توجه به نتایج شکل «های جدیدیتکنولوژسبک زندگی و ظهور 

اخلی نفعان داز نظر ذی، «داوطلبی یهانظام»و « المللیینبو راهبردهای  ژئوپلیتیکتغییرات »که عوامل 

نگاه ویژۀ »و « های جدیدیتکنولوژظهور »عنوان بیشترین و کمترین و همچنین عوامل یب بهترتبه

در  یتعدم قطعین درجة و کمتریب دارای بیشترین ترتبهنفعان داخلی از نظر ذی« حاکمیت به ورزش

 ند.محورسلامتبا توسعة آموزش ورزش  ارتباط
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خارجی در  هایيدگاهدمحور ايران: آموزش ورزش سلامت یتعدم قطع ة. نمودار عنکبوتی درج7 شکل
 برابر داخلی

یت، نقاط کور بیشتری عدم قطعنشان داد که از لحاظ درجة  8نمودار عنکبوتی موجود در شکل 

ة کوری نقط بر سه؛ افزوناندشدهبه هر دلیلی نادیده گرفته  تاکنوننسبت به بعد تأثیرگذاری وجود دارد که 

ظر داری بین نامعنی شد و در نمودار عنکبوتی درجة عدم قطعیت نیز حضور دارند و فاصلة معرف قبلاًکه 

احساس »خارجی و داخلی در این زمینه وجود دارد، نقاط کور دیگری مانند فاکتورهای  کنندگانشرکت

نیاز به سلامت جسمانی، تحریک تقاضا برای ورزش و بازاریابی اجتماعی در جهت توسعة ورزش 

ن در ای شدهکشفنمایان شد؛ این نقاط کور اغلب در حوزۀ اجتماعی مطرح بودند. نقاط کور « محورتسلام

 نفعان هستند.ایران، از نظر ذی محورسلامتهای بحرانی توسعة آموزش ورزش یتعدم قطعمرحله، 

یت، عدم قطعو در قالب نمودار تأثیر /  0یونویسی، مطابق شکل سناری امرحلهدر گام سوم فرایند شش

محور ایران و همچنین درجة شده بر توسعة آموزش ورزش سلامتییشناسامیزان تأثیر هریک از عوامل 

سیستماتیک مشخص شده است. جایگاه هریک از عوامل در نمودار  طوربهعدم قطعیت مرتبط با هر عامل، 

غیر لق گرفت، مشخص شد و بهنفعان در مرحلة دوم به آنها تعمتوسط امتیازهایی که از سوی ذی براساس

در نمودار ذکر شد، بقیة عوامل با حروف اختصاری نوع آنها )سیاسی، اقتصادی،  آنهااز عواملی که نام 

ی هاگروهه ک مسئلهمحیطی و قانونی( به نمایش درآمدند؛ البته با توجه به این یستزاجتماعی، تکنولوژیک، 
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 نظرادلتبهای متفاوتی داشته باشند، پس از بحث و یابیارز نفعان، ممکن است از برخی عوامل،مختلف ذی

یدنظر تجدشوندگان در خصوص این عوامل، در ارتباط با جایگاه آنان در نمودار، مجدد با برخی مصاحبه

اندکی بر عملکرد توسعة آموزش ورزش  نسبتاًیت را که تأثیر اهمکم، فاکتورهای 0شد. بخش پایینی شکل 

تناد اس آنهایزی راهبردی مبتنی بر سناریو، حذف شده و در ادامه به ربرنامهد و در فرایند دارن محورسلامت

المللی و استفاده از ینبی راهبردهاو  ژئوپلیتیکتغییرات »دهد؛ فاکتورهای یمنخواهد شد، نشان 

 ن بود. بخشنفعاترین فاکتور موجود از نظر ذییتاهمکم، «ی بازتوانی شناختی توسط ورزشافزارهانرم

 محورسلامتدهد که تأثیر زیادی بر توسعة آموزش ورزش یمبالا و سمت چپ نمودار، عواملی را نشان 

رین روند یرگذارتتأثبریم. یمعنوان روند نام آسان است و از این عوامل به نسبتاًبینی آنها یشپایران دارد و 

 بود.« پویایی اقتصاد ورزشمالی و  تخصیص منابع»نفعان، روند انتخابی توسط ذی

 

 ايران محورسلامتآموزش ورزش  یتعدم قطع. نمودار تأثیر / 4 شکل

 

شود. یمیوها را شامل سنارین عوامل برای توسعة ترمهم(، 0بخش بالا و سمت چپ نمودار )شکل 

های بحرانی، نقش مهمی در شناسایی دو بعد اصلی که پایه و اساس توسعة سناریو هستند، یتقطععدم 
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 بندی صحیح و دقیق همین عوامل شناسایییمتقسکند؛ اغلب این دو بعد اصلی از طریق ترکیب و یمایفا 

غیرعامل در عنوان پدافند ورزش به»های بحرانی، شش مورد و شامل یتقطعشوند. در این پروژه، عدم یم

های جدید، احساس یتکنولوژسازی ورزش در سبک زندگی، ظهور ینهنهادسازی جسمی جامعه، ینهبه

نیاز به سلامت جسمانی، تحریک تقاضا برای ورزش و بازاریابی اجتماعی در جهت توسعة ورزش 

 و همچنین هاآنعناوین یا عناصر مشترک میان  براساسهای بحرانی یتقطعاست. این عدم « محورسلامت

 شوند.یمهای سطح بالا به دو گروه تقسیم بندییمتقسمعانی و کاربردهایشان در 

های جدید، تحریک تقاضا برای ورزش و بازاریابی اجتماعی در سه عدم قطعیت بحرانی )ظهور فناوری

برای ( در بعد اول قرار گرفتند؛ این عوامل در پی حس تقاضا خواهی محورسلامتجهت توسعة ورزش 

های نوین، هستند، بنابراین این سه عامل با یکدیگر اولین یفناورآموزش با  براساسورزش در جامعه و 

 شکل دادند. « های نوینیفناورایجاد حس تقاضا به ورزش مبتنی بر »بعد سناریو را با نام 

امعه، سازی جسمی جینهبهعنوان پدافند غیرعامل در یت بحرانی دیگر )ورزش بهعدم قطعسه 

سازی ورزش در سبک زندگی و احساس نیاز به سلامت جسمانی( در بعد دوم قرار گرفتند. این ینهنهاد

سواد  نبالا بردهای پایدار بدنی و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی دارند و در پی یتفعالعوامل ریشه در 

های تمیسسدنبال بازآفرینی بهداشتی از طریق ورزش هستند و با تکیه بر عوامل اجتماعی و سیاسی به

سازی ینهبه»اجتماعی مبتنی بر سلامت خانواده هستند؛ این سه عامل با یکدیگر دومین بعد سناریو را با نام 

شکل دادند. شناسایی این دو عدم قطعیت کلیدی، پایه « سازی ورزش در سبک زندگیینهنهادجسمی با 

 ایران در گام بعد است. رمحوسلامتو اساس توسعة سناریوهای آموزش ورزش 

 4ی سناریونویسی در پایان مرحلة چهارم به شرح شکل امرحلهنتایج حاصل از اجرای فرایند شش

ایجاد ). ماتریس سناریو، هستة اصلی شناسایی سناریوها مبتنی بر دو فاکتور عدم قطعیت کلیدی است

سازی ورزش در سبک ینهنهادسازی جسمی با ینهبههای نوین و یفناورحس تقاضا به ورزش مبتنی بر 

 زندگی( است که با استفاده از ماتریس تأثیر / عدم قطعیت در مرحلة قبل شناسایی شدند.
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 ايران محورسلامت. ماتريس سناريو: آموزش ورزش 0 شکل

 

های کلیدی در یتقطعدر گام اول از این مرحله، برای ایجاد سناریوها، وضعیت آتی هریک از عدم 

ین حالت روی محورهای افقی و عمودی ماتریس به تصویر کشیده شده است؛ سپس ترمثبتترین و یمنف

صورت خودکار چهار سناریوی مجزا سناریوها در چهار ناحیة ماتریس سناریو جای گرفتند، که در نتیجه به

شده در گام اول د که افق زمانی مشخصی توسعه دااگونهبه(. سناریوها را باید 4آمدند )شکل  وجودبه

خاطر سپردن سناریوها آسان باشد، به هر سناریو نامی کوتاه ( را پوشش دهند. برای اینکه به1483)سال 

 ،«ناتمام»، «سلامت پایدار»ی هانامایران،  محورسلامتدهیم؛ برای سناریوهای آموزش ورزش یماختصاص 

سرعت بتواند داستان پشت هر سناریو را حدس بزند، که خواننده به ، بر این اساس«8دیابت »و « کراتین»

 انتخاب شدند. 

ه یونویسی بسناری امرحلهنتایج حاصل از اجرای نمودار تأثیر در گام دوم مرحلة چهارم از فرایند شش

و یی که در پس هر سناریو وجود دارد، از زنجیرۀ روابط علت هاداستاناست. برای ایجاد  5شرح شکل 

ر تأثیر کنیم. در نمودایمیری عوامل، نیروها، روندها و نحوۀ تعامل آنها با یکدیگر استفاده کارگبهمعلولی با 

ایران، در کل از پنج روند، چهار عدم قطعیت بحرانی  محورسلامتیا نودار تأثیر سادۀ توسعة آموزش ورزش 

 و دو عدم قطعیت کلیدی استفاده شد.
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 ايران محورسلامتآموزش ورزش  ةتوسع ةساد اثر نمودار. 5شکل 
 

د توجه کشیم، باییمی آتی متفاوت را به تصویر هاتوسعهکه با استفاده از دیاگرام تأثیر ساده، زمانی

از یک سو معتبر و از سوی دیگر با یکدیگر سازگار باشند. روابط میان یک روند،  هاتوسعهداشته باشیم که 

 باید از طریق« های جدیدظهور فناوری»و یک عدم قطعیت بحرانی مانند « طلبیی داوهانظام»برای مثال 

دهند، واضح و خالی از ابهام باشد. پس از ترسیم یمهایی که تأثیر توسعه یکی بر دیگری را نشان یکانپ

 ساسرابی مختلف هاداستانشود. یمنگاشته  حالشرحدیاگرام تأثیر ساده، برای هر سناریو یک داستان یا 

 کنند.یمچگونگی تغییر عوامل در دیاگرام تأثیر ساده، توسعه پیدا 

 

 یریگجهینتبحث و 

ای یدهپدعنوان و به استعنوان یک مبحث مهم مورد توجه امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به

ی اجتماعی، فرهنگی و هابحرانی پویا و شاداب و رفع بسیاری از اجامعهدر جهت ایجاد  فردمنحصربه

های جسمانی یتفعالحتی اقتصادی و سیاسی کاربردهای فراوان خود را نمایان ساخته است. ورزش و 

ای هیتفعالشود. بر تحرک، نشاط و شادابی روحی، سبب افزایش سلامتی جسم نیز میمطلوب، افزون

 ورزشی برای عموم لازم و ارزشمند است. 

ت سازی اهمیین روند نگرشترمهمم قطعیت بحرانی ظهور فناوری جدید و ین عدترمهمبا استناد به  

و  نفساعتمادبهورزش برای سلامت خانواده، عوامل فردی شامل احساس نیاز کردن، سلامت جسمانی، 
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محور، سبک زندگی، نهادینه کردن ورزش عوامل فرهنگی شامل نگرش جامعه، توجه به ورزش سلامت

ی لازم، از هابودجهدار در ورزش و همچنین عوامل اقتصادی شامل اختصاص محور، توسعة پایسلامت

چک تفریحی کو -ورزشی مؤسساتثباتی در اقتصاد و توزیع سرمایه از توسعة یبین این مسائل ترمهم

ای اجتماعی ای فردی باشد، پدیدهمحور بیش از آنکه پدیدهکند. همچنین ورزش سلامتیمجلوگیری 

ی های لازم برایقتشومحور، امکانات و فرهنگی است که در این زمینه برای بهبود سبک زندگی سلامت

 ورزش بیشتر باید فراهم شود.

با  سازی جسمیینهبههای نوین و یورافنبر  مبتنیدو عدم قطعیت اصلی ایجاد حس تقاضا به ورزش 

قرار گیرد که  مدنظربایست یممحور ایران رزش سلامتسازی ورزش در سبک زندگی در آموزش وینهنهاد

ی هاامهبرنیزی و طراحی ربرنامهدر این زمینه باید گفت رویکرد ویژه به تحریک تقاضا برای ورزش شامل 

، ایجاد انگیزه، آگاهی، افزایش شدت مشارکت در ورزش، ایجاد تقاضا برای ورزش و عواملی از بلندمدت

 را در ارائة مدل تحریک تقاضا برای ورزش در جامعة ایرانی توانمند سازد.  تواند راهیماین دست، 

شدن ورزش  زادرونهای فرعی دیگری مانند مقولهیوها و همچنین سناراجرای راهبردهای برآمده از  

های سلامت در جامعه را در ینههزخواهی، سلامت جامعه، کاهش در بین افراد جامعه، افزایش حس ورزش

شود؛ همچنین تغییر نگرش و باور، یمجامعه  در یشتربهد داشت و موجب ایجاد انگیزۀ پی خوا

 یراتتأثسطح عملکردی جامعه و ایجاد محیط پویا را در پی خواهد داشت. ورزش  بالا بردنی، سازفرهنگ

یژه وبه بخشلذتگسترده و جایگاه ارزشمند خود را در اقتصاد، سلامت افراد، گذران اوقات فراغت سالم و 

های رو به گسترش در جامعه یماریبنسل نوجوان و جوان و در ایجاد روابط اجتماعی، پیشگیری از ابتلا به 

 محورسلامتو توسعة آموزش ورزش  1483بر این اساس چهار سناریو برای سالمتجلی ساخته است. 

 .اندشدهایران تعریف 

ور و محی آموزش ورزش سلامتاستگذاریسنهادی ی ساختار ریگشکلسناریو اول )سلامت پایدار(: با 

ی جدید برای آموزش ورزش و همگانی کردن آن و حضور هوش مصنوعی در این هایفناوراستفاده از 

ی افزایش پیدا کرده است. احساس نیاز به سلامت اندهیفزا طوربهخواهی دستاوردهای تازه، حس ورزش

وح و جسم، به فعالیت بدنی پایدار در درصد زیادی از کل جسمانی و آگاهی از فواید آن برای سلامت ر

ی داوطلبی هانظامبهره گرفتن از  براساسبخشی هدفمند ی بینهایهمکارجامعه منجر شده است. امروزه 

ی جسمی سازنهیبهو  هاخانوادهی اصولی از راه دور یا حضوری، اهمیت ورزش برای سلامت هاآموزشو 



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                122

 

 

ال ، دنبهایماریببرای جلوگیری از شیوع  رعاملیغعنوان پدافند عنوان یک سیاست کلان بهآنها را به

 و فعالیت بدنی در سبک زندگی ایرانیان، با سرعت مطلوبی در حال نهادینه شدن است. کنندیم

مان و با همکاری وزارت بهداشت و در محورسلامتسناریو دوم )ناتمام(: مداخلات آموزشی ورزش 

ی جسمی افراد جامعه، گام مثبتی در جهت نهادینه سازنهیبهوزارت ورزش و جوانان در جهت دستیابی به 

، داردیرمبسلامتی گام  –در راستای دستیابی به اهداف بهداشتی  تنهانهکردن سبک زندگی فعال است و 

وبی خ نسبتخشی دستاوردهای بهبتوسعة پایدار در جامعه است. امروزه این همکاری بین سازنهیزمبلکه 

 محورسلامتی کلان در زمینة بازاریابی اجتماعی در جهت توسعة ورزش هااستیسداشته است، اما در نبود 

ی جدید و فضای مجازی و نادیده گرفتن این موارد مهم برای بالا بردن هایفناوری نادرست ریکارگبهو 

آن، با وجود تخصیص منابع مالی مستقل، حس سطح آگاهی جامعه در زمینة تندرستی و فواید 

اعتنا به ی غیرواگیر، در کمین افراد مستعد و بیهایماریبخواهی پایینی وجود دارد و خطر وجود ورزش

 ورزش است.

رش در جامعه گست هازمانوسیع و بیشتر از همة  طوربهسناریو سوم )کراتین(: امروزه فناوری کامپیوتر 

تخصیص  و افتهیتوسعهی زندگی تلفیق شده است. با الگوگیری از کشورهای هاجنبهی پیدا کرده و با تمام

ی هاامهبرن صورتبهی اجتماعی که امروزه هارسانهمنابع مالی و پویایی اقتصاد ورزش و با تبلیغات زیاد در 

نهادینه  لیدلبه متأسفانه، ایجاد حس تقاضا برای ورزش افزایش پیدا کرده است. شوندیمویژۀ ورزشی ارائه 

توجهی به سلامت جسمانی از طریق ورزش، این حس نشدن سبک ورزش در سبک زندگی و بی

م، است نامنظ صورتبهظواهر فیزیکی، زیبایی و گاهاً برای تفریح، که آن هم  براساسخواهی، بیشتر ورزش

فعالیت جسمانی پایدار یا آگاه نیستند یا بسیار  دیفواو همچنان درصد زیادی از افراد جامعه، نسبت به 

 .اندتوجهیب

ی متولی ورزش و علوم پزشکی وجود ندارد هادستگاهای بین یهمکارهیچ (: 8سناریو چهارم )دیابت 

گیرد که باز هم یمای، این همکاری برای مدت کوتاهی شکل یرهجز صورتبهها یطهحو فقط در بعضی 

 بودن دارادامهی تحریم، حاکی از هابرنامهآید. رصد ینمای در این مورد، به چشم هیکپارچو مدیریت واحد 

 رو هستند. دری علوم ورزشی و علوم پزشکی، با کاهش شدیدی روبههابودجههای اقتصادی است و یمتحر

یر گدامنهای جدید ة منفی فناوریو جنباین شرایط توان کافی برای تحریک تقاضای ورزش وجود ندارد 

گیرد یمنهای بدنی انجام یتفعالتحرکی انجامیده است. هیچ توجهی به سلامت جسم با یبجامعه شده و به 
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طر خو فعالیت نیروی داوطلبی در این زمینه بسیار محدود شده است. نهادینه نشدن سبک زندگی فعال، 

 افزایش داده است.را  سکتهو دیابت ، قلبی هاییماریبمواردی مثل 

ایران به شرح  محورسلامتنتایج حاصل از اجرای دستورالعمل راهروی راهبرد برای آموزش ورزش 

و سناریو قرار گیرد؛ این سناری نیترمثبت. این دستورالعمل همواره در تلاش است تا در مسیر است 6شکل 

دو عامل اصلی  . تمرکز راهروی راهبرد برقرار دارداغلب در قسمت بالا و سمت راست ماتریس سناریو 

، دنی بحرانی مرتبط با آنها هستهاتیقطعمحرک توسعة سناریو که همان محورهای ماتریس سناریو و عدم 

 است.

 

 ايران محورسلامت. راهروی راهبرد برای ورزش آموزش ورزش 2شکل

 

 نیترمثبتی بحرانی که در مسیر هاتیقطعبا در نظر گرفتن راهروی راهبرد و تأثیر روندها و عدم 

سازی جسمی در ینهبهیرعامل در غعنوان راهبرد پدافند ورزش به»سناریو قرار داشتند، تعیین راهبرد 

 ایران بود. محورسلامتعنوان راهبرد اصلی آموزش ورزش به «هایماریبپیشگیری از 

وجود دارد که هر دو دیدگاه تقاضا  وکارکسبی در مورد راهبرد تقاضا و مدل فردمنحصربههای یدها

مشترک به درک بهتر راهبرد متکی بر بینش متمایز از هر جریان  طوربهتواند یم وکارکسبو مفهوم مدل 

ی و افزایتوان به دانشیمخاص کمک کند. نتایج تحقیق نشان داد که در راهبرد به سمت تقاضا  طوربه
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دارند که مشارکت ورزشی با استفاده از یک یمحققان بیان درک مدل تجاری کمک کرد. در این زمینه م

رد کند و هر فیمشناختی اقتصادی به درک بیشتری در به رسمیت شناختن اجتماع کمک مدل جمعیت

کند. همچنین عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی از یک یمبرای به حداکثر رساندن توانایی خود تلاش 

اند و از نظر تعداد فراگیری ورزش در سایر شناخت اجتماع ارکت ورزشیهای مهم در مشکنندهیینتعسو 

ی و متفاوتی برای ورزش و مشارکت دارد. تقویت سلامت جسمی در جامعه و رشد اقتصادی مؤثرنقش 

آوری جوانان به ناشی از تأثیرات ورزش در روح و جسم نیروی کار و ایجاد امنیت در اثر جلوگیری از روی

یگر ابعاد مهمی است که موجب توجه بیشتر فعالان اقتصادی به مقولة ورزش شده از درفتارهای خلاف، 

اجتماعی نقشی  هاییبو آس هایدر پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجار تواندیرزش و تحرک ماست. و

  .بسزایی ایفا کند

خواهی در بین ر فرد ایجاد کند و حس ورزشمحور باید حس نگرش پویایی درو ورزش سلامتینازا

ه میزان این هرچمحور است و منظور داشتن زندگی پرتحرک از اهداف عالیة ورزش سلامتعموم مردم به

 شود که ازتر باشد، کارکردها و پیامدهای مثبت بیشتری را شامل میحس در بین عموم مردم گسترده

های درمانی را در پی خواهد داشت و از عی و کاهش هزینهمنظر سلامتی، تقویت سلامتی و نشاط اجتما

های اجتماعی و کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. از منظر ینههزمنظر اجتماعی سبب پیشگیری از 

ها و تری وجود داشته باشد، گفتمانهای سالمسیاسی، وقتی در سیاست داخلی کشور انسان

واهند شد و در سیاست خارجی نیز با دارا بودن مردم سالم و ها با موانع کمتری مواجه خسیاستگذاری

محور سبب حس ای برخوردار خواهد شد. ورزش سلامتورزشکار در تعامل با دنیا، کشور از جایگاه ویژه

با اختیار و بدون نیاز به مهارت اولیه به سمت ورزش گرایش  کاملاًشود و خواهی در فرد میدرونی ورزش

محور ایران، کل زش همگانی ورزش برای همه است و مخاطب و متولیان ورزش سلامتکند. ورپیدا می

شوند و هیچ ویژگی خاصی برای متمایز کردن جمعیت کشور را برای مشارکت اجتماعی شامل می

محور در راستای تقویت ورزش ورزشکاران ورزش همگانی وجود ندارد. سیاستگذاران ورزش سلامت

د تا شون مندبهرهمحور نحوی در توسعه و گسترش ورزش سلامتهای بالقوه بهرفیتمحور باید از ظسلامت

یزی و فراگیر شدن ورزش ربرنامهدر آینده رشد چشمگیرتری در خصوص این مهم اکتساب کنند. 

ها و محور، نیازمند همسوسازی تمامی جریانات اجتماعی و همچنین وحدت رویه بین همة بخشسلامت

کشور است تا با سیاستگذاری واحد و یکپارچه نظارت کافی بر عملکرد همگانی شدن  نهادهای مختلف

محور به نگرش درونی افراد بستگی محور ایران داشته باشند. بخشی از توسعة ورزش سلامتورزش سلامت
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دارد و مردم باید به درک و فهم درست در خصوص ورزش همگانی و نقش آن در زندگی خود دست یابند 

ی عمومی، هارسانهی از طریق سازفرهنگمند و طة مقابل آن آموزش است و با آموزش مکرر و نظامو نق

ای، وعاظ و افرادی که صاحب تریبون هستند، رسانه سازانبرنامهنظام آموزشی رسمی و نهادهای آموزشی، 

های انوار و اولویتشود. با قرار گرفتن ورزش در سبد اقتصاد خاین نقیصه در جامعه کنترل و برطرف می

محور زندگی با تسهیل در امور معیشتی، با کمک سیاستگذاران و حاکمیت کشور، مردم به ورزش سلامت

 کنند.گرایش پیدا می

 

 سپاسگزاری

  گردد.از کلیه کسانی که ما را در این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی می

 

  منابع
1. Abedini S TS. Socio-cultural factors related to citizens' tendency to public sport in Khalkhal 

Applied Sociology. 2017;65(1):131-44(In Persian). 

2. Safari M GM. Identifying and ranking environmental factors affecting the generalization of 

sports Iranian leisure. Sport Management 2016;8(1):51-68. (In Persian). 

3. Eslami Marzankalate MM MJ, Khosh Far GH. The Relationship between Social Capital 

and Women's Participation in Sport Activities (Case Study: Gorgan Women). . Social 

Capital Management 2014;1(2):139-59. (In Persian). 

4. Hojaji Poor AR ADH. Analysis of Health-Environment Status of Sporting Places and Its 

Relationship with Physical Activity Participation of Citizens of Khorasan Provinces. . Sport 

Management 2017;9(1):71-83. (In Persian). 

5. McCreary C, Miller-Perrin C, Trammell J. Past Sports Participation, Self-Efficacy, Goal 

Orientation, and Academic Achievement Among College Students. Psi Chi Journal of 

Psychological Research. 2019;24(3). 

6. Plevinsky JM, Wojtowicz AA, Poulopoulos N, Schneider KL, Greenley RN. Perceived 

impairment in sports participation in adolescents with inflammatory bowel diseases: a 

preliminary examination. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 

2018;66(1):79-83. 

7. Luo W, Ai L, Wang B, Wang L, Gan Y, Liu C, et al. Eccentric exercise and dietary 

restriction inhibits M1 macrophage polarization activated by high-fat diet-induced obesity. 

Life Sciences. 2020:117246. 

8. Shajie R MRM. A Comparative Study of the Status of Public Health Exercise in Iran and 

Selected Countries. . The National Conference of Physical Education Nutrition and Sports 

Medicine 2019; ; Mashhad, University of Medical Sciences.  



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                124

 

 

: (In Persian). 2019. p. 110. 

9. Gard M, Dionigi RA, Dionigi C. From a lucky few to the reluctant many: Interrogating the 

politics of sport for all. Sport and physical activity across the lifespan: Springer; 2018. p. 

67-89. 

10. Cho M. Toward “Sport for all”: Jang Gwon and Sport Promotion by the Korean YMCA in 

the Japanese Occupation Era. Sport History Review. 2017;48(1):91-105. 

11. Gardner W, Lidz CW. Research sponsorship, financial relationships, and the process of 

research in pharmaceutical clinical trials. Journal of Empirical Research on Human 

Research Ethics. 2006;1(2):11-8. 

12. Iran SCo. Standard definitions and concepts of the Ministry of Sport and Youth. Plan and 

Budget Organization Iran Statistics Center, : 2017. 

13. Amorós-Aguilar L, Portell-Cortés I, Costa-Miserachs D, Torras-Garcia M, Riubugent È, 

Almolda B, et al. The benefits of voluntary physical exercise after traumatic brain injury on 

rat's object recognition memory: A comparison of different temporal schedules. 

Experimental Neurology. 2020:113178. 

14. Mottaghi shahri MH GF, Homari H, Shahllae J. Designing the mental health pattern of 

athletes participating in educational sport. . Research on Educational Sport. 2019;7(16):17-

38. (In Persian). 

15. afaei Moghaddam A FF, Razavi MH, Afshari M. V Serveing the Development Causes of 

Sport for All Based on Grounded Theory. . Sport Management Studies. 2018;1(52):43-72. 

(In Persian). 

16. Farahani A KVZ. Comparison of quality of life for women participating in and not 

participating in all sports. . Journal of Organizational Behavioral Management in Sport 

Studies. 2014;1(1):11-20. (In Persian). 

17. Nadri A SNA, Amirtash AM. . Determinants of the Implementation of Physical Activities 

among Elderly in Tehran City, Iran. Jurnal Quality Resarch Health Science. 2018;7(2): 130-

43. (In Persian). 

18. Vella SA, Liddle SK, Vierimaa M, Evans MB. Group dynamics and mental health in 

organized youth sports. The Power of Groups in Youth Sport: Elsevier; 2020. p. 277-301. 

19. Wang L, Fang H, Xia Q, Liu X, Chen Y, Zhou P, et al. Health literacy and exercise-focused 

interventions on clinical measurements in Chinese diabetes patients: A cluster randomized 

controlled trial. EClinicalMedicine. 2019:100211. 

20. Eraghi M kM. Challenges facing the development of all sport in Iran and its strategies.  . 

Sport Management. 2014;6(4):643-55. (In Persian). 

21. Z. S. The Relationship between Sport and Mental Health of Working Cultural Women. . 

Educational Psychology. 2014;33(9):113-28. (In Persian). 

22. Banar N DS, Khan Mohammadi,MA. Analyzing the Developmental Aspects of Sports 

Participation in Gilan Province: Services, Strata, Factors, Custodians, Needs, Challenges 

and Solutions. . Sport Management Studies. 2018;10(48):37-66. (In Persian). 

23. F. M. Bourdieu's perspective on the field of education: Beyond the perspectives of conflict 

and functionalism. . Research Principles of Education 2019;9(1):5-25. (In Persian). 



 313                                                                       محور ايرانآموزش ورزش سلامت راهبردی سناريوهای 

 

 

24. ir Ahmadi Kh KA, Abol Ghasremi M, Daruosh M. . MProfessional Learning Communities: 

The PLC is a critical strategy for improving teacher self-efficacy. T. eaching and learning 

research 2019;16(1):1-14. (In Persian). 

25. Hjort M, Martin WM, Troelsen J. Planning of sport and recreational facilities informed by 

interdisciplinary knowledge. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural 

Research. 2019. 

26. Vaghar MS RNR, Mallaei M, Zaki Zadeh SB. The Investigation of Badminton 

Development Situation in Iran. . Sport Management Studies 2019;11(55):93-116. (In 

Persian). 

27. Abbasi Bakhtiari R. Farahani A KL. Develop a strategic plan with the sport and the 

championship Islamic Azad University SWOT-ANP. . Applied Research of Sport 

Management. 2019;8(1):139-53. (In Persian). 

28. Gong Z, Wang H, Guo W, Gong Z, Wei G. Measuring trust in social networks based on 

linear uncertainty theory. Information Sciences. 2020;508:154-72. 

29. Oliver JJ, Parrett E. Managing future uncertainty: Reevaluating the role of scenario 

planning. Business Horizons. 2018;61(2):339-52. 

30. David F, Efstathios T. Opening the ‘black box’of scenario planning through realist 

synthesis. Technological Forecasting and Social Change. 2020;151:119801. 

 

 



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                127

 

 

Strategic Scenarios of Health-Based Sport in Iran 

 

Rasool Nazari1 - Javad Shavali2 
1.Associate Professor of Sport Management, Isfahan (Khorasgan) 
Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran2.PhD student in 
Strategic Management, Islamic Azad University, Isfahan, Iran 

(Received:2020/03/28 ; Accepted:2020/07/02) 

 

 

Abstract 
Sport in the community is the institutional form of the educational process for 
a healthy and active life. The purpose of this study was to explore the future 
of health-oriented sport education in Iran and to formulate its scenarios for the 
next 20 years and present a strategy. In this study, the foresight approach was 
used with the scriptwriting approach based on the intuitive logic method. First, 
the specific project boundary, then the main development factors and blind 
spots were identified with 360 degree feedback. Subsequently, two key 
uncertainties were formulated as the basis of scenario design. In the next step, 
a detailed definition of the four possible scenarios was provided. The fifth step 
was a generic strategy based on the scenarios and the last step involved 
monitoring and controlling the strategies. The participants of this study 
included 28 internal and external stakeholders of Iranian health-based sport 
training that were selected based on purposeful sampling. Data were gathered 
through interviews and open-ended questionnaires. Based on the findings, the 
analysis of 26 key factors ultimately led to the production of two key 
uncertainties: "Creating demand for new technology based sports" and 
"optimal". Physical Fitness with Institutionalization of Sport ", which became 
the basis of four main scenarios of health - based sport education in Iran. In 
general, it should be acknowledged that in order to develop Iran-based sport 
training, separate policies in different parts of health-based sport training 
should be formulated on the basis of systematically sustained physical 
activity. 
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