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Introduction: The outbreak of Covid-19 pandemic, in the form of a wild card, has 

led sports authorities in the world to face with the most critical conditions. 

Methods: Since college sports have multiple trustees, key actors and beneficiaries, 

this study aimed to investigate the extent of the susceptibility and effectiveness of 

the key actors on each other, as well as identifying the position of each actor towards 

the goals related to the Covid-19 pandemic. MACTOR futures studies software, was 

used to achieve the objective of the present research, appropriate scenarios and 

strategies were reported. To do this, 12 sports management experts were selected 

purposefully, they completed the actor-actor and actor-goal matrices.  

Results: The findings of the present study revealed that, there is the greatest 

convergence towards the set goals between FISU, MSRT, and MSY. 

Conclusion: Finally, it was suggested to create virtual platforms as basic solutions, 

for motor habituation behaviors as well as the use of relatively new podcast 

technology for sustainable physical activity and development through sports 

education during the Covid-19 pandemic period for students as practical strategies. 

 

 
 

Cite this article: Ferdowsi, M.H., & Shahvali Kohshouri, J. (2022). The Strategies of Iranian University Sports Key Actors on 

the Covid-19 Pandemic with Mactor Metho, Sport Management Journal, 14 (3), 293-310. 

DOI:http://doi/10.22059/JSM.2021.327563.2773 
 

                                

                            © The Author(s).                                Publisher: University of Tehran, Faculty of Sport Sciences and Health. 
                              

 

file:///C:/Users/ferdosi/Downloads/mh.ferdowsi@pnu.ac.ir
file:///C:/Users/ferdosi/Downloads/j.shahvali@live.com
doi:http://doi/10.22059/JSM.2021.327563.2773
https://orcid.org/0000-0001-8448-0408
https://orcid.org/0000-0002-7724-1916


 

 

Extended Abstract 
 

Introduction  
The effect of the coronavirus on the lifestyle of different 

communities was so great that it could cause a break in sports 

and its holding. The covid-19 pandemic is the first global 

experience to shut down sports for several months without war. 

Although after a short break holding sports leagues in different 

fields continued, the existence of different mutations of this 

virus and its unknown symptoms and effects still prevented the 

opening of educational places such as universities. It has faced 

many problems. One of the types of sports that the coronavirus 

pandemic has left many effects on its implementation process 

is the university sports, which has faced very serious challenges 

due to the closure of universities and the holding classes 

virtually and subsequently the absence of students in 

universities. In this regard, policy-making through foresight, 

which is considered and emphasized both theoretically and 

from a practical point of view, can be a step towards the 

development of university sports and a way out of the complex 

conditions created by the Covid-19 pandemic. Based on this, it 

was felt necessary to conduct research with one of the new, 

systematic and comprehensive methods of futurology, called 

the analysis of key players, which deals with policy making in 

the issue of the Covid-19 pandemic in university sports. 

Therefore, the main goal of this research was to determine the 

degree of influence and effectiveness of the key players of 

university sports on each other, as well as to identify the 

position of each player in relation to the goals during the Covid-

19 pandemic. 

Methods  
This research is descriptive-analytical in nature; from the point 

of view of the research method, it is a combination; from the 

perspective of the dominant, critical paradigm; from the 

perspective of strategy, case study; from the point of view of 

data collection, it is field and library, and from the point of view 

of the data collection tool, it is an interview, the review of 

available sources and documents, and also a questionnaire. All 

these stages and steps were taken using Mactor software. This 

software is used to measure the balance of power between 

actors and multiple stakeholders in a problem and to check their 

convergence or divergence to achieve the intended goals. The 

statistical population of this research were 12 sports 

management experts with executive experience in university 

sports who were selected in a completely targeted manner and 

completed the actor-actress and actor-goals matrix.  

Results  
The World Health Organization (WHO) had the highest direct 

and indirect influence among the key players of Iranian 

university sports in the issue of Covid-19 with 93 influences on 

other actors. It was also found that the National University 

Sports Federation (IUSF) had the highest level of direct and 

indirect dependence with 95 influences. The findings showed 

that first, the World Health Organization (WHO) and then the 

National Center for Combating the coronavirus (NCVH) had 

the maximum direct and indirect effects (through an 

intermediary actor) on other key actors. The Intercollegiate 

Sports Federation (IUSF) also had the least direct and indirect 

effect. Therefore, in terms of intensity, the World Health 

Organization (WHO) was the most competitive key player in 

Iranian university sports in the issue of Covid-19. The findings 

showed that reaching the goal of increasing the credibility of 

the sports movement in universities in a pandemic by health 

organizations is unlikely. It was also found that only two 

ministries of science and the “Ministry of Sports and Youth 

“can achieve all the goals. 

 

 
Figure 1. 

Histogram of the maximum competitiveness of the key players of the key players of University sports 

 
      

      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

      

 

 



 

 

Conclusion 
 The findings showed that a very important goal, including the 

expansion of sports training infrastructure in the virtual space, 

is not considered by all activists. Considering the current 

situation of the epidemic, especially after the discovery of the 

mutated type of this virus and the deterioration of the situation 

and many uncertainties regarding the end of this situation and 

the return to a normal routine, it is a bit strange not to pay 

attention to this very important goal. Considering the current 

dire situation of mutated viruses and their entry into Iran, 

which has reduced the possibility of resuming university 

classes, especially sports practical courses and holding sports 

events in universities, to zero, the development and expansion 

of sports education infrastructure on the web or during the 

widespread outbreak of the mutated virus of Covid-19, virtual 

space should be one of the main priorities of the key players 

of university sports in Iran. It is suggested that the “Ministry 

of Science” make a policy based on the development and 

expansion of the virtual education infrastructure of sports and 
other wonders.  
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 25/8/1401: انتشار خیتار

 

 

  ها:واژهکلید
 پژوهي،آينده

 یدی،کل يگرانباز 
 راهبرد،  

 ،19-کوويد
 ورزش دانشگاهي 

 

رين ت، يکي از بحرانيسازشگفتي يکدر قالب  ( و شیوع آن،19-)کوويد گیری جهاني ويروس جديد کروناهمه مقدمه:

 .ده استقرار دایان ورزش در دنیا روی متولیش شرايط را پ

نفعان متعددی است، در اين که ورزش دانشگاهي، دارای متولیان، بازيگران کلیدی و ذی از آنجاروش پژوهش: 

تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بازيگران کلیدی بر يکديگر و همچنین مکپژوهي افزار آيندهپژوهش با استفاده از نرم
های بررسي و سناريوها و راهبرد 19-گیری کوويدمهشناسايي موضع هريک از بازيگران نسبت به اهداف، در مسئلة ه

بازيگر  –های بازيگر نفر از خبرگان مديريت ورزشي که کامالً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتريس 12مناسب ارائه شد. 
 اهداف را تکمیل کردند. –و بازيگر 

المللي شده، بین فدراسیون بیننشخص شد که در اين مسئله، بیشترين همگرايي نسبت به اهداف تعیییافته ها: 

 های دانشگاهي، وزارت علوم و فناوری و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد.ورزش

ساز حرکتي و همچنین بهره گرفتن از فناوری نسبتاً جديد های مجازی رفتارهای عادتايجاد پلتفرمنتیجه گیری: 

برای دانشجويان  19-وزش ورزش، در دوران پاندمي کوويدبدني پايدار و توسعه از طريق آم ها برای فعالیتپادکست
 های کاربردی، پیشنهاد شد.عنوان راهبردبه
 
 

تور. با روش مک 19-های بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي ايران در مسئلة پاندمي کوويد(. راهبرد1401شوری، جواد )کوهو شهولي حسن؛: فردوسي، محمداستناد

 .310-293، 14(3)، مديريت ورزشينشريه 
                2021.327563.2773JSM./10.22059DOI:http://doi/ 
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 مقدمه 

کند و قدرت سرايت بسیار زيادی دارد. از دسامبر ايجاد مي حادبیماری ويروسي است که مشکالت تنفسي  2با نام مستعار کرونا 119-کوويد

از سوی سازمان بهداشت  2020، در اوايل سال الملليمرزهای بیندر ووهان چین، گسترش يافت و با عبور از  3یدمياپعنوان يک به 2019

و همکاران،  7شد )فاديتسا اعالم ضعیت اضطراری بهداشت عموميو( معرفي و 6یاگیریگیری يا دن)همه 5عنوان يک پاندميبه 4جهاني

جسمي، روحي، اجتماعي و اقتصادی افراد در سراسر جهان داشته  هایجنبهگیری آثار مخربي بر همهاين گذشته،  دو سالدر  (.2021

زريپ . (1399ه است )حیدری، قرار داد متولیان سالمت در دنیاسیاستگذاران و شرايط را پیش روی  ترينبحرانييکي از ( و 1400)حقیقت، 

توان پايان اين پديده نميگیری، خواه آمريکا محور باشد خواه چین، هیچ سناريوی مطمئني برای ( معتقدند در دنیای همه2022) 8و گوراو

ای که دارای قطعیت باشد و بتواند سالمت جهاني را در اين متصور بود. آنها بر اين باور بودند از غرب تا شرق جهان هستي، هیچ برنامه

داند زيگران مينفع و باشماری ذیای پیچیده با تعداد بي(، سالمت جهاني را عرصه2023) 9چامبرسگیری تضمین کند، وجود ندارد. همه

صورت هماهنگ برای دستیابي به توانند بهکه هر کدام با فرهنگ، اهداف و منابع خاص خود، بايد تالش کنند تا بفهمند که چگونه مي

پذيری نظارتي کمک به حل اين بحران، به انعطاف ، کمک کنند.19-گیری کوويداهداف عادالنه و پايدار با اولويت مناسب در زمینة همه

( در سراسر جهان منجر شده 2022، 11مندز( و سازماندهي سیستم بهداشت )دياس، گالتروتا و لیت2022و همکاران،  10ازيگران )تريتلرب

 است. 

عنوان نیز به ، ورزش(1400سیدحسیني، )نوروزی آورندوجود ميها بهاجتماعي زيادی را در تمامي عرصهو ها تغییرات رفتاری پاندمي

شوری، عسکری و نظری کوه. شهولي(2021، 12)دروس، دومان و فولرت نیست از اين قاعده مستثنا اپذير زندگي اجتماعي،نبخشي جدايي

ها و سیستم تمام روی یولي اثرگذاری زياد بود، کم بسیار آن احتمال وقوعکه  13سازعنوان يک شگفتياز پاندمي کروناويروس به (1401)

 اند. متولیان ورزش ايجاد کرد، نام برده

تأثیر کروناويروس بر سبک زندگي جوامع مختلف چنان زياد بود که در ورزش و برگزاری نیز آن وقفه ايجاد کرد )دروس، دومان و 

، 14اه، تعطیل کرد )هورکيتجربة جهاني است که بدون جنگ، ورزش را به مدت چندين م ، اولین19گیری کوويد بیماری همه(. 2021فولرت، 

های مختلف اين ويروس های مختلف ادامه يافت، اما وجود جهشهای ورزشي در رشتهای کوتاه، برگزاری لیگهرچند پس از وقفه(. 2021

از انواع  رو کرده است. يکيها را با مشکالت زيادی روبههای آموزشي مثل دانشگاهو عالئم و آثار ناشناختة آن، همچنان باز شدن مکان

ها علت تعطیل شدن دانشگاه، ورزش دانشگاهي است که بهجای گذاشته استورزش که پاندمي کرونا، تأثیرات بسیاری در روند اجرای آن به

                                                 
1. Covid-19 
2. Corona 
3. Epidemic 
4. World Health Organization  
5. Pandemic 
6. Epidemic or globalization 
7 Fadista 
8. Zirpe & Gurav 
9. Chambers 
10. Treitler 
11. Dias, GoulartRosa & LeiteMendes 
12. Drewes, Daumann & Follert 
13. Wild card 
14. Horky 
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 مطابقرو شده است. های بسیار جدی روبهها، با چالشتن دانشجويان در دانشگاهصورت مجازی و متعاقباً حضور نداشها بهو برگزاری کالس

درصد از جمعیت دانشجويي  90کشور تعطیالت سراسری را اجرا کردند که بیش از  160های ناشي از نظارت يونسکو، بیش از با گزارش

ترين شیوة آموزشي طي بیماری آموزش الکترونیکي، رايج رواج(. 2021، 1جهان را تحت تأثیر قرار داده است )هابیا، بیاسوتي و کاجتناک

)ارسالن،  اندتحرکي و انزوا بر سالمت دانشجويان، به اثبات رساندهاست که مطالعات زيادی تأثیرات منفي آن را بر کم 19-گیری کوويدهمه

رفت از اين های برونگمان يکي از راه(. بي2020و همکاران،  4اولیويرا؛ دی2020، 3؛ فلیپ، اسچیاويو و بیاسوتي2022، 2يیلدروم و آيتاک

 است. 19-های مداوم کوويدها در شرايط جهشو توسعة فعالیت بدني و ورزش در دانشگاهمشکل، ارائة راهکار 

يافته گرفته تا ت، ورزش تفريحي سازمانقها، از مشارکت مودر دانشگاه لبرای انواع ورزش و تفريح فعا «ورزش دانشگاهي»اصطالح 

 ها براساس آموزشر دانشگاهاز اين رهگذر بیشت. و به ورزش و تفريح فعال اشاره دارد شوديمسابقات رسمي ورزش دانشجويي، استفاده م

ها احتمااًل ورزش در دانشگاه (.2020، 5کنند )کین و لیويورزشي دانشجويان فراهم م هاییترا برای فعال یارايگان، بسترهای گسترده

بدني است که امکان رشد عادات دائمي برای زندگي سالم و فعال را فراهم  تربیتشدة ريزیيافته و برنامهآخرين شکل نهادی فرايند سازمان

يافتة اين خصوص مشکالت زيادی که با ظهور نوع جهشرو با توجه به شرايط دو سال اخیر و بهازاين (.1399شوری، کوهشهوليکند )مي

بیني زمان دقیق المللي در پیشهای بینوجود دارد و ناتواني 19-های فراواني که در مورد کوويدقطعیتوجود آمده است، عدمويروس به

بازگشت به وضعیت عادی، متولیان ورزش دانشگاهي بايد بیش از اين زمان را از دست ندهند و با همگرايي هرچه بیشتر، به سیاستگذاری 

 دني دانشجويان بر جای گذاشته است، بپردازند.های بای که بر فعالیتو جهش آن و تأثیرات منفي 19-در زمینة مسئلة پاندمي کوويد

بر فاکتورهای ، فقط صورت آنالينآموزان و دانشجويان در آمريکا بههای ورزشي دانشعمده برنامه 19-تا پیش از شیوع ويروس کوويد

انجمن  وقوع اين پديده (. همچنین پیش از2012، 6آمادگي جسماني مرتبط با سالمت و موضوعات تئوری متمرکز بود )دائوم و بوسچنر

تربیت بدني ارائه کرده بود. اين  تربیت بدني و سالمت آمريکا سه روش حضوری، آنالين و ترکیبي )آنالين و حضوری( را برای آموزش

 حضوری باشد و اهداف برنامة درسي محقق تواند جايگزين آموزشآنالين و ترکیبي نمي صورتانجمن معتقد است آموزش تربیت بدني به

ترکیبي يا  هایگیری از روشهای مختلف هنگام بهرهالزامي است. با توجه به اين نکات، مدارس و دانشگاه رو آموزش حضوریشود، ازاين

شود که های اين انجمن تأکید ميکنند. در دستورالعمل نفعان مشورت و مشارکتآموزان و ساير ذیآنالين بايد با استادان، والدين، دانش

نفس برخوردار باشند تا در طول مهارت و اعتمادبه روش ارائه، هدف تربیت بدني توسعة افراد با سواد جسماني است که از دانش، از گذشته

 (.2018، 7عمر از فعالیت بدني سالم لذت ببرند )آمريکا شیپ

، 10ويگیني( و هم از منظر کاربردی )لي2020، 9که هم به لحاظ نظری )بنارمن 8نگاریدر اين زمینه اقدام به سیاستگذاری از طريق آينده

 19-ای که پاندمي کوويدرفت از شرايط پیچیدهسوی توسعة ورزش دانشگاهي و برونتواند گامي به( مورد توجه و تأکید است، مي2020

پژوهي به نام تحلیل ههای جديد، سیستمي و جامع علم آيندايجاد کرده است، باشد. بر اين اساس ضرورت انجام پژوهشي با يکي از روش

                                                 
1. Habea, Biasutti & Kajtnac 
2. Arslan, Yıldırım & Aytac 
3. Philippe, Schiavio & Biasutti 
4. De Oliveira 
5. Qin  & Liu 
6. Daum & Buschner 
7 . America S. H. A. P. E 
8. Futurism 
9. Bannerman 
10. Li Vigni 



                                                                                                                               299                                                      تور ...    کبا روش م 19 -در مسئلة پاندومی کوویدایران دانشگاهی رزش و کلیدی بازیگران راهبردهای 

 

 

در ورزش دانشگاهي بپردازد، احساس شد. تحلیل بازيگران يا تحلیل  19-بازيگران کلیدی که به سیاستگذاری در مسئلة پاندمي کوويد

گیری تصمیم هايي که بیشترين نفوذ و تأثیر را بر يک موضوع، مسئله، فعالیت، راهبرد يانفعان، فرايندی است که به کمک آن افراد يا گروهذی

. بايد توجه داشت که اهداف و راهبردهای بازيگران مختلف با يکديگر متفاوت است، (1399شوری، کوه)شهوليشوند دارند، شناسايي مي

 رو اتخاذ اهداف مختلف در مورد مسائل مربوط به ورزش دانشگاهي الزاماً به مفهوم تعامل میان بازيگران مختلف در اين حوزه نیست،ازاين

افزايي، جای همکه اين اهداف متفاوت بهشود، طوریزيرا در بسیاری از مواقع اهداف متفاوت بازيگران مختلف موجب بروز رقابت بین آنها مي

شود. از آنجا که در يک کشور بسته به شرايط مختلف سیاسي، اقتصادی و اجتماعي بازيگران مختلف دولتي يا خصوصي سبب ناسازگاری مي

منظور تحلیل صورت متوازن توزيع نشده است. بنابراين بهطور معمول بهمتفاوتي بر اهداف دارند، قدرت میان بازيگران مختلف، بهتأثیرات 

دار، بر شناسايي موضوعات و اهداف اولويتبايد افزون 19-پژوهي مسائل در زمینة ورزش دانشگاهي ايران در دورة بحران شیوع کوويدو آينده

های مختلفي دارند، ممکن است نهادهای دولتي، یدی مؤثر بر اين مقوله، شناسايي شوند. با توجه به اينکه بازيگران مزبور هويتبازيگران کل

های خصوصي را در بربگیرد که از سطوح متفاوت تأثیر و قدرت برخوردار باشند. بنابراين بايد به اين نهاد يا حتي شرکتهای مردمسازمان

 کنند.هايي مواضع متفاوتي اتخاذ ميهای يکساني برای پیشبرد اهداف ندارند و برای چنین بحرانه همة بازيگران، ظرفیتمهم توجه داشت ک

دهد که تاکنون در ايران مطالعات زيادی با اين رويکرد در ورزش مشاهده نشده است، اولین بحث و شايد تنها شواهد اخیر نشان مي

با هدف تحلیل بازيگران کلیدی در ورزش تربیتي ايران بود که  (1399شوری )کوهشهوليبوط به مطالعة تحلیل در اين زمینه تاکنون، مر

پرورش است. اما در ساير علوم،  آموزش و وزارت بدني تربیت و سالمت تأثیرگذارترين بازيگر در ورزش تربیتي ايران، معاونتنشان داد 

( در خصوص 2021و همکاران ) 1توان به تحقیقات فتویها ميدارد، از جملة اين پژوهشمطالعات زيادی در خصوص اين نوع تحلیل وجود 

های ساختماني در اسپانیا، دهندگان پروژه( در مورد همگرايي توسعه2021و همکاران ) 2نفعان در کشاورزی تونس، کريزو ناروازهمکاری ذی

 زيلند و تعامالت آنها، اشاره کرد.( در خصوص بازيگران سالمت نیو2017) 3همچنین رس و مک دانل

پژوهي، افزارهای خاص آيندهوسیلة نرم، به19-گیری کوويدانجام پژوهشي خالقانه در خصوص وضعیت ورزش دانشگاهي در زمان همه 

ر داد ورزش دانشگاهي تواند توسط متولیان نسبتاً زياين پژوهش مي رسد نتايج احتمالينظر ميبهها باشد. تواند از اين نمونه نوآوریمي

، استفاده دانشگاهي هایورزش ملي فدراسیون و هاساير دانشگاه بدني تربیت و ورزش مراکزبدني وزارت علوم،  ايران، مانند ادارة کل تربیت

دف اصلي اين رو هند. ازاينشود و از نتايج احتمالي آن، در جهت سیاستگذاری در ورزش دانشگاهي در دوران پاندمي کرونا، استفاده کن

يي موضع هريک از بازيگران میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي بر يکديگر و همچنین شناساپژوهش تعیین 

 ست.ا 19-نسبت به اهداف، در مسئلة پاندمي کوويد

 

 شناسی پژوهش روش

از منظر راهبرد،  ،کم، انتقادیاز منظر پارادايم حا ،از منظر شیوة انجام پژوهش، ترکیبي ،تحلیلي –، توصیفيماهیتاين پژوهش، از منظر 

اسناد موجود  ع وها، مصاحبه، بررسي منابری دادهو از منظر ابزار گردآو ایکتابخانه، میداني و هاداده آوریجمعاز منظر حیطة  ،موردی ةمطالع

 و پرسشنامه است.

                                                 
1. Fetoui 
2. Cerezo-Narváez 
3. Rees & MacDonell 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550742420301251#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550742420301251#!
https://sciprofiles.com/profile/414770
https://sciprofiles.com/profile/414770
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های سیستمي و جامع تحلیل پژوهي است، يکي از روشهای مختلف آيندهای از روشکه مجموعه 1کتیودر چارچوب رويکرد الپراسپ

آن را معرفي  3پژوهان پیشگام فرانسوی، مايکل گوده و فرانسیس بورسنام دارد و آينده 2توربازيگران ارائه شده است. اين روش مک

يي بازيگران کلیدی و تعريف اهداف اصلي آنها، تعیین نفوذ بازيگران شناساپیوستة همبهتور از سه گام تحلیل بازيگران با روش مک اند.کرده

 بر يکديگر و توصیف و محاسبة موضع هر بازيگر در رابطه با يک هدف تشکیل شده است.

نفعان ذی افزار برای سنجش موازنة قدرت میان بازيگران وپذيرد. اين نرمتور انجام ميافزار مکها با استفاده از نرمتمام اين مراحل و گام

، شوریکوه؛ شهولي1399شوری، کوه)شهوليمتعدد در مسئله و بررسي همگرايي يا واگرايي آنها برای دستیابي به اهداف مدنظر کاربرد دارد 

صورت ( که به1ند )جدول با سابقة کار اجرايي در ورزش دانشگاهي بود نفر از خبرگان مديريت ورزشي 12. جامعة آماری پژوهش (1400

 ند.اهداف را تکمیل کرد –بازيگر و بازيگر  –های بازيگر کامالً هدفمند انتخاب شدند و ماتريس

دگانکننهای مشارکتشناختی و نقش. مشخصات جمعیت1جدول   

سال 20مدیریت باالی  استاد دانشیار استادیار  ایهای حرفهنقش   

P01     دبیر هیأت استاني 
P02     رئیس فدراسیون 
P03     مديرکل 
P04     مديريت در ورزش دانشگاهي 
P05     مديريت در ورزش دانشگاهي 
P06     رئیس هیأت استاني 
P07     رئیس هیأتنايب  

P08     رئیس هیأت استاني 
P09     مشاور وزير 
P10     مديريت در ورزش دانشگاهي 
P11     رئیس هیأت استاني 
P12     مشاور مديرکل 

سال 45تا  35 مرد زن سال 55تا  46  سال 55باالتر از    
نفر 4 نفر 8  نفر 2   نفر 4  نفر 6   

 

یان اصلي يا همان بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در مسئلة پاندمي متولشیوة کار به اين صورت بود که با سؤال مستقیم از خبرگان، 

های ها و محتوای تولیدی آنها، اقدامي هر بازيگر، سیاسترساناطالعهای يگاهپاها و سايتشناسايي شدند. سپس با مراجعه به وب 19-کوويد

آن، پژوهشگران، يک هدف برای هر  براساسرصد شد و  19-و همچنین اخبار منتشرة آنها در خصوص مسئلة پاندمي کوويد هفتگرانجام

صورت (. بدين2در مصاحبه با خبرگان مورد بحث قرار گرفت و به شکل فعلي درآمدند )جدول  شدهمشخصبازيگر تعريف کردند. اهداف 

شکل گرفت و از خبرگان  4بازيگر –در اين مسئله، مشخص شد. در مرحلة بعد ابتدا ماتريس بازيگر هدف اصلي هر بازيگر ورزش دانشگاهي 

تشکیل شد  5اهداف –اختصاص دهند؛ پس از آن ماتريس بازيگر  4تا  1صورت تأثیر سطر بر ستون، به هر عامل، نمرة درخواست شد تا به

 + اختصاص دهند.4تا  -4ای در دامنة از خبرگان درخواست شد تا به هر عامل با تأثیر سطر بر ستون نمره مجدداًو 

 

                                                 
1. Laprospective 
2. MACTOR 
3. Michael Godet & Francis Bourse 
4. Actor-Actor 
5. Actor-Goals 
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 های پژوهش یافته

نظر خبرگان، بازيگران کلیدی و اهداف  براساسافزار تعريف شوند. ابتدا بايد بازيگران و اهداف در نرم تورمک افزاربرای شروع پروژه با نرم
 تعريف شدند. 1صورت جدول به 19-اصلي بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در مسئلة پاندمي کوويد

91-. بازیگران کلیدی و اهداف اصلی ورزش دانشگاهی در مسئلة پاندمی کووید2جدول   

 اهداف اصلی بازیگران کلیدی
WHO )سازمان بهداشت جهاني(  های غیر یماریبمقابله با در راستای  دانشجويان يبدن یتفعال 

  واگیردار

FISU های دانشگاهي(المللي ورزش)فدراسیون بین  ورزش دانشگاهي از طريق آموزش در پاندمي ةتوسع   
AUSF های دانشگاهي()فدراسیون آسیايي ورزش  ها در پاندميافزايش اعتبار جنبش ورزش در دانشگاه   

IUSF های دانشگاهي()فدراسیون ملي ورزش  اندميراهکارهای جديد برگزاری رويدادهای ورزشي در دوران پ   
MSRT )وزارت علوم(  های آموزش ورزش در فضای مجازیگسترش زيرساخت   

MSY )وزارت ورزش و جوانان(  العمر در پاندمينهادينه کردن فعالیت بدني مادام   
NCVH کرونا( )ستاد ملي مقابله با ويروس  ها در مورد رويدادها دادهالنگیری مبتني بر کحکمراني و تصمیم   

 اين کاربرد کند.مي تعیین را بازيگران بین يک سطح غیرمستقیم )از طريق يک بازيگر واسطه( يا مستقیم تأثیر MDII1 ماتريس

 هایانتخاب واسطه، تعداد بازيگر يک طريق از تأثیرگذاری تواند بامي بازيگر است )يک رقابت هایبازی مورد در تریديد کامل ماتريس،

 19-بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي ايران در مسئلة کوويد بین غیرمستقیم و مستقیم ماتريس تأثیرات 3جدول  دهد(. کاهش را ديگری

 دهد.را نشان مي

 شود:مي محاسبه MDII از شاخص دو

 و )هارديف بندیجمع با ، ( Ii بازيگر هر غیرمستقیم و مستقیم تأثیر میزان -

 .)هاستون کردن جمع با ، ( Diبازيگر هر غیرمستقیم و مستقیم وابستگي میزان -
 

 بازیگران کلیدی  بین غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات. ماتریس 3جدول 

 

 
 
 

 

 

 

را سازمان بهداشت جهاني  19-ايران در مسئلة کوويدبیشترين میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بین بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي 

(WHO با )غیرمستقیم را فدراسیون ملي  و مستقیم وابستگي تأثیر بر ديگر بازيگران دارد. همچنین مشخص شد بیشترين میزان 93

 مقدار هرچه هستند. بازيگران بین غیرمستقیم و مستقیم تأثیر دهندةنشان تأثیر داراست. اين مقادير 95( با IUSFهای دانشگاهي )ورزش

 .داشت خواهد بیشتری تأثیر ديگری روی بازيگر باشد، تربزرگ

                                                 
1. Matrix of Direct and Indirect Influences 
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 شود و از آنجا که ماهیت بردارمي ايجاد MMDIIپذيری رقابت حداکثر بردار از MMDIIپذيری بازيگران رقابت هیستوگرام حداکثر

سنجد پذيری را ميیرگذاری و رقابتتأثها، میزان یر سطرها و ستونثتأعملگر جمع است و با جمع  براساس MMDIIپذيری رقابت حداکثر

برد. پس وقتي پذيری آن را نیز به ارث ميشود، ماهیت جمعآن ايجاد مي براساسنیز  MMDIIپذيری بازيگران رقابت و هیستوگرام حداکثر

صورت مستقیم بر يک بازيگر ديگر دارد و پس از آن یری که يک بازيگر بهتأثشود، ابتدا مجموعه پذيری ميصحبت از حداکثر رقابت

شود و گذارد، محاسبه ميواسطة حضور ديگر بازيگران بر بازيگر خاصي ميیرمستقیم و بهغصورت یراتي که يک بازيگر بهتأثمجموعه 

یرمستقیم و در نهايت، میانگین گرفتن غیم و مستق یراتتأثيری يک بازيگر است. جمع کردن پذرقابتة حداکثر کنندمشخصمیانگین آن 

، 1ها ندارد. شکل يخروجافزار هیچ دخل و تصرفي در دهد و کاربر اين نرمهای خاص خود انجام ميالگوريتم براساس تورمک افزارنرمرا 

 دهد.را نشان مي19-دمي کوويدپذيری بازيگران کلیدی بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در مسئلة پانرقابت هیستوگرام حداکثر

 

 بازیگران کلیدی بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی پذیریرقابت حداکثر هیستوگرام. 1شکل 

 

(، حداکثر NCVH( و پس از آن ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا )WHOدهد که ابتدا سازمان بهداشت جهاني )ها نشان مييافته

( نیز IUSFطريق يک بازيگر واسطه( را بر ديگر بازيگران کلیدی دارند. فدراسیون ورزش دانشگاهي )تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم )از 

پذيرترين بازيگر کلیدی ورزش کمترين اثر مستقیم و غیرمستقیم را دارد. بنابراين از لحاظ شدت نیز، سازمان بهداشت جهاني، رقابت

 است. 19-دانشگاهي ايران در مسئلة کوويد

يا  خنثي دهد )محتمل، غیرمحتمل،مي نشان هدف هر به نسبت را بازيگر هر شايستگي (،1MAOساده ) اهداف -يگران باز ماتريس

و  19-ماتريس ارتباط سادة میان بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در مسئلة پاندمي کوويد 4جدول  .تفاوت( و در سطح يک قرار داردبي

 دهد.اهدافشان را نشان مي
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 بازیگران و اهدافارتباط سادة میان  ماتریس. 4ول جد

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 .دارد خنثي عملکرد بازيگر: 0. برسد هدف به بازيگر که است : محتمل1غیرمحتمل؛ -:1

غیرمحتمل های بهداشتي، ها در پاندمي توسط سازماندهد که رسیدن به هدف افزايش اعتبار جنبش ورزش در دانشگاهها نشان مييافته

 توانند به تمام اهداف دست يابند.و جوانان، مياست. همچنین مشخص شد که تنها دو وزارتخانة علوم و وزارت ورزش 

دهد که صورت کلي نشان ميدهندة وضعیت اهداف بازيگران است. در واقع بهنشان هیستوگرام پیامدهای بازيگر نسبت به اهداف آن

هیستوگرام پیامدهای بازيگر نسبت به اهداف ورزش دانشگاهي ايران ، 2شکل اند. با يک هدف، موافق يا مخالفهمة بازيگران تا چه اندازه 

طور کامل مورد تأيید بازيگران قرار دارند، ولي اهداف نتايج نشان داد که بیشتر اهداف، به دهد.نشان مي را 19-در مسئلة پاندمي کوويد

ها در مورد رويدادها و اماکن ورزشي، دادهگیری مبتني بر کالنها و حکمراني و تصمیميرساختافزايش اعتبار جنبش ورزش، گسترش ز

 مورد تأيید برخي بازيگران نیستند.

پیامدهای بازیگر نسبت به اهداف هیستوگرام. 2شکل   

 باشند، ترنزديک يکديگر به بازيگران هرچه يعني دهد؛مي نشان آنها همگرايي به توجه با را بازيگران بازيگران، بین همگرايي نمودار

  دهد.نشان مي رابازيگران کلیدی  بین همگرايي نمودار 3شکل  .شودمي شديدتر آنها همگرايي
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 بازیگران کلیدی بین همگرایی نمودار. 3شکل 

 و جوانانوزارت علوم و وزارت ورزش های دانشگاهي، مشخص شد در اين مسئله، بیشترين همگرايي بین فدراسیون جهاني ورزش

 وجود دارد.

ارتباط اهداف ، نقشة 4شود. شکل ارتباط و فاصله هر کدام از بازيگران و اهداف به خوبي مشخص ميارتباط اهداف و بازيگران، در نقشة 

و سازمان بهداشت جهاني به اهداف مربوط  های دانشگاهيدهد. مشخص شد که فدراسیون جهاني ورزشرا نشان ميیدی و بازيگران کل

-العمر و توسعه از طريق آموزش ورزش، همچنین مدل جديد برگزاری رويدادها در دوران پاندمي کوويدهای بدني پايدار و مادامبه فعالیت

 اند.، بسیار نزديک19

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ارتباط اهداف و بازیگران کلیدی. نقشة 4شکل   
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 ی ریگجهینتبحث و 

تور بود. با روش مک 19-هايي برای بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي ايران در مسئلة پاندمي کوويدهدف اين پژوهش، ارائة راهبرد

بر تحلیل بازيگران از بر اين اساس افزون راهبردی است.ريزی سازی برنامهابزار شبیهتور ( اذعان داشت، مک1991) 1طورکه گودههمان

هايي برای فعالیت بدني و ورزش در دانشگاه در زمان پذيری، همگرايي، واگرايي، ارتباط با اهداف و تبیین سناريو، راهبردمنظرهای رقابت

نفعان و برگان مديريت ورزشي، بازيگران کلیدی، ذیکارگیری اين روش، با استفاده از نظر خمنظور برای بهشود. بدينگیری ارائه ميهمه

 شناسايي و تعیین شد. 19-تأثیرگذاران حوزة ورزش دانشگاهي ايران و اهداف هريک از آنها در بحران شیوع کوويد

 های آموزش ورزش در فضای مجازی، مورد توجه همة بازيگرانها نشان داد که هدف بسیار مهمي مانند گسترش زيرساختيافته

های قطعیتتر شدن اوضاع و عدميافتة اين ويروس و وخیمخصوص پس از کشف نوع جهشنیست. با توجه به شرايط فعلي پاندمي، به

نظر توجهي به اين هدف بسیار مهم، کمي عجیب بهبسیاری که در خصوص پايان اين اوضاع و بازگشت به روال معمول، وجود دارد، بي

سازی های مختلف، در راستای نهادينه( بیان داشتند، از طريق آموزش ورزش در قالب1401شوری )کوهشهولي رسد. پیش از اين نظری ومي

ايجاد حس تقاضا به ورزش »توان گامي بزرگ در زمینة سالمت و تندرستي افراد جامعه برداشت و مبحث های بدني، ميمشارکت در فعالیت

های توان گفت با توجه به وضع وخیم جاری و جوالن ويروسها ميد. در تفسیر اين قسمت از يافتهرا ارائه کردن« های نوينمبتني بر فناوری

خصوص دروس عملي ورزشي و برگزاری رويدادهای ورزشي های دانشگاه، بهيافته و ورود آن به ايران، که احتمال از سرگیری کالسجهش

های آموزش ورزش در بستر وب يا فضای مجازی، بايد جزء اولین ش زيرساختها، به صفر رسانیده است، توسعه و گستررا در دانشگاه

شود نهاد ميباشد. پیش 19-يافتة کوويدهای بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در ايران، در دوران شیوع گستردة ويروس جهشاولويت

 سازها، سیاستگذاری کنند.فتيديگر شگ های آموزش مجازی ورزش ووزارت علوم، بر مبنای توسعه و گسترش زيرساخت

های بدني های دانشگاهي و سازمان بهداشت جهاني در هدف فعالیتدو بازيگر کلیدی پژوهش حاضر شامل فدراسیون جهاني ورزش

جسماني دانشجويان، به ضرورتي  فعالیتسالمت و  یموضوع ارتقاالعمر اشتراک نظر داشتند. به همین منظور طي دهة اخیر پايدار و مادام

توسعة افراد برای  دنبالعالي، به (  معتقدند که آموزش2021و همکاران ) 2ساتو است.شده  تبديلها دانشگاه عة پايدارتوس هایبرنامهدر 

ل سال برای آموزش و توان به ايجاد تقاضا در کاز مزايای ورزش دانشگاهي ميدستیابي به کیفیت مورد نیاز در زندگي و اجتماع است. 

(، رشد 2015، 5(، توسعة حرکتي )گودوی و رابینسون2016و همکاران،  4(، سالمت جسمي و رشد )بل2021، 3مشارکت مداوم )لو و هي

سیر تحول اهداف  ( اشاره کرد.2016و همکاران،  7( و مشارکت متنوع در ورزش )برنر2009، 6کیناجتماعي )استراچان، کوته و دی -رواني

پايدار در بین  بدني تربیتاست؛ کنشگران ورزشي بحث سوق يافته  ورزشي در دنیا، به سمت تربیت کنشگران ورزشي هایبرنامهو 

 علوم هایدانشکده، هادانشگاهآموزش ورزش در  کیفیت بهبوده و برای ساختنهادينه  هادانشگاه مالي دولت، در هایحمايتدانشجويان را با 

ورزش و  تاداناس(، 1395دار، جعفری و لیاقت)زارعي، میرشاه اصل ياددهي و يادگیری براساس. اندشدهورزشي به سازماني ياددهنده بدل 

گیری کرونا، نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در دوران همه. اند، به يادگیری مداوم محکومهادانشگاه بدني تربیتادارات  اعضای

                                                 
1. Godet 
2. Sato 
3. Luo & Hi 
4. Bell 
5. Goodway & Robinson 
6. Strachan, Cote & Deakin 
7. Brenner 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473837621000071#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473837621000071#!
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وری اطالعات و ارتباطات ناف( معتقدند 1392سلطاني و همکاران )خلیفهتر است. در اين زمینه شريف، پررنگياددهي و يادگیریند در فراي

. با توجه به اين واقعیت که اساس ورزش، پويايي و حرکت کیفیت، اثربخشي و دسترسي به تعلیم و تربیت را دارد ،توانايي تقويت ،بالقوه

صورت مجازی خیلي متفاوت از ساير دروس خواهد بود و نوعي همکاری دوطرفه بین های ورزشي بهبدني و فعالیت است، آموزش تربیت

منظور استادان بدين .طراحي شونددرستي انتخاب و آموزش مجازی به هایدوره رو بايد محتوياتکند. ازاينياددهنده و يادگیرنده اقتضا مي

الزم در  دانشد و نجديد خود آموزش ببین بايد برای پذيرش نقش 19-در دوران شیوع ويروس کوويداندرکاران ورزش دانشگاهي و دست

های نوين در برخي مناطق، بحران شیوع از سوی ديگر، دسترسي نداشتن به فناوری .کسب کنندرا کار با تجهیزات الکترونیکي  ةزمین

جز بازيگران کلیدی منظور جلوگیری از فقر حرکتي و افزايش سواد حرکتي، بهبهرو عدالت آموزشي را زير سؤال برده است. ازاين 19-کوويد

المللي مثل های ديگر بازيگران عرصة آموزش در سطح ملي مثل وزارت ارتباطات و در سطح بینشود از ظرفیتشده پیشنهاد ميمطرح

 سازمان يونسکو نیز بهره جست.

، تمامي بازيگران کلیدی همگرا نیستند. بیشترين همگرايي بین فدراسیون 19-مي کوويدنتايج نشان داد که در خصوص مسئلة مهم پاند

های دانشگاهي، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان مشاهده شد. همگرايي اين سه سازمان مزبور در خصوص موضوع جهاني ورزش

های مؤثر در اين پژوهش مانند سازمان ل آنکه ساير سازمانورزش دانشگاهي با توجه به رسالت و فلسفة وجودی آنها امری بديهي است. حا

نظر همگرايي تا حدی طبیعي به بهداشت جهاني يا ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا با اين مقوله همگرا نیستند يا کم است. شايد اين عدم

ت. نتايج تحقیقات پزشکي، مؤيد اين مطلب است برسد، زيرا عمده فعالیت و راهبرد اين دو سازمان معطوف به حوزة بهداشت و سالمت اس

دهد که از لحاظ فیزيکي و سیستم ايمني، طور معمول افرادی را بیشتر تحت تأثیر قرار ميهای مشابه بهو ويروس 19-که ويروس کوويد

های ريوی و ارتقای یت(. همچنین شواهد و تحقیقات ورزشي بیانگر توسعة ظرف1399؛ طاهری، 1399اند )حیدری، ضعیف يا سالخورده

ها، قدرت نسبي و رو با توجه به ظرفیت(. ازاين2021، 1برايدهاست )مکعملکرد سیستم ايمني بدن متعاقب انواع مختلف ورزش

های مشترک با محوريت ورزش و سالمت افزايي، اهداف و رسالتهای متفاوت هريک از بازيگران مورد اشاره بايد در جهت همتأثیرگذاری

کل سازی گسترده با محوريت ادارة شود برای جلوگیری از افول ورزش دانشگاهي در دوران اين پاندمي، يک شبکهريف شود. پیشنهاد ميتع

 بدني وزارت علوم انجام گیرد و اهداف مشترک اجرايي برای تمام بازيگران کلیدی در نظر گرفته شود.  تربیت

الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد. در عصر روابط واحد بین از جمله هاييکمیتهنجمن و ساختار فدراسیون ملي ورزش دانشگاهي به ا

بزرگي در برابر پیوستن  سدورزشي دنیا،  هایبرنامهبه سیر تحول  يتوجهبيحمايت سیاسي و مالي و  و ارتباطات، به داليل عدم المللبین

و  هادانشگاهکنشگران ورزشي در  همچنین عدم تربیت شده است،ورزش دانشگاهي ايجاد  متولیانجهاني ورزش از طرف  هایجنبش به

 انجامیدهجسماني  هایفعالیت مندینظام عدمهمگاني و قهرماني( به  مختلف ورزش )آموزشي، هایقسمتهای مجزا در نداشتن سیاست

جود ندارد. ورزش قهرماني در دانشگاه تعطیل است و شرکت در ورزشي وبرنامة فوق فعالیتهیچ خصوص در دوران شیوع کرونا، بهاست. 

و  های دانشگاهيرو از طريق ارتباط مستمر با فدراسیون جهاني ورزش. ازاينمحدود نیز ديگر اجباری نیست ورزش آموزشي با ساعات

يافتة آن در ورزش و نوع جهش 19-کوويدها در مسئلة پاندمي های دانشگاهي از تجربة ديگر اعضای اين سازمانفدراسیون آسیايي ورزش

ای به نحوة برگزاری شود با توجه به اينکه ستاد ملي مقابله با ويروس کرونا نگاه ويژهتوان استفاده کرد. همچنین توصیه ميدانشگاهي مي

                                                 
1. McBride 
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طور مرتب با اين ستاد، در میان رويدادهای ورزشي در دوران کرونا دارد، متولیان ورزش دانشگاهي در ايران، اطالعات آماری خود را به

 بگذارند و بر مبنای بازخوردگیری مداوم، در اين دوران سیاستگذاری کنند. 

های ساخت آينده نگارانه، ارائة سناريو است. برای تدوين سناريو، نیاز به استخراج روندها، پیشرانيکي از امور مرسوم در تحقیقات آينده

های کلیدی که از نگاه قطعیتها و عدمرو براساس روندها، پیشران(، ازاين1399شوری، کوهليشهوهای کلیدی است )و عدم قطعیت

بینانه، بدبینانه و ادامة وضع موجود تدوين شد. با توجه به تأثیر فراواني های اين مطالعه وجود داشت، سه سناريوی خوشنگارندگان در يافته

ناپذير که قطعیت آن مشخص نیست، واکسیناسیون بینيهای پیشدارد، مسائلي مانند جهش که سازمان بهداشت جهاني بر ديگر بازيگران

های ها و دغدغهعنوان يک روند، که از بحثهای غیرواگیردار بهعنوان يک پیشران و زندگي فعال در جهت پیشگیری از بیماریعمومي به

های نوين، ر ساخت سناريو استفاده شد. از عوامل مهم ديگر مانند فناوری( اين سازمان بزرگ جهاني است، د2021، 1روز )اوشیا و اويدا

عنوان ديگر عوامل ساخت سناريوها موردنظر ها خودنمايي کردند نیز بههای قوی در يافتهصورت نشانهياددهي و آموزش که به –يادگیری 

 قرار گرفتند.

در ايران و جهان، میزباني  1400ها تا پايان سال با واکسیناسیون عمومي گسترده و کارايي باالی واکسن بینانه:سناریوی خوش

ی در زمینة شود. همچنان بحث سیاستگذارها، آغاز ميتر اين ويروس وجود ندارد و بازگشايي در دانشگاههای خطرناکبرای جهش

های آنالين همچنان ه انتقال اين بیماری خیلي محدود است، آموزشکاين دوران  های نوين در بحث آموزش وجود دارد. حتي درفناوری

کنندگان د دارد، درصد کم شرکتادامه دارد، اما بحث فعالیت بدني و ورزش در دانشگاه، از سر گرفته شده است؛ اما مشکلي که همچنان وجو

طور اساسي خصوص به ز معضلي اساسي بود. وزارت علوم بايد در اينگیری نیاز همه های بدني و ورزش دانشگاهي است که پیشدر فعالیت

 انديشي کند.چاره

های مختلف خطرناک اين ويروس، ها کارايي الزم برای مقابله با ويروس کرونا را ندارند و همچنان جهشواکسن سناریوی بدبینانه:

 –های جديد يادگیری محور و روشهای آنالين فناوریآموزششده است.  ها منجرخصوص دانشگاهبه تعطیلي گستردة تمام اماکن، به

، استرس و بدني فعالیتن و سطح پايی تحرکيياددهي، قدرت کافي برای تحريک دانشجو به داشتن فعالیت بدني پايدار ندارند. بي

گیری وجود ندارد. در تخمین سئلة همههای بسیاری را پديد آورده است. زبان مشترکي بین بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي در مناهنجاری

 پايان اين اوضاع نابسامان، هیچ قطعیتي حتي با درصد پايین وجود ندارد.

بار ظهور يک نوع  راست و هبرای مردم ناشناخته  اولیه مختلف ويروس هایعوارض و جنبههنوز  سناریوی ادامة وضع موجود:

خصوص ريزد و زمان بازگشت به حالت نرمال و بازگشايي اماکن عمومي، بهبه هم مي با قدرت شیوع بیشتر، تمام معادالت را يافتهجهش

شوند. هیچ برنامة ترين کیفیت، ارائه مييینپاها، با دهد. دروس عملي ورزشي در دانشگاهيمی از ابهام قرار اهالهها را مجدداً در دانشگاه

شود. مشخص نیست، صورت محدود در برخي مناطق با تعداد کم برگزار مييا به ردخاصي برای تشويق به فعالیت بدني دانشجويان وجود ندا

کنند تا به بازگشايي دانشگاه و فعالیت ها ايمني کاملي ايجاد ميگیرد و آيا واکسنچه موقع واکسیناسیون استادان و دانشجويان انجام مي

 بدني محدود در دانشگاه منجر شود يا خیر؟

                                                 
1. O'Shea & Ueda 
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شده، چند راهبرد کاربردی برای بازيگران کلیدی ورزش دانشگاهي ها و تفسیر نتايج، همچنین سناريوهای ارائهافتهدر نهايت، براساس ي

 شود:در زمان حال ارائه مي

 ساز حرکتي؛های مجازی رفتارهای عادتايجاد پلتفرم -

 ها؛ بهره گرفتن از فناوری نسبتاً جديد پادکست -

 های اقتصادی؛یص واکسن به دانشجويان در شرايط تحريممنظور تخصرايزني با فیزو به -

 های نوين؛تحريک تقاضای ورزش از سوی دانشجويان مبتني بر فناوری -

 سازها؛عالي در موضوع ورزش در مواجهه با شگفتي ايجاد تحول در ساختار فرايندی آموزش -

 گیری و بعد از آن؛آموزشي، همگاني و قهرماني در دوران همههای ورزش های مجزا در دانشگاه برای بخشکارگیری سیاستبه -

 ای استادان ورزش.ای حرفهيادگیری مداوم و خود توسعه -

  افزايي بازيگران کلیدی با محوريت ادارة کل تربیت بدني وزارت علومسازی و همشبکه -

مناسب فعالیت بدني  چنداننه، وضعیت گرفتيمقرار در اين تحقیق مورد بحث  کنندگانمشارکتيکي از مسائلي که دائم از طرف 

بر اين اساس و با در  دشويمعنوان محدوديت ياد کنیم، پیشنهاد ی بود؛ اگر از اين مورد بهریگهمهدانشجويان و ورزش دانشگاهي پیش از 

دانشگاهي، تدوين شود. همچنین پیشنهاد يه يا الگو برای توسعة فعالیت بدني در جامعة ی ساخت آينده، يک نظرروندهاکالننظر گرفتن 

 منفي در ورزش خواهند گذاشت، ارائه شود. ریتأثيي که در صورت وقوع، سازهايشگفتيي برای مقابله با ديگر هاراهبرد دشويم

 

 تقدیر و تشكر

 تشکر و ،نمودند ياری را تحقیق تیم پژوهش، که در تحقق اهداف اين کنندگانيخبرگان و مشارکت از تمامي وسیله بدين

 .شودمي قدرداني
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