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علی همتی عفیف

چکیده
صنعت ورزش کشور (با توجه به شرايط پيچيده و تحريمهاا فنا و اقتصااي موجاوي
بايد قابليتها و ابزارها فناورانه الزم را با اتكا به توان نوآور و استعداي کشاور افازاي
يايه و عرضه کند .پاسخ به نيازها ورزش و روياروي با شرايط پيچيدۀ آيناده مساتلزم
آينده نگار است تا يرنهايت حاصا تاشش هاا و ناوآور هاا از اثربخشا

پابرجااي

و

قابليتها الزم ير برابر محيط آينده برخوريار باشند .يراين راستا الزم است که يرعما
توجه به سياست گذار ورزش و آينده نگار ير يستورکار و اولويات هاا ساازمان هاا و
نهايها ورزش کشور قرار گيري .سياست گذار با تفكر و يان
يان

آيندهنگار

ير هم آميختاه اسات و

پديدها مكم ير سياست گذار عموم است .پژوه

حاضر رابطۀ

بين سياست گذار ورزش و آينده نگار را پاياه رياز و متغيرهاا کلياد ممكان ير
ارتباط بين آيندهنگار و سياست گذار ورزش (سااختار ساازمان
تأمين مال

را بررس کريه است .ير اين پژوه

مشاارکت ورزشا

ساازمان و فرايناد سياسات گاذار و

آيندهپژوه توصيف شده و نتايج بهيستآمده بهمنظور برازش مناسب تاحدامكاان باين
آيندهنگار و سياستگذار تعميم يايه شدهاند؛ بنابراين يستاوري کليد اين پاژوه
تحقق سياستگذار ورزش آيندهمحور ير سطح مل است.

واژههاا ک یدیاادک :آيناادهنگااار سااازمان

ساااختار و نظااام ورزش تااأمين مااال

سياستگذار آيندهمحور مشارکت ورزش
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مقدمه
برای سازمانهای ورزشی« ،پایداری» و «پيشررت » ،دو موضرو اساسری بر شراار
میآیند ك ب «سياس گذاری» وابست هستند .دراینراستا ،نيراز بر آینرد نگراری و
سياس گذاری ،هم ب لحاظ «نظری» موردتوج و تأكيد اس

(السرو 2008 ،1؛ الن

دو 2006 ،2؛ باون و هاکاران2009 ،3؛ پری )2010 ،4و هم از منظر «تجربی» تأیيرد
شد اس

(وند بل2003 ،؛ ميتلکرا1997 ،5؛ دیگرو  .)2007 ،6سياسر گرذاری

ب طور خالص عبارت اس

از :مجاوع تعالي های حکومتی ك تأثير مسرتیيم یرا

غيرمستیيای بر زندگی شهروندان دارد (پيترز.)21 :2004 ،
صنع
اس

ورزش ایران ،با اتکا ب توان نروآوری و اسرتعداد كشرور ،نيازمنرد توسرع

و طبعاً پاسخ ب نيازهای ورزشی ،مستلزم آیند نگاری اس ؛ بنرابراین ،الزم اسر

ك توج ب سياسر گرذاری ورزشری و آینرد نگراری ،در دسرتوركار و اولویر هرای
سازمانها و نهادهای ورزشی كشور قرار گيرد .بااینحا  ،پژوهشهرای علاری در ایرن
زمين اندك اس

و خأل چارچوب نظری و الگویی ك زمينر سراز مردیری

و اسرتااد

سياس گرذاری باشرد ،احسرا

مری شرود.

اثربخش از آیند نگاری در راستای تیوی

ب عبارت روشنتر ،با وجود تالشها و تعالي های انجامشد در ایرن عرصر  ،ترأثيرات
1. Lasvel
2. Lundvall
3. Bowen et al
4. Perry
5. Myteslka
6. De Geus
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آیند نگاری بر ابعاد مختلف ترایندها و نتایج سياس گذاری در صنایع ورزشری ایرران،
چندان روشن نيس ؛ ازاینرو ،مسئل ای ك مطرر مریشرود ایرن اسر

كر «چگونر

قابلي های آیند نگاری ازقبيل رصد ،دید بانی ،روندپژوهی ،و تصویرپردازی می تواننرد
ب كاك سياس گذاری ورزشی بيایند و آن را تیوی

كنند؟» در ادامر مری تروان ابعراد

جزئی تری از مسئل را نيز مطر كرد؛ ب عنوان مثا « ،عوامرل تأثيرگرذار ،نیرا كليردی
تأثير ،و انتظارات اساسی از ب كارگيری آیند نگاری در زمينۀ سياسر گرذاری كدامنرد؟»
«آیند نگاری قادر اس

كدام چالشها و دغدغ های سياس گذاری در صرنع

را برطرف كرد و ب تیوی

ورزش

ترایند و نتایج ساختاری بينجامد؟».

 .1تعریف واژگ ن و مف هیم
رر سياس گذاری :سياس گذاری عاومی ب تعالي های حکوم

و میاصردی كر

برانگيزانند این تعالي ها هستند ،اشار دارد (بيركلند .)21 :2001 ،پيتررز برر ایرن
ك سياس گذاری عاومی ،مجاوع تعالي های حکومتی اس

نظر اس

ك ترأثير

مستیيم یا غيرمستیيای بر زندگی شهروندان دارد (پيترز.)21 :2004 ،
رر خط مشی عاومی جامع  ،تصايم ها و سياس هایی اس

ك توسط مراجرع

مختلف بخش عاومی (مجلس ،قوای س گان  ،و )...ك ناایندۀ حاظ مناتع عارومی
هستند ،اتخاذ می شود یا اقدامات هدف دار ،را و روش انجام هدفهای نظام ،بایدها
و نبایدها ،و راهناای عال ،قلارو خط مشی عارومی جامعر اسر  .نیرش اصرلی
دول

در جهان جدید ،خطمشیگذاری عاومی اس  .دول ها ك دربرگيرندۀ قرو

مجری و مینن هستند ،ب خطمشیهای عاومی شرکل مریدهنرد و آنگرا آنهرا را
ب اجرا درمیآورند؛ سپس ،آنچ اجرا شد اس

را ارزیابی میكنند .خطمشریهرای

عاومی ،جه گيریهای كلیای هستند ك شيو عال سرازمانهرا و مؤسسر هرای
دولتی در آیند را مشخص میكنند و معاوالً برای میابل با یرك مشرکل و مسرئل
عاومی و ب منظور حل آن پدید میآیند .خرط مشری عارومی دربرگيرنرد اجزایری
اس

ك اصطالحاً «هدف»« ،محتوا» ،و «اثر» ناميد میشوند (الوانی.)1388 ،
رر سياس گذاری ورزشی :در اینجا منظور ،سياس گذاری ورزشی در سرط

ملی اس

ك (صرفنظر از تعداد محدودی از كشورها ،مانند ایاالت متحد امریکرا
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و آلاان) بسياری از كشورهای جهان ،سياس های خاص یا مواضع راهبردیای در
این زمين دارند ك در زیر ب برخی از آنها اشار شد اس .
● قبر  :سياس

ملی ورزشی 2020؛

● تنالند :برنام مناسب برای زندگی و برنام حرك

()2010-2015؛

● ایرلند :راهبرد ورزشی 2012-2014؛
● لهستان :راهبرد توسع ورزش (تا سا )2015؛
● انگلستان :برنام «مسابی برای برند شدن»؛
● ژاپن :برنام پای ورزشی «تعا سازی ژاپن از طریق ورزش» ()2012-2016؛
● استراليا :چارچوب سياس های بازسازی ورزشی و تعالي های ملی؛
● هند :چشمانداز ( 2020طر عالکرد باال)؛
● مکزیك :برنام توسع ملی (( )2008-2012اوهان و پتری.)2013 ،
با نگاهی ب برنام ها و مداخالت مختلف مربو ب ورزش در كشورها درمییرابيم
ك تاركز ویژ ای بر «ورزش برای ها » و «ورزشهای با عالکرد باال» وجود دارد
ك ب گون ای دقيقتر دربردارندۀ موارد زیر اس :
● ورزش برای ها (ورزش هاگانی)؛
● توسع و بهبود زیرساخ های ورزشی ،برنام های اتزایش نرر مشرارك ،
مشارك

ورزشی محلی ،مشارك

● تعالي

اتراد معلو ؛

در سطو باالی ورزشی (ورزش قهرمانی)؛

● برنام ریزی برای استعدادهای درخشان ،اقدامات ضدزوراتزایی ،گسترش مراكرز
برتر عالکرد ،پشتيبانی از تدراسيونها ،باشگا ها و ورزشکاران برترر ،اترزایش موتیير
بينالاللی (ب عنروان ناونر  ،برنامر هرایی بررای مردا آوری در الاپيرك) ،پيراد سرازی
نظامهای سنجش عالکرد برای نظارت بر پيشرت
اتزونبراین ،راهبردها و برنام های تیوی

در برابر نتایج راهبردی.
سالم

درحرا اجررا هسرتند و در

سياس های ورزشی ب گون ای روزاتزون ب مسرائل جنسريتی و هاچنرين ،كراهش
موانع اقتصادی ،اجتااعی ،و ترهنگری مشرارك
تربي بدنی و ورزش مدرس نيز توج شد اس .

ورزشری كودكران و نوجوانران و
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یکی دیگر از جنب های سياس گذاری ورزشی ،جنب بحرانری موضرو اسر
ك كاتر موردتوج بود و تنها تعداد اندكی از نویسندگان ب برخی از چالشهرای
سياس های ورزشی در كشورشان اشار كرد اند؛ برای مثرا  ،در چرين بازیرابی و
تساد ،قاچاق غيرقانونی ،و زوراتزایی ب عنوان مسائل مشکلساز شناخت میشروند.
اتزونبراین ،مردم در منراطق روسرتایی چرين ،از سياسر هرا و امکانرات ورزشری
استااد نایكنند یا موانع اصلی توسع آموزشهای تيزیکی و ورزشری در اوگانردا
عبارتند از :مدیری

تیر ،بودج نامناسب ،كابود امکانرات و تجهيرزات آموزشری،

تیدان كاركنان آشنا با تناوریهای مردرن ،و نراموتق برودن نهادهرای آموزشری در
اجرای برنام های تربي بدنی و برنام های ورزشی (اوهان و پتری.)2013 ،
آیند نگاری ،ابزاری اس

ك میتوان از آن برای مشارك  ،شبک سازی ،تهير

چشمانداز ،و سياس گذاری استااد كرد .ازآنجاكر ایرن ابرزار ،طيرف گسرترد و
متنوعی از تعالي ها را دربر میگيرد و این تعالي ها بررای مخاطبران گونراگون برا
تأكيدهای مختلف و با استااد از رویکردها ،جه گيریها ،و روشهرای متاراوت
اجرا میشود ،ب هاان نسب  ،توانایی پاسخگویی ب گسرترۀ متنروعی از اهرداف و
خواست ها را نيز دارد .معاوالً در برنام های آیند نگاری تالش میشرود برا تركيرب
«اهداف مطلوب» و «محدودی های موجود» ،اهداف و روشهای مناسبی ب دسر
آید ك بتواند بهترین نیطۀ بينابينی را مشخص كند (الوریچ.)2001 ،1
آیند نگاری سازمانی :در ادبيرات آینرد نگراری بر لحراظ موضروعی ،انروامختلای مطر شد اس

ك شاید مرسومترین و معروفترین آنها ،آینرد نگراری

راهبررردی باشررد .آینررد نگرراری راهبررردی ،قلارررو موضرروعی خررود را حررو
تغييروتحوالت راهبردی تعریف میكند ،اما ب لحاظ سط كاربرد ،بيشرتر در سرط
ملی ،منطی ای ،و سازمانی مورد استااد و مطالع قرار گرتت اسر  .بررسری آینرد
در قلارو ملی ،منطی ای ،و سازمانی در قالب عبارتها و كليردواژ هرایی هاچرون
آیند نگاری راهبردی ،آیند نگاری شركتی ،2یا آینرد نگراری سرازمانی رشرد كررد
1. Loveridge
2. Corporate Foresight
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(روف2006 ،؛ بيکر2002 ،؛ گود  .)2011 ،در عرصۀ سازمانی ،آینرد نگراری

اغلب در قالب توانایی پيش بينری وقرایع پريش از وقرو و كارك بر بنگرا بررای
رویارویی برا آن تعریرف شرد اسر

(آنردریوپلو

و گوتسری .)52 :2006 ،1در

تعریف دیگری ،اصطال آیند نگاری ،ب معنرای تحليرل بلندمردت در محريطهرای
كسب وكار ،بازار ،تناوری جدید ،و كاربردهای آنها برای راهبردپردازی و نوآوری
اس

(واندر گرچ

و هاکاران.)381 :2010 ،2

 .2چ رچوب نظرک
با بررسی مبانی نظری عرصۀ آیند نگاری ،با مواردی مانند سياس گرذاری ،توسرع
نظامها و ساختار ،و توسع مشارك

ورزشی روب رو مریشرویم كر بر شردت برا

یکدیگر ارتبا دارند و نایتوان یکی از آنها را بدون توج بر جنبر هرای دیگرر
بررسی كرد .جاعبندی ادبيات و پيشين پژوهش نشان میدهد:
● تأثير آیند نگاری بر سياس گذاری در صنایع ورزشی ،موضو قابلتوجهی
اسرر

كرر مطالعرر جرردی و انتشرراریاتت ای دربررار آن یاترر

سياس گذاری ورزشری موضرو جدیردی اسر

نشررد .هاچنررين،

كر اخيرراً برخری از مطالعرات

ب گون ای محدود ب آن پرداخت اند؛
● پژوهشگران و صاحبنظرران بر اهاير
ب عنوان موضوعی كليدی در عرصۀ صنع

سياسر گرذاری و آینرد نگراری

ورزش كاتر توج داشت اند و موضرو

تأثيرات آیند نگاری ،اغلب در عرص سياس گذاری و راهبردپرردازی سرط ملری
در بخشهای دیگر موردتوج و مطالع بود اس ؛
● برخی پژوهشگران ب تأثير كلی و مثب

آینرد نگراری برر سياسر گرذاری

توج و اشار كرد اند ،ولی در مورد چگونگی ،ابعاد ،و ویژگیهای ایرن ترأثيرات،
بحث و بررسیهای محدودی انجام شد اس .
با توج ب یاتت های حاصل از بررسی ساختارها ،سياس گرذاری ورزشری ،و
آینررد نگرراری و هاچنررين پررژوهشهررای تطبيیرری ،بایررد گارر  ،برر طرروركلی،
1. Andriopoulos and Gotsi
2. Von der Gracht et al
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سياس گذاری ،موضو مهای برای پيشرت
درعينحا  ،آیند نگاری نيز مبحثی اس

سازمانهای ورزشی ب شاار میآیرد؛

ك با توج بر تشردید و سررع

یراتتن

تغييروتحوالت محيط ،ب گون ای روزاتزون از آن استیبا میشود تا از رهگرذر آن،
سازمان های ورزشی بتوانند رویارویی مؤثرتری با مخاطرات و عردم قطعير هرای
آیند داشت باشند .با وجود اهاي

سياس گرذاری و رواج آینرد نگراری ،تراكنون

بيشتر كاربردهای آیند نگاری مربو ب عرص های راهبردپردازی بود اسر  ،ولری
ب نظر میرسد آیند نگاری در عرص سياس گذاری ورزشری كاربردهرای بيشرتری
دارد ك نيازمند مطالع و پژوهش اس .
اتزونبراین ،در صنع

ورزش (ب سبب نیشی كر سياسر گرذاری در سراختار

اجرایی ،تأمين مرالی ،و توسرع مشرارك

دارد) نراگزیر از سياسر گرذاری هسرتيم.

واقعي های عالی نيز مشخص میكنند ك در طو سا هرای اخيرر ،پيشررت هرای
قابلتوجهی در عرصۀ توسع تناوری و سازمانهای ورزشری كشرور ر داد اسر .
تالشها و ظرتي های آیند نگاری ،درحا شکلگيری و تکامل اس  .حرا اگرر دو
بعد از سياس گذاری در صنایع ورزشی یعنی «سياسر گرذاری در صرنایع ورزشری
بدون آیند نگاری» و «سياس گذاری در صنایع ورزشی با استااد از آیند نگراری» را
درنظر بگيریم ،منطیی اس

ك با توج ب ادبيات و پيشين موضو  ،ترض كنريم كر

آیند نگاری میتواند تأثيرات مثبتی بر سياس گذاری داشت باشد ،ولی نکتۀ مهم ایرن
اس

ك آیند نگاری ،چگون و در چ زمين هایی بر سياس گذاری تأثير میگرذارد و

باید بر چ موضوعاتی متاركز باشد تا بيشترین نتيج از آن ب دس

آید؟ بررسیهای

انجامشد نشان میدهد ،چارچوب مشخصی ك نشان دهد «آیند نگاری چر ترأثيری
بر سياس گذاری ورزشی دارد و چگون محیق میشود» ،وجود ندارد.
بااینحا  ،نتایج پژوهش های انجام شد  ،راهناای مناسبی اس

تا براسا

آن،

مارراهيم و موضرروعات اصررلی مطررر در ایررن زمين ر را مشررخص و ب ر گون ر ای
سازماندهی كنيم ك اید كلی این پژوهش را بازتراب دهرد؛ بنرابراین ،چرارچوب
ماهومی اولي ای ك در اینجا ارائ شد اس  ،درواقع ،نوعی قالببندی بررای بيران
چگونگی درك موضو  ،مبتنیبر ادبيات و یاتت های پيشين و تالشری اسر

بررای
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صورتبندی و ناایش اولي موضو  ،عوامل ،و روابط كلی ای ك در برخری مروارد
از پژوهشها و ادبيات مربو ب موضو پژوهش ،برداش

و تحليل شد اس .

شكل  .1چارچوب تأثیر آيندهنگاری سازمانی بر سیاستگذاری ورزشی

س خت ر و نظ م ورزش

مش ریت ورزشی

تأمین م لی

با استااد از مااهيم مطر شد در شکل  ،1تأثير آیند نگاری سازمانی ب طوركلی بر
س حوز قابلبحث اس :
 .1ساختار و نظام در سازمانهای ورزشی؛
 .2تأمين مالی؛
 .3مشارك

ورزشی.

آیند نگاری میتواند با پرداختن ب عوامل درون و برونسازمانی برر تعالير هرا
تأثيرگذار باشد .آیند نگاری در سازمان ،دربردارندۀ عواملی هاچون ترهنگ ،راهبررد،
مدیری  ،كياي

منابع انسانی ،و اندازۀ سازمان اس  .آیند نگراری در عرصر محريط

نيز دربردارندۀ عوامل تراوان اقتصادی و سياسی ،ازجال تغييرات تناوری ،ترص هرا
و تهدیدها ،گرایشهای حاكاي  ،مناتع بينالاللی ،نيازهرای ورزشری ،برازار ورزش،
تصویرپردازی در جامع  ،كايابی منابع ،ميزان تعامل با سایر سازمانها ،و ...اس .
 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ،ب لحاظ رویکرد« ،تركيبی یا آميخت » اسر  .در مرحلر نخسر

بررای

تدوین چارچوب ررك نيازمند كشف و تاسير اسر ررر از روشهرای كياریای ماننرد
مصاحب استااد شد و در مراحل بعدی ،ب منظور طراحی دقيرقترر و تکايرل جزئيرات
الگو و روابط عوامرل مرؤثر ،از روشهرای كايری ،بر ویرژ از «مرد سرازی معرادالت
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ساختاری» استااد شد اس

ك روشی آماری بررای بررسری ارتبرا ميران متغيرهرای

آشکار (مشاهد شد ) و پنهان (روابرط تصرری نشرد ) ارائر مریدهرد .جامعر آمراری
پژوهش ،شامل اترادی (ب ویژ مدیران و متخصصان حوز پژوهش) اس
كاتی با مسائل و وضعي

ك بر انرداز

صرنایع ورزشری آشرنایی داشرت و از آگراهی الزم در مرورد

وضعي  ،تعالي ها ،و ترایندهای سياس گذاری و آیند نگاری برخوردار بودند.
● برای تحليل اسناد و منابع علای از روش مررور ادبيرات و مطالعر اسرنادی
استااد شد اس ؛
● در بررسی و تحليل نتایج ب دس آمد از پرسشنام ها ،از روشهای آماری
توصيای و استنباطی در قالب تحليل عراملی (یرا هابسرتگی) بر منظرور تحليرل و
الگویابی معادالت ساختاری استااد شد اس ؛
● برای تیوی و تکايل چارچوب پيشنهادی نيز روش تراتركيب ب كار رتت اس .
 .4بررسی تأثیرات آیندهنگ رک برمبن ک الگوک بدوغ روربک
الگوی بلوغ آیند نگاری ،الگویی اسر

كر از طریرق مطالعر  ،بررسری ،و میایسرۀ

تعالي های آیند نگاری سازمانهای مختلف تکامل یاتت اس  .ب عبارت روشنترر،
این الگو محصو ترازیابی 1تجرب های آیند نگاری در سازمانهای مختلرف اسر .
ب منظور تعریف یك الگوی بلوغ عاومی كر بتروان از آن بررای هارۀ سرازمانهرا
استااد كرد ،شرك های مختلای بررسی و مطالع شد اند .شرك هایی در عرصر
صنع

با جایگا های مختلف در زنجير ارزش و با محركهرای متاراوت رررچر

كشش بازار و چ تشار تنراوریررر بررسری شرد انرد

(Roherbeck & Gemunden,

) .2011برااینحرا  ،آنچر در اینجرا موردتوجر اسر  ،نتيجر مطالعرات ترازیرابی
آیند نگاری در قالب ارائ «مد بلوغ آیند نگاری »2اس .
از بررسی «تأثير» ،برای ارزشيابی نو خروجی یا توانایی ارزشآترینری ایجادشرد
در طو تعالي های آیند نگاری سازمانی استااد مریشرود .ترأثيرات بر چهرار گررو
تیسيم شد و براسا

 12معيار ارزشيابی میشوند ،اما بسياری از پژوهشرگران در ایرن
1. Benchmarking
2. Foresight Maturity Model
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زمين توضي شااتی ارائ نایدهند و انتظار دارنرد ترأثير آینرد نگراری ،بهبرود توانرایی
شرك ها در نشان دادن واكنش مناسب ب ترص هرا و تهدیردها یرا توانرایی آنهرا در
نشان دادن واكنش مناسب ب تغييرات راهبردی در زمان مناسب باشد.
كاهش عدم قطعي  ،هشدار پيشدستان  ،1ب چالش كشيدن ماروضات اساسری
و منطق غالب كسب وكرار ،پرایش الزامرات موتیير

شررك ؛ شناسرایی ،تاسرير ،و

پيشبينی روندها ،بهبود تصايمگيرری ،2تغييرر مجاوعرۀ محصروالت (بازاریرابی یرا
مدیری

نوآوری) ،آغاز طر های تحیيق و توسع (مدیری

نروآوری) ،تأثيرگرذاری

بر سياس گذاری ،روابط عاومی ،بازاریابی ،و تروش ،یادگيری

سازمانی.

گاتنی اس  ،تراتر از تعيين مجاوع ای از مؤلا ها ،ایجاد یرك الگروی بلروغ،
شامل تعریف سطو بلوغ می شود ك خود ،امکان قضراوت در مرورد وضرعي

و

سط مهارت را در ميان مؤلا های مختلف تراهم میكنرد؛ بررایناسرا  ،روربرك
سطو بلوغ چهارگان ای را تعریف میكند ك معيرار مهرارت آینرد نگراری بررای
هریك از ویژگی های آن ب اینصورت توصريف شرد اسر  :ضرعيف یرا ابتردایی
(سط یك) ،تجرب موتقتر (سط دو) ،تجرب موتق (سرط سر ) ،و موترقتررین
تجرب (سط چهار) .البت برا توجر بر ابعراد پرنجگانرۀ ظرتير هرا یرا توانانردی
(مورداشار ) و معيارهای مربو ب آن ،ویژگی كيای متناسب با سطو چهارگانر ،
قابلتعریف اس

(تیيهی و نظریزاد .)1395 ،

 .5مط لع ت مربوط به تأثیر آیندهنگ رک بر سی ستگذارک
براسا

بررسیهای نویسندگان این میال  ،اگرچ مطالع در مورد تأثير آیند نگراری برر

سياس گذاری ورزشی قدم

زیادی ندارد ،هریك از پژوهشهای انجرامشرد در ایرن

مورد از زاوی دید خود ب بحث دربار تأثير آیند نگاری بر سياس گرذاری پرداختر و
جنب هایی از موضو را روشن كرد اند .در ادام  ،ب طور خالص ب برخی از مهرمتررین
مطالعات دردستر

اشار شد اس  .داد های جدو  1حاصل جاعبنردی نگارنرد از

پژوهشهای دیگر انجامشد در مورد تأثير آیند نگاری بر سياس گذاری اس .
1. Early Warning
2. Improve Decision Making
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جدول  .1ارتباط آيندهنگاری و سیاستگذاری
عنوان مقاله
موانع و نقاط قوت
كشف آینده در
سیاستگذاري
آیندهنگاري و
سیاستگذاري
بلندمدت :هلند
آیندهنگاري
راهبردي در
سیاستگذاري
عمومی؛ بریتانیا،
سنگاپور و هلند

یافتههاي كلیدي
به كمک چهار مطالعه مور دي ،عوامل موفقیت و موانعی كه خطمشیگذاران در
بهكارگیري روشهاي اكتشافی آینده با آن روبهرو هستند ،بهتفصیل شرح داده
شده است.
مسئله رابطه بین خطمشیگذاري در آینده و آیندهنگري را پایهریزي میكند.
متغیرهاي كلیدي ممکن در ارتباط بین آینده نگاري و سیاست گذاري (ازجمله
جایگاه شغلی ،زمان بندي كارها ،حرفه و تخصص ،ابزارها ،فرایندها ،مدیریت ،و
رهبري) بررسی شدهاند.
مفاهیم آیندهنگاري راهبردي و دو مسیر تأثیرگذاري این مفاهیم بر
خطمشیگذاري عمومی را مشخص كرده است؛ ازیکسو با فراهم كردن دانش
راهبردي در مورد روندها و پیشرفتهاي مربوطه در محیط سازمانی به ارائه
خطمشی كمک میكند و ازسويدیگر ،بهعنوان یک پیشرانِ فرایند یادگیري
اجتماعی متقابل میان خطمشیگذاران ،باعث ترغیب ایجاد چشماندازهاي
خطمشی عمومی میشود.

نویسنده/نویسندگان
Nicole RijkensKlomp
Futures, Vol. 44, pp.
431–439, 2012
Sietske A. Veenman
Futures, Vol. 53, pp.
42–52, 2013

Beat Habegger
Futures, Vol. 42, pp.
49–58, 2010

 .6تأثیر آیندهنگ رک بر سی ستگذارک ورزشی
محيط بسيار متغير و درحا تحرو ازیركسرو و پویرایی پدیرد صرنع
یکسان نبودن سازمانهای مربو ب آن ازسویدیگر ،سبب شد اس

ورزش و
ك سازمانها

در تعامل با محيط متغير ،در كنار مطالع گذشت و حا  ،نياز ب تاکرر روبر جلرو و
آیند نگر داشت باشند ،زیررا نگرا آینرد گررا ،بر درك تغييروتحروالت و شرناخ
روندهای آیند كاك شرایانی مری كنرد و «بر ویرژ در دوران تغييررات جهشری و
ناپيوست  ،انتظار میرود آندسرت از شررك هرایی كر در درك و تهرم یرك رونرد
پيشگام هستند ،بتوانند مزی

رقابتی ب دس

آورند» ).(Rohrbeck, 2011: 163

درواقع ،آیند پژوهی و سياس گذاری دو روی یرك سرک انرد .پيشرگامی در
درك روندها را میتوان بخشی از قلارو دانش آیند پژوهی ب شاار آورد؛ بنرابراین،
آیند پژوهی میتواند از طریق شناخ

روندها سبب شناسرایی ترصر هرا شرود و

بهر برداری از این ترص ها در قالب سياسر گرذاری ورزشری مریتوانرد مزیر
رقابتی ایجاد كند .در تأیيد این ادعا ،برخی از پژوهشگران گات انرد :داشرتن دانرش
دربار روندهای نوظهور ،امکان اقدام پيش دستان و طراحی پاسخ مناسب را ب یك
شرك

میدهد .درعين حا  ،بر گاتر برخری از صراحب نظرران ،اعتیراد بر اینکر

روش شناسی های آیند گرا ،ب ویژ سناریوپردازی ،برای باز كرردن مسرير بر سروی
تغيير كاتی هستند ،ساد انگاران اس  .باوجروداین ،تراترر از رویکررد اكتشراتی بر
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آیند  ،پيشران واقعی نوآوری ،رویکرد هنجاری ب آیند اس .
 .7تحدیل نگ شت نه دک نظ مه و س خت ره در سی ستگذارک ورزشی
با مطالعۀ ساختار سازمانی ایران و میایس آن با سراختار كشرورهای دیگرر (اوهران و پترری،
 )2013مشخص می شود ك ایرن سراختار ،پيچيردگی بسريار زیرادی دارد كر برا اسرتااد از
مباحث چندلر در مورد ارتبا ساختار و راهبرد (چندلر )1970 ،می توان ب این نتيج رسريد
ك سياس گذاری و آیند نگاری مناسب با این ساختار در سط ملی ،نياز ب تدوین دارد.
گرین ،نگاش

نهرادی را نروعی نیشر بررداری و دا برر ارائر ماهروم نروینی در

راستای بررسی روابط نهادی میداند ك برای شناسایی ویژگیهرای مهرم سرازمانهرای
نیش آترین اصلی و هاچنين ،ب تصویر كشيدن روابط ميان سازمانها و نيز موقعي
سازمان نسب
اس

ب سازمانهای دیگر ،ضروری اس

ك چارچوب نگاش

نهادی برای مدیری

هرر

) .(Green, 2007داسيلوا بر ایرن نظرر

نهادی ،رویکردهای جدیدی را ب حاكاي

و سراختارهای
نهرادی

یکپارچ ارائ می دهد .از دیردگا او ،چرارچوب نگاشر

می تواند ب مثاب گام مهای برای انجام اصرالحات نهرادی و تحروالت سرازمانی درنظرر
گرتت شود ) .(Dasilva et al, 2008برا توجر بر ضررورت و اهاير

نگاشر

میتوان گا  ،یکی از میدم های سياس گذاری در حوزۀ ورزش این اسر

نهرادی
كر تارام

اجزا و اركان تشکيل دهندۀ این نظام ،شناسایی و روابط و تعامالت ميران آنهرا بررسری
شوند؛ بنابراین ،مریتروان نگاشر

نهرادی را گرام مهاری در راسرتای شرناخ

ارتباطات و تعامالت كليدی نظام سياسر

گرذاری ورزشری دانسر

شربکۀ

كر از طریرق آن

نهادها یا سازمان های معين می توانند ب تعریف و بازتعریف روابط سرازند و راهبرردی
خود با سایر نهادها بپردازند و از این رهگذر ،ب نوعی آگاهی منحصررب تررد در مرورد
ترص ها ،چالشها ،و نیا ضعف و قوت خود در حوزۀ ورزش دس
ساختارهاي بخش خصوصی
كمیته ملی المپیک
پاراالمپیک
فدراسیونهاي ملی ورزشی
هیئتهاي ورزشی استانی
هیئتهاي ورزشی شهرستان
باشگاههاي فرهنگی ـورزشی

یابند.

جدول  .2ساختارها و نظامهای ورزش در ايران
ساختارهاي حکومتی
ساختارهاي میانی
شوراي عالی ورزش
وزارت ورزش و جوانان
شهرداريها
سازمان فرهنگیـورزشی
شهرداريها

سطح ملی

اداره كل ورزش و جوانان

سطح منطقهاي

اداره ورزش و جوانان

سطح محلی

ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آيندهنگاری سازمانی بر سیاستگذاری در صنعت ورزش ايران 123

ساختار و نظام های ملی ورزشی بسيار متنو هستند و تجزی وتحليل سراختارها در
سط ملی ،یك تصویر كامالً پيچيد را ب ناایش میگذارد .با بررسی سرازمانهرا و
نظامها در سط ملی ،این پرسش مطر میشود كر چررا سراز هرای ورزشری در
كشورهای مختلف ،اهاي

ویژ ای دارند؟ و چرا ساختارهای ورزشی متاراوت در

كشورهای مختلف وجود دارند؟ نگراهی بر نظرامهرای مختلرف ورزشری و درك
شرایط ملی مربرو بر آن ،سربب شرااتي

بيشرتر و كارك بر درك سرن هرای

منحصرب ترد و ریش های سياس گذاری ورزشی در سط ملی میشود.
 .8ی فتهه ک پژوهش
براسا

داد های مستخرج از پرسشرنام  24 ،درصرد از پاسرخدهنردگان ،زن و 78

درصد ،مرد بود اند .هاچنين ،یاتت های مربو ب تحصيالت نشان میدهرد كر 35
درصد ،مدرك كارشناسی 15 ،درصد ،كارشناسی ارشد ،و  50درصد ،مدرك دكتررا
داشت اند ،و  54درصد پاسخدهندگان ،دارای سابی كاری باالی  10سا بود اند.
 .1-8مدلس زک به یمک مع دالت س خت رک

ب طوركلی ،مد معادل ساختارِی ،تركيبی از مد انداز گيری و مد سراختاری اسر ؛
بنابراین ،بررسی معرادالت سراختاری معارو ًال شرامل سر بخرش اصرلی اسر  :مرد
انداز گيری ،مد ساختاری ،و برازش مد كلی .در بخش یاتت های استنباطی و آزمرون
ترضي ها ،از تن تحليل عاملی تأیيدی و تن مد یابی معادالت ساختاری اسرتااد شرد
اس  .در این پژوهش ،داد ها ب كارك نررماترزار اسراارت پریا ا

تجزیر وتحليرل

شد اند و حداكثر سط خطای آلاا برای آزمون ترضي ها  0/05درنظرر گرتتر شرد .در
استااد از تن معادالت ساختاری ابتدا باید از روایی هاگرایی ،پایایی سراز هرا ،روایری
واگرایی ،برازش مناسب مد  ،و قدرت پيشبينی مد مطائن شویم .دراینراستا ،بررای
بررسی روایی یا اعتبار هاگرا ،از شاخص ميانگين واریانس استخراجشد اسرتااد شرد.
میادیر ميانگين واریانس استخراجشد  ،آلاای كرونبا  ،و پایایی تركيبی ،میادیر مناسرب
و قابلقبولی را برای هریك از سراز هرا نشران مریدهرد (جردو  .)3براسرا
ب دس آمد میتوان روایی و پایایی تاام ساز ها را موردقبو دانس .

نترایج
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جدول  .3میانگین واريانس استخراجشده ،پايايی ترکیبی ،و آلفای کرونباخ سازههای پژوهش
سازه
آیندهنگاري سازمانی
ساختار و نظام ورزش
مشاركت ورزشی
تأمین مالی
فرایند سیاستگذاري ورزشی

متوسط واریانس استخراجی
()AVE<0/5
0/589
0/518
0/569
0/591
0/510

پایایی تركیبی
()CR<0/7
0/790
0/776
0/726
0/815
0/801

آلفاي كرونباخ
() α < 0 / 7
0/753
0/713
0/845
0/803
0/752

مالك سنجش روایی واگرایی متغيرهای پژوهش ،استااد از روش تورنل و الركرر
اس  .تورنل و الركر بيان میكنند ،روایی واگرایی زمانی در سط قابلقبولی اس
ك ميزان  AVEبرای هر ساز  ،بيشتر از واریانس اشتراكی بين آن ساز و ساز هرای
دیگر (مربع میادیر ضریب هابستگی بين سراز هرا) در مرد باشرد .در پریا ا ،
بررسی این وضعي

ب وسيل یك ماتریس انجام میشود ك خان های این ماتریس،

دربردارندۀ میادیر ضرایب هابستگی بين ساز ها و جذر میادیر  AVEمربو ب هر
ساز اس  .هاچنين ،درصورتی مد روایی واگرایری قابرلقبرولی دارد كر اعرداد
گنجاند شد در قطر اصلی از میادیر زیرین خود بيشتر باشرند .جردو  4مراتریس
بررسی روایی واگرایی مد را نشان میدهد .خان هرای ایرن مراتریس ،دربردارنردۀ
میادیر ضرایب هابستگی بين ساز ها (ضرایب پایين مثلث) و جذر میادیر متوسط
واریانس استخراجی مربو ب هر ساز (روی قطر اصلی) اس  .با توج بر اینکر
میادیر روی قطر اصلی از میادیر پایين مثلرث مراتریس برزر ترر هسرتند ،روایری
واگرایی مد با روش تورنل و الركر تأیيد میشود.
جدول  .4بررسی روايی واگرايی سازههای پژوهش با استفاده از روش فورنل و الرکر
آیندهنگاري
ساختار و
مشاركت
فرایند سیاستگذاري
تأمین مالی
سازمانی
نظام ورزش
ورزشی
ورزشی
آینده نگاري سازمانی
0/767

0/714

0/768
0/154

0/754
0/412
0/431

0/719
0/448
0/304
0/033

0/559
0/459
0/454
0/059

ساختار و نظام ورزش
مشاركت ورزشی
تأمین مالی
فرایند سیاستگذاري ورزشی

جدو  5ضرریب تعيرين ) ( (R2چرين )1998 ،سر میردار  0/33 ،0/19و  0/67را
ب عنوان مالك برای میادیر ضعيف ،متوسط ،و قوی ضریب تعيين مشخص میكنرد
(داوری و رضررازاد  )1393 ،و ضررریب اسررتونرگيررزر ) ( (Q2هنسررلر و هاکرراران،

ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آيندهنگاری سازمانی بر سیاستگذاری در صنعت ورزش ايران 125

 )2009برای ساز های درونزا س میدار ( 0/02ضعيف)( 0/15 ،متوسرط) ،و 0/35
(قوی) را تعيين كرد اس  .هارانگونر كر مشراهد مریشرود ،ضررایب در حرد
مطلوب و قابلقبولی هستند؛ بنابراین ،مد از برازش مناسب و قردرت پريشبينری
مطلوب و قابلقبولی برخوردار اس .
جدول  .5ضريب تعیین ( 𝟐𝐑) و ضريب استونـگیزر ( 𝟐𝐐)
ضریب استونـگیزر ( )Q2
ضریب تعیین ( )R2
متغیرهاي درونزاي مدل
0/232
0/313
ساختار و نظام ورزش
0/359
0/211
مشاركت ورزشی
0/304
0/206
تأمین مالی
0/225
0/251
فرایند سیاستگذاري ورزشی

معيار  GOFب بخش كلی مد های معادالت ساختاری مربو میشود؛ ب این معنرا
ك پژوهشگر میتواند از طریق این معيار ،پس از بررسی برازش بخش انداز گيری
و ساختاری مد پژوهش خود ،برازش بخش كلی را نيز كنترر كنرد .معيرار

(ك تنهاو

و هاکرارانش ( )2004آن را ابردا كررد انرد) براسرا

محاسب میشود:

GOF

ترمرو زیرر

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ × ̅GOF=√̅𝑅̅̅2
communalities

وتزلس و هاکاران ( )2009س میدار  ،0/25 ،0/01و  0/36را ب عنوان میادیر
ضعيف ،متوسط ،و قوی برای  GOFمشخص كرد اند (داوری و رضرازاد .)1393 ،
جدو  6میدار  GOFرا برای مد پژوهش نشان میدهرد .مالحظر مریشرود كر
ضرایب در حد مطلوب و قابلقبولی ( )0/326هستند؛ بنابراین ،مد از برازش كلی
مناسبی برخوردار اس .
جدول  .6شاخص برازش مدل کلی؛ معیار GOF

متغیرهاي مدل

communalities

ضریب تعیین ( )R2

آیندهنگاري سازمانی
ساختار و نظام ورزش
مشاركت ورزشی
تأمین مالی
فرایند سیاستگذاري ورزشی

0/489
0/418
0/469
0/391
0/410

0/313
0/211
0/206
0/251

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
communalities

0/435

̅̅̅2
𝑅

0/245

GOF

0/326

پس از كسب اطاينان از مد انداز گيری ،برازش مد سراختاری ،و مطلروب برودن
مد كلی پژوهش ،ب روابط بين متغيرها مریپرردازیم و ترضري هرا را برمبنرای مرد
ماهومی ،آزمون میكنيم .شکلهای  2و  3مد پژوهش را نشان میدهنرد كر شرامل
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ضریب تأثير و میدار آمار آزمون ) (t-Valueاس  .میدار ) (t-Valueعدد بحرانی برود
و چنانچ بيشتر از  1/96باشد ،نشاندهنردۀ معنراداری رابطر در سرط اطاينران 95
درصد و درواقع ،تأیيدكنندۀ ترضي پژوهش اس  .ضریب تأثير ،میداری بين  -1تا 1
بود و شدت رابط بين دو متغير براسا

ترضي مطر شد را نشان میدهد.

شكل  .2مدل پژوهش (ضرايب تأثیر)

شكل  .3مدل پژوهش (آماره آزمون  tبرای بررسی معناداری ضرايب تأثیر)

جدو  7روابط بين متغيرهای پژوهش را براسا

ترضي هرای مطرر شرد نشران

میدهد .گزارش جامع ترضي ها ب شر زیر اس .
● آیند نگاری سازمانی ،با ضریب  ،0/559دارای تأثير معناداری ( )t>1/96برر
ساختار و نظام ورزش اس

(تأیيد ترضي )1؛

● آیند نگاری سازمانی ،با ضریب  ،0/460دارای تأثير معناداری ( )t>1/96برر
مشارك

ورزشی اس

(تأیيد ترضي )2؛

● آیند نگاری سازمانی ،با ضریب  ،0/454دارای تأثير معناداری ( )t>1/96برر
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تأمين مالی اس

(تأیيد ترضي )3؛

● ساختار و نظام ورزش ،با ضریب  ،0/287دارای ترأثير معنراداری ()t>1/96
بر ترایند سياس گذاری ورزشی اس
● مشارك

(تأیيد ترضي )4؛

ورزشی ،با ضرریب  ،0/555دارای ترأثير معنراداری ( )t>1/96برر

ترایند سياس گذاری ورزشی اس

(تأیيد ترضي )5؛

● تررأمين مررالی ،بررا ضررریب  ،0/013تررأثير معنرراداری ( )t>1/96بررر تراینررد

سياس گذاری ورزشی ندارد (رد ترضي .)6
جدول  .7ضرايب تأثیر ،مقدار آماره آزمون ،و نتايج فرضیههای پژوهش
t-Value
نتیجه آزمون فرضیه
ضريب تأثیر
فرضیهها
تأیید فرضیه
6/370
0/559
تأثیر آیندهنگاري سازمانی بر ساختار و نظام ورزش
تأیید فرضیه
4/468
0/460
تأثیر آیندهنگاري سازمانی بر مشاركت ورزشی
تأیید فرضیه
3/717
0/454
تأثیر آینده نگاري سازمانی بر تأمین مالی
تأیید فرضیه
2/380
0/287
تأثیر ساختار و نظام ورزش بر فرایند سیاستگذاري ورزشی
تأیید فرضیه
3/026
0/555
تأثیر مشاركت ورزشی بر فرایند سیاستگذاري ورزشی
رد فرضیه
0/070
0/013
تأثیر تأمین مالی بر فرایند سیاستگذاري ورزشی

 .9فراترییب مدله ک س یر یشوره بهمنظور توسعه و تکمیل چ رچوب پیشنه دک
در بخش های پيشين ،پس از بررسی دیدگا ها و نظریر هرای مختلرف ،چرارچوبی
برآمد از ادبيات موجود در مورد سياس گذاری ورزشی و آیند نگاری ارائر شرد.
این چارچوب نشان میداد ك ترایندها و نتایج آیند نگاری ب طوركلی میتوانند برر
سياس گذاری تأثيرگذار باشند .در این بخش از پژوهش ،چرارچوب یادشرد (بر
كاك روش تراتركيب) بازنگری می شود تا ب شکل مد متناسبی برای زیسر بروم
صنع

ورزشی ایران قابل طر باشد .در این گام از تراتركيب تالش مری شرود (برا

بهر گيری از یاتت های پژوهش) جارعبنردی نهرایی در راسرتای تأیيرد ،تکايرل ،و
تصحي مد ارائ شود؛ بنابراین ،یاتت های پژوهش و تحليلهای حاصل از مراحرل
پيشين ،طبی بندی یا دسرت بنردی شرد و در چرارچوب یکپارچر ای ،متناسرب برا
پرسشهای پژوهش ،مطر میشوند .اكنرون مریتروان ،برا توجر بر تجربر هرا و
مد های مطر شد در سایر كشورها ،مد های مختلف را در كنرار هرم بررسری و
كدها یا عوامل موردتأكيد آنها را استخراج كرد .در اینجا یاتت های نهایی پرژوهش،
ابتدا در قالب جدو (ب منظور خالص سازی) ارائ و در ادام تشری شد اند.
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جدول  .8مدلهای سیاستگذاری ورزشی و آيندهنگاری چهار کشور موردمطالعه در فراترکیب

عوامل
رویکرد
آیندهنگاري
ساختار
سازمانهاي
ورزشی

مدل پیشنهادي
ـ دید بانی و پویش محیطی؛
تحلیل ،تفسیر و پیشبینی؛
تصویرسازي و ترسیم آینده
ـ میزان مسئولیتپذیري دولت ؛
ـ جایگاه ورزش در قوانین ؛
ـ میزان مسئولیتپذیري سمنها

ورزش آمریکا
دیدبانی فناوري؛
پیشبینی روند؛
سناریوهاي محیطی
سطح ملی ،بخش (غیردولتی)
ایجاد ،كمیته ملی المپیک

تأمین مالی

ـ تأمین مالی با سرمایهگذاري در ورزش؛
ـ تأثیر بهكارگیري و اشتغال گروه داوطلبان؛
ـ مشوقهاي مالی و قانونی

تأمین مالی دولتی

مشاركت
ورزشی

ـ ساختار سازمانی غالب و نرخ مشاركت؛
ـ نرخ مشاركت ورزشی در دهه گذشته؛
ـ نرخ مشاركت ورزشی برپایه ویژگیهاي
جمعیتی

نرخ مشاركت حدود یکسوم
از جمعیت بهلحاظ جسمی
فعال؛
ـ ترجیح ورزشهاي فردي

سیاستگذار
ي ورزشی

چشم انداز ،راهبرد ،ساختار ،اندازه ،فرایندها؛
سیاستگذاري آیندهمحور؛
ـ وجود سیاست كلی در ورزش؛
ـ بخشهاي اصلی سیاست ورزشهاي ملی

رویکرد ملی ندارند.

ورزش انگلیس
روندهاي راهبردي؛
شوك هاي راهبردي؛
دورنماهاي بدیل
یکنهاد غیردولتی؛
سطح ملی ،بخش (غیردولتی) ایجاد
كمیته ملی المپیک
تأمین مالی دولتی؛
 90درصد بودجه دولت براي ورزش و
فعالیت بدنی بین مقامات محلی توزیع
شده است
نرخ مشاركت در حدود یکچهارم
جمعیت درگیر در ورزشها؛
ـ تركیبی از ورزشهاي فردي و
تیمهاي ورزشی

تأمین مالی دولتی

تأمین مالی دولتی

نرخ مشاركت حدود یکچهارم
جمعیت درگیر در ورزشها؛
ـ تركیبی از ورزشهاي فردي و
تیمهاي ورزشی

نرخ مشاركت بسیار فعال %90؛
ـ ترجیح ورزشهاي فردي

افزایش مشاركت،
افزایش موفقیت بریتانیا در رقابتهاي
بینالمللی ،بهویژه در ورزشهاي
همگانی» )(DCMS 2002

رویکرد ملی؛
راهبردها و برنامههاي تقویت
سالمت؛
مبارزه با زورافزایی

رویکرد ملی؛
برنامه مناسب براي زندگی و
مدارس فنالند در برنامه حركت.
بهبود كیفیت فعالیتهاي مدنی
ورزشی

منبع :یاتت های پژوهش

ورزش چین
دیدبانی؛
ترازیابی جهانی؛
چشمانداز
سطح ملی ،بخش (غیردولتی)،
ایجاد كمیته ملی المپیک؛
مسئولیت دولت در برابر سطح ملی

ورزش فنالند
دیدبانی فناوري؛
سناریوهاي آینده.
سطح ملی ،بخش (غیردولتی)،
ایجاد كمیته ملی المپیک
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با نگاهی ب مطالعات تطبيیی كشرورها در صرنع

ورزش مشراهد مری شرود كر

پژوهشهای انجامشد  ،بيش از هرچيز ب سياس گذاری ورزشی توج نشران داد
و آن را عامل ارتیای این عرص در بلندمردت دانسرت انرد .درایرنراسرتا مریتروان
آینررد نگرراری را در خرردم

تنظرريم جه ر گيررریهررا و محرررك و نیط ر شرررو

سياس گذاری ورزشی قرار داد.
در مورد اهداف چارچوب ،ب نظر میرسد تأثيرات خروجیها بر تجربر هرای
كشورها ب طور تحليلی و كيای بررسی میشود ،ولی ایرن موضرو در كشرورهای
مختلف ،متااوت اس  .ب عبارت روشنتر ،ب لحاظ نحوۀ ب كرارگيری بایرد گار ،
كشورهای پيرو ،مانند چرين و اسرپانيا ،اسرتااد بيشرتری از بخرش دولتری دارنرد.
پيش بينی ،نوعی خروجی تبيينیرتوصيای اس

ك ب سوی ترسريم آینرد ای معرين

گرایش دارد و انگليس برای موقعير یرابی و تثبير

جایگرا جهرانی خرود از آن

بهر برداری میكند .انگلستان ب خروجی سناریوپردازی توج ویژ ای دارد و از آن
استااد میكند ،زیرا خود را در صحن ورزشری پيشررو دانسرت و الزم مریدانرد و
توانایی آن را دارد ك خود را برای وضعي های مختلف احتاالی آیند آماد كند.
 .1-9س خت ر

ساختار سازمانی ك از اهداف ،راهبرد ،محيط سرازمان ،تنراوری ،و انرداز سرازمان
تأثير میپذیرد ،چارچوبی اس

ك مدیران برای تیسريم و هاراهنگی تعالير هرای

اعضای سازمان ایجاد میكنند .ساختار سازمانی سازمانهای مختلف با هم متاراوت
اس  ،زیرا شرایط محيطی و راهبردها و اهداتی ك سازمانهرا دنبرا مریكننرد ،برا
یکدیگر تااوت دارند .درواقع ،ساختار سازمانی ،الگوهای تعيين شد بررای روابرط
ميان اعضای یك سازمان ،و نظامی رسای اس  ،زیرا مدیران ارشد ب طرور رسرای
آن را پدید میآورند (الوانی .)1388 ،در نگا نخس  ،بحرث دولتری یرا غيردولتری
بودن ساختار سازمانی ورزش در هر كشرور موردتوجر اسر ؛ بر عنروان ناونر ،
ساختار كايت های ملی الاپيك ،زیر نظر كايتر برينالاللری الاپيرك تعریرف شرد
اس  .اتزونبراین ،در تاام كشورها ،ساختار «تدراسيونهای ورزشری» وجرود دارد
ك ب نيروی محاتظ (سایبان) كايت های ملری الاپيرك مشرهور هسرتند .هاچنرين،
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ساختارهای رسای دیگری ازجال هيئ های ورزشی در هرر اسرتان و منطیر یرا
بخش شکل گرتت اند كر هریرك ورزش شرهرها را براسرا

راهبردهرا و قروانين

حاكايتی ،ادار میكنند (پائولوسکی .)2012 ،1گون های مختلف دیگر سازمانهرای
مردمنهاد در دنيا وجود دارند ك در نو خود میتواننرد بررای ادار ورزش كشرور
بسيار مايد باشند؛ ب عنوان مثا  ،سازمان های ورزشی منطی ای در هنرد ،شروراهای
محلی در آترییای جنوبی ،و سازمانهای اجتااعی در آمریکا ،در سراختار ميرانی و
عالياتی سازمانهای ورزشی كشرورها ،براسرا

مأموریر

سرازمانی بخرشهرای

مختلف نیشآترینی میكنند (اوهان و پتری.)2013 ،
 .2-9مش ریت در ورزش

مشارك

ورزشی در چارچوب بست سياستیای شامل میول های بررسی مشرارك

ملی ورزشی با تأكيد بر نر مشرارك

ورزش هاگرانی ،د ورزش برترر ،و نرر

مشارك

آن در كشور قرار مری گيررد .انروا سرازمان هرای ورزشری مهرم و نرر

مشارك

در آن ها برای عاوم ،از قبيل مراكز ورزشی تجاری و باشگا های ورزشی

غيردولتی ،توسعۀ مشارك
مشارك

ورزشی براسا

ورزشی در ده گذشت و تغييرات احتاالی آن ،و نرر
ویژگی های اجتااعیرجاعيتی (سن ،جنس ،درآمرد) در

سياس گذاری ورزشی بررسی می شود (نيکلسرون .)2011 ،براسرا

نظریر هرای

موجود (اسخيدر )2011 ،2تاام كشورها در جس وجوی برنام های ویژ ای هستند
ك از طریق آن و با استااد از الگوهای منطی ای ،نگا مردم خود را ب طروركلی بر
ورزش ،ب ویژ ورزش هاگانی ،تغيير داد و آن را بهبود بخشند؛ ب عنروان ناونر ،
در ایرلند بر ورزش هاگانی و در هلند ،بيشتر بر تجهيزات ورزشی تأكيد میشود.
محاسب نر مشارك
مشارك

ورزشی در مناطق مختلف ،برمبنای تعریفهای مختلرف

ورزشی ،بسيار پيچيد اس  .نر مشارك

كشورهای تعا و بسيار تعرالی

مانند تنالند ( 90درصد) و نيوزیلند ( 79درصد) قابلبررسی اس ؛ اما هاان گون كر
گات شد ،نر ها براسا

تعریف ،متااوت هستند (اوهان و پتری .)2013 ،در برخری
1. Pawlowski
2. Scheeder
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كشورها ،ورزشهای تردی ك میتوانند بدون هيچگون وابستگی سرازمانیای انجرام
شوند ،ترجي داد میشوند ،درحالیك در كشورهای دیگری ،ورزشهرای تياری برا
باالترین ميزان مشارك

روب رو میشرود .بر نظرر مریرسرد ،ورزشهرای ترردی در

استراليا ،بلژیك ،تنالند ،ترانس  ،آلاان ،ایرلند ،ژاپن ،هلند ،لهسرتان ،و ایراالت متحرد
آمریکا ترجي داد شد اس  .تركيبی از ورزشهای ترردی و تريمهرای ورزشری در
چين ،قبر  ،مجارستان ،مکزیرك ،نيوزیلنرد ،آترییرای جنروبی ،اسرپانيا ،اوگانردا ،و
انگلستان و تيمهای ورزشی تنها در برزیل تاركز دارند.
شكل  .4عناصر و اجزای چارچوب تكمیل و اصالحشده بهکمك فراترکیب
سی ستگذارک ورزشی
ا ابزارها اصل اجرا؛
ا بخ ها اصل سياست ورزشها مل ؛
ا وجوي سياست کل ير ورزش؛
ا وجوي وضع حيات (کليد ؛
ا سياستگذار آيندهمحور.

مش ریت ورزشی
ا تعريف مشارکت ورزش ؛
ا ساختار سازمان غالب و نرخ مشارکت؛
ا نرخ مشارکت و اشكال سازمان برجسته؛
ا نرخ مشارکت ورزش  10رشته برتر؛
ا نرخ مشارکت ورزش برپايه ويژگ ها
اجتماع ـجمعيت ؛
ا نرخ مشارکت ورزش ير يهه گذشته.

س خت ر و نظ م ورزش در س زم نه ک ورزشی
ا اصول بنيايين ساختار کل ورزش؛
ا جايگاه ورزش ير قوانين منطقها و مل ؛
ا سازمان ورزش ير سطوح مل مختلف؛
ا ميزان مسئوليتپذير يولت ير ورزش؛
ا ميزان مسئوليتپذير سمنها ير ورزش.

تأمین م لی ورزش
ا تأثير بهکارگير و اشتغال گروه ياوطبان؛
ا تأمين مال با سرمايهگذار ير ورزش؛
ا سياست اصل تأمين مال ورزش؛
ا طبقهبند يرآمدها و هزينهها اصل ؛
ا مشوقها مال برا تامين و قانون ورزش.

با توج ب مد ب دس آمد می توان ادعا كرد ،پژوهش تا اینجا یك گرام دیگرر بر پرسرش
اصلی خود (ابعاد و مؤلا های اساسی تأثيرگذاری آیند نگاری بر سياسر گرذاری ورزشری)
نزدیك شد اس  ،زیرا مد پيشنهادی از دو جنب ارتیا یاتت اس :
● از بعد تأیيردی :مرد اسرتخراجشرد در بخرش دوم میالر  ،برا یاتتر هرای
تراتركيب تجرب های كشورها انطبراق داشرت و بر لحراظ اجرزا و روابرط كليردی،
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تأیيدگر مد پيشنهادی اس ؛
● از بعد تکايلی :اتزود شدن برخی روابط جدید ب مرد  ،موجرب غنریترر
شدن و اصال آن شد.
نتیجهگیرک
با مطالع سياس گذاریهای ورزشی كشورها با رویکرد تراتركيرب مشرخص شرد
ك مد هایی ك در بسياری از كشرورهرای پيشررتت اجرایری مریشروند ،رویکررد
آیند نگاری دارند و با استااد از دیدبانی و پرویش محيطری ،تاسرير و پريشبينری،
تصویرسازی و ترسيم آیند هارا با مسئولي پذیری دولر

در ورزش ،توجر بر

جایگا ورزش در قوانين منطی ای ،و هاچنرين برا كارك گررتتن از سراختارهرای
غيردولتی و مشوقهای مالی برای تأمين مالی و قانونی ورزش ب منظرور مشرارك
حداكثری جامع در تعالير هرای ورزشری بر عنروان یرك ناراد اجتاراعی ،دارای
چشماندازهای روشن و سالم محوری هستند؛ بنابراین ،برپایۀ یاتت های پرژوهش،
آیند نگاری سازمانی با سياس گذاری ساختار و نظام ورزشی ،مشارك

ورزشری،

و تأمين مالی ،ارتبا مؤثر و قویای دارد .هاسو با مراحل آیند نگاری پوپر كر در
مرحل پيشآیند نگاری ب عناصر ضرورتها ،اهداف ،گرایشها ،منابع ،رویکردهرا،
اتق زمانی ،و جزئيات برنام كار؛ در مرحل ب كارگااری بر عناصرر تريم پرروژ و
خبرگان؛ در مرحلۀ ایجاد ب عناصر روشها ،انوا مشرارك ؛ در مرحلر اقردام بر
عناصر توصي و تغيير؛ و در مرحل آخر كر تجدیرد اسر
ارزیابی و انتشار اشرار دارد ،مریتروان برا شرناخ

بر عناصرر یرادگيری،

جزئيرات هریرك از مراحرل،

سياس های ورزشی را طراحی و تدوین كرد.
تعالي های ارزیابی و انتشار ك از عناصر مرحل آخر در مد پوپر هستند ،بایرد
طی یك ترایند عينی ،مستار ،و چندالی انجام شوند .اتزونبرراین ،آینرد نگراری برر
تصايمگيری در مورد سياس های اتخاذشد اثرگذار اس ؛ بنابراین ،ازآنجاك سرط
درك و نو انتظارات جامع در مورد توسع های آیند تغيير كرد اس  ،یرك معيرار
اصلی سنجش آیند نگاری این اس

ك آیند نگاری باید سبب اترزایش اطالعرات در

مرحل اتخاذ راهبردهای سياستی واقعی شود .این شيو ارزیابی ،ترص هایی را برای
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سياس گذاران تراهم میكند تا سياس های راهبردی را ایجراد كننرد و بر آنهرا در
تشخيص استااد یا عدم استااد از آیند نگاری سازمانی ب عنوان یك ابرزار راهبرردی
سياس گذاری ،كاك میكند .آیند نگاری خود شامل ترایندها و خروجیهایی اس
و آنگون ك برخی آیند پژوهان اشار كرد اند ،ترایند آیند نگاری میتواند همسرنگ
خروجیهای آن دارای اهاي

و ارزش باشد .پژوهش حاضر ،دس كم نشان داد كر

در مورد سياس گذاری در صنع

ورزش ایران مریتروان چنرين ادعرایی را صرادق

دانس  .نیط تأثير نهایی آیند نگاری بر سياس گذاری ،نر تنهرا شرامل بهبرود نترایج
عالکردی سازمانهای ورزشی میشود ،بلک آیند نگاری تراترر از نترایج سراختاری،
اثرات و پيامدهای موردانتظاری نيز دارد .درواقع ،آیند نگاری اتزونبرر اینکر اثررات
مثبتی بر تراینردها و نترایج سياسر گرذاری دارد ،ویژگریهرای جدیردی نيرز بررای
سياس گذاری در این عرص ایجاد میكند كر برخری از آنهرا عبارتنرد از :اترزایش
عاق و شدت مشرارك  ،دوربررد شردن سراختار سرازمانی ،و اترزایش پایرداری یرا
ماندگاری و اثربخشی تأمين مالی .ب عبارت روشنتر ،آیند نگراری احتارا موتیير
صنع

ورزش را در آیند  ،ارتیا میبخشد .برای اینک آیند نگاری مايدتر باشد ،بایرد

بر موضوعاتی تاركز یابد ك در عرصۀ تناوری ورزشی اثرگذارتر برود و درنهایر ،
سبب ارتیای مشارك

ورزشی میشوند .البت این موضوعات ،متنو و متعدد برود و

از عرصۀ ورزش هاگانی تا اقتصاد ،سياس  ،و حتی موضروعات اجتاراعی (ورزش
در سط ملی) را دربر میگيرد .با مطالعۀ سياس های ورزشی در كشورهای مختلف
میتوان آنها را در دو بخش كليدی طبی بندی كرد :دست نخسر  ،برنامر هرایی كر
ب طور مستیيم ب موضو سياس گذاری ورزشی میپردازند ،و دست دوم ،برنام ها و
راهبردهای نظام سالم  ،اقتصاد ،ترهنگ ،و ...ك ب بحث سياس هرای ورزشری در
متن خود پرداخت اند .با بررسی این حوز در كشورهای مختلف ،مشاهد میشود ك
بخش دوم ك از اهاي

باالیی برخوردار اس  ،دارای ضرعف تراینردی اسر

و در

اینگون اسناد ب بحث ورزش توج نشد اس  .آیند نگاری بر سربب داشرتن نگرا
كلنگر و پرداختن ب موضو مشارك  ،میتواند این عرص كاركردی را تیوی

كند.

در پایان بر خود الزم میدانم ك از تاام مدیران و متخصصان علروم ورزشری و
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مركز آیند پژوهی ك ما را در انجام این طر یاری كردند ،تشکر و سپاسگزاری كنم.
پیشنه ده ک سی ستی
● ب نظر میرسد با توج ب جدید بودن نسبی موضو  ،مدیری

دانرش طرر هرای

آیند نگاری و سياس گذاری ورزشی ب گون ای یکپارچ انجام شود؛ ب گون ای كر
بتوان تعالي ها ،اقدامات ،و نتایج حاصل از سياس گذاری ورزشی و آیند نگراری
را ب گون ای ملاو

و مستد ثب

و ارائ و از در آموخت های آن استااد كرد؛

● ب دليل جدید بودن تعالي های آیند نگاری ،آموزش كاتی در این زمينر بر
مدیران و كارشناسان ،ب ویژ اتراد دخيرل در مردیری

و اجررای سياسر گرذاری

ورزشی داد شود؛
● جایگا سياس گذاری ورزشی در اسناد راهبردی سالم  ،ترهنگ ،اقتصاد،
و تناوری كشور تیوی

شود.
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