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گذر از این رای رود. بشمار میهای حوزه ورزش در کشور بهای زنان یکی از چالشورزش حرفه

در این رابطه ارائه شود و موقعیت و توسعه آن در آینده الزم است یک سیستم هشدار زودهنگام 
با ریزی شود. های استراتژیک طرحروی آن نسبت به تدوین برنامهمنظور بررسی روندهای پیشبه

را  رانیا ای بانوانحرفهورزش موثر بر آینده  این موضوع مطالعه حاضر روندهای توجه به اهمیت
گذاری کاربردی و روش آن بندی کرده است. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدفشناسایی و خوشه

های تجربی با روش پیمایشی بر های نظری با روش اسنادی و دادهباشد. دادهتحلیلی می -توصیفی
نفر از خبرگان و متخصصان  22کنندگان در پژوهش اساس روش دلفی تهیه شده است. مشارکت

ب شده بودند. جهت انتخا هدفمند گیرینمونهصورت ورزش زنان بود که به نظر در حوزهصاحب
شده است. نتایج استفاده  Micmac افزاروتحلیل اطالعات از رویکرد تحلیل ساختاری و نرمتجزیه

ای زنان در ایران، این پژوهش نشان داد پراکندگی متغیرهای کلیدی و مؤثر بر آینده ورزش حرفه

                                                           
 رانیتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ،قاتیواحد علوم و تحق ی،ورزش تیریمد دانشجوی دکتری -1

                             )نویسنده مسئول( رانیتهران، ااستادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی،  -2
    E-mail: M_pourkiani@sbu.ac.ir 

 رانیتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ،قاتیواحد علوم و تحق استادیار، مدیریت ورزشی، -3

 رانیتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ،قاتیواحد علوم و تحق استادیار، مدیریت ورزشی، -4

mailto:E-mail:%20M_pourkiani@sbu.ac.ir
mailto:E-mail:%20M_pourkiani@sbu.ac.ir


 یساختار لیتحل کردیبانوان با رو ایورزش حرفه ندهیمؤثر بر آ یدیکل یکالن روندها لیتحل 

 

 

42 

عامل )کفایت سرمایه،  12 شده در این پژوهش،عامل بررسی 42سیستمی ناپایدار دارند و از میان 
 گذاری دولت، جذببانوان، سرمایه ورزش سازیتجاری و خصوصی، درآمدزایی بخش مشارکت

 تعداد مالی، افزایش سطح درآمد، افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش، افزایش سرمایه
 زنان زنان، افزایش ورزش توسعه از بانوان، حمایت جامعه ورزش حوزه در ورزشی هایباشگاه
ترین المپیک( کلیدی هایرقابت در ها و کسب سهمیهقهرمانی، حمایت رسانه ورزش پوشش تحت

ای بانوان داشتند. کاربست این متغیرها به عنوان بستر ساز و نقش را در آینده ورزش حرفه
 ر اهمیت دارد.ای بانوان ایران، بسیاراهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای توسعه ورزش حرفه

 
 .و تحلیل ساختاری ای زنانتحلیل روند، ورزش، ورزش حرفه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
گیری داشته است، ورزش های اقتصادی که رشد چشمهای منحصر به فرد فعالیتیکی از زمینه

حامیان مالی و بسیاری از عوامل (. افزایش محبوبیت ورزش، توسعه آن، ورود 2212، 1است )بیرز
( و در 2216، 2دیگر سبب شده است امروزه این پدیده به یک صنعت اثرگذار )یاسر و همکاران

 (. 2212، 4؛ کاالزدا2223، 3ای پرسود تبدیل شود )فورتعین حال به یک تجارت حرفه
ه خود های گذشته بترین رشد را در طی دههاصلی این صنعت که سریع یکی از اجزای

ای یکی از (. ورزش حرفه2212، 1ای است )سروپ و دومونداختصاص داده است، ورزش حرفه
دهد ها نشان میشود. بررسیرود که با هدف سودآوری انجام میشمار میاصلی ورزش به اجزای

دلیل تحوالت رخ داده در سطوح ای بههای گذشته روند روبه رشد ورزش حرفهدر طی سال
تر از قبل شده است، به این از فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره پیچیدهمختلف اعم 
توان به مانند گذشته روند روبه رشد آن را مبتنی بر رخدادهای اتفاق افتاده و شواهد معنی که نمی

 ایجاد برای های ورزشی باید(. این در حالی است که سازمان2212بینی کرد )بیرز، در اختیار پیش
دقت رصد کرده تا مقتضیات، نیازها و روی آن را بهرقابت در این عرصه روندهای پیش حفظ و

بینی (. اما مسئله این است که پیش2211، 6بینی نمایند )راتنروی آن را پیشضروریات پیش
ای نیست، به این دلیل که روندها از ورزشی به ورزش دیگر، از روندها به خودی خود کار ساده

ای دیگر و از بسیاری از جهات دیگر بر یک مبنای معین قرار ندارد، کما اینکه در ای به قارهقاره
 حال در مداوم طور به ورزش (. در مقابل صنعت2212بسیاری از جهات نیز متفاوت است )بیرز، 

ریزی کرد بوده و این سبب شده تا نتوان الگوی مشخص و ثابت را برای فعالیت در آن طرح تغییر
 (. 2222، 7آندرسون و همکاران)

ریزی بینی، برنامهگردد که از آن برای پیشمیالدی برمی 72روش تحلیل روند به اوایل دهه 
ریزی استراتژیک و سناریونویسی استفاده شده است. های سیاسی، برنامهاحتمالی، تحلیل گزینه

عی از موضوعات مختلف را اند طیف وسیرویدادهایی که در روش تحلیل تأثیر روند بررسی شده
گیرد )عباسی، ساکن و بهرامی، از جمله تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه در بر می

های بزرگ از جمله اداره هوانوردی (. این روش پرکاربرد تاکنون توسط بسیاری از سازمان1373
، 8تفاده قرار گرفته است )گلنفدرال آمریکا، بنیاد ملی علوم و بسیاری از موسسات دیگر مورد اس

ریزی ای مهم از استراتژی، فرایند توسعه، نوآوری، طراحی و برنامه(. چرا که این روش مؤلفه2223
از اهمیت  توان گفت که در آینده نیز تحلیل آنآینده یک سازمان را تشکیل داده و با اطمینان می
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ها جهی به این روندها و نادیده گرفتن آنتو(. از طرفی بی2214، 1زیادی برخوردار است )افارت
، 2های مختلف به همراه داشته است )اشلی و موریسونهمواره پیامدهای ناگوارای را برای حوزه

ریزی برای آینده کسب و کارها براساس نیازهای فعلی و یا کمبودهای (. چرا که برنامه1776
ه سرمایه مناسبی نیست و برای ایفا خدماتی، برای حضور موفق در عرصه رقابت در جهان آیند

ریزی که در آن نقش کارا و اثربخش این ضرورت وجود دارد که به رویکردهای جدید برنامه
فر، ریزی و سناریوسازی شده است، اتکا شود )ملکیهای توسعه و تحوالت آینده طرحپیشران
برانگیز کنونی و آینده  شهای جامعه، مسائل چالها و توانمندی(؛ تا متناسب با قابلیت1373

نگرانه یک ضرورت واکاوی شود. بر همین اساس، امروزه شناخت تحوالت آینده با رویکرد آینده
های گذشته این شود که طی سالرو مشاهده می(. از این2217، 3ناپذیر شده است )شوارتزاجتناب

راه بوده است. به طور خاص های مختلف با استقبال روزافزوانی همرویکرد در بین محققان حوزه
(، 2222(، آندرسون و همکاران )2212توان به تحقیق سروپ و دوموند )در حوزه ورزش می

( اشاره کرد. اما نکته حائز 2222) 1( و جوهانسون و همکاران2222) 4جیل و همکاران-آرینسا
وندهای مؤثر ( ر2212اهمیت این است که تمامی این تحقیقات به جزء تحقیق سروپ و دوموند )

( که تاحدودی 2212های تحقیق سروپ و دوموند )اند. یافتهبر آینده اجزاء ورزش را بررسی نکرده
سازی، دهد که در ورزش رشد سریع، تجاریباشد نشان میمرتبط با موضوع تحقیق حاضر نیز می

موازات تحوالت  آوری نوین در حال رخ دادن است. با این حال بهسازی و استفاده از فننهادینه
بینی کاملی از آینده ورزش را در ابعاد مختلف در تواند پیشگسترده تنها استناد به این روندها نمی

( با بررسی 1372اندرکاران مربوطه قرار دهد. در تحقیقی دیگر جعفری و همکاران )اختیار دست
که چارچوب کلی  نددادنشان  پژوهیآفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آیندهنقش
ها، یابی آینده، تحلیل گلوگاهبر چهار الیۀ فرصتپژوهی مدیریت زنان در ورزش، مشتملآینده

ها، عوامل ترتیبِ موضوعکه هر الیه، خروجی جدایی به استنگر و اجرا و بازنگری یابی آیندهراه
 رییتغ راتیتاثبررسی  ( با1372همتی عفیف و همکاران )کلیدی، نقشۀ راه و عملکرد دارد. 

ی به این ورزش یدر سازمان ها یراهبرد ینگار ندهیموفق آ یساز ادهیبر پ یدهسازمان یندهایفرآ
بر  یدهسازمان یندهایدر فرآ راتیید حاصل از تغیجد یسازمان یهاهیکه رونتیجه رسیدند که 

در صنعت ورزش اثر مثبت و معنادار  یراهبرد ینگارندهیآ یسازادهیدر اجرا و پ تیعدم موفق
سناریوهای پیش روی حضور ( با بررسی 1377در تحقیقی دیگر درویشی سه تالنی و همتی )دارد. 

سناریوی اول: حضور  چهار سناریو ارائه دادند. 1376-1426ی سیاست زنان ایرانی در عرصه
وی سکوالر مشارکت در گیری الگکمرنگ و کم اثر زنان؛ سناریوی دوم: تحول نهادی و شکل
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های های برابر سیاسی، اقتصادی و رفع نارساییایران؛ سناریوی سوم: پیشتازی زنان با ایجاد فرصت
 .فرهنگی اجتماعی؛ سناریوی چهارم: ارتقای وضع فعلی مشارکت زنان

تر از ورزش مردان ورزش زنان یکی از این ابعاد است که سیر تحوالت آن به مراتب پیچیده
 نیازی،) ای و قهرمانی در ابتدای راه استدر سطح حرفه چرا که رشد ورزش زنان در کشوراست 
های کارآمد و مؤثر و صحت انطباق آن با تحوالت رخ داده نیازمند شک تدوین برنامهو بی (.1371

های ورزش زنان همواره چالشها شناسایی شود. با این حال روی آنآن است که روندهای پیش
های مسؤوالن ورزشی های داخلی و خارجی و تبعیضبیند؛ محدودیترا به خود می مختلفی

تواند تجربه آشنایی با روند تاریخی ورزش زنان میلذا هاست. کشور تنها بخشی از این چالش
های بسیار و که استعدادها در اختیار بگذارد. در ایران با اینخوبی برای گذر از این چالش

اما چندان به ورزش زنان اهمیت داده  ،در حوزه ورزش زنان وجود دارد خوبی هایظرفیت
نشده و دست آمده نیز در مقایسه با ورزش مردان چندان دیده های بهموفقیت، د. از طرفیوشنمی

(. براین اساس مطالعه حاضر روندهای مؤثر بر 1377بهای الزم به آن داده نشده است )اسدی، 
 رییتصو ارائه استی هیبـدوان ایران را مورد بررسی قرار داده است. ای بانآینده ورزش حرفه

روی این حوزه و های پیشو شناخت عدم قطعیت ندهیآ ای بانوان درتوسعه ورزش حرفهاز  جامع
ارائه سناریوهایی برای پیشبرد بهتر اهداف ورزش بانوان در گرو شناخت آینده است. شناخت 

رد نیاز برای سیستم هشدار زودهنگام، روند و تحوالتی که باید کند اطالعات موآینده کمک می
ای زنان روی ورزش حرفهمورد توجه قرار گیرد و همچنین یکپارچه سازی اطالعات آینده پیش

 مهیا گردد. 
 

 پژوهش  شناسیروش
تحلیلی و براساس  -گذاری کاربردی و روش آن توصیفی این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف

های تجربی به های نظری با روش اسنادی و دادهباشد. دادهآینده پژوهی، تبیینی میهای روش
روش پیمایشی تهیه شده است. در تهیه متغیرهای موثر بر وضعیت آینده ورزش بانوان در ایران از 

صورت روش پیمایشی براساس روش دلفی استفاده های تجربی بهروش مطالعات اسنادی و داده
خبرگان  انتخاب گیری هدفمند بوده است. معیارهایخاب تیم دلفی، با روش نمونهشده است. انت

 در بود و پژوهش و دسترسی به آنان در مشارکت توانایی و تمایل عملی، تجربه نظری، تسلط شامل
مالک بوده است. تعداد خبرگان شرکت  هادیدگاه جامعیت از اطمینان خبرگان، کسب تعداد تعیین

نفر از  22تعداد  فوق، معیارهای توجه به نفر تعیین شده و با 22تا  14عموماً بین  کننده در دلفی
انتخاب  1377خبرگان و متخصصان مراکز دانشگاهی و پژوهشی، برای شرکت در پژوهش در سال 

 MICMACافزار شده است. در پردازش اطالعات از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم
 -بعد )اقتصادی، اجتماعی 7متغیر اولیه در  42در نتیجه پایش متغیرها، استفاده شده است. 

بندی شده است. با توجه فرهنگی، سیاسی، محیطی، مدیریت، پیشرفت، جمعیتی( شناسایی و خوشه
به گسترده بودن متغیرهای این پژوهش در مرحله اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل ساختاری 
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مک اقدام به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار برای متغیرهای موثر بر آینده زار میکافو با استفاده از نرم
 (.1ای بانوان در ایران استفاده شد )جدول ورزش حرفه

 
 ای بانوان: روندهای مؤثر بر آینده ورزش حرفه8جدول 

 ابعاد فرعی ابعاد کلی

روندهای 
 اقتصادی

Var01 .گذاری دولت،سرمایه Var02 . سطح درآمدافزایش ،Var03. افزایش سطح دستمزد ،
Var04 .وجود تنگناهای تأمین مالی ،Var05 .کفایت سرمایه،Var06  .سرمایه جذب 
 بخش مشارکت . Var08بانوان، ورزش سازیتجاری و درآمدزایی.  Var07مالی،

 تأمین رفاه اقتصادی ورزشکاران زن . Var10مالی، منابع تخصیص در توازن . Var09خصوصی،

روندهای 
اجتماعی و 

 فرهنگی

Var11 . ،سرمایه اجتماعیVar12.  ،افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزشVar13. 
، بانوان ورزش توسعه در سنتی هایمحدودیت رفع .Var14، زنان ورزش توسعه از حمایت جامعه

Var15. قهرمانی ورزش پوشش تحت زنان افزایش ،Var16. در ورزشی هایباشگاه تعداد افزایش 
 هاحمایت رسانه .Var18رشد ورزش باشگاهی در بین زنان،  .Var17، بانوان ورزش حوزه

Var19. رغبت خانواده به ورزش کردن فرزندان دختر 

روندهای 
 سیاسی

.Var20  ،اختالف نظر در سطوح کالن حاکمیت درباره موضوع ورزش بانوان.Var21 کاهش 
به  عدالت محور نگاه Var23.های سیاسی در ابعاد ورزش، دخالت Var22.، دولت گریتصدی

 ورزش زنان
 روندهای
 محیطی

Var24 .های ورزشیها و باشگاهافزایش سالن ،Var25. های ورزشی، مجهز شدن سالنVar26. 
 حقوقی محیط توسعه .Var27، تجهیزات و هازیرساخت ایجاد

روندهای 
 مدیریتی

Var28 .ها، در پیشبرد فعالیتهای ورزشی چابکی سازمانVar29.  تغییرات ساختاری در ورزش
ساختارمند شدن تشکیالت ورزش بانوان،  .Var31تأکید بر شایسته ساالری،  .Var30بانوان، 

Var32. المللیافزایش همکاری بین 

روندهای 
 پیشرفت

Var33 .المپیک، هایرقابت در سهمیه Var34. هایبازی در هامدال رنکینگ در ایران جایگاه 
 تصاحب .Var36المللی، اعزام ورزشکاران زنان به مسابقات بین. Var35، آسیایی المپیک و المپیک

 المللیبین رویدادهای میزبانی .Var37، جهانی و ایقاره مجمع در کرسی

روندهای 
 جمعیتی

Var38 .،مهاجرت نخبگان ورزشی از کشور Var39 . ،تغییرات عمده ترکیب جمعیتVar40 .
 سنی هرم تغییرات

 .1377ای و پیمایشی نگارندگان، منبع: مطالعات کتابخانه
 

 های پژوهشیافته
 تحلیل کلی محیط سیستم

ای بانوان در آینده بر ورزش حرفه عامل یا متغیرهای اثرگذار 42برآیند اثرات متقابل  2جدول 
فرهنگی، سیاسی،  -اجتماعیبُعد اصلی )اقتصادی،  7در  42×42را براساس تشکیل ماتریس  ایران

بار و  2دهد. نتایج این جدول بیانگر تعداد تکرار محیطی، مدیریت، پیشرفت، جمعیتی( نشان می
های انتخاب شده تأثیر زیادی بر هم دهد متغیردرصد است که نشان می 62/43درجه پرشدگی 

عدد صفر است؛ این  رابطه 721رابطه قابل ارزیابی در ماتریس،  1622است. از مجموع  داشته
 461است.  مقدار بدان معناست که عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته و یا از همدیگر متأثر نشده

دارای روابط اثرگذاری  2رابطه با عدد  133و  رابطه با مقدار یک دارای تاثیر ضعیف نسبت به هم
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است که روابط متغیرهای دارد و این به معنای آن  3رابطه عدد  121نسبتاً قوی است. بعالوه، 
 کلیدی بسیار زیاد بوده و از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی برخوردارند.

 
 های ماتریس و اثرات متقابل متغیرها: تحلیل اولیه داده5جدول 

 شاخص
 اندازه
 ماتریس

 تعداد
 تکرار

 تعداد
 صفر

 تعداد
 یک

 تعداد 

 دو
 تعداد
 سه

 مجموع
 درجه

 پرشدگی
 %62/43 1622 121 133 461 721 2 42 مقدار

 
شدگی بار چرخش از مطلوبیت و بهینه 2ماتریس این پژوهش بر اساس متغیرهای مورد مطالعه با 

 (. 3های آن دارد )جدول درصد برخوردار است که حاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخ 122
  

 شدگی ماتریس: درجه مطلوبیت و بهینه8جدول 
 چرخش تأثیرگذاری تاثیرپذیری

76% 73% 1 
122% 122% 2 

 
 یکدیگر بر متغیرها مستقیم تاثیرپذیری و اثرگذاری میزان
 را هاآن رابطه افزارنرم. است شده تکمیل ماتریس صورتبه که پرسشنامه اعداد به توجه با

 این اساس بر سپس. گیردمی نظر در عددی امتیاز یک عامل هر برای نهایت در و کرده محاسبه
. کندمی بندیرتبه غیرمستقیم و مستقیم صورتبه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری براساس را عوامل امتیاز

 نیز هاآن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان کنند کسب را امتیاز بیشترین که عواملی حالت این در که
 را آینده در ای بانوانحرفه ورزش وضعیت بر مؤثر عوامل ،4 جدول در. کندمی تغییر اساس این بر

 .است کرده بندیرتبه مستقیم صورتبه تأثیرگذاری براساس
 

 یکدیگر بر متغیرها مستقیم تأثیرات : میزان4جدول 

 رابطه
عالمت 
 اختصاری

 متغیر
میزان 

 تاثیرگذاری
 رتبه

عالمت 
 اختصاری

 متغیر
میزان 

 تاثیرگذاری

1 Var05 21 177 کفایت سرمایه Var29 
 ساختاری تغییرات

 بانوان ورزش در
223 

2 Var08 
 بخش مشارکت

 خصوصی
122 22 Var14 

 هایمحدودیت رفع
 توسعه در سنتی

 بانوان ورزش

173 

3 Var07 

 و درآمدزایی
 سازیتجاری
 بانوان ورزش

172 23 Var37 
 رویدادهای میزبانی

 المللیبین
173 

4 Var01 
گذاری سرمایه

 دولت
122 24 Var32 

افزایش همکاری 
 المللیبین

123 

1 Var12 

افزایش قدرت و 
حضور بانوان در 

 فضای ورزش

473 21 Var23 
 عدالت محور نگاه

 به ورزش زنان
174 
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6 Var06 
 سرمایه جذب

 مالی
423 26 Var24 

ها و افزایش سالن
 های ورزشیباشگاه

174 

7 Var16 

 تعداد افزایش
 هایباشگاه

 حوزه در ورزشی
 بانوان ورزش

421 27 Var04 
وجود تنگناهای 

 تأمین مالی
164 

2 Var13 

 از حمایت جامعه
 ورزش توسعه

 زنان

411 22 Var31 

ساختارمند شدن 
تشکیالت ورزش 

 بانوان

114 

7 Var33 

 در کسب سهمیه
 هایرقابت

 المپیک

326 27 Var28 

های چابکی سازمان
ورزشی در پیشبرد 

 هافعالیت

141 

12 Var15 

 زنان افزایش
 پوشش تحت
 قهرمانی ورزش

342 32 Var25 
مجهز شدن 

 های ورزشیسالن
121 

11 Var02 
افزایش سطح 

 Var26 31 332 درآمد
 و هازیرساخت ایجاد

 تجهیزات
121 

12 Var18 32 317 هاحمایت رسانه Var19 

رغبت خانواده به 
ورزش کردن 
 فرزندان دختر

116 

13 Var34 

 در ایران جایگاه
 هامدال رنکینگ

 هایبازی در
 المپیک و المپیک

 آسیایی

317 33 Var22 
های سیاسی دخالت

 در ابعاد ورزش
126 

14 Var17 

-محدودیت رفع

 در سنتی های
 ورزش توسعه

 بانوان

277 34 Var35 

زن اعزام ورزشکاران 
به مسابقات 

 المللیبین

27 

11 Var27 
 محیط توسعه

 Var21 31 272 حقوقی
 گریتصدی کاهش

 دولت
77 

16 Var09 

 در توازن
 منابع تخصیص
 مالی

272 36 Var20 

اختالف نظر در 
سطوح کالن 

حاکمیت درباره 
موضوع ورزش 

 بانوان

12 

17 Var10 

تأمین رفاه 
اقتصادی 

 ورزشکاران زن
261 37 Var38 

مهاجرت نخبگان 
 ورزشی از کشور

12 

12 Var03 
افزایش سطح 

 دستمزد
211 32 Var30 

شایسته تأکید بر 
 ساالری

47 

17 Var36 

 کرسی تصاحب

 ایقاره مجمع در

 جهانی و
212 37 Var39 

تغییرات عمده 
 ترکیب جمعیت

17 

22 Var11 42 223 سرمایه اجتماعی Var40 17 سنی هرم تغییرات 
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 ارزیابی پالن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها
شیوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی حاکی از میزان پایداری و یا ناپایداری 

در مجموع  MICMACافزار سیستم است. در حوزه روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری با نرم
های ناپایدار معروف های پایدار و سیستمدو نوع از پراکنش تعریف شده است که به نام سیستم

است؛ در این مدل برخی متغیرها  Lپایدار پراکندگی متغیرها به صورت  دل سیستماست. در م
های ناپایدار وضعیت دارای اثرگذاری باال و برخی دارای اثرپذیری باال است. اما در سیستم

تر است؛ در این سیستم نیروهای مد نظر پیرامون محور قطری صفحه پراکنده است و در پیچیده
پذیری دارد که شناسایی متغیرهای کلیدی را دشوار بینابین از اثرگذاری و اثر بیشتر مواقع حالت

(. آنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرها مؤثر بر وضعیت 2223سازد )گودت و همکاران، می
توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر ای بانوان در ایران میحرفهورزش  آینده

دهند دارای غیر از چند مورد که نشان میاند. بهمحور قطری صفحه پراکندهمتغیرها در اطراف 
تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند، بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به یکدیگر 

 (.2و  1های برخوردارند )شکل
 

 
 پایدار: سیستم 5شکل                    : سیستم ناپایدار8شکل                  

 
برای آینده را  رانیدر ا ای بانوانحرفهورزش  ندهیموثر بر آ یرهایمتغ، الگوی پراکندگی 3شکل 
دهد. این الگوی پراکندگی به طور کلی بیانگر وضعیت یک سیستم ناپایدار است. نشان می

چند متغیر که دارای اثرگذاری باال  به جز رانیدر ا ای بانوانحرفهورزش  ندهیموثر بر آ یرهایمتغ
اند )شکل در سیستم است عموماً با وضعیت تقریبا مشابهی در اطراف محور قطری استقرار یافته

3.)  
 

 
 ای بانوانحرفهورزش  ندهیموثر بر آ یرهایمتغ: الگوی پراکندگی 8شکل 
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 ای بانوانبندی متغیرهای موثر بر آینده ورزش حرفهدسته
-تر تأثیرپذیر می: این متغیرها بیشتر تأثیرگذار بوده و کم«کننده یا تأثیرگذارتعیین»متغیرهای 

باشند. بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد. این متغیرها در قسمت شمال غربی 
ات باشند، زیرا که تغییرها میترین مؤلفهشوند. متغیرهای تأثیرگذار بحرانینمودار نمایش داده می

ها است و میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم است. از طرف دیگر، این سیستم وابسته به آن
عامل بررسی شده در این تحقیق،  42باشند. از میان عنوان متغیرهای ورودی سیستم میمتغیرها، به

آینده  ای بانوان ایران درعنوان عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت ورزش حرفهچند عامل اصلی به
کفایت سرمایه،  رهایی که در این قسمت هستند شاملتطبیق داده شده است. در این پژوهش متغی

 بانوان، جذب سرمایه مالی، حمایت جامعه ورزش سازیتجاری و گذاری دولت، درآمدزاییسرمایه
بانوان و حمایت  ورزش حوزه در ورزشی هایباشگاه تعداد زنان، افزایش ورزش توسعه از

 باشد.ها مینهرسا
صورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر، عمل زمان بهاین متغیرها، هم«: دووجهی»متغیرهای 

گیرند. طبیعت این متغیرها با عدم نمایند. این متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودار قرار میمی
یری بر دیگر متغیرها را ها، واکنش و تغیپایداری آمیخته است، زیرا هر عمل و تغییری بر روی آن

افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش،  ل دارد. متغیرهای این ناحیه شاملبه دنبا
 هامدال رنکینگ در ایران المپیک، و جایگاه هایرقابت در خصوصی، کسب سهمیه بخش مشارکت

 باشد.آسیایی و جهانی می المپیک هایبازی در
 متغیرهای ریسک و هدف تشکیل شده است:متغیر دووجهی از دو بخش 

: این متغیرها چنان که در شکل نشان داده شده است در باالی خط «ریسک». متغیرهای 1
اند و ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگران قطری ناحیه شمال شرقی شکل قرار گرفته

المپیک و  هایرقابت در خصوصی، کسب سهمیه بخش کلیدی سیستم دارد. متغیرهای مشارکت
 قهرمانی در این قسمت قرار دارد. ورزش پوشش تحت زنان افزایش

: این متغیرها زیر ناحیه قطری شمال شرقی صفحه قرار می گیرند، این «هدف». متغیرهای 2
با دستکاری  متغیرها در واقع نتایج تکاملی سیستم و نمایانگر اهداف ممکن در یک سیستم هستند.

در این پژوهش متغیرهای  .پیدا کردتکامل سیستم دست  توان بهمیو ایجاد تغییر در این متغیرها 
 هایبازی در هامدال رنکینگ در ایران افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش و جایگاه

 آسیایی و جهانی در این قسمت قرار گرفته است. المپیک
ها تأثیرگذاری متغیرها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند. آناین «: نتیجه»متغیرهای 

ها نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و پایین و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند. بنابراین آن
باشند. در این پژوهش متغیرهای ها متغیرهای خروجی میباشند. آندووجهی، بسیار حساس می

 بانوان، میزبانی ورزش توسعه در سنتی هایمحدودیت کاران زن، رفعتأمین رفاه اقتصادی ورزش
عدالت محور به ورزش  جهانی، نگاه و ایقاره مجامع در کرسی المللی، تصاحببین رویدادهای

اعزام ورزشکاران زنان به مسابقات زنان، رغبت خانواده به ورزش کردن فرزندان دختر و 
 تأثیرپذیر قرار دارند.متغیرهای در ناحیه  ،المللیبین

ها : این متغیرها دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند. آن«مستقل یا مستثنی»متغیرهای 
ها نه غربی نمودار قرار داشته و گویا اصالً ارتباطی با سیستم ندارند. زیرا آندر قسمت جنوب

شوند. متغیرهای یستم میباعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت آن در س
وجود تنگناهای تأمین مالی، تغییرات عمده ترکیب جمعیت، مهاجرت نخبگان ورزشی از کشور، 
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درباره موضوع ورزش بانوان، سنی، اختالف نظر در سطوح کالن حاکمیت  هرم تغییرات
مالی، افزایش سطح دستمزد،  منابع تخصیص در های سیاسی در ابعاد ورزش، توازندخالت

های ها و باشگاهالمللی، افزایش سالنغییرات ساختاری در ورزش بانوان، افزایش همکاری بینت
ها، ساختارمند شدن های ورزشی در پیشبرد فعالیتورزشی، سرمایه اجتماعی، چابکی سازمان
 تجهیزات، کاهش و هازیرساخت های ورزشی، ایجادتشکیالت ورزش بانوان، مجهز شدن سالن

حال در این دولت و تأکید بر شایسته ساالری در این قسمت قرار دارند. ولی با این گریتصدی
 دسته نیز باید به دو دسته از متغیرها توجه نمود: 

گونه این متغیرها در نزدیکی مبدأ مختصات در نمودار قرار دارند. این«: گسسته»متغیرهای 
توان از ها را میایی سیستم فعلی نداشته و آنشود که تکامل این متغیرها ارتباطی به پویبرداشت می

 سیستم خارج نمود. 
این متغیرها باوجود اینکه کامالً مستقل هستند، بیش از آنکه تأثیرپذیر «: اهرمی ثانویه»متغیرهای 

توانند ها در قسمت جنوب غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند و میباشند، تأثیرگذارند. آن
عنوان معیار، به کار روند. متغیرهایی در این بخش قرار نگرفته طی جهت سنجش و بهعنوان نقابه

 است.
توانند ها میاین متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل نمودار قرار دارند. آن«: کنندهتنظیم»متغیرهای 

عمل « متغیرهای ریسک ثانویه»و « اهداف ضعیف»، «اهرمی ثانویه»عنوان درپی بهصورت پیبه
 قهرمانی، افزایش سطح درآمد، توسعه ورزش پوشش تحت زنان ایند. متغیرهای ارائه افزایشنم

 حقوقی و رشد ورزش باشگاهی در بین زنان در این بخش قرار دارد. محیط
را نشان  رانیدر ا ای بانوانحرفهورزش  ندهیموثر بر آ یرهایمتغاشکال زیر نمایش گرافیکی 

های سیستم ها بر سایر پیشرانت مستقیم و غیر مستقیم پیشرانها تأثیرادهد. در این شکلمی
ترین تأثیر، تأثیرات قوی، صورت قویها بهمشخص شده است. چگونگی تأثیرگذاری پیشران

 ترین تأثیر است.تأثیرات میانه، تأثیرات ضعیف و ضعیف
 

 
 تأثیر( ترین: دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل )قوی4شکل 
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 دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل )تأثیر قوی(: 2شکل 

 
 : دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل )تأثیر میانه(5شکل 

 
 : دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل )تأثیرات ضعیف(7شکل 
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 ترین تأثیر(: دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل )ضعیف3شکل 

 
ای کلیدی مؤثر بر وضعیت ورزش حرفهمتغیر  12شده در این تحقیق، متغیر بررسی 42از میان 

بانوان در ایران انتخاب شده است. بیشترین متغیرهای کلیدی مؤثر شناسایی شده در رابطه با 
 بخش متغیر: کفایت سرمایه، مشارکت 6ای بانوان ایران از جنس اقتصادی )وضعیت ورزش حرفه
مالی،  سرمایه ولت، جذبگذاری دبانوان، سرمایه ورزش سازیتجاری و خصوصی، درآمدزایی

متغیر کلیدی )افزایش قدرت و حضور  1فرهنگی با  -افزایش سطح درآمد( است. بعد اجتماعی
 بانوان، حمایت جامعه ورزش حوزه در ورزشی هایباشگاه تعداد بانوان در فضای ورزش، افزایش

ها( در جایگاه قهرمانی، حمایت رسانه ورزش پوشش تحت زنان زنان، افزایش ورزش توسعه از
المپیک( در جایگاه  هایرقابت در بعد قرار گرفته است. بعد پیشرفت با یک متغیر )کسب سهمیه

بعد قرار دارد. این نیروها از نظر عملکرد سیستمی نقش تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری اندکی را در 
ترین مؤثرترین و کلیدی کند. در نتیجهمی ای بانوان ایفاتوسعه ورزش حرفه محیط سیستم با هدف
 (. 1شود )جدول متغیرها محسوب می

 
 ای بانوان در ایران )مستقیم و غیرمستقیم(: متغیرهای کلیدی بر وضعیت آینده ورزش حرفه2جدول 

 عالمت
 دسته متغیر اختصاری

 آمدهدستامتیاز نهایی به
 رتبه

تأثیرگذاری 
 مستقیم

تأثیرگذاری 
 غیرمستقیم

Var05  1 614 177 اقتصادی سرمایهکفایت 

Var08 2 177 122 اقتصادی خصوصی بخش مشارکت 

Var07 
 ورزش سازیتجاری و درآمدزایی

 بانوان
 3 172 172 اقتصادی

Var01 4 122 122 اقتصادی گذاری دولتسرمایه 

Var12 
افزایش قدرت و حضور بانوان در 

 فضای ورزش
 1 472 473 فرهنگی -اجتماعی

Var06 6 464 423 اقتصادی مالی سرمایه جذب 
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Var16 
 ورزشی هایباشگاه تعداد افزایش
 7 463 421 فرهنگی -اجتماعی بانوان ورزش حوزه در

Var13 
 ورزش توسعه از حمایت جامعه

 زنان
 2 442 411 فرهنگی -اجتماعی

Var33 
 هایرقابت در کسب سهمیه

 المپیک
 7 421 326 پیشرفت

Var15 
 ورزش پوشش تحت زنان افزایش

 قهرمانی
 12 327 342 فرهنگی -اجتماعی

Var02 11 316 332 اقتصادی افزایش سطح درآمد 

Var18 
رشد ورزش باشگاهی در بین 

 12 342 317 فرهنگی -اجتماعی زنان

 
 گیریبحث و نتیجه

 گردیدهروبرو خوبی استقبال و با است شده پذیرفته اجتماعی پدیده یک عنوان به ورزش امروزه
 افراد، سالمتی اقتصاد، در را خود و نقش جایگاه گسترده، تأثیرات با بعدی چند ابزار یک عنوان به و

 انحرافات و اجتماعی مفاسد از پیشگیری روابط اجتماعی، بخش، لذت و سالم فراغت اوقات گذران
ای زنان است. ورزش، ورزش حرفه حیطۀ در اساسی موضوعات از است. یکی ساخته متجلی

 ای،زنان به طور حرفه در بدنی هایفعالیت و ورزش به پرداختن که است داده نشان تحقیقات
در  وجود پیامدهای مطلوبی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به همراه دارد. با این

پیشرفته و حتی مردانی که به صورت ای زنان در قیاس با کشورهای جامعه ایران ورزش حرفه
گذر از این موقعیت رای پردازند چندان پیشرفت نداشته است. بای در کشور به ورزش میحرفه

گذر کرده، روند و ریزی استراتژیک زد تا بتوان از این بحران برنامه باید دست به آینده پژوهی و
از از برای سیستم هشدار زودهنگام روی آن را شناخته و با ارائه اطالعات مورد نیتحوالت پیش

این تحقیق   با توجه به اهمیت موضوع،رویارویی با چنین وضعیتی در آینده اجتناب شود. 
بندی را شناسایی و خوشه ندهیآ در رانیا ای بانوانحرفهورزش موثر بر آینده وضعیت  روندهای

کرده است. کاربست این متغیرها به عنوان بستر ساز و راهنمای تدوین نقشه راه و سناریوهای 
 ای بانوان ایران، بسیار اهمیت دارد. عه ورزش حرفهتوس

در  دهد الگوی کلی پراکندگی متغیرها از نظر تحلیل اثرات متقابل،نتایج تحقیق نشان می
مجموع بیانگر وضعیت یک سیستم محیطی ناپایدار است که در آن روندهای مؤثر بر ورزش 

ی، حالت پیچیده و بینابین دارد. وضعیت ای بانوان در ایران از نظر اثرگذاری و اثرپذیرحرفه
 42است. از میان  ای در متغیرهای تاثیرگذار و مستقل ها گویای تمرکز خوشهبندی متغیرخوشه
ای بانوان در ایران متغیر کلیدی و استراتژیک، تاثیرگذار بر وضعیت آینده ورزش حرفه 12عامل، 

خصوصی،  بخش کفایت سرمایه، مشارکت :از برای آینده شناسایی گردید. این متغیرها عبارتند
مالی، افزایش سطح  سرمایه گذاری دولت، جذببانوان، سرمایه ورزش سازیتجاری و درآمدزایی

 در ورزشی هایباشگاه تعداد درآمد، افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش، افزایش
 ورزش پوشش تحت زنان شزنان، افزای ورزش توسعه از بانوان، حمایت جامعه ورزش حوزه

یک. نیروهای کلیدی از نظر عملکرد المپ هایرقابت در ها و کسب سهمیهقهرمانی، حمایت رسانه
برای آینده، نقش اثرگذاری باال و ای بانوان ایران سیستمی در محیط سیستم توسعه ورزش حرفه

های باثبات، وضعیت کالن سیستم و تغییرات آن را عنوان متغیراثرپذیری اندک دارد. در نتیجه، به
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شود و توسعه کلی های کلیدی اثرگذار ورودی سیستم توسعه محسوب میکند؛ متغیرکنترل می
ای های توسعه ورزش حرفهبرندهای بانوان در آینده به عملکرد آنها وابسته است. پیشورزش حرفه

فرهنگی و پیشرفت پراکنده است. بیشترین  -دی، اجتماعیبانوان در ایران برای آینده در ابعاد اقتصا
متغیر( و  1فرهنگی ) -متغیر(، اجتماعی 6ترتیب در بعد اقتصادی )تعداد متغیرهای کلیدی به

به . دارند قرار اقتصادی بعد در تأثیرگذار نیروهای بیشترین متغیر( قرار دارد. بنابراین 1پیشرفت )
 زمانهم کشور ورزش مدیریت در زنان آفرینی نقش آیندة (1372اعتقاد جعفری و همکاران )

 گرا،کلی نگاهی چارچوب این. است ورزش سیستمیبرون و درون هایجریان و عوامل از متأثر
 عمل راهنمای تا کوشدمی و دارد ورزش بخش زنان در مدیریت مقولۀ به بلندمدت و سیستمی
 .باشد اجرایی تروسیع هایحیطه و دورتر زمانی هایدرافق مدیران

های این مقاله به عنوان راهنمای گذار تدریجی کشور به ورزش آنچه فهم آن بر پایه یافته 
 بندی است:ای بانوان برای آینده ضروری است، در موارد زیر قابل جمعحرفه

گذاری در این بخش ای بانوان، ضروری است سرمایهدر نگاه اقتصادی به توسعه ورزش حرفه
ای بانوان برای آینده مورد بازنگری در نظر گرفتن روندها و نیروهای کلیدی توسعه ورزش حرفهبا 

ای بانوان در همه ابعاد، با های توسعه ورزش حرفهو بازبینی قرار گیرد و از طریق آن بایسته
آور تبدیل شود. در این رابطه مشارکت بخش الزامات اقتصادی گره خورده و به اسناد الزام

ای زنان از اهمیت زیادی برخوردار گذاری در بخش ورزش حرفهسرمایه صوصی جهت ارتقایخ
ای زنان، حل مسائل اقتصادی این است. زیرا با توجه به همپوشانی مسائل مرتبط با ورزش حرفه

 هابخش ها و دخالت تمامیو ترکیب توانمندیآید گذاری دولت بر نمیحوزه از عهده تنها سرمایه
گذاری انجام در صورتی که سرمایهطلبد. از دولتی و خصوصی و نهادهای غیردولتی را میاعم 

های بیشتری سازی ورزش بانوان بیشتر شده و از این طریق سرمایهشود میزان درآمدزایی و تجاری
ای فعالیت شود. همچنین سطح درآمد زنانی که در ورزش حرفهای بانوان میجذب ورزش حرفه

ریزی مناسبی صورت نگیرد در برنامهکند. با این حال در صورتی که به مراتب ارتقا پیدا می کنندمی
جذب سرمایه، مشارکت بخش خصوصی، درآمدزایی و افزایش سطح درآمد دچار آینده روند 

خواهد شد. در بعد اقتصادی، از بین متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت آینده ورزش جدی  مشکل
ترین عوامل اقتصادی است که و استراتژیکی عامل کفایت سرمایه از کلیدی ای بانوان،حرفه

( مبنی بر 2212موند )های سروپ و دوشناسایی شده است. نتایج این بخش از پژوهش با یافته
زعم همتی سازی ورزش را رهیافت توسعه آن قلمداد کرده بودند همخوان است. بهاینکه تجاری

 در این حوزه الزم است یراهبرد ینگارندهیآ موفق یسازادهیپ یراب( 1372عفیف و همکاران )
 یهاحلاخالق و راه یسرکوب آزاد ،یابزار تیعقالن ه،یتوج قیاز طر یسازمثل مشروع ییهاهیرو
 مدنظر قرار گیرد. ها سازمان نیدر ا یانیم رانیمد نیدر حل مسائل ب یکل

یعنی افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای  فرهنگی، چند عامل کلیدی -در بعد اجتماعی
 ورزش توسعه از بانوان، حمایت جامعه ورزش حوزه در ورزشی هایباشگاه تعداد ورزش، افزایش

 وجز قهرمانی و رشد ورزش باشگاهی در بین زنان ورزش پوشش تحت زنان زنان، افزایش
ی آینده شناسایی شدند. نتایج این ای بانوان در ایران برانیروهای کلیدی برای توسعه ورزش حرفه

( به دلیل اینکه افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای 1377بخش از پژوهش با نتایج اسدی )
دانست، همخوان است. در رابطه با توسعه های توسعه ورزش بانوان میورزش کشور را یکی از راه

ای بانوان ورزش حرفه ت تقویتدر دنیا به سمورزش زنان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
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عوامل اقتصادی و ایجاد بسترهای مناسب  نیز باید ضمن تقویت ایران، کشور شده استحرکت 
تواند مختلفی می اقتصادی -اجتماعیعوامل  .به این سمت و سو حرکت کنداقتصادی  -اجتماعی

که افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای  شود ای بانوان در آیندهتوسعه ورزش حرفهباعث 
 ورزش توسعه از بانوان، حمایت جامعه ورزش حوزه در ورزشی هایباشگاه تعداد ورزش، افزایش

قهرمانی و رشد ورزش باشگاهی در بین زنان از جمله  ورزش پوشش تحت زنان زنان، افزایش
 ها است. آن

ت. به نظر اسالمپیک  هایرقابت در ب سهمیهکسها ترین شاخصهیکی از مهم در بعد پیشرفتی،
ها رقم موفقیت را برای آن کسب زمینه رسد حضور ورزشکاران زن در مسابقات المپیک پیشمی

های خود شود. بزند، از طرفی منجر به افزایش تقاضا برای پرداختن به ورزش از سوی همجنس
فرهنگی که  -بین ابعاد اقتصادی، اجتماعیالبته این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه پیوند مناسبی 

تاحدودی با  ای زنان داشتند، برقرار شود. این یافتهبیشترین اثرگذاری را بر توسعه ورزش حرفه
وضع فعلی مشارکت  ( مبنی بر اینکه نشان دادند1377نتایج تحقیق درویشی سه تالنی و همتی )

( معتقد 1377درویشی سه تالنی و همتی ) کند، همخوان است. با این حالپیدا می ارتقا زنان
را حضوری صرفاً کمرنگ های مختلف توان روند ده سال آیندة فعالیت زنان در عرصۀنمی هستند

و کم اثر دانست، بلکه رشد تدریجی مشارکت آنان محتمل خواهد بود. در نهایت، چنین به نظر 
 یو باشد. ترین سنارمحتمل زنان مشارکت فعلی وضع ارتقارسد که می

دی شود که رفاه اقتصادر نهایت اینکه تکامل نیروها و روندهای کلیدی اثرگذار سبب آن می
 بانوان مرتفع شود، رویدادهای ورزش توسعه در سنتی هایورزشکاران زن تأمین شود، محدودیت

عدالت محور به  جهانی کسب شود، نگاه و ایقاره مجامع در هاییالمللی میزبانی شود، کرسیبین
ن ها به ورزش کردن فرزندان دختر و اعزام ورزشکاران زورزش زنان بیشتر شود و رغبت خانواده

المللی بیشتر گردد. توجه به نقش این متغیرها به عنوان خروجی سیستم بسیار به مسابقات بین
ای بانوان فهتوسعه ورزش حراز  جامع رییتصو ارائه توان گفت کهبه طور کلی می اهمیت دارد.

روی این حوزه و ارائه سناریوهایی برای پیشبرد بهتر های پیشو شناخت عدم قطعیت ندهیآ در
کند اطالعات مورد نیاز اهداف ورزش بانوان در گرو شناخت آینده است. شناخت آینده کمک می

ین توجه قرار گیرد و همچنبرای سیستم هشدار زودهنگام، روند و تحوالتی که باید مورد 
 ای زنان مهیا گردد. روی ورزش حرفهسازی اطالعات آینده پیشیکپارچه
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 منابع
 ( .1377اسدی، ندا .)«کشور با رویکرد ورزش زنان ورزش  حلیلی مدیریتمطالعه ت

بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد رساله دکتری تربیت(«. 8827-8832)
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