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 مقدمه و بیان مساله

 اسببت و  شبده پیش بینی غیرقابل و نامطمئن پویا، پیش از بیش ها سازمان اغلب محیط

 عبالوه، رویکردهبای   رسید. به آنها به توان می سختی به که اند درحرکت آنچنبان اهبداف،

 از و نببوده  قطعیبت محیطبی منعطبف    آشبدتگی، عبدم   با مواجهه برنامه ریزی در سنتی

طببق  رب(. 42: 6816نیستند )خداداد حسینی و همکاران،  برخوردار مناسبی پاسخگویی

 یمانع در اجرا ینمهمتریطی؛ مح یرهایبودن عوامل و متغ یش بینیپ یافته ها، غیرقابل

( بنابراین، در 6814سازمانهای ورزشی است )گودرزی و همکاران،  استراتژیکهای  برنامه

الگوهبای   تبدوین  ببدنبال  ختاری خبود را از کبف داده انبد و   ها خود م سازمان هزاره سوم

 زمبان  مبدت  در (6811 برایسون،)که بتواند ضمن خلق ارزش عمومی  هستند کارآمدی

 و موفقیبت  کنبد و  رهگیبری  و تاثیرگببذار آنهبا را شناسبایی    و مهببم  مسبائل تری کوتاه

 موفقیبت  رو، رمبز  زایبن (. اKrista, 2020دهبد )  قبرار  تبأثیر  تحت آینده را و فعلی عملکرد

فبرض ثاببت    از سوی دیگبر، ببا پبیش    بیرونی است. محیط با انطباق ورزشی های سازمان

 پایۀ بر6ریزی و تجزیه وتحلیل محیطی پذیر، برنامه ماندن شرایط یا تغیرات جزئی وجبران

دسبتی در   های ورزشی پاسخگو نیست و پیش بلندمدت سازمان آیندۀ برای کنونی شرایط

نگبری و   گر بودن در قبال تغییرات آینده، لحا  کردن نبوعی آینبده   و نیز کنش هاواکنش

، کبه متبأثر از   5نگباری راهببردی   آینده طلبد. لذا، سازی را در مدیریت راهبردی میآینده

به عنبوان رویکبردی    (Vecchiato, 2012)رویکرد  هنجاری در ساختن آینده مطلوب است

نگرانه تواند یک اقدام پیشمی( Quiceno, 2019)گیری ریزی و تصمیمنوین در نظام برنامه

گشا در راستای شناسایی شرایط محیطی و کاهش عدم اطمینان محیطی باشد و ببه  و ره

 آینبده  تبأثیرات  تبا  (.6813تدوین راهبردهایی رقابتی کمک نماید)شیروانی وهمکباران،  

 ریبزی  برنامبه  آینبده  در مثببت  نتبایج  کسبب  و مبدیران بتواننبد ببرای    شبود  درک بهتر

 (Norman, 2015: 393-392)کنند

تحقیبق  ی تباکنون  دیب کل هبای  عدم قطعیبت  نییدر تعپویش محیطی  رغم اهمیت به

هبای   جهت شناسبایی، دسبته بنبدی و اولویبت بنبدی عوامبل و مؤلدبه        درای  نظام یافته

 هبدف  .است نگرفته انجام محیطی اثرگذار که مورد تأیید خبرگان مدیریت ورزشی باشد،

 نیب ا از تبا  اسبت  رانیب ا ورزش نبده یآ بر تبیین الگوی محیطی موثر تحقیق حاضر یاصل

 عبدم کلیبدی و تعیبین   هبای   شناسبایی پیشبران   از اعبم  پرسش نیا یفرع اهداف قیطر
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در آینبده   راهنمبا  و به عنبوان یبک   ردیگ قرار یابیارز و لیتحل موردکلیدی های  تیقطع

 نیب ا حاضبر  پبژوهش  سبوال  نیمهمترورزش ایران بکارگرفته شود. لذا،  نگاری راهبردی

به عالوه، نبوآوری تحقیبق    ؟های کلیدی آینده ورزش ایران کدامند عدم قطعیت که است

نیمبه   و یدب یک یهبا روش از یبب یترک یعنب ی ختهیآم یهاروش از نخست در آن است که

 محیطی ورزش کشور که پویش در یپژوهش نیچن نکهیا دوم نموده است. استداده یکم

چهارگانبه  هبای   و بصورت یک ارچه در ارتبباط ببا مولدبه     STEEPELD مدل  اسار بر را

 اسبت  نشده انجام دهد می قرار ارزیابی موردای  وحرفه قهرمانی همگانی، آموزشی، ورزش

ایبن  تحقیبق     نکبه یا سبوم  . ونبدارد  قبرار  گرانید دسترر در است شده انجام هم اگر و

کلیدی را  بر اسار  یک مبدل آینبده نگباری راهببردی انجبام      های  تعیین عدم قطعیت

در  جینتبا  وهبا   افتبه ی ،روش ،موضبوع  نظر ازتواند می حاضر پژوهشدهد. بدین سبب،  می

 در پبژوهش  نیا تیاهم و ضرورت اماباشد.  فرد به منحصر یپژوهش، حوزه ورزش کشور

 های ورزشبی  ضمن تقویت سازمان بتواند که است یعوامل ییشناسا دنبال به که است آن

 تاثیرگذار باشد. ی، در بهبود و ارتقای اثربخشی آنهاطیمح تیقطع عدم طیشرا در

 ادبیات 

 آینده نگاری راهبردی

 اسبت کبه   تدکبر  مند نظام حالت نگاری راهبردی به عنوان یک دورنما، یک اصطالح آینده

( Hines, 2006:19هببای بببا کیدیببت رو بببه جلببو) انببواعی از دیببدگاهتوانببد بببه ایجبباد  مببی

گذاری کبالن کشبور    ریزی و سیاست در برنامه (Kuosa, 2011:18تر) آگاهانه گیری وتصمیم

نگباری   آینبده "ح الپژوهبی کبه اصبط    عنبوان اولبین آینبده    تر ببه الریچارد اس کمک کند.

-هبای آینبده  صبل ترکیبب روش  این مدهبوم حا  کار برد، معتقد است که را به "راهبردی

نگباری راهببردی، ببا    های مدیریت راهبردی است چنین تعریدی از آینبده پژوهی و روش

( از این مدهوم، همسو و 5166( و کوسا )6113(، اسالتر )5166تعاریف گوده و دورنس )

 سازگار است.

ا حبالتی بینبابینی ر  3فعبال ببودن   نگاری راهبردی، ببین فرافعبال ببودن و پبیش     آینده

گرایبی تمایبل دارد؛    و ارزش4گرا است به عقالنیبت  گزیند و به همان اندازه که تجربه برمی

گیری و اثرگذاری در آن از بباال   محور است و تصمیم بیشتر از اینکه مشارکتی باشد، نخبه
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گیبرد و در مقایسبه ببا مدباهیمی ماننبد       به پایین است، ولی مشارکت را نیز نادیده نمبی 

«. کند تری را اتخاذ می ، رویکرد مشارکتی«5توسعۀ نشانِ تجاری»یا « اگر مدیریت بینش»

منبد،  (. بدین سبب، آینده نگاری راهببردی؛ فرآینبدی نظبام   6811)شیروانی و همکاران، 

آینبده پژوهبی و مبدیریت    هبای   است که با استداده از فنبون و اببزار   7نگرو کل 6یک ارچه

 نامطمئن، رقابتی و غیر قابل پیش بینی، محیط تواند در می راهبردی و مشارکت نخبگان

تغییرات متبأثر از محبیط    به نسبت هشدار شده و با ارائه وارد چهارگانه ورزشهای  مؤلده

STEEPELD و  فعبال  پبیش هبای   راهببرد  پیش روی و همچنین اتخاذهای  و ترسیم افق

 ورزشی نماید.   ایه ایجاد موقعیت مطلوب سازمان جهت در آینده تغییر به اقدام فرافعال؛

 ورزش ایران

تربیت بدنی، ورزش و علوم ورزشی معاصر، قلمروهای پویایی هستند کبه ببه سبرعت در    

 9(. به عالوه، بر اسار نظریبه کافمبان وسبنج   21: 6811، 8بوچر.وآ وست.حال تغییرند )آ

باشبد کبه در ببازار    ای   مدیریت ورزشی در آینده باید به گونههای  ( تدسیر چالش6118)

شود چیبره گبردیم    می هایمان اعمال رقابت پیروز شویم و بر مقاومتی که نسبت به برنامه

کبه  هبایی   . لذا، مدیران ورزش ایران باید پا به پای دگر گونی(6835 10)پارکز و همکاران

 ,Mull et al)ای وحرفه قهرمانی همگانی، چهارگانه آموزشی، های بی گمان در آینده مؤلده

 فلسده هم نگاری راهبردی، که  اد، حرکت کنند و با استداده از آیندهرخ خواهد د (2005

 راتبری   مقاوم وتر  قوی پذیرتر، انعطافهای  زمینۀ تدوین استراتژی یک روش، هم و است

 (.Norman, 2015: 392)برای سازمانهای ورزشی فراهم کنند 

 پویش محیطی

است. )میبر شباه والیتبی    12تحلیل بیرونی ۀهای چهارگان یکی از فعالیت 66محیطی پویش

 ایجباد  در پژوهبی،  آینده کلیدی ابزار مقدماتی و البته ( که به عنوان6831ونظری زاده، 

(. 5112، 68کند)اسبالتر  مبی  نقش مهمی را ایدبا  نهادها و ها سازمان جلو، در به رو دیدگاه

جسبت وجبوی    فرایندعنوان  به را محیطی پویش -حوزه این متقدم عنوان به - 64آگویالر

 ازمبواردی  آگباهی  و دانبش  و کسبب  محیطبی  پیرامونی اتداقات و روابط دربارۀ اطالعاتی

کنبد )میبر    مبی  کمک آتی اقدامات تنظیم در سازمان عالی مدیریت به که کند می تعریف
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 دنیا پبایش ببرای رادار رو، پویش محیطی نوعی (. از این6831شاه والیتی و نظری زاده، 

 خارجی به محیط مربوط اطالعات آوری ( جمع6مند است که سه فعالیت ) نظام صورت به

 در اطالعببات ایببن از ( اسببتداده8اطالعببات و ) ایببن تدسببیر و ( تحلیببل5سببازمان )

 ببزرن،  و کوچک عالئم تواند با دریافت می های سازمانی را به همراه دارد  و گیری تصمیم

 ببه  هشبدار  و اعبالم  اطالعبات،  جریبان  رد نظمی بی کاهش غیرمنتظره منجر به و جدید

 :Adema & Roehl)هبای ورزشبی شبود     تغییرات بالقوه در سبازمان  وقوع صورت در موقع

، 62اسببتی  الگوهببای رایببج بررسببی محیطببی ماننببد: رویکببرد  (.Nistorescu: 2006؛2010

که اطالعات حاصل از آنها ما را در ورود  هستندهایی  روش 63، پست61،کوئست61دیجست

ها  فرایند آینده نگاری راهبردی و شناسایی پیشران ها، عدم قطعیت ها، ابزارها و بدیلبه 

مبرتبط ببا    هبای سبنتی   یکی از مبدل  PEST (.Hines & Bishop: 2006)کند  می راهنمایی

بررسی عوامل محیطی است که با مرور زمان و با بوجود آمبدن عبدم اطمینبان محیطبی     

 بربازیهبای  مبوثر  محیطبی  ور مثال در بررسی عوامبل عوامل دیگری به آن اضافه شد. بط

فارر، دو عامل زیست محیطی و حقوقی ببه   خلیج حاشیه کشورهای در جوانان الم یک

 :Mataruna et al)گردیبد  PESTLE آن اضافه شد که این تغییر سبب ارتقاء این مبدل ببه  

19مطالعه مبانی نظری پبژوهش مبدل   از پس بدین سبب، (.2019
STEEPELD   مبدل  کبه

 تحلیل و تجزیه (، جهت6814از تجزیه وتحلیل محیطی است )آذر وهمکاران، تری  کامل

مورد آزمون قرار گرفت. تبا بتوانبد  ببه     برآینده نگاری راهبردی ورزش ایران موثر عوامل

 محبیط  تۀسازمانی به کاهش خطرهای محتمل از سبوی ابعباد ناشبناخ    اقدامیک  عنوان

 (. Bloomberg, 2012: 20)کند  اقدام

 های کلیدی عدم قطعیت

تواند تحقق یاببد.   های بدیل متعددی می شود که آینده فرض می آینده نگاری راهبردیدر

رو آینده باز، بدون  همین. ازطور کامل از پیش تعیین شده نیست به همین دلیل، آینده به

به نظرات است. گسترش این مدهوم قطعیت  درنتیجه، ذاتا دارای عدم و تکاملی است؛ مرز

کردنبد   مبی  کبه ادعبا   گبردد  مبی  باز 20مانند نایت، بارنارد، ماری و سایمون  ینظران صاحب

 ،56عدم قطعیت مدهوم (.Vecchiato, 2012)ندسه ناپایدار هستند وکارها فی  محیط کسب

 چبون  مدباهیمی  ببا  را قطعیبت  است کلیر و ویرمن عبدم  مختلدی تعاریف و معانی دارای
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 Klir) نماینبد  مبی  تعریبف  ببودن  و نامشبخص  ببودن  فبازی  دقت، عدم توافق، عدم ابهام،

&Wierman: 1999:103.) معرفبی شبده   ای  قطعیت ببه گونبه   عدم شرایط دیگر درتعریدی

 عینی روشی به را آن میتوان نه است و مشخص نه متداوت؛ آینده های احتمال است که

 معنبای  ببه  قطعیبت  عبدم  (. بدین سببب، 6816زد )خداداد حسینی وهمکاران،  تخمین

 پیش و میزان فردای ورزش ایران سازنده رویدادهای وها  تصمیم روندها، مسائل ندانستن

 بنابراین، عبدم  (Ralston & Wilson: 2006)است  آینده نتایج و تحوالت بودن ناپذیر بینی

 قطعیتبی  عبدم  چنبین  اگبر  دهد. کبه  رخ است ممکن که است رویدادی یا روند قطعیت

 22کلیبدی های  قطعیت عدم»  یک عنوان به کند، ایجاد عمده تغییر یک و ب یوندد وقوع به

در آینبده نگباری راهببردی     (.6831 زاده، ونظبری  والیتبی  میرشباه . )شود می شناخته« 

هایی که دارای تاثیر پذیری )عدم اطمینان( باالیی هستند؛ به عنوان  ورزش ایران پیشران

باالیی باشند؛ به عنوان  گذاری هایی که دارای تاثیر پذیری و تاثیر عدم قطعیت و پیشران

ا (، کوسب 5168)23بر اسار مدل شبوئنکر و وولبف   شوند. می عدم قطعیت کلیدی شناخته

 پببویش محیطببی گببامی مهببم در شناسببایی عببدم  (5111و بیشبباپ ) ( و هبباینز5165)

های ورزشی است. هاینز و بیشاپ  کلیدی و ترسیم سناریوهای آینده سازمانهای  قطعیت

(. کبه  6دانند )شبکل  نگاری راهبردی را مشتمل بر شش مرحله می( فرایند آینده5111)

باشبد. ببه    می وط به مرحله دوم و سوم آنمربها  پویش محیطی و شناسایی عدم قطعیت

عالوه، این تحقیق در انتخاب قلمرو موضوعی خود بررسی آینده نگاری راهببردی ورزش  

 همگبانی،  آموزشبی،  چهارگانبه ورزش  هبای   حبوزه  ایران را بصورت یک ارچه در ارتباط با

گر را یک ارچه تحلیلدهد. چراکه، رویکرد  می انجام( Mull et al, 2005)ای وحرفه قهرمانی

تبری را در سبازمانهای ورزشبی مبورد     تر و ارتباطات گسبترده سازد تا ابعاد وسیعقادر می

رو، نویسندگان این مقالبه ببر    ازاین(. Hines & Bishop: 2006)شناسایی و بررسی قرار دهد

 نتبیبی  و تبوان ببه بررسبی    مبی  مبدل اول تا سوم این  این باورند که با استداده از مراحل

کلیدی آینبده ورزش ایبران پرداخبت و زمینبه     های  عوامل محیطی وترسیم عدم قطعیت

الزم را برای انجام مراحل بعدی فرایند آینده نگاری راهببردی در تحقیقبات آتبی فبراهم     

 نمود. 
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 (5111منبع: )هاینز و بیشاپ،  نگاری راهبردیهای آیندهگام -6شکل 

 پیشینه پژوهش

توان به نتایج )کشاورز ترک وهمتبی   می هم در زمینه تحقیق نیزداخلی مهای  از پژوهش

 و پبور  ؛ جبوادی 6811؛ کشاورز وهمکاران، 6813؛ ادیب روشن وهمکاران، 6813عدیف، 

، ادیبب  6812 همکباران،  و ؛ فراهبانی 6811؛ رضبایی صبوفی و همکباران،    6811،رهبری

اشباره   (6811،همکاران و حمیدی ؛6815،همکاران و ؛ احسانی6812روشن و همکاران، 

با استداده از عوامبل سیاسبی، اقتصبادی، اجتمباعی،      (6811)رهبری  و پور نمود. جوادی

 نیقبوان  ،رنبدگان یگ میتصم تعددهمگانی،  ورزش بودن فناوری وجمعیت شناختی؛ دولتی

 را ببه عنبوان مهمتبرین    هبا  یاستگذاریس در دیجرا و مردم نقش شدن کمرنر ز ومتمرک

 و یفراهبان معرفبی کردنبد.    گذار بر سیاستگذاری ورزش همگبانی  اثر طیمحیهای  مؤلده

مهمتبرین   رانیب ا یقهرمبان  ورزش توسبعه  یراهبردهبا  نیتبدو  در ( نیز6812) همکاران

قهرمانان  وجود و جوان تیجمع کثرتی)شناخت تیجمعمحیطی را در عوامل های  مؤلده

 در مختلبف  های کرسی دادن دست ی )ازاسیسآسیایی(  و جهانی الم یکی، کرده تحصیل
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 ببا  سبه یمقا در یملب  پبول  ارزش کاهشی )اقتصادجهانی(  و و آسیایی هایکنددراسیون

 و یاحسبان ( همسو با تحقیق 6811( بیان کردند. رضایی صوفی وهمکاران )خارج یارزها

ایبران، ضبمن ایبراد  ببر اسبتداده      ای  حرفبه  ورزش بررسی محیطی ( در6815) همکاران

 روزآمبد  ببه  راهبا   مؤلده نیمهمتر آن، در دولت نقش و کاهشای  حرفه سیاسی از ورزش

، وجببود عالقببه وپتانسببیل در ورزش و کشببور یا حرفببه ورزش مقببررات و نیقببوان کببردن

 توسبعه ی و ا حرفبه  ورزش یمبال  منبابع  نیتبأم  در یخصوصب  بخش مشارکت و گسترش

 (6811) همکباران  و یدیحمها بیان نمودند. در ورزش آموزشی نیز  رساختیز و امکانات

، مهمترین عوامل محیطی توسعه یراهبردها و اندازها چشم یی،دانشجو ورزش یبررس در

 حبد  از ببیش  مشبغلۀ  ی:شبناخت  تیب جمع را معرفی نمودند که عببارت اسبت از: عوامبل   

 فضباهای  سبرانه  افزایش بر مبتنی چهارم برنامه قانونی تکلیف: قانونی دانشجویان؛ عوامل

 یبخشب و  کشبور  مسبئوالن  مثببت  دید ی:اسیس دختران؛ عوامل ورزش تاولوی با ورزشی

ر. در بررسی مدهوم آینده نگاری راهببردی و  کشو یعال آموزش کالن یها حوزه در ینگر

 ( معتقدنبد 6813کلیدی نیز، کشاورز ترک و همتبی عدیبف )  های  شناسایی عدم قطعیت

ی تباثیر گبذار   مبال  نیتامو  یورزش مشارکت ،ورزش نظامر ساختا بر یسازمان ینگار ندهیآ

 متقاببل؛ یبادگیری   تبأثیرات  تحلیبل  کمبک  نیز به( 6813)وهمکاران  روشن است. ادیب

تاثیرگبذارترین عوامبل بهببود ورزش     از بومی سبازی را  و مؤثر سازمانی، آموزش و فردی

 دو از اسبتداده  ( نیبز ببا  6811دانبد. کشباورز و همکباران )    می 5121سالنمندان در افق 

 ورزش جبامع  قطعیبت؛ هدبت عامبل  برنامبه     عدم میزان و تاثیرگذاری میزان پرسشنامه

 مبدرن،  ورزشبی  امباکن  اسبتعدادیابی،  نظبام جبامع   مبداوم،  حمبایتی  سیسبتم  قهرمانی،

 و ارزیبابی عملکردمربیبان   وسیسبتم  مربیان، تمرینات علمی درازمدت بازآموزیهای  دوره

 روشبن  به عالوه، ادیبب  .موثردانستند ایران مانیقهر ورزش مدیران بر رفتار ورزشکاران را

 مبالی  حامیان حمایت نام به کلیدی قطعیت عدم دو پس از استخراج( 6812)وهمکاران 

ترسببیم  6414در افببق  را سبازی، سببناریوهای ورزش قهرمبانی   خصوصببی سیاسبتهای  و

 نمودند.

سبالمت روان و  مبوثر در مبدل سبازی مرکبز     هبای   ( در بررسی مؤلده1: 5151کریستا ) 

فنباوری   اقتصبادی  سیاسبی،  اجتماعی، عوامل بررسی محیطی و پویش از 54ورزش کانادا

نمایبد. ویتبو و    مبی  آینبده اسبتداده   ببرای سباخت   دقیبق  یک برنامه ریبزی   ایجاد برای
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هبای الم یبک، نشبان    ( در بررسی محیطی میزبانی ببازی 615-618: 5161) 25همکاران

 هبای الم یبک ضبمن کمبک ببه     کالن مبوثر ببر ببازی    دادند که  تجزیه و تحلیل محیط

بهتبر از  گیبری   را ببه برگبزار کننبدگان رویبداد در بهبره      مدیدی بینش میزبان، شهرهای

ها براسار گزارش کمیسیون ارزیابی کمیته ببین المللبی    دهد.آن می ارائه فرصت میزبانی

پکن تا  5113از مهمترین متغیرهای محیطی موثر بر میزبانی بازیهای الم یک  26الم یک

محیطبی    زیسبت  و فنباوری  اجتماعی، شناختی، توکیو را عوامل اقتصادی، جمعیت 5151

( تصویری از آینده رشته ورزشی تنیس را با استداده از آینبده  5162بیان کردند. نورمن )

 (NSO) 27های ورزشبی ملبی   نگاری راهبردی ترسیم نمود. او بیان داشت: اگرچه، سازمان

خود توجه دارند؛ اما باید جهبت   مدیریت مالی و مشارکت افزایش ،ملیاتیع وری بهره به

 51تبا   61نیروهای محیطی موثر بر عملکرد خود و توجه به فرصبتها ببازه زمبانی     درک

نیمبه  هبای   ها با استداده از پویش محیطی و مصاحبه ساله آینده را نیز در نظر بگیرند. آن

جستجوی دقیبق وموشبکافانه فرضبیات پرداختنبد تبا      ساختار یافته به درک واکنش ها، 

 (815-818: 5162را پیبدا کننبد )نبورمن،     (NSO)اسبتراتژیک در    28بتوانند نقاط کبور 

هبای مرکبزی و مسبؤالن محلبی؛ توسبعه       ارتباط با دولت (113-111: 5164 ) 51کوچی

ها، جذب حامیان مالی وبخبش خصوصبی و همکباری ببا دانشبگاها در ایجباد        زیرساخت

محیطبی تباثیر گبذار ببر پایبداری      هبای   اهیم تربیتبی را ببه عنبوان مهمتبرین مؤلدبه     مد

 راهبردهای توسعه باشگاهای ورزشی فوتبال بیان نمود.

 روش تحقیق

مسبیراجرا در   و از نظبر  آمیختبه  81نظبر ماهیبت   از کباربردی،  مخاطب نظر از حاضر پژوهش

اسبت. ببر اسبار تحقیقبات      85و تحلیل تباثیرات متقاببل   86تحقیقات آینده نگاری، پیمایشی

( تحقیقات آینده نگاری از نظر ماهیبت ببه سبه دسبته کیدبی، کمبی و نیمبه        5113) 88پوپر

گردند. بر اسار نظرات او تحقیقات پیمایشبی/ پرسشبنامه؛ جبز تحقیقبات      می تقسیم 84کمی

تحلیل تاثیرات متقاببل نیبز ببدلیل     داده هاو شواهد عینی است. بر مبتنی کمی است. چراکه،

رو، پژوهش حاضبر   کمی است. از اینهای  غام اصول ریاضی در نظرات کارشناسان، جز روشاد

پیمایش یک ابزار اساسی در تحقیقات علوم اجتمباعی و یبک روش معمبول در    . ترکیبی است

آینده نگاری است و تحلیل تباثیرات متقاببل نیبز یبک روش سیسبتماتیک اسبت کبه تباثیر         
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 35. ازسوی دیگر، مینتزببرن (5113 کند )پوپر، ن بررسی میمتغیرها را از طریق نظرات خبرگا

بر روی گذشبته، حبال و آینبده     "سنتز"گوید: خلق راهبرد رقابتی مستلزم  می (516: 5111)

 پیشبینه  و مرورای  کتابخانه و آرشیوی مطالعات انجام به است. لذا، درگام اول پژوهش؛ محقق

محیطبی مبوثر ببر آینبده ورزش     های  مؤلده ترین مهم از تحقیق پرداخت و فهرستی با مرتبط

ایران را در قالب پرسشنامه تدوین نمبود. جامعبه آمباری تحقیبق نیبز اعضبای هیبات علمبی         

ترکیببی )احتمبالی و غیبر    گیبری   مدیریت ورزشی با مرتبه دانشیاری وباالتر بودند که با نمونه

سباتید ببا دریافبت    ندبر از ا  2احتمالی( در سبه بخبش از آنهبا اسبتداده شبد. در بخبش اول       

پرسشنامه نیمه باز به طراحی و تنظیم عوامل و تعیین روایی محتبوای پرسشبنامه پرداختنبد.    

کلیبدی نیباز    ندعبان  ذی و خبرگبان  به عالوه، بدلیل آنکه آینده نگاری راهبردی به مشبارکت 

(؛ در بخبش دوم از جامعبه متمرکزتبر، کبه     6811وشبیروانی وهمکباران،    5165دارد )کوسا، 

رو، با رویکرد تحدید جامعبۀ آمباری    شان پراکندگی کمتری داشتند، استداده شد. ازاین اتنظر

کبه   و بباالتر  دانشبیاری  ندر از اعضای هیات علمی مبدیریت ورزشبی دارای مرتببه    52 تعداد

عنوان جامعۀ آماری تحقیق مشخص شبدند.   سابقه کارمطالعاتی در زمینه تحقیق را داشتند به

ندر از آنها به روش تصبادفی سباده ببه     58کوکران برای جامعه معلوم  س س بر اسار فرمول

درصبد ببود    12تحقیق نیبز  های  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. درصد بازگشت پرسشنامه 

پرسشنامه جمع آوری شد. در بخش سوم نیبز ببرای    62باشد و نهایتاً تعداد  می که قابل قبول

کلیبدی مبوثر ببر  آینبده ورزش ایبران را      های  دم قطعیتانجام  تحلیل تاثیرات متقابل، که ع

ندبر اسبتداده شبد.     2دسترر و پنل خبرگان به تعداد  درگیری  نمونه روش از، کند می تعیین

 مبدل سبازی عوامبل محیطبی مبوثر ببر ورزش ایبران از        منظبور  به همچنین، در این تحقیق

یببد. بببرای تأییببد  گرد اسببتداده لیکببرتای  درجببه 2 مقیببار در سببؤالی 16پرسشببنامۀ 

از  41وجهت تعیبین پایبایی آن   81و واگرا83، همگرا81پرسشنامه از سه نوع روایی محتوا81روایی

 تحقیبق  عالوه، در این استداده شد. به42و ضریب پایایی مرکب41دو معیار ضریب آلدای کرونباخ

 سبازی  مبدل  از آمار توصبیدی، رتببه بنبدی فریبدمن و پنبل خبرگبان       های شاخص بر عالوه

 .شد استداده  نیز (PLS) ساختاری معادالت

 انجام این پژوهش عبارتند از:های  گام

 . مطالعات آرشیوی برای شناسایی عوامل موثر بر آینده ورزش ایران6گام

  STEEPELD. پویش محیطی بر اسار مدل 5گام
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های کلیدی بر اسار نتبایج ضبریب تباثیر بتبا در مبدل سبازی        . تعیین پیشران8گام

 ساختاریمعادالت 

 کلیدی بر اسار جدول ماتریس متقاطع  های  . تعیین عدم قطعیت4گام 

 51 حبدود  کبه  است آن از تحصیلی حاکی مدرک پاسخگویان برحسب فراوانی توزیع

 آمباری  هستند. نمونبه  دانشیاری مرتبه درصد دارای 31 و تمام استاد مرتبه دارای درصد

. هسبتند  ندر( زن8)درصد  51 و ندر(65)مرد درصد 31 جنسیت نظر از مطالعه نیز مورد

 رده درصبد و در  1/41 سال 11 تا 26 سنی رده در دهندگان پاسخ سنی درصد عالوه، به

 بباالترین  .باشبد  مبی  1/51 میبزان  سال؛ ببه  16 از سال و همچنین باالتر 21 تا 46 سنی

 درصبد  باالترینو  8/28سال  معادل  81 تا 56افراد  آموزشی فعالیت سابقه میزان درصد

 است. 1/41 میزان به سال و 51 تا 66 پژوهشی نیز فعالیت سابقه میزان

 تحقیقهای  یافته

  43آزمون فریدمن
و سبطح   622/25مقدار آماره کبای اسبکوئر براببر ببا      6بر اسار نتایج حاصله از جدول 

داری بدست آمد. هم چنین، نظر به اینکه سبطح معنبی    111/1معنی داری آزمون برابر 

است، بین اهمیت هر یک از  عوامبل محیطبی تدباوت معنبی      12/1بدست آمده کمتر از 

کبه درببین    توان استنباط کبرد  میای  به عالوه، براسار  میانگین رتبه داری وجود دارد.

ورزش ایبران   عوامل محیطی؛ شاخص حقوقی بیشترین تأثیر را در آینده نگاری راهبردی

 ه بندی عوامل مؤثر، دراولویت باالتری قرار دارد.داشته است. در نتیجه در رتب

 رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر آینده ورزش ایران بر اساس آزمون فریدمن -1جدول 

 --- --- رتبه میانگین عوامل محیطی

 N 62 31/8 اقتصادی

 X2 514441 21/4 سیاسی

 درجه آزادی 8 21/4 اخالقی

 داری جانبی معنی 14111 116/2 جمعیت شناسی

 11/4 اجتماعی

 آزمون فریدمن
 18/5 زیست محیطی

 11/2 فناوری

 68/2 حقوقی
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 مدل سازی معادالت ساختاری

 از ورزش ایبران  مدل عوامل محیطی موثر بر آینبده نگباری راهببردی    سنجش و تحلیل برای

سباختاری  معبادالت  سبازی  شد. مبدل  ساختاری استداده معادالت مدل سازی
44

 SEM  ببرای 

 مشباهده ) آشبکار  متغیرهبای  و( نشبده  مشباهده ) مکنون متغیرهای بین خطی روابط بررسی

کوواریانس محبور از انعطباف پبذیری بیشبتری برخبوردار      های  است که نسبت به مدل( شده

( و نیباز ببه   6814بیشتر )اسدی و دالور،  بینی پیش کم، دقت نمونه در زمانی که حجم است.

 ( اسبتداده از ایبن نبرم افبزار    6816باشبد)آذر وهمکباران،   ها  وسنجها ه بررسی همزمان نظریه

 انبدازه  حبداقل  ( جهت تخمین63:5163)45بر اسار نظر کاک وهادایا .تواند مناسب باشد می

توان حداقل را در نظر گرفت. هم چنبین، ایبن روش از سبه بخبش      می   PLS-SEM نمونه در

 ش مدل کلی تشکیل شده است.اصلی: مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و براز

تبوان از طریبق آن ببه     مبی  است که Smart-Pls نرم افزار مورد استداده در این تحقیق

پرداخت. جهت بررسی روایبی همگبرا از شباخص    گیری  اندازه ابزار وپایایی روایی بررسی

گیبری   میانگین واریانس استخراج شده استداده گردید. همچنین،در بررسی مبدل انبدازه  

بیشتر است. به عالوه،  11/1آلدای کرونباخ همه متغیرها در این تحقیق، از مقدار  ضرایب

(. 416136) فورنبل و الرکبر   آورد دست به را 11/1 از بیش مقداری باید مرکب نیز پایایی

 پایبایی  (، ضبریب 1155شده این تحقیق)/ استخراج میانگین واریانس بدین سبب، ضریب

 رو اببزار  ( اسبت. ازایبن  131/1کرونباخ) پایایی آلدای ب( و ضری313/1) Pc >0.7 مرکب با

 است. برخوردار مناسب پایایی و روایی از گیری اندازه

 ورزش ایران عوامل محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی Tضریب تاثیر و مقداره آماره  -2جدول

 سطح معناداری T آماره مقادیر ضریب تاثیر)بتا( متغیر
 116/1 182/68 311/1 اقتصادی
 116/1 261/1 131/1 سیاسی
 116/1 114/66 326/1 اخالقی
 116/1 556/1 123/1 شناسی جمعیت

 116/1 511/3 213/1 اجتماعی
 116/1 111/2 448/1 محیطی زیست

 115/1 461/1 281/1 فناوری
 114/1 468/2 441/1 حقوقی
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نشبان داد کبه عوامبل اقتصبادی )ضبریب      پیوسبت  و  5آمده از جدول  دست به نتایج

(، اخالقبی  T 26/1و مقدار  13/1(، سیاسی )ضریب مسیر T 18/68و مقدار  31/1مسیر 

و  12/1(، جمعیبت شبناختی )ضبریب مسبیر     T 114/66و مقبدار   32/1)  ضریب مسیر 

(، زیسببت محیطببی T 51/3و مقببدار  21/1(، اجتمبباعی )ضببریب مسببیر T 55/1مقببدار 

( T 46/1و مقبدار   28/1(، فناوری )ضریب مسیر T 111/2و مقدار  448/1)ضریب مسیر 

درصد بر آینبده   12( در سطح اطمینان T 46/2و مقدار  441/1و حقوقی )ضریب مسیر 

ورزش ایران تاثیر گذارند.هم چنین، مدل تحقیق با شصت ویک مؤلده بر ورزش آموزشی 

(، ورزش قهرمبانی ببا   115/1با ضریب مسبیر ) ای  (، ورزش حرفه326/1با ضریب مسیر )

 . ( تاثیر گذار است182/1( و ورزش همگانی با ضریب مسیر )116/1ضریب مسیر )

 آزمون کلی مدلشاخص نیکویی برازش و

( GOFشاخصی به نام نیکویی برازش) Plsدر مدل سازی معادالت ساختاری با استداده از 

ی کرده و ببه عنبوان معیباری    و ساختاری را بررسگیری  وجود دارد که هر دو مدل اندازه

(.حدود ایبن  5112و همکاران 41رود )تننهاور برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار می

 81/1و   1/1، 16/52سه مقدار  43شاخص بین صدر و یک قرار دارد و وتزلس و همکاران

معرفبی کردنبد. ایبن     GOFرا به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسبط و قبوی ببرای    

و متوسط شاخص مقبادیر اشبتراکی ببه صبورت دسبتی       R^2 ت میانگینشاخص به صور

 شود: محاسبه می

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2 
( و متوسط Comunalitieاین شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی)

 ( است.avrage R Squareضریب تعیین)
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 مقادیر اشتراکی -3جدول 

 تعیینضریب  مقادیر اشتراکی متغیر 
 381/1 338/1 اقتصادی

 341/1 سیاسی

142/1=381/1*114/1√ 

 111/1 اخالقی
 328/1 جمعیت شناختی

 112/1 اجتماعی

 333/1 زیست محیطی

 318/1 فناوری

 218/1 حقوقی

 313/1 ورزش ایران

 114/1 میانگین

        

به دست آمده است که از مطلوبیت کلبی مبدل حکایبت     142/1این مدل  GOFشاخص 

 (.8دارد) جدول

سه مؤلده اول هر عامل محیطی کبه مقبادیر    5آمده از شکل  دست به نتایج اسار بر

محاسبه شده ببود ببه عنبوان مهمتبرین عوامبل شبکل        14111ضریب تاثیر آنها بیش از 

 بندی شدند. س س از هر عامل هشت گانهاولویت  4دهنده آینده ورزش ایران در جدول 

 بین کلیدی انتخاب شدند. بدین سبب، تجارتهای  محیطی؛ یک مؤلده به عنوان پیشران

 اسبتاندارد  سبرانه  ورزش، افبزایش  فلسده گسترش ورزش، مدیریت در یک ارچگی المللی،

هبای   رسانه محیطی، گسترش زیستهای  سیاست اجتماعی،های  سرمایه ورزشی، افزایش

 ببر  مبوثر  محیطبی هبای   مؤلدبه  بنبدی  حقوقی؛ در اولویتهای  نامه نظام جمعی و تدوین

کلیدی شناسایی های  ایران قرار گرفتند و به عنوان پیشران ورزش آینده نگاری راهبردی

 شدند.  
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 STEEPELD ایران براساس مدل  ورزش آیندهگیری  مهمترین عوامل موثر در شکل -4جدول

  خارجی گذاری سرمایه ای و منطقه آزاد تجارت اقتصادی، باز فضای: المللی بین تجارت Q1 اقتصادی

Q7 دولت از مالی استقالل 

 Q12آفرینی کار نظام تقویت  
 ورزش مدیریت در یک ارچگی Q14 سیاسی

Q15 ورزش مدیریت در سیاسی ثبات 

Q19 بلندپایه مسوالن جامع و مثبت دید 
 آن با مرتبطهای  ازحوزه عمیق وفهم ورزش فلسده گسترش Q26 اخالقی

Q27 انسانی کامل شخصیت وتوسعه تربیتی ابزار بعنوان  ورزش از واستداده ورزشی تربیت 

Q25فکری جدید الگوهای و فلسدی مکاتب رشد 
 جمعیت
 شناسی

 Q31کشور در هرندر ازای به ورزشی اماکن و فضا سرانه افزایش 

 Q32بانوان ورزش توسعه و جنسیتی جویی برابری 

Q35 جوان جمعیتی ترکیب وجود 
 (NGO)  داوطلبی هواداران نهضت اجتماعیهای  سرمایه افزایش Q36 اجتماعی

Q37 اجتماعی  رفاه و عدالت گسترش 

Q39 جامعه در فراغت اوقات افزایش 
 زیست
 محیطی

Q45 پایدار توسعه و محیطی زیستهای  سیاست 

Q46 درکشور جغرافیایی و اقلیمی تنوع 

Q47 زلزله ،سیل:  محیطی زیست بزرن نوسانات وها  ساز شگدتی، COVID 19 
 اجتماعیهای  شبکه و جمعیهای  رسانه گسترش Q55 فناوری

Q52 آنالین صورت به ورزشیهای  فعالیت  وتوسعه الکترونیک شهروند 
 ..و بندی شرط داری، باشگاه نظام:  حقوقیهای  نامه نظام تدوینQ58  حقوقی

Q57 جدید قوانین  اصالح و تصویب 

 Q59و ورزشکار شهرت تلویزیونی، پخش حق: فکری مالکیت حقوق... 

 کلیدیهای  تعیین عدم قطعیت

 تأثیربتبا کسبب   ضبریب  اسبار نتبایج   ببر  را امتیاز باالترین کههایی  مؤلده ابتدا مرحله این در

 س س برای تعیبین . شدند درج 2 جدول تغییر انتخاب و درهای  بودند به عنوان پیشران کرده

بباالترین  اولویبت ازنظبر اثرگبذاری و همچنبین      بباالترین دارای کلیدی، که های  قطعیت عدم

 دیگبر ببه  های  مؤلده به اول هر عامل نسبت باشند، رابطه هشت مؤلدهاثرپذیری اولویت از نظر

 گرفبت. در متقاطع مبورد بررسبی قبرار     ماتریس و خبرگان ازپنل استداده دودویی و با صورت
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 مؤلدبه ببا   یبک  بررسبی شبد و چنانچبه   ها  مؤلده ارتباط مرحله با استداده از نظر خبرگان این

 ببراین،  عبالوه . شبود  مبی  داده صبدر  آن امتیباز  به باشد نداشته ارتباطی هیچ دیگرهای  مؤلده

 اختصباص  خبود  ببه  را و سبه  دو یبک،  امتیباز  ترتیبب  ببه  نیبز  متوسط و زیاد ضعیف، ارتباط

هبای   ؛ بعنبوان ورودی  2محاسبه شده در جبدول  های  در نهایت جمع سطر وستون دهند. می

 به نمایش در آمد. 5 نرم افزار اکسل مورد بررسی قرار گرفت و در شکل

 دیگرهای  مؤلفهنسبت به  مؤلفهماتریس امتیازات رابطه هر  -5جدول 

 جمع
  امتیاز
 سطرها

 تدوین
 نامه نظام

 حقوقی

 گسترش
های  رسانه

 جمعی

های  سیاست
 زیست
 محیطی

 افزایش
های  سرمایه

 اجتماعی

 افزایش
 سرانه

استاندارد 
 ورزشی

 گسترش
 فلسده
 ورزش

 یک ارچگی
 مدیریت در

 ورزش

 تجارت
 بین
 المللی

 

61 6 5 5 6 8 6 1 1 
 بین تجارت
 المللی

68 8 5 6 8 8 1 1 6 
 یک ارچگی

 مدیریت در
 ورزش

68 5 5 5 5 5 1 6 5 
 گسترش
 فلسده
 ورزش

61 6 5 8 8 1 6 1 1 

 افزایش
 سرانه

استاندارد 
 ورزشی

64 6 8 8 1 8 6 6 5 
 افزایش
های  سرمایه

 اجتماعی

1 6 6 1 5 5 6 6 6 
های  سیاست
 زیست
 محیطی

64 6 1 8 8 6 8 6 5 
 گسترش
های  رسانه

 جمعی

68 1 5 6 8 5 6 5 5 
 نظام تدوین
 حقوقی نامه

 61 64 62 61 61 3 1 61 
جمع امتیاز  
 ستون
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هشبت پیشبران شناسبایی شبده،      8و  شبکل   2براسار نتایج بدست آمده از جدول 

شوند. چهار تبا   می ورزش ایران معرفیهای  باال، به عنوان عدم قطعیت پذیری تاثیر بدلیل

عنبوان عبدم    نیبز ببدلیل تباثیر گبذاری و تباثیر پبذیری بباال ببه        هبا   از این عدم قطعیبت 

هبای   سبرمایه  افبزایش هبای   ببدین سببب مؤلدبه   شبوند.   مبی  کلیدی تعیینهای  قطعیت

 اسبتاندارد  سبرانه  افبزایش  اجتمباعی، های  جمعی و شبکههای  رسانه اجتماعی، گسترش

کلیبدی مبوثر برآینبده    هبای   عنوان عدم قطعیت محیطی به زیستهای  ورزشی و سیاست

 نگاری راهبردی ورزش ایران معرفی شدند و جهت انجام تحقیقات آتی )سناریو پبردازی( 

 مورد استداده قرار گرفتند.

 

 
 باال                            متوسط                           پایین

 

 عدم قطعیتهای کلیدی ورزش ایران دسته بندی -8شکل 

کبه   داد: تباثیر بتبا نشبان    و ضریب  T آماره مقادیر اسار بر پژوهش از حاصلهای  یافته

 و حقبوقی  فنباوری،  اجتماعی، شناختی، جمعیت سیاسی، اخالقی، اقتصادی، عامل هشت

 تجارت بین المللی
 تدوین نظام حقوقی
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گسترش رسانه های  

سیاستهای زیست   جمعی

 محیطی

سرانۀ استاندارد  
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توانبد در قالبب    مبی  محیطی و هم چنین، شصت ویک مؤلده استخراج شده از آنها زیست

ایبران   ورزش راهببردی  نگباری  آینده بر موثر محیطی الگوی تبیین در STEEPELDمدل

 آینبده  را ثیرتبأ  بیشبترین  حقبوقی  عامبل  من فرید آزمون نتایج اسار تأثیر گذارباشد. بر

 مبؤثر،  عوامبل  بنبدی  رتببه  در سببب،  ببدین . اسبت  داشته ایران ورزش راهبردی نگاری

-Smart بتا در نرم افبزار  تاثیر ضریب همچنین، براسار نتایج .دارد قرار باالتری دراولویت

Plsفلسبده  گسبترش  ورزش، مبدیریت  در یک بارچگی  المللبی،  بین ؛ هشت مؤلدۀ تجارت 

هبای   سیاسبت  اجتمباعی، هبای   سبرمایه  افزایش ورزشی، استاندارد سرانه افزایش ورزش،

حقبوقی ببه عنبوان    هبای   نامبه  نظام تدوین و جمعیهای  رسانه گسترش محیطی، زیست

شدند. به عالوه، نتایج پنل خبرگان نشان داد  که از هشت  کلیدی شناساییهای  پیشران

جمعبی و  های  رسانه ترشاجتماعی، گسهای  پیشران شناسایی شده؛  چهار مؤلدۀ سرمایه

محیطبی   زیسبت هبای   ورزشبی و سیاسبت   استاندارد سرانه افزایش اجتماعی،های  شبکه

 کلیدی موثر بر آینده ورزش ایران تعیین شدند.های  عدم قطعیت عنوان به

 بحث ونتیجه گیری

 اجتمباعی،  شبناختی،  جمعیبت  سیاسبی،  اخالقبی،  هشت عامل اقتصادی، در این پژوهش

محیطی و شصت ویک مؤلده استخراج شده از آنهبا  ببر اسبار     زیست و حقوقی فناوری،

به عنوان عوامل اثر گذار بر آینده ورزش ایران شناسایی و تایید شدند. STEEPELD مدل 

توانبد زمینبۀ شناسبایی     مبی  بر اسار مدل هاینز و بی شاپ پبویش محیطبی   همچنین،

 موقبع  ببه  هشبدار  اعالم رد  و باکلیدی را فراهم آوهای  تغییر و عدم قطعیتهای  پیشران

مقابلبه   محیطبی  اطمینبان  ورزشی با عدم های سازمان در بالقوه تغییرات وقوع صورت در

 یاصبطالح و  طیمحب  ندهیآ راتییبودن تغ ینیب شیقابل پ ریغ جهینت تیعدم قطعنماید. 

است که به علت فقدان دانبشِ و اطالعبات مشبخص بوجبود      یتیوضع فیتوص یمهم برا

 یهبا  سبازمان هبای   یاسبتراتژ  نیو تبدو  یاستگذاریبرنظام س یمیمستق ریکه تاث دیآ یم

فعاالنبه و فبوق فعاالنبه    نگاری راهبردی هم با تلدیق دو رویکرد پبیش آیندهدارد.  یورزش

تری از محیط داخلی و خبارجی  ریزی راهبردی، تحلیل جامعنسبت به نظام سنتی برنامه

تری احصباء  ها و تهدیدات را در دامنه گستردهرصتدهد و فهای ورزشی ارائه می سازمان

سازد تا مبتنی بر تعیبین  نگاری راهبردی را قادر مینماید. بنابراین، این قابلیت، آیندهمی
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کلیدی و ترسیم سناریوهای مختلف از آیندۀ سرشار از عبدم اطمینبان،   های  عدم قطعیت

 کلیبدی هبای   ببه عبدم قطعیبت    تنهایی موجّه مبادرت ورزد. لبذا، پبرداخ  به تولید گزاره

رو،  دهبد. ازایبن   ارائبه  STEEPELDدر مواجهه با تغییرات محیط  هایی را حل تواند راه می

هبای   رسبانه  گسبترش  ی ؛اجتمباع هبای   هیو سبرما  یدیب کل ندعانیذ  شیافزاچهار مؤلده 

 زیسبت هبای   ورزشبی و سیاسبت   اسبتاندارد  سبرانه  اجتماعی؛ افزایشهای  وشبکه جمعی

 ایبران  ورزش راهببردی  نگباری  آینده بر کلیدی موثرهای  عنوان عدم قطعیت محیطی به

 شود. انتخاب شدند که در ادامه به آنها پرداخته می

هبای   سبرمایه  و کلیبدی  ذیندعان  که افزایش نشان داد خبرگان پنل از استداده نتایج

 در( NGO)دولتبی  غیبر  و سبازمانهای  تماشباگران  هبواداران،  داوطلببان، : مانند اجتماعی

 قرار ایران ورزش راهبردی نگاری بر آینده موثر کلیدیهای  عدم قطعیت اولویت باالترین

(، 6811(، اشبتریان و مهرورزیبان )  6813دارند. این یافته، با نتایج منتظری و همکاران )

و  (، سبببجادی6818(، کالتبببه سبببیدری و همکببباران ) 6811سبببهیلی و همکببباران )

، کاینبباک (5168) 41همکبباران و ، والکببر(5161ران )همکببا و ، ویتببو(6815همکبباران)

 معنبای  ببه  اجتمباعی  همسبو اسبت. سبرمایۀ    (5112) 51کلومنیز و (5113) 50وهمکاران

 کنبد تبا ببه    می بازیگر، از این سرمایه استداده اسبت. و هر بازیگران دیگر با رابطه داشتن

در تعیبین نتیجببۀ   پیدا کند تا  دست خود مالی و انسانی سرمایه از بهره برداری موقعیت

(. جامعه شناسبان، بسبیاری   6811د )اشتریان ومهرورزیان، باش تاثیر گذارنهبایی رقاببت 

 تغییبرات  و کنتبرل  جهبت  قدرتمنبد  اببزاری  عنبوان  ببه  را هوادار و تماشاگر گروههای از

 تپیشبرف  اصبلی  مؤلدبۀ  هواداران (. چراکه،5112دانند )کلومنیز،  می اجتماعی در ورزش

 ببرای ورزشبکار   را اجتماعی محیط یک مستقیم به شکل به خاطر آنکه، هستند و ورزش

شبوند، دارای   مبی هبا   باشگاه سمت به درآمد و یافتن سود جریان باعث آورند و می فراهم

 به عنوان خود وفادار هواداران توانند از می ورزشی های باشند. به عالوه، باشگاه می اهمیت

نمبایش   افبزایش  باعبث  امبر  ایبن  کبه  کنند استدادهای  رسانه پخش تضمین برای اهرمی

مالی  حامی از پول بیشتر دریافت در باشگاه توانایی و ورزشی شده های  قدرت نمایی تیم

دیگر، محققان ببر   سوی (. از5113دهد )کایناک وهمکاران،  می افزایش را وکسب درآمد

 را ازدرآمبد  درصبد  31 وفادار، هواداران از درصد 51 که گویند: می 31- 51 اسار قانون

 ببه  تببدیل  هبواداران  ( بدین سبب،6118، 52کنند )مولین و همکاران می تولید ورزش در
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دیگر سرمایه اجتمباعی صبنعت ورزش،   . اند شدهها  باشگاه حامیان مهمترین و بزرگترین

 یبدارهای د در تماشباچیان  از هبا  ورزشبگاه  ببودن  تماشاگران، هستند.به خاطرآنکه، لبریز

 پخبش  چندصبدمیلیونی در  بیننبدگان  رقابتهبا از  برخبورداری  و جهبانی  ملبی و  داخلی،

(. هبم  6811تلویزیونی، بر راهبرد پردازی ورزش ایران موثر اسبت )سبهیلی وهمکباران،    

هبای حدبظ    افزایش استراتژیچنین، در بررسی محیطی عوامل اثر گذار بر ورزش ایران، 

 ها و باشگاههای ورزشی زمانی در ارائه برنامبه  انجمناز ضروریات است. چراکه، داوطلبان 

نمایند )کالتبه   ان جذبشوند که داوطلبانی متعهد به سازمان و اهدافش هایشان موفق می

(. عالوه بر این، یکبی دیگبر از مبواردی کبه در سیاسبتگذاری      6818سیدری وهمکاران، 

زایی دارد سبازمانهایی غیبر دولتبی اسبت.این     وراهبرد پبردازی ورزش ایبران  نقبش بسب    

هبای   سازمانها با میانجی گری میان مردم ودولت قادرند عامل مشارکت را که از شباخص 

(. 6814شبود در خبود جبای دهنبد )اشبتریان و امیبرزاده،        مبی  اصلی توسبعه محسبوب  

 ایشافز و اجتماعیهای  سرمایه افزایش به کمک برای راهی دیگر اجتماعی نیز مسئولیت

 برنامبۀ  بررسبی  ( با5168:  36همکاران )  و است. والکر ورزشی های تیم و باشگاه درآمد

 کبه  یافتنبد  دسبت  نتیجه این آفریقای جنوبی به 5161جهانی  جام اجتماعی مسئولیت

 مقصببد یببک عنببوان میزبببان ببه  کشببور تصببویر و رویبداد  برتصببویر اجتمبباعی مسبئولیت 

 پشبتیبانی  و حمایبت  موجبب  برنامبه  ایبن  داشبت و  معناداری و مثبت تأثیر گردشگری،

 همکباران در  و بود. مطلبی کبه ویتبو   شده رویداد تماشاچیان فوتبال از و هواداران بیشتر

ببا عنبوان یک بارچگی اجتمباعی ببرآن تاکیبد داشبتند.از          5161 ریبو  الم یبک  بازیهای

وراهبردپردازی شود که سازمانهای فعال در سیاستگذاری  می فوق چنین نتیجههای  یافته

 یبا ای  دوره ببه صبورت   خبود  بقبای  و حدبظ  به منظبور  چهار گانه ورزش بایدهای  مؤلده

اجتماعی خود را بررسی نموده واثر محیطبی  های  میزان تعامل وارتباط با سرمایه مستمر،

هبای   پایدار در راهببرد پبردازی وسیاسبتگذاری    آینده کسب و حدظ هدف این عامل را با

 پیبدا  هایی بقاء وسازمان شرکتها (. چراکه،6813نمایند )منتظری وهمکاران، خود برآورد 

باشبند )سبجادی    کبرده  ایجباد  خبود  مشبتریان  در را وفباداری  ازای  درجبه  که کنند می

  (.6815وهمکاران، 

هبای   رسبانه  گسترش»  که کلیدی نشان دادهای  عدم قطعیت بررسی از حاصل نتایج

دومین عامل موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران  ،« اجتماعیهای  شبکه و جمعی
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(، 6816(، مظدبری و همکباران )  6812فراهانی و همکاران )های  است. این نتایج با یافته

ای،  مببباهواره هبببای شببببکه ( در گسبببترش 5111) 28ونکتببباش ( و5164کبببوچی) 

 ( کهICT)54تات وارتباطاالعظهور فناوری اطمجازی،تلویزیونی و رادیویی هم خوانی دارد.

فبراروی سیاسبتگذاری    را جدیبدی  دریچبه  شبود می یاد اطالعات انقالب عنوان به آن از

 هبای  شبکه و ارتباط نوین صور پیدایی عالوه، است. به جهان گشبوده وراهبردپردازی در

رسبانه   ارتبباطی،  کانالهای در شده ایجاد تکنولوژیکی ارتباطی و تحول و اطالعاتی بزرن

 پوشبش  انتشبار،  متعدد کانالهای پیام، انتشار سرعت :نظیر ویژگیهایی واجد نوین را های

( 6818پیام نموده )روشندل اربطانی و همکباران،   ماندگاری امکان فراهم کردن و فراگیر

تحبت   روابط، ابعاد و مهارتهبای اجتمباعی افبراد را   خود،  بدون مرز فضاهای ایجباد که با

در  22اجتمباعی مؤلدبه اول، نظریبه پاتنبام    هبای   شببکه  دهند. ازسوی دیگر، میتأثیر قرار 

ای  در جامعبه هبا   او معتقد است هرچه ایبن شببکه  .معرفی ویژگی سازمان اجتماعی است

باشند، احتمال بیشتری وجبود دارد کبه شبهروندان در جهبت منبافع متقاببل       تر  متراکم

 وسبیع گذاری سبرمایه (. به همین سبب، لزوم6814همکاری کنند)اشتریان و امیرزاده، 

ببا اسبتداده از   ، ICT از ناشببی  فرصبتهای  از حبداکثری  بهره گیری جهت در هدفمند، و

ببه  .(6818باشد )توالیی،  می سودمند آینده پژوهبی مطالعبات راهبردی، سیاستگذاری و

 اجتمباعی را در هبای   شببکه  و جمعبی های  گسترش رسانه نقش عامل رسد، چند نظر می

 تصبمیمات  اتخباذ  و ها سیاست جهت طراحی ایران ورزش ردازیپ سیاستگذاری و راهبرد

( آینده پژوهی رونبد خبدمات   6) :از عبارتند عوامل این. کند تبیین بخش اثر استراتژیک

 ده در ایبران  مبردم  و شبهروندان  نیاز مورد دهد که خدمات می فضای مجازی ایران نشان

 فضبای  در یکسبان  و مسبتقل  صبورت  ببه  فیزیکی، و سنتی روشهای کنار در آینده، سال

ملی  رسانه آینده محیطی روند بررسی (5، )(6818 توالیی،)شبد خواهد ارائه نیز مجازی

 تبوان  مبی  وسیله یک با و داشت خواهد تصاعدی روندیها  رسانه دهد همگرایی می نشان

 اربطبانی  روشبندل )داشبت   دسترسبی ... و مبتن 4 تصبویر 4 صداای  رسانه محتوای انواع به

 فنباوری  راهببردی  مدل طراحی در ورزشیهای  استراتژی توسعه (8)، (6818 وهمکاران،

 بنبابراین، نظبر  (6811 و همکاران، عبدوی)دارد قرار WT وضعیت در وارتباطات اطالعات

 را جهبان  سیاسبت  و فرهنبر  اقتصباد،  سبرعت،  به ارتباطات، و اطالعات انقالب اینکه به

-15:6815 و همکباران،  زاده دایبی )نموده اسبت  دگرگونی دسبتخوش جهانی دردهکده
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 ترسبیم ، توانبد در توسبعه اسبتراتژی    هبا مبی   رسبانه   وکیدی کمی توجه به گسترش (12

( نقبش  5164ورزشی )کوچی، های  و بهبود مدیریت سازمان آینده استراتژیک مسیرهای

سبازمانی   و کبارایی بهروری ارتقای  بیشتر، ۀایجاد ارزش افزود موثری را ایدا کند و سبب

 مسبائل،  تواند، ابهام در ندانستن می (. به عالوه، توجه به این مؤلده 5111گردد )ونکتاش،

ایبران را کباهش    موثر برآینده سیاستگذاری وراهبرد پبردازی ورزش های  تصمیم روندها،

 سازمانهای ورزشی باشد. هایفعالیت داده و ضامن بقا و تداوم

 « کشبور  در هرندبر  ازای ببه  ورزشی اماکن و فضا سرانه افزایش» که  داد نشان نتایج

 جمعیت ، که در باالترین اولویت عوامل21سومین عدم قطعیت کلیدی است. تعیین سرانه

 چشبم  و موجبود  وضبعیت  از کننبده  تعیین قرار دارد، شاخصی57شناختی یا دموگرافیک

قبرار داشبته    کبالن  سبطوح  در ریبزان  برنامه توجه مورد همواره که است آینده از اندازی

 ریبزی  برنامبه  در نخسبت  سبرانه ببه واقبع تعیبین یبک اسبتاندارد و گبام        است. تعیبین 

متبر مرببع فضبای     52المللبی حبدود    ببین  در سطحطور میانگین  بهاست.  58هنجارمند

 متبر مرببع ببه    1حدود  عدد که از این محاسبه شده استازای هر ندر  ورزشی و سبز به

 تعیبین  سبرانۀ  بدین سبب، اسبتاندارد  .(6812)سلیمی،  فضاهای ورزشی اختصاص دارد

 پایبانی  سالهای در چراکه،. استتر  پایین المللی بین سطح از ایران در ورزشی اماکن شدۀ

 معبادل  کشبور  در ورزش سبرانۀ  کشبور،  ورزش جامع طرح براسار  توسعه، سوم برنامۀ

 توسبعه  پبنجم  برنامۀ انداز چشم براسار این، بر عالوه است. شده تعیین مترمربع 41/1

است.  شده تعیین ندر هر برای مربع متر 5/6 ایرانی هر برای ورزشی اماکن مطلوب سرانۀ

 ایرانبی  هبر  ببرای  را مربع متر 2/5 تا 5 بین ورزشی سرانۀ نیز شهرسازی و مسکن وزارت

محیطبی حاصبل از    اطمینبان  تبوان جهبت کباهش عبدم     می رو، دهد. از اینمی پیشنهاد

ورزش ایبران ببه مبواردی توجبه نمبود کبه        این مؤلده در آینده نگاری راهبردی محاسبه

 در واحبد  یبک مجموعبۀ   به عنبوان  را ورزشی اماکن ( در تعیین سرانه نباید6عبارتند از:)

 ، جبدا عنوان یک کباربری خباص   به، اماکن ورزشی انواعهر یک ازگرفت، بلکه سرانه  نظر

محدوده تعیین سبرانۀ اسبتاندارد امباکن     علمی دی(  با تقسیم بن5شود. )در نظر گرفته 

 ببا  رویبارویی  از کیدی در محاسبه آن، به کمی رویکرد کوچکتر و تغییر اجزای به ورزشی

هبایی   ویژگی باهایی  ( سیستم8شود. ) می جلوگیری بی معنا در برنامه ریزی ارقام و اعداد

 نمبایش  و سبازی  مبدل  تحلیبل،  پبردازش،  بازیبابی، کنتبرل،   ذخیبره،  آوری، جمع :مانند



 12|   کلیدی های قطعیت عدم ایران و تعیین ورزش بر آینده نگاری راهبردی موثر محیطی الگوی

 

 

 

 امباکن  ریبزان  برنامبه  دسبت  در کباربردی  ابزاری توانند بهعنوان می جغرافیایی های داده

گبردد کبه    مبی  فبوق چنبین نتیجبه   هبای   (. از یافتبه 6812قرار گیرند )سلیمی،  ورزشی

اخالقبی   و دسبتوری  معیارمنبد،  ریبزی کبالن،   برنامه محاسبه سرانه اماکن ورزشی نوعی

توانبد درپاسبخگویی ببه      مبی  احداث اماکن ورزشی با محاسبۀ سرانه اختصاصی است. لذا،

 ارتقبای  متعاقباً وای  آموزشی، همگانی، قهرمانی وحرفههای  ورزش به مردم عالقۀ افزایش

رو، توجه به  (. ازاین59،5162ورزشکارتأثیر گذار باشد )لین وساکونو شهروندان نسبی سهم

تصمیمات استراتژیک سازمانهای ورزشی بصورت کمبی وکیدبی   این پیشران باید باید در 

 مورد بررسی قرار گیرد.

ببه   « پایبدار  توسبعه  و محیطبی  زیسبت های  سیاست»  پژوهشهای  با توجه به یافته

این یافتبه ببا بررسبی محیطبی      گردد. می عنوان چهارمین عدم قطعیت کلیدی شناسایی

 و زاهببدی)توکیببو و نتببایج 5151سببیدنی تببا  5111هببای الم یببک  از شببش دوره بببازی

محیطببی؛ مشببارکت  زیسببتهببای  سیاسببت از هببم خببوانی دارد. منظببور (6832،نجدببی

سیاسبتگذار در  هبای   سبازمان  با تعامل  و اجتماعیهای  مسئولیت  در سازمانهای ورزشی

بطبور مثبال سبازمانهای ورزشبی بایبد ببر اسبار مصبوبات          .زیست اسبت  محیط عرصه

 هبای  اسبتراتژی  در زیسبتی  محبیط  مالحظبات  6115 اسبتکهلم  زیست محیط کندرانس

 اسبتداده نمایند.کمیسبیون   مناسبب  نحبو  ببه  طبیعی منابع از و کنند تلدیق توسعه خود

 اصبطالح  ببار  لبین  ( نیزکه ببرای اولبین   60)برانتلند6113توسعه  و زیست محیط جهانی

آینده در  های نسل ال دربودن اشک فعلی نسل نیازهای داد، برتأمین ارائه را  پایدار توسعه

 سبال  تاکیبد دارد. در همبین راسبتا، در    سازمانها، شرکتها ورویداهای ورزشبی های  برنامه

  زیست ومحیط ورزش کمیسیون 6112
61

IOC،محبیط  برنامه همکاری با تا تاسیس شد 

 محیطبی  زیستهای  براسار سیاست الم یک بازیهای برگزاری به ،62ملل سازمان زیست

الم یبک   جنببش "56" جلسبه  کند. بدین سبب، بر اسار دسبتور  کمک پایدار توسعه و

 ،هبا  ببازی  کالن اهداف در مهم موضوعات از یکی زیست بعنوان محیط به توجه (6111)

 قرارگرفت. درنتیجبه، ببا توجبه ببه مبدیریت      ورزشی اماکن وانتخاب میزبان شهر انتخاب

 جهبت  در منبابع  از پایبدار  اسبتداده  منظبور  به ها اکوسیستم و انسانی سیستمهای روابط

، لبزوم توجبه ببه    (6832،نجدی و زاهدی) ها اکوسیستم و انسانها آینده و حال رفاه تأمین

 چهبار هبای   مؤلدبه  های زیست محیطی وتوسعه پایدار در آینده نگاری راهببردی  سیاست
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 خورد. می کشور به چشم ورزش گانه

هبای   عبدم قطعیبت   ییگدت که در شناسبا  دیحاضر با قیتحق یها تیمحدود انیدر ب

 یاریبا مرتبه دانشب  یورزش تیریمد یعلم اتیه یبه اعضا قیتحق یجامعه آمار ،کلیدی

اسبتداده نشبد. دقبت اببزار      یدانشبگاه هبای   رشته گریو باالتر محدود شد و از خبرگان د

 د.هایی بودند که در کنترل پژوهشبگر قبرار نداشبتن    محدودیت گریهم از جمله د وهشپژ

 شبنهاد یپ ؛گبردد  یمب  پیشرفت کشبور موجب  ،ارتباط علم با صنعتاز آنجا که،  همچنین،

 هیب کل زیب صبنعت و دانشبگاه و ن   ۀعرصب  سبازان  میو تصبم  انیمتول ییآشنا ۀنیزم شود یم

 نیب فبراهم شبده و ا   یراهببرد  ینگبار  نبده یببا آ  یورزشب  یها و کارکنان سازمان رانیمد

بتوانند  رانیکار گرفته شود تا مد کالن و بلندمدت کشور به یها یزیر در برنامه رشته انیم

 ینگار ندهیتمرکز آ نوظهور را احسار، درک و به آنها پاسخ دهند. یدهایو تهدها  فرصت

 یرقبابت  تیمتناسبب ببا وضبع    اریبسب  روزمندانبه، یراهببرد پ  کیب به  دنیبر رس یراهبرد

در سطح منطقه و  یطیمح نانیعدم اطم یو دارا دهیچیپ طیدر شرا یورزش یها سازمان

 ،یراهببرد  یزیب ر ببا برنامبه   سبه یدر مقام مقا یراهبرد ینگار ندهیآ ن،یجهان است. بنابرا

 یهبا  نبه یگز ۀو توسبع  نیتبدو  یدر راسبتا  یالزامبات  نیمتوجه برآورده کردن چنب  شتریب

 است.  یراهبرد

تغییبرات   مهمتبرین دسبتاورد آمبادگی در براببر     : کهتوان گدت پژوهش می یبند جمع در

 های ناشی از تغییبر اسبت   محیطی، تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن پیچیدگی

 دقبت و  عبدم  توافبق،  عبدم  ورزش ایران بدلیل داشتن ابهام، محیط آینده های دشواری و فهم

اسبت. ببه عبالوه، از آنجبا کبه       مهبم  بسبیار  بودن متغیرهای محیطی اثرگذار برآن نامشخص

قطعیبت و عبدم اطمینبان     آشبدتگی، عبدم   ببا  مواجهه در محیطی بررسی سنتی رویکردهای

 نیسبتند؛ ببدین سببب،    برخبوردار  مناسببی  پاسبخگویی  قابلیبت  از و نببوده  منعطف محیطی

چهبار گانبه   هبای   مؤلدبه آینده نگاری راهببردی   در یک ارچه بصورت STEEPELD استداده از 

پویبا  هبای   محیطی در محیط اطمینان معد با مواجهه تواند نقش مهمی را در می رانیورزش ا

 تبوان ببا   رو، مبی  ازایبن . کند می ایدا بخش اثر تصمیمات و اتخاذ های ورزشی و پیچیده سازمان

 کلیدی شناخته شده در این تحقیبق وضبعیت  های  اطالعات در مورد عدم قطعیت آوری جمع

   نمود. تبدیلقابل مدیریت  و نسبتاً قطعی به وضعیتی های ورزشی را غیرقطعی سازمان
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 ها نوشت پی
1.The Environmental analysis  2. Strategic Foresigh 

نگرانبه اسبت کبه براسبار      هبا و راهبردهبای آینبده    ، تبدوین برنامبه  (Pre-activity)فعال ببودن   . مقصود از پیش8
معنای تبدوین   به (Pro-activity)ال بودن  شوند. فرافع ها طراحی می های بدیل، برای رویارویی با آن بینی آینده پیش
جای طراحی برای رویارویی با آینبده، در پبی طراحبی و سباخت آینبده       ساز است که به ها و راهبردهای آینده برنامه

 (.665، 6831؛ غداریان و کیانی، 618، 6136هستند )ایکاف، 
4. Rationality 5. Brand Development 

6. integral 7. holistic 

8. A.west& A.bucher 9.kofman & senge 

10. Parkes & et al 11 .Environmental Scaninig  

12. External Analysis 13. Slaughter 

14. Aguilar 15. STEEP 

16. DEGEST 17. QUEST 

18. PEST 

19. Sociological,Technology, Economic, Environmental, Political ,Ethics ,Legal, 

Demographical  

20. Knight, Barnard, March and Simon 21. uncertainty 

22. Critical Uncertainties 23. Schwenker, B. & Wulf 

24. CCMHS 25. Vito & et al 

26. IOC Evaluation Commission 27. National Sporting Organizations 

28. blind-spots 29. Cucui 

30. nature 31. questionnaires/surveys 

32. Cross-impact/structural analysis 33. Popper 

34. Semi-quantitative 35. Mintzberg 

36. Validity 37. Content Validity 

38. Convergent Validity 39. Divergent Validity 
40. Reliability 41.Coefficient of Cronbach's alpha 

42. Coefficient of Composite Reliability 43. Friedman Test 

44. Structural equation modeling 45. Kock & Hadaya 

46. Fornell and Larcker 47. Tenenhaus & all 

48. Wetzels &all 49. Walker& et al 

50. Kaynak& et al 51. Klomenis 

52. Mullin & et al 53. Venkatesh 

54. Information and Communications Technology 

55. Putnam 56. Percapita 

57. Demographical 58. Normative planning 

59. Lin & Sakuno 60. Brundtland 

61. Sports and Environment Commission of the International Olympic Committee 

62. unep 



  6411 بهار، 16شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 13

 

 منابع
 ورزش جبامع  نظبام  تبدوین  و طراحبی  (.6815) حسبن.  خبانی،  مجتبی و قبره  امیری، محمد؛ احسانی،

 .652-681 بهار، ،61 شماره ،ورزشی مدیریت مطالعات کشور. ای حرفه

هبای   سبازمان  در شبدن  جهانی چالشهای بر تحلیلی(. 6815. )محسن4 جعدری4 اکبر علی سید4 احمدی

 اسبالمی،  ارشباد  و فرهنر فناوری، و تحقیقات علوم، وزارتخانه چهار: موردی ی مطالعه) ایران دولتی

-61(4 66)44 عمبومی  سیاسبتگذاری  راهبردی مطالعات(. جوانان و ورزش و تجارت و معدن ب صنعت

41 

 ری(. بهبود تصبو 6813اصغر. ) ی4 پورعزت4 علی4 طالب پور4 مهدنیزاد4 حس یمانیروشن4 فرشته4 پ بیاد

 :doi..516-551(: 5)44 رانیب ا یپژوهب  نبده یآ.ویببر سبنار   یمبتنب  نبده، یببه آ  5121 رانیسالمندان ا

10.30479/jfs.2020.11564.1115. 

 امیر فرزاد، رضا محمد زاده، کرامت . ترجمه عبدالمجیددانش واژه آینده پژوهی(. 5112اسالتر، ریچارد )

 .دفاع صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه:  تهران. (6832ناظمی)

ببر   یمجباز  یاجتمباع  یهبا  شببکه  راتیتبأث  ی(. بررسب 46814 محمدرضبا. ) رزادهی4 امومرثی4 کانیاشتر

 :doi. 346-352(4 4)442 اسببتیفصببلنامه س: شببهر تهببران(. یمببورد ۀ)مطالعبب یاسببیمشببارکت س

10.22059/jpq.2015.55946 
ببه مقبام    یابیشببکه ببر دسبت    یاجتماع هیسرما ری(. تاث6811طاهره. ) ان،ی.، و مهرورزومرثیک ان،یاشتر

 .15-12(4  54)دی(4 جدیاسیش علوم س)پژوه ینظر استیپژوهش س. یاسیس

. ترجمبه احمبد آزاد.   وورزش یورزشب  ،علومیببدن  تیب ترب یمبان(. 6811آ.وست، دبورا و آ.بوچر، چارلز. )

 تهران: سمت.
 مبورد  صبنعت  راهبرد نیتدو یالگو یطراح (6814. )نیغالمحسی، مسلمان... و ا فرج، رهنورد؛ عادل ،آذر

 .14 یاپیپ 4 شماره 14 زمستان 53 دوره .توسعه و تیریمد ندیفرآی. میپتروش صنعت مطالعه

. تیریدر مبد  یسباختار  -یریمسب  یمبدل سباز  ( 6816. )یمهبد  ،یآذر، عادل؛ غالمزاده، رسول و قنوات
 تهران:نگاه دانش.

ترجمه  ،دولتی، عمومی وغیر انتداعیهای  برنامه ریزی استراتژیک در سازمان(. 6811برایسون، جان، ام. )

 .آریانا قلم انتشارات خادمی وقربان برار نیا )ادبی( تهران:مهدی 

، ترجمه محمد مدیریت معاصر در ورزش(. 6113پارکز، ژانت. بی. زنگر. بیورلی. آر. کی. کوراتمن. جروم )

 (. تهران:  انتشارات دانشگاه تربیت مدرر.6835احسانی)

 جهبانی  تکنولوژیبک  فرایند در ایران مجازی فضای خدمات روندهای پژوهی آینده 6818 اهلل روح توالیی

 زمسبتان  چهباردهم  شبماره  پبنجم  سال شدن جهانی راهبردی مطالعات فصلنامه دلدی روش با شدن

 .61 پیاپی

 همگبانی  ورزش سیاسبتگذاری  ببر  مؤثرهای  مؤلده (. شناسایی6811جوادی پور، محمد؛ رهبری، سمیه.)

 ، پاییز.8 ۀشمار، 1 ۀدور، فناوری و علم سیاستنامۀایران. 
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 دانشبجوی  ورزش (.6811محسبن.)  حمیبدی،  حسبین و  یزدی، اکبری علیرضا؛ الهی، مهرزاد؛ حمیدی،

 ،65 شبماره  ،ورزشبی  مبدیریت  مطالعبات  توسبعه.  راهبردهای و اندازها چشم ایران، اسالمی جمهوری

 .68-51 زمستان،

 جبایگزین  رویکردهبای (.6816). فاطمبه  فرخبی،  و مجتببی  بلبوکی،  لشکر حمید؛ سید حسینی، خداداد

 سال ،عمومی مدیریتهای  پژوهش.تطبیقی-تحلیلی رویکرد قطعیت، عدم شرایط در استراتژی طراحی

 .42-18 زمستان، هجدهم، شماره پنجم،

 فصبلنامه . آمبوزان  دانبش  مهارتهبای  ببر  وارتباطبات  اطالعبات  فنباوری  تأثیر( 6815.)حسین زاده، دایی
 .نهم شماره سوم، سال ،جوانان شناختی جامعه مطالعات

اثببرات  تبیبین  در PLS سبباختاری معادالبت  سبازی  مببدل کباربرد  (.6814اسبدی، رقیببه.)  و دالور، علبی 

گیبری   فصبلنامه انبدازه  . ذهنبی  بهزیسبتی  میانجیگری معنوی با هوش بر شناختی جمعیت متغیرهای
 .6-55،81شماره، 1 دوره زمستان، ،تربیتی

 ای حرفبه  ورزش محیطبی  تحلیبل (. 6811).عببار  شبعبانی،  ابوالدضل؛ فراهانی، مرتضی؛ صوفی، رضایی

 تا 611 ،11 تابستان ،56 پیاپی ،6 شماره ششم، سال. ورزشی مدیریت در کاربردیهای  پژوهش. ایران

663. 

(.روندهای محیطبی مبوثر ببر    6818روشندل اربطانی، طاهره؛ ذوالدقار زاده، محمد مهدی وبالیی مجید.)

، سال بیستم، شماره مدیریت راهبردیهای  پژوهشانه ملی در چشم انداز بیست ساله کشور. آینده رس

24. 

 علبوم  مبدرر  نامبه فصل. پایدار توسعه مدهومی بسط(. 6832.)غالمعلی ونجدی، السادات شمس زاهدی،
 .48-11(: 4)61 ،.زمستان ،انسانی

 وفباداری  ببر  مبوثر  عوامبل . (6815). محمبد  گلریبزی،  علیبزاده  و محمد خبیری، نصراله؛ سید سجادی،

. ورزشبی  مبدیریت  مطالعبات  ایبران  فوتببال  حرفهبای  لیبر  پرطرفبدار  هبای  تبیم  برنبد  ببه  هواداران

 .36-611 ،63 تابستان،شماره

 توزیبع  مبنبای  ببر  ورزشبی  امباکن  سبرانۀ  تحلیبل  و تعیبین  جهت مدلی ارائۀ(. 6812. )مهدی4 سلیمی

 :doi. 311-312(: 1)43 ورزشبببی مبببدیریت نشبببریه. GIS محبببیط در تیسبببنی هبببای شببببکه

10.22059/jsm.2017.60769 
 برتبر  لیبر  تماشباگران  رضبایتمندی  مبدل  آزمبون  (.6811علی.) زارعی فرشاد و تجاری، بهزاد؛ سهیلی،

 .631-66،518شماره، 61 دوره بهار، ،ورزشی مدیریت فوتبال.

 راهبردی نگاری آینده. زهرا افشار امین ابراهیم، ایجابی فرهاد، تالنی سه درویشی مسلم، ناغانی شیروانی

هبا   پبژوهش  فصبلنامه . سبناریوپردازی  روش با 6451 افق برای ایران در خارجی گذاری سرمایه جذب
 454-818( :11) 51 ;6813. اقتصادیهای  وسیاست

 میبان  مدهبوم  چرایبی  و چیستی(. 6811) حاکم قاسمی، و محمدرحیم عیوضی، مسلم؛ ناغانی، شیروانی

 دورۀ ،انسبانی  علوم در ای رشته میان مطالعات. پژوهی آینده فرارشتۀ در راهبردی نگاری آینده ای رشته
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 .54-6 ،8 شمارۀ ،1

 مبدل  تبیبین  و طراحبی  (.6811) حسن. اسدی، ابوالدضل و فراهانی، محمود؛ گودرزی، فاطمه؛ عبدوی،

 مبدیریت  ایبران.  اسبالمی  جمهبوری  ببدنی  تربیبت  سبازمان  در ارتباطات و اطالعات فناوری راهبردی
 .42-12 ،1 شماره تابستان، ،ورزشی

 .انتشارات فراتهران:  .ر استراتژیکتدکّ(. 6834) غالمرضا ،کیانی و وفا ،غداریان

 قهرمبانی  ورزش توسبعه  راهبردهبای  (.تبدوین 6812) علی. صادقی، لقمان و کشاورز، ابوالدضل؛ فراهانی،

-645 زمسبتان،  ،61 پیباپی  ،8 شبماره  پبنجم،  سال .ورزشی مدیریت در کاربردیهای  پژوهش ایران.

651. 

ببر   یسبازمان  ینگبار  آینبده  راتیتبأث  یبررس یبرا ی(. ارائه چارچوب6813)  فیعد یکشاورز ترک و همت

 .666-681(: 18)53. راهبرد یپژوهش یفصلنامه علم. رانیدر صنعت ورزش ا یگذار استیس

 رانیعوامبل مبوثر ببر رفتبار مبد      لی(. تحل46811 جواد. )یابوالدضل4 محمدخان4 یکشاورز4 لقمان4 فراهان

 تیریمطالعبات مبد   یپژوهشب  - ینامه علمب . فصلویسنار یزیبرنامه ر کردیبا رو رانیا یورزش قهرمان
 .613-11(4 6)42 در ورزش یرفتار سازمان

 بر گذار تاثیر عوامل (.6814اتح.)ف فرازیانی، یگانه و موسوی، جهرمی ابوالدضل؛ فراهانی، لقمان؛ کشاورز،

 رفتبار  مبدیریت  مطالعبات  الگبو.  ارائه وای  حرفه ورزش در گذاری سرمایه جهت خصوصی بخش رفتار
 .42-21،، زمستان3 شماره دوم، دوره ،ورزش در سازمانی

 و (.طراحبی 6818) یعقوب. سید حسینی، محمد و احسانی، هاشم؛ چیان، کوزه معصومه؛ سیدری، کالته

 ورزشبی  داوطلببان  مبوردی  مطالعبه  دانشبجویی؛  ورزش در داوطلببان  نگهبداری  و حدظ مدل تدوین

 .21-88تابستان،  و بهار ،1 شماره دانشگاهی ورزش در پژوهش تهران. شهر دولتیهای  دانشگاه

موانبع   یالگبو  ینو تبدو  ییشناسبا  (.6814 یدرضا.)حمی، صدر ین؛محمدحس ی،قربان ؛محمودی، گودرز

 ،86شبماره   .یورزشب  یریتمطالعات مد یران.در وزارت ورزش و جوانان ا یکاستراتژهای  برنامه یاجرا

 .85 – 68 ،و مهر یورشهر

 العاببدین.  زیبن  رضبایی،  هنگامبه و  احمبدپور،  شهامت؛ عباسی، علیرضا؛ الهی، احمد؛ امیر سید مظدری،

 بهبار،  ،68 شبماره  ،ورزشی مدیریت مطالعات ایران. قهرمانی ورزش نظام توسعه راهبردهای (.6816)

43-88. 

 مسبئولیتهای  (. نقبش 6813منتظری، امیر؛ طالب پور، مهدی، انبدام، رضبا و کباظم نبژاد، انوشبیروان.)     

،فببروردین و .28شببماره  ،مطالعببات مببدیریت ورزشببی ایببران. فوتبببال هببواداران نگببرش در اجتمباعی 

  .621-631،اردیبهشت

 تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه . تهران:پویش محیطی(. 6831فرهاد ) زاده نظری و فرزانه والیتی، میرشاه

 دفاعی. صنایع
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Abstract 

The purpose of this paper was to design an effective 

Environmental Scanning model for Iran’s sports strategic foresight 

based on the STEEPELD model. This exploratory and mixed 

research was aimed at setting the critical uncertainties through a 

sample survey method. The statistical population were 25  faculties 

of sports management who at least holding an associate professor 

degree. They were selected based on simple random sampling 

method. In order to adjust the environmental factors, a 61-item 

questionnaire with convergent validity of (0.622) and composite 

reliability coefficient of (0.868) was designed. We used, Friedman 

test, structural equation modeling (PLS) and panel of experts for 

analysis of questionnaires. The results confirmed the overall fit of 

the model with eight environmental indicators and GOF = 0.745. 

The components of increasing social capital, expanding mass 

media and social networks, and developing a legal system were 

identified as key uncertainties. Therefore, the research model can 

be effective as a guide in predicting the future of sports 

organizations.  
 

Keywords: Environmental Scanning, sport, STEEPELD. strategic 

foresight, critical uncertainties 

 


