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چکیده
هدف از این پژوهش ،تدوین استتاتاتژیهای توستت س ستتبا وا روی ت ف الی های ودنی و ورزشتتی وو ج ماا س اااری
پژوهش شاال ادیتان ار شد و کار شنا سان اتتبط وزارت ورزش ،وزارت وهدا ش و ا ساا ان ا شنا وه او ضوع وو ج روش
تحقیق از نوع اایخاه (تتکیب کیفی و کمی) وو  ،وه این صتتتورت که پز از اعال ات کااوخانهای ،از طتیق اصتتتا به وا
خبتگان اگاه از او ضوع و توزیع پت س شنااههای نیمهواز ،قوتها ،ض فها ،فت ص ها و تهدیدهای نظام سبا وا روی ت
تتوی ودنی و اشخص شدج ر ات لس کمی ،پاسخگویان وا ت یین ضتیب اهمی و رتبس هت عاال ،اوق ی راهبت ی نظام
ستبا وا روی ت ف الی ودنی را اشتخص کت ند که ر انعقس ( WTتداف ی) قتار اشت ج ست ز وا تشت یل شتورای
راهبتی و وا استتتافا ه از روش توفان ا ،ی ،راهبت ها اشتتتخص شتتتدج انشاف ایی عموای از طتیق رستتتانهها ،مای
احیطهای کاری از ورزش ،تشویق پ ش ان وه تجوی ف الی های ورزشی ،ارائس تسهیبت وه ستاایهگذاران ورزشی ،رعای
اسااندار های ورزشی ادراس و انشگاهها ،توس س اتاک پایش و اشاورة سبا شهتوندان ،وهکارگیتی نیتوی ااخصص
ورزشتتی ر اتاک و خانههای ستتبا شتتهت و روستتااها ،ت یین نقش هت ی از ارگانهای ولای ر وزة ورزش ،ت یین
سهم ورزش از اعابارات االی طتح تحول نظام سبا  ،طتا ی شهتی وا روی ت شهت سالم ،ملوگیتی از مه گیتی
ادیتی ورزش ارگانهای ولای وه ورزش قهتاانی و تفهای ،تشتت یل ا اون ستتبا ر وزارت ورزش و وهکارگیتی
نظام اطبعاتی و نظارتی از ممله راهبت های توس س سبا وا روی ت ف الی های ودنی و ورزشی وو ج
واژههای کلیدی

اساتاتژی وازاریاوی ،انگی هها ی مای
قهتاانیج
 نويسندة مسئول  :تلفن 09121481374:

ورزشی ،وازاریاوی از طتیق ورزش ،صن

ورزش ،ورزش

Email : dr_alizarei@yahoo.com
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مقدمه
سبا  ،ق اساسی و ارایی و ستاایس ارزشمند وتای تماای سعوح و طبقات اماماع اس ج تماای
کشورها از سبا وهعنوان اساسیتتین ق ات م کشور خو نام وت هاند و

وا ها فظ و ارتقای ان را

م ء اهمتتین تبشهای زندگی روزاتهشان احسوب کت هاند ،وهطوریکه وسیاری از ولامت ان ر
وتنااههای اناخاواتی خو  ،این اسئله را وهعنوان ی

اصل عنوان ایکنندج سبا اعلوب ،ر واقع پیشنیاز

اصلی توس س پایدار وه ساب ایایدج همچنین قانون اساسی ممهوری اسبای ایتان ،ضمن احوری شمت ن
سبا کاال و مااع انسان ،وهداش و راان را از ممله نیازهای اساسی ایشناسد و ول را ا لف کت ه
اس تا تماای اناوع ،اا انات و ظتفی های خو را وتای تأاین ،فظ و ارتقای سعح سبا افتا کشور
وسیج کند ()1ج
وزارت وهداش  ،راان و ااوزش پ ش ی وه نیاو از ول این وظیفه را وت عهده ار ج وا تومه وه ت تیف
سازاان وهداش مهانی که سبا عبارت اس از اسایش کاال مسمی ،روانی ،اماماعی و نه صتفاً نبو
ویماری (وه تازگی و د ا نوی هم اضافه شده) ،کاابً واضح اس که سایاوی وه این هدف وسیار و رگ و
گسات ه از عهدة وزارت وهداش خارج اس و وهتنهایی نمیتواند ای اسیت را وتای رسیدن وه این هدف
هموار کندج پز ضتوری اس

ر کشور ،ان را کم

سایت وزارتخانهها ،ساخاارها و نها های اومو

و

همتاهی کنندج وتای نیل وه هدف سبا واید سه احور اصلی را نبال کند (:)2
1ج ات م ویمار نشوند (پیشگیتی اولیه)؛
2ج ویماران ستیع و صحیح راان شوند (پیشگیتی ثانویه)؛
3ج ویماران غیتقاول راان رنج کماتی ااحمل شوند (پیشگیتی ثالثیه)ج ()2
کشورهای پیشتفاه ر اات سبا  ،ویشاتین ف الی های سبا خو را ر احور اول اامتک ایکنند
و ویشاتین سو ستاایهگذاری را نی وه س

ایاورندج ااأسفانه کشورهای ر ال توس ه وه لیل امبار

و نداشان وتنااه و تقاضای غیتانعقی ات م ویشات رگیت احور وم ،ان هم وهصورت ناقصاندج نگاهی
سا ه وه ااار تقاضاهای غیتانعقی وتای س ارین و اروها جم این فام ه را نشان ای هدج وا تومه وه
ه ینس واالی اتاقب های وهداشای ل وم ت،ییت روی ت راانی وه روی ت پیشگیتی از ویماری ویشات اور
تأکید قتار گتفاه اس
سب

و ر همین زاینه ،سازاان مهانی وهداش وت اهمی

زندگی سالم تأکید کت ه اس ()3ج

ارتقای سبا وا تأکید وت
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ااتوزه الگوی ویماریها ت،ییت کت ه و ویماریهای ناشی از الگوی شیوة زندگی ناسالم ،وه صدر فهتس
الیل اتگوایت اناقال یافاه اس

()4ج وناوت پیشوینی سازاان مهانی وهداش  70 ،تا  80رصد از

اتگوایت کشورهای توس هیافاه و  40تا  50رصد از اتگهای کشورهای ر ال توس ه ،وهعل
ویماریهای اتتبط وا سب
سب

زندگی اس

() 5ج سازاان مهانی وهداش

ا اقد اس

که وا ت،ییت و اصبح

زندگی ،ایتوان وا وسیاری از عواال خعتسازی که اهمتتین عواال اتگوایتند ،اقاوله کت ()6ج

ی ی از اهداف ت یینشدة سازاان مهانی وهداش تا سال  2020ارتقای سب

زندگی سالم ر افتا ماا ه

اس  ،وت این اساس ،کشورها واید راهبت های اؤثت ر وهبو زندگی فت ی و اماماعی را ر ساور کار خو
قتار هند ()7ج
وه ت بیت وسیاری از صا بنظتان ،ی ی از اش بت عمدة سب
ودن اس ج اسافا ه از وسائط نقلیس ااشینی ،پیشتف

زندگی ر قتن اضت ،نداشان تحتک

ر فناوری ساخ وسایل خانگی ،فتاگیت شدن رایانه

و ااور اتووط وه ان و وسیاری از اوار اشاوه یگت ،سبب شده که زاان ویشاتی وهصورت نشساه و
ویتحتک صتف شو ()8ج ر اور اضتات زندگی اینچنین ،سخنها وسیار رفاه اس ج از ا امال ووتاوت
اواب وه ویماری های قلبی و عتوقی نسب

وه افتا پتتحتک گتفاه تا انواع ازکارافاا گیها و ناتوانیهای

وران سالمندی و اتگها ی غیتااتقبه و زو رسج شاید فواید ف الی ودنی انظم وت ویشات افتا پوشیده
نباشد که از ان ممله ایتوان وه اوار زیت اشاره کت  :اف ایش طول عمت ،واال وت ن سعح سبا و وهداش
تن و روان ،پیشگیتی یا داقل کم

وه روند راان ویماریهایی چون فشار خون واال ،ویماریهای عتوق

کتونت ،چتوی خون واال ،از یا وزن ویرویه ،پوکی اساخوان ،وتخی از انواع یاو  ،س اههای ا ،ی،
افست گی والینی و ای وتخی ستطانها ()9ج
وقای از ید ماا هشناخای کبن وه این اقوله نگتیساه شو  ،ایتوان وهسا گی نایجه گتف زاانیکه
ورزش ر سعح عااس ات م تتویج و نها ینه شو  ،سبب اف ایش سبا و نشاط ماا ه ،کاهش ه ینههای
سنگین ارو و راان ،وهبو وهتهوری نیتوی کار ،ارتقای سعح تحصیلی انشااوزان ،کاهش وسیاری از
و ه اریها و ناوسااانی های اماماعی همچون اعایا و نی اعتح شدن ر سعح مهانی خواهد شدج وت
همین اساس ،و ویانیس اشاتک سازاان وهداش مهانی ( )WHOو فدراسیون وینالمللی پ ش ی ورزشی
( ،)FIMSضمن اعبم این اعلب که تقتیباً نیمی از مم ی مهان فاقد ف الی فی ی ی و تحتک اناسباند،
از کلیس ول ها خواساه شده تا وهعنوان وخشی از سیاس های سبا خو  ،وتنااههای ف الی فی ی ی و
ااا گی مسمانی ر سعح ماا ه را اور

مای و تشویق قتار هند ()8ج
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ر ف الی های ودنی وهعنوان وخشی از سب

شواهد و ناایج اعال ات پ ش ی نشان ای هد ،شتک

زندگی سالم اؤثتتتین و پایدارتتین شیوه وتای ملوگیتی از اف ایش ویماریهای غیتواگیت اس ج وهبو
وض ی

سباای عموای از طتیق اف ایش اوق ی ها و فتص های شتک

اقاصا ی وسیاری و رگی را وه س

ر ف الی های ورزشی ،انافع

ای هدج این اات وهویژه ر اور کشورهای ر ال توس ه که اناوع

االی اتووط وه وخش سباای ویشات ر مه پیشگیتی از ویماریها ه ینه ایشو  ،اصداق اییاود ()10ج
ر اساتالیا پیشوینی شده اس

که اگت ت دا شتک کنندگان ر ورزشهای ابیم و اؤثت  10رصد

اف ایش یاود ،ساالنه  600ایلیون الر اساتالیا ر وو مس این کشور صتفهمویی ایشو ج ه ینس اساقیم
اتاقب

وهداشای چهار ویماری ناشی از کمتحتکی قلبی -عتوقی ،س اه ،یاو

 306ایلیون الر اساتالیا ر هت سال وتاور ه شده اس ج ر نیویورک نایجس ی
رصد از و رگساالن این شهت غیتف ال اندج وتاور شده اس
ایلیار

الر اس

وترسی نشان ا که 59

که کل ه ینس ناشی از این ویف الیای ،سه

که وت االیات هندگان و کاراندان تحمیل ایشو ()11ج ر ایاالت ااحدة ااتی ا که

عدم تحتک مسمانی  75ایلیار
صتف کت ن ی

و ستطان رو ة و رگ،

الر وه ه ینههای پ ش ی ر سال  2000اضافه کت  ،وتاور شده اس

الر ااتی ا وتای ف الی

مسمانی اومب صتفهمویی  3الر و  20سن

ر ه ینههای

پ ش ی خواهد شدج ازاینرو ،ورزش عبوهوت انافع اثب و سازنده وتای افتا  ،انافع اقاصا ی وسیاری وتای
کسبوکارها ،موااع و ال ها نی ر پی ار ()12ج
همانطورکه سباای ق اساسی وشت اس  ،ورزش را نباید وهعنوان اقولهای لوکز یا ش لی از
ستگتای ر نظت گتف ج ساتسی و اشارک

ر ورزش نی

ق انسانی و وشتی اس و وتای فظ سباای

و ا ااس زندگی وتای همس افتا ر تماای سنین ضتوری و اساسی اس ج ورزش از وازی و ف الی های ودنی
گتفاه تا ورزشهای سازاانیافاس رقاوای ،همه و همه نقش اهمی ر موااع ایفا ایکنند ()12ج ویش
ورزش و ف الی فی ی ی انظم و اسامت ،از ارکان پیری ی زندگی و اماماع سالم اس  ،ازاینرو واید تماای
اقشار ماا ه (صتف نظت از سن و منز و توانایی) ،از فتهنگ ،اا انات اناسب و زاان کافی وتای پت اخان
وه ورزش وتخور ار واشندج ر کشورهایی اانند اساتالیا ،چین ،کانا ا و ایاالت ااحدة ااتی ا ،از ادتها
قبل روی ورزش همگانی اعال ه و ستاایهگذاری شده اس

که خو اومب نیل وه ناایج اماماعی،

اقاصا ی ،فتهنگی و راانی رخشانی شده اس ()8ج
«توس س ورزش» عبارت اس

از« :فتایندی که وهواسعس ان فتص ها و اوق ی ها ،سیسامها و

ساخاارهای اناسب و ثمتوخش فتاهم ایگت که وهواسعس ان ات م قا ر خواهند وو

ر همس وزهها یا
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ر وزههای خاص ورزشی یا ف الی های تفتیحی شتک کنند و امتای ف الی های ورزشی را تا سعوح
اور نظت و اعلوب خو وهبو وخشند و ارتقا هند» ()13ج
راوعس اساقیم وین کاهش ف الی های ودنی و اف ایش ویماریها ایجاب ایکند ول ها و سیاساگذاران
ر همس سعوح و ر تماای وخشها ورزش را وهعنوان اولوی

ر سیاس های خو ر نظت وگیتندج وتنااهها

واید وهگونهای تنظیم شو که ش ار «ورزش وتای همه» احقق شو و وتنااههای ف الی های ودنی واید
وهطور اناسب طتا ی و وا اقولههای فتهنگی اتتبط شوندج این وتنااهها واید گتوههایی را که انافع
سبا وخش ورزش ویشات شاال ال انان ایشو و ر عین ال از اوق ی های کماتی وتای شتک
ر ف الی های ورزشی وتخور ارند ،پوشش هدج ر این زاینه ایتوان وه زنان ،ا لوالن ،موانان و افتا
اسن اشاره کت که اوق ی های کماتی وتای شتک

ر ف الی های ورزشی ارند ()12ج

ااتوزه وا تومه وه ه ینس واالی اتاقب های وهداشای ل وم ت،ییت روی ت راانی وه روی ت پیشگیتی از
ویماری ویشات اور تأکید قتار گتفاه اس ج از طتفی راوعس اساقیم وین کاهش ف الی های ودنی و اف ایش
ویماریها ایجاب ایکند ول ها و سیاساگذاران ر همس سعوح و ر تماای وخشها ورزش را وهعنوان
ی

اولوی

ر سیاس های خو

ر نظت وگیتندج وتنااهها واید وه گونهای تنظیم شو که ش ار «ورزش

وتای همه» احقق شو ()12ج پی  )2009(1ر پژوهشی وا عنوان «وتنااس الی ف الی ودنی وتای ایاالت
ااحده» اظهار کت ه که ف الی ودنی وه فتایند وتنااهری ی الی نیاز ار که سیاس ها ،اقدااات و اوا ارات
اور نیاز را ا تفی کندج وناوتاین وتنااس اساتاتژی
وخشهای اخالف سبا

الی ف الی ودنی ر این زاینه طتا ی شد که نقش

عموای ،ااوزش ،وخش خصوصی ،رسانهها ،اتاقب

سبا

و ورزش ر ان

اشخص شده اس ()14ج ول اس اتلند ( )2008وتنااس امتایی وهبو رژیم غذایی ،اف ایش ف الی ودنی
و اهار چاقی از سال  2008تا  2011را وا عنوان «ت،ذیس سالم و زندگی ف ال» تدوین کت ج این وتنااه اوادا
روندها و عا ات ر اس اتلند را وترسی کت ه اس ج ر ا ااه وه طتا ی اساتاتژیها ،اهداف و اقاصد پت اخاه
و س ز وتنااههای عملیاتی را وتای پنج گتوه خت ساالن ،ادارس و کو کان ،احیطهای کاری و و رگساالن،
سالمندان و موااع تدوین کت ه اس

()15ج وزارت سبا

کانا ا ( )2015ر گ ارشی وا عنوان «ات م

1. pate
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ف ال و ا انهای ف ال :اساتاتژی ف الی ودنی وتیایش کلمبیا» اهداف اصلی را ر و اقولس ات م ف ال و
ا انهای ف ال تدارک یده اس

و کیفی

()16ج وزارت سبا

زندگی اوریز )2011( 1وتنااس الی

ف الی ودنی را وتای سالهای  2011تا  2014تنظیم کت ه اس ()17ج
ر ایتان ،ر طتح تحول سبا  ،صتفنظت از این ه ر چینش اعضای نشس ها و کارگتوهها ،وه
ااخصصان و س اندرکاران ورزشی تومهی نشده اس  ،روی ت پ ش ی و راانی وه سبا روی ت غالب
وو ه و روی ت ارتقای سبا و سب

زندگی سالم (از ممله ورزش) که ت یینکنندههای اصلی سبا اند،

تا دو زیا ی نا یده گتفاه شدهاندج همچنین وا اتور اسنا گذشاه اشخص ایشو نهتنها ر سند نظام
سبا کنونی ،ول ه ر اسنا قبلی نی هیچ مایگاهی وتای ورزش و ف الی های ودنی علیرغم پاانسیلهای
وینظیت ان ر توس س سبا

(که قببً وه انها اشاره شد) ،ر نظت گتفاه نشده اس ج از طتفی ،تا کنون

پژوهشهای زیا ی ر خصوص چشمانداز ،اهداف ،سیاس ها و راهبت های وزة سبا
اسنا

ولای اا د ی ر این زاینه ر س

وتنااههای اساتاتژی

انجام گتفاه و

اس ج ر ورزش نی پژوهشهای زیا ی وا اوضوع طتا ی

وتای انواع سازاانهای ورزشی از ممله وزارت ورزش ،کمیاس الی الم ی ،

فدراسیونهای ورزشی ،ا ارات ورزش اساانها و غیته انجام گتفاه اس ج ااا پژوهشی که وا ا غام این و
اقولس اتتبط وا هم و وا روی ت اساتاتژیاحور وه سبا

و ورزش و ت از  ،ومو ندار ج سیاساگذاران

سبا واید اانند کشورهای پیشتفاه ،ورزش را وهعنوان عاال اهم ارتقای سبا و ا انیسم پیشگیتی
و راان اؤثت و کمه ینس ویماریها (که الباه ااهی
اس ) و ذیتند و از ان ر مه

پیشگیتی ان وهاتاتب ویشات از ااهی

سایاوی وه اهداف توس س سبا

راانی ان

اسافا ه کنندج ازاینرو ضتوری اس ،

چگونگی سایاوی وه اهداف توس س نظام سبا از طتیق ورزش اشخص شو و این اات از طتیق طتا ی
و تدوین اساتاتژی توس س نظام سبا وا روی ت تتوی ودنی و ورزش ایست ایشو ج
روششناسی پژوهش
روش پژوهش اضت از نوع اایخاه (تتکیب روشهای کیفی و کمی) و وتاساس الگوی وتنااهری ی
اساتاتژی

یوید وو ج ر وخش کیفی پز از اتور ابانی نظتی ،اعال ات گذشاه و اسنا واال سای وه

انجام اصا بهها ی کیفی وا نخبگان اگاه وه اوضوع تا د اشباع نظتی و کدگذاری و تحلیل ا ههای
کیفی پت اخاه شد و وا تش یل شورای راهبت ی پژوهش ،چشمانداز ،اأاوری  ،نقاط قوت ،ض ف ،فتص ها،
تهدیدها و اساتاتژیهای توس س سبا وا روی ت ورزش اساختاج شدج نمونس اااری پژوهش  94نفت شاال
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و راان،

ادیتان تتوی ودنی انشگاههای علوم پ ش ی ستاست کشور و اساا ان اسلط وه اوضوع پژوهش وا ساوقس
کار ر این اوضوع وو ج ر وخش کمی ،پز از تج یهوتحلیل اصا بهها 18 ،نقعس قوت 24 ،نقعس ض ف،
 13فتص

و  20تهدید ر وزة تتکیبی ورزش و سبا

اشخص شد که وتای ت یین ضتیب اهمی و

رتبه ر اخایار نمونس اااری قتار گتفاند و از طتیق ااتتیزهای تج یهوتحلیل اخلی و خارمی اوق ی
راهبت ی وزة ورزش و سبا

اشخص شدج س ز وا تش یل کمیاس راهبتی و از روش توفان ا ،ی

اساتاتژیهای توس س سبا وا روی ت ف الی ودنی و ورزش اشخص شدندج
یافتههای پژوهش
وا تج یهوتحلیل ا ههای کیفی و کمی ،چشمانداز ،اأاوری  ،قوتها ،ض فها ،فتص ها ،تهدیدها ،اوق ی
راهبت ی و اساتاتژیهای توس س سبا وا روی ت ف الی ودنی و ورزش اشخص شد:
چشمانداز :ماا های تندرس  ،سالم و ف ال وا اشارک واال ر ف الی های ودنی و ورزشی؛
اأاوری  :اف ایش ااید وه زندگی ر ماا ه وا وهبو شاخصهای تو ة ودنی و ااا گی مسمانی و روانی
ماا ه و کاهش ویماریهای ناشی از کمتحتکی اانند ویماریهای قلبی عتوقی و تنفسی ،چاقی ،پتفشار
خونی ،یاو  ،ر ها و ناهنجاریهای اس لای-عضبنی ،اخابالت روانی و سایت ویماریهای غیتواگیت از
طتیق توس س تحتک ودنی و ف الی های ورزشیج
مدول  ،1تج یهوتحلیل احیط اخلی وزة تتکیبی ورزش و سبا را نشان ای هدج
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جدول  .1تجزيهوتحلیل محیط داخلی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت
ضريب

محیط داخلی

اهمیت

ومو شب ههای وهداشای و راانی تا پایینتتین تقسیمات

رتبه

ضريب
*رتبه

0/023

3/56

0/084

0/029

3/59

0/107

0/029

3/59

0/103

رشد کمی انشااوخاگان ر وزة تتوی ودنی و علوم ورزشی

0/016

3/41

0/056

رشد کیفی انشااوخاگان ر وزة تتوی ودنی و علوم ورزشی

0/026

3/68

0/095

ومو اسنا واال سای اانند طتح تحول سبا

0/025

3/59

0/090

ومو سند پیشگیتی از ویماریهای غیتواگیت ر وزارت وهداش

0/024

3/45

0/084

0/028

3/45

0/096

0/023

3/50

0/081

0/030

3/55

0/107

0/024

3/52

0/085

0/025

3/47

0/086

0/022

3/42

0/074

0/020

3/32

0/065

0/022

3/50

0/077

0/027

3/68

0/101

ومو سند راهبت ی طتح مااع ورزش کشور

0/027

3/58

0/097

اوبغ نظامنااس فتهنگی ورزش کشور از سوی رئیزممهور

0/024

3/42

0/083

کشوری
ومو
ومو

انشگاههای علوم پ ش ی ر همس اساانها
انش دهها و گتوههای تتوی

ودنی انشگاهها ر همس

اساانها

ومو تش یبت تتوی

ودنی و ورزش ر وزارتخانهها و

سازاانهای خت و کبن
ومو شورای عالی سبا  ،اتکب از وزارتخانههای اتتبط وا

قوت ها

سبا
یدگاه اثب

ات م نسب

وه ورزش وهانظور شتک

ر

وتنااههای ورزشی
اف ایش مذاوی ورزش ر وین موانان مه

ضور ر ایا ین

ورزشی
ضور وزارت وهداش

ر شورای سیاساگذاری سبا

صداوسیما
ایجا شب س سبا

ر صدا وسیما

ال ااات قانونی ورو وخش خصوصی وتای ستاایهگذاری ر
ورزش (اصل )44
تخصیص وو مس هدفمندی یارانهها وه طتح تحول نظام سبا
ال ام وزارت وهداش

وه امتای نظام خداات مااع سبا

اولوی پیشگیتی وت راان

وا
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ادامة جدول  .1تجزيهوتحلیل محیط داخلی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت
محیط داخلی

ضعف ها
جمع

نظام اطبعاتی ناکارااد وتای ثب اطبعات اتتبط وا ف الی ودنی
و سبا
روی ت غالب راانی ر وزة سبا و اعاقا کم وه توصیه و تجوی
ف الی های ودنی
روی ت غالب ورزش قهتاانی و تفهای ر وزة ورزش
اوهام نقش ساخااری ا اون ورزش همگانی ر وزارت ورزش ر تتویج
ورزش
ض ف االی فدراسیون ورزش همگانی ر تتویج ورزش همگانی
ض ف ساخااری فدراسیون ورزش همگانی ر تتویج ورزش همگانی
رصد اشارک پایین ماا ه ر ف الی های ودنی و ورزشی
احدو شدن واشگاههای ورزش همگانی وه فضاهای کوچ زیتزاینی
وا اا انات کم
کمبو اااکن ورزشی وهویژه ر شهتهای و رگ
سهم اندک ورزش از وو مس کشور ر وزة ف الی ودنی و ورزش
نبو وتنااههای ولندادت ر وزة سبا وا روی ت ف الی ودنی و
ورزش
روی ت غالب ویماراحوری ر وزة نظام سبا
نبو وتنااههای سبا احور وا روی ت ورزشی ر وزة نظام سبا
نبو ساخاار اتتبط وا ف الی ودنی و تحتک ر وزارت وهداش و راان
عدم نظارت و ارزیاوی اسامت وت ف الی های واشگاههای ورزشی عموای
عدم اعاباروخشی و رتبهوندی واشگاههای ورزشی عموای و خصوصی
عدم اعابارسنجی و ندی سازاانها و اؤسسات ولای ر زاینس ورزش
ااار واالی ناهنجاریهای ودنی ر نوموانان و موانان
عدم ارتقای سهم ورزش ر تولید ناخالص الی
عدم رونق اقاصا انشونیان ورزش
عدم توس س ستاایهگذاری ورزش رسعوح پایس ورزش قبل از وساان
(اهد و خانوا ه)
عدم توس س ستاایهگذاری ورزش کشور ر سعوح پایس ورزش
انشااوزی
عدم توس س ستاایهگذاری ورزش کشور ر سعوح پایس ورزش انشجویی
سهم اندک ورزش ر سبد ه ینس خانوار ایتانی

ضريب
اهمیت

رتبه

ضريب
*رتبه

0/023

1/47

0/033

0/025

1/26

0/031

0/021

1/53

0/032

0/018

1/56

0/029

0/017
0/018
0/028

1/69
1/58
1/29

0/029
0/029
0/036

0/022

1/69

0/037

0/023
0/026

1/47
1/50

0/034
0/040

0/032

1/29

0/041

0/022
0/027
0/026
0/015
0/014
0/018
0/023
0/023
0/017

1/47
1/44
1/41
1/76
1/82
1/79
1/47
1/59
1/71

0/033
0/039
0/037
0/027
0/026
0/032
0/033
0/037
0/030

0/028

1/35

0/038

0/030

1/26

0/038

0/025
0/027

1/34
1/31

0/035
0/036

∑=1
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جدول  .2تجزيهوتحلیل محیط خارجی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت
محیط خارجی

فرصتها
تهديدها
جمع

ومو ت لیف قانونی ول وه تأاین سبا وهعنوان ق همگانی
ومو وخش تجاری غیت ولای عبقهاند وه ورو ر عتصس ورزش همگانی
مای سازاانهای وینالمللی ( WHOو سازاان الل) از تتویج
ف الی و ارائس راهبت های مهانی
اف ایش اگاهی ،اهمی ومذاوی ااا گی مسمانی وتای موانان و سالمندان
اصل سوم قانون اساسی ابنی وت رایگان وو ن ااوزش و تتوی ودنی
رشد فناوریهای اطبعات و ارتباطات (سااانههای اطبعاتی و ساتسی
وه ایناتن )
تأثیت ف الی ودنی و ورزش ر پیشگیتی و راان ویماریهای غیتواگیت
رشد رسانهها (شب ههای تلوی یونی و را یویی سبا و ورزش ،شب ههای اجازی)
کمه ینه وو ن ف الی های ورزش همگانی ااناسب وا اقاصا اقاواای ر ورزش
تأکید قانون اساسی وه تأاین و ارتقای سبا ماا ه (اصلهای  3،29و)43
اوبغ سیاس های کلی سبا توسط رهبتی وه ول ر  14وند
م اعاقا ی ،ینی رهبتی ر ورزش " اات وه ورزش اات وه ا توف اس "
تصویب روز مهانی ورزش وتای صلح ،توس ه و سباای ر سازاان الل ااحد
ت،ییت هتم سنی ر مه سالخور گی ماا ه
روند رو وه رشد شهتنشینی ،ر سالهای اخیت
روند رو وه رشد اپارتماننشینی ر سالهای اخیت
گساتش شب س ملونقل غیتف ال
کمبو اسیتهای پیا هروی ،راه تندرسای ر شهتها
کمبو وچتخه و اسیتهای وا اانی واال وتای ورزش ر شهت ( ملونقل ف ال)
اشخص شدن عوارض کمتحتکی و پیاادهای اثب ف الی ودنی ر رازادت
کمبو هماهنگیهای وینوخشی ر سعوح کبن و خت کشور (وزارت
وهداش  ،ورزش و موانان ،ااوزش و پتورش ،ااوزش عالی و ججج)
عدم شایساهساالری ر اناخاب ادیتان رسعح کبن ورزش و تأثیتات انفی ان
ستانس وسیار کم فضای سب و پارکها وهویژه ر شهتهای و رگ
الو گی هوای کبن شهتها و کمبو اکسیژن کافی ر ف الی های ورزشی
نبو وو مس اساقل و پایدار ورزشی ر وزة نظام سبا
تتافی وسایل نقلیه ،اتبف وق و ه ینه وتای شهتوندان
اف ایش اااکن و فتهنگ قلیانکشی ر وین موانان و خانوا هها
نوع ت،ذیه و نااگاهی ات م
عا ات غلط زندگی (ویداری تا یت وق و ججج)
اسافا ة غلط از فضای اجازی توسط خانوا هها و کمتحتکی ایجا شدة از ان
نبو اتاک اشاورة تخصصی پ ش ی ورزشی وتای عموم ات م
تأثیت تورم اقاصا ی ر ا یش ات م و کاهش اولوی های اور نیاز ر سبا
تأثیت خال های سیاس ر عتصههای اخالف ورزش

ضريب
اهمیت

رتبه

ضريب
*رتبه

0/033
0/029

3/68
3/35

0/123
0/099

0/031

3/47

0/107

0/030
0/027

3/44
3/34

0/105
0/091

0/043

3/63

0/156

0/030
0/029
0/031
0/035
0/033
0/020
0/024
0/036
0/027
0/029
0/023
0/024
0/023
0/030

3/42
3/34
3/59
3/61
3/61
3/30
3/29
1/32
1/65
1/56
1/65
1/62
1/63
1/60

0/106
0/100
0/114
0/126
0/120
0/069
0/080
0/048
0/044
0/045
0/038
0/039
0/037
0/049

0/040

1/35

0/054

0/039
0/034
0/036
0/035
0/024
0/029
0/027
0/023
0/031
0/021
0/028
0/030

1/24
1/45
1/35
1/59
1/59
1/41
1/61
1/79
1/47
1/70
1/56
1/56

0/049
0/050
0/049
0/055
0/038
0/040
0/044
0/041
0/046
0/035
0/044
0/047

∑=1
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شکل  .1موقعیت استراتژيک حوزة ترکیبی ورزش و سالمت

وا تومه وه ش ل  1اشخص ایشو که اوق ی اساتاتژی

وزة تتکیبی ورزش و سبا

ر انعقس

تداف ی اس ج
مدول  ،3ااتتیز تعبیقی  SWOTو اساتاتژیهای اصل از ان را نشان ای هدج
جدول  .3ماتريس تطبیقی  SWOTو استراتژیهای حاصل از آن

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

01, O2, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
010, 011, 012, 013

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8,
T9, T10, T11, T12, T13, T14,
T15, T16, T17, T18, T19, T20

الف) انشاف ایی و تتویج ف الی های ورزشی

ج) راهاندازی و توس س اتاک پایش و

از طتیق اف ایش وتنااههای علمی ورزشی

اشاورة سبا شهتوندان وا تأکید وت

صداوسیما و رسانههای اجازی (،S8 ،S7 ،S5

ااا گی مسمانی و طتا ی پتوندههای

،O4 ،O1 ،S18 ،S13 ،S12،S11 ،S10 ،S9

سباای-ورزشی (،T18 ،T16 ،T15 ،T7

)O8 ،O7 ،O6

)S16 ،S10 ،S5 ،S4 ،S3 ،S1

ب) تشویق و ال ام مای احیطهای کاری از

چ) تأاین نیتوی انسانی ااهت ر وزة

ف الی های ودنی و ورزشی (،o3 ،o1 ،s9 ،s8

ورزش و ویماریها و وهکارگیتی داقل

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

798
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

)o11 ،o10 ،o9 ،o5 ،o4

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24

پ) وتگ اری ورههای ااوزشی ورزش و

ی

نیتوی ااخصص ورزشی ر هت ی

از اتاک سبا (،T18 ،T16 ،T15 ،T1
)S16 ،S5 ،S4 ،S3 ،S1
ح) هدفمند و قانونمند ساخان سهم و
نقش هت ی

از ارگانهای ولای ر

اف ایش اشارک ورزشی (،s3 ،s2 ،s1
،s16 ،s15 ،s14 ،s12 ،s9 ،s8 ،s7 ،s6
)T20،T19 ،T12 ،T9 ،T8 ،T1 ،s17
خ) ت یین و تخصیص سهم ورزش از

سبا وتای پ ش ان و تشویق انان وه تتویج

اعابارات االی طتح تحول نظام سبا

و تجوی ف الی های ورزشی (،w12 ،w7 ،w2

()T19،T12 ،T1 ،w24 ،w10 ،w5

)o9 ،o7 ،o4 ،w24 ،w14 ،w13

) طتا ی شهتی وا روی ت شهت سالم و

ت) ارائس تسهیبت وه ستاایهگذاران عبقهاند

ف ال توسط شهت اریها (،T4 ،T3 ،T2

ر وزة اااکن ورزشی (وام ،ساخ اشارکای،

،W8 ،W7 ،T16 ،T13 ،T10 ،T6 ،T5

ذف عوارض و االیات و ججج) (،w8 ،o4 ،o2

)W9

)w9

ذ) ملوگیتی از مه گیتی ادیتی

ث) ال ام وزارت علوم و ااوزش و پتورش وه

ورزش شهت اریها وه سم ورزش

تدوین و رعای اسااندار های ورزشی ادراس

قهتاانی و تفهای (،T5 ،T4 ،T3 ،T2

و انشگاهها وه ویژه ر وزة فضاهای ورزشی

،w9 ،w7 ،w3 ،T16 ،T13 ،T10 ،T6

و ا لمان ورزش (،w18 ،w23 ،w22 ،w21

) ،w6 ،w5

)o5 ،03 ،o10 ،o1 ،w3

ر) تش یل ا اون سبا

ر وزارت

ورزش و ت،ییتات ساخااری ااناسب ر
سعوح اساانها و شهتساانها (،w3 ،w2
،w18 ،w14 ،w11 ،w7 ،w6 ،w5 ،w4
)T20، ،T16 ،T15 ،T12 ،T8 ،T1
ز) طتا ی و وهکارگیتی نظام اطبعاتی و
نظارتی پایش سبا اتتبط وا تحتک
ودنی (،T7 ،w17 ،w16 ،w11 ،w7 ،w1
)T8
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بحث و نتیجهگیری
اسئلس اصلی پژوهش این وو که راهبت های توس س سبا وا روی ت ورزش و تتوی ودنی چیس که ر
نهای این راهبت ها ا صا شد:
انشاف ایی و تتویج ف الی های ورزشی از طتیق اف ایش وتنااههای علمی ورزشی صداوسیما و
رسانههای اجازی :این راهبت وت توس س فت ی ات م ایتان تأکید ار  ،وهگونهای که منبش و تک
ایوایس وه وخشی از وتنااس زندگی روزانس ات م تبدیل شو ج وتای تحقق این اات فتهنگسازی نیاز اس
که از طتیق ااوزش اسامت و اا امال مت و فتاگیت از طتیق رسانههای مم ی و سازاانی ایتواند فتاهم
شو ج وا تومه وه نقش ف الی های ودنی ر پیشگیتی و راان ویشات ویماریهای غیتواگیت ،صداوسیما
ایتواند از ومو شب ههای تلوی یونی و را یویی ورزش و سبا اسافا ه کند و وا اگاهیوخشی عموای
و تشویق ات م وه ورزش ،اومبات ارتقای سباای ماا ه را فتاهم اور ج همچنین تش یبت تتوی ودنی
و ورزش که ر ویشات ارگانهای عموای ،ولای و ای خصوصی از ممله شهت اریها ،ادارس ،انشگاهها،
نیتوهای نظاای و ججج ومو ارند ،ایتوانند وا انواع رسانههای واق ی و اجازی که ر اخایار ارند ،وه وزة
تتویج و اگاهی وخشی سباای وا روی ت زندگی ف ال وار شوندج ر این زاینه رشد کمی و کیفی
ودنی نی وسیار ائ اهمی

ااخصصان علوم تتوی

اس

که ایتوانند ر تولید ،تأیید و توزیع احاوای

پیامهای ورزشی اؤثت واشندج روشندل اروعانی ( )1386نشان ا که رسانهها اثت ا نا اری وت نها ینه شدن
ورزش همگانی ر کشور ارند که این اثت دو  37رصد اس ()18ج ویش  ،ساتسی ویشات افتا وه
ایناتن

ر ایتان و رواج رسانههای نوظهور و اجازی ر هس اخیت ،این ناایج را ت،ییت ا ه اس ج

تشویق و ال ام مای

احیطهای کاری از ف الی های ودنی و ورزشی :ر سالهای اخیت احیط کار

اهمی زیا ی یافاه و وهعنوان ا انی اناسب وتای ف الی های ارتقا هندة سبا اور تومه قتار گتفاه
اس ج یافاههای پژوهش قهتاان تبتی ی و رضوی احمو اوا ی ( )1394نشان ا که سه عل اصلی عدم
اشارک کارکنان ا ارات ولای ر ف الی های ورزشی ،وهتتتیب نبو ورزشهای اخالف اور عبقه ر
سعح سازاان ،نبو اا انات و تسهیبت ورزشی ر سعح ا ارات ولای و عدم وتنااهری ی اناسب وتای
ورزش کارکنان اس

()19ج قته ( )1383ر پژوهش خو پبیان ایکند که ااا گی مسمانی ،وه عنوان

ی ی از شتایط تتفیع کارکنان وتاساس ی
تح

اصووس قانونی امباری شو و همچنین هت کاراند و خانوا ه او

پوشش ف الی های ورزشی فوقوتنااس هت سازاان ولای قتار گیتندج همچنین پیشنها ایکند که

وا عنای وه این ه اکثتی شایان تومهی از اقشار ات م کشور ر سازاانهای ولای انجام وظیفه ایکنند،
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شتایعی فتاهم شو که ر هت روز هت کاراند داقل نیمساع از اااکن ورزشی سازاان خو ( ر صورت
اومو وو ن) اسافا ه کند و اگت چنین اا اناتی ومو نداشاه واشد ،از اا انات ورزشی ن ی

وه سازاان

خو اسافا ه کندج ر و ضی کشورهای نیا از ممله کشورهای چین و ژاپن وه کارکنان و کارگتانی که ر
ی ی از رشاههای تخصصی ورزشی ارای ادارج و ف الی اسامت واشند ،ا ایای رفاهی و خدااتی اناسبی
تخصیص ا ه شده و این روش انعقی اشایاق روزاف ون ر سایت کارکنان وه ف الی های ورزشی را فتاهم
ساخاه اس ()20ج
وتگ اری ورههای ااوزشی ورزش و سبا وتای پ ش ان و تشویق انان وه تتویج و تجوی ف الی های
ورزشی :اطبع از فواید وهداشای ف الی های ودنی و ورزشتی اعلتوب وتتای زیتگتوههای خاص وه
ااخصصین پ ش ی ورزشی امازه ای هد تا اشوق ی

شیوه زندگی ف ال واشند و افتا را ر مه تب ی

از شیوة زندگی ف ال راهنمایی کنندج ر سند پیشگیتی از ویماریهای غیتواگیت ( )1394ارائس اشاوره ر
اور ف الی ودنی از طتیق وتنااس پ ش

خانوا ه وهعنوان ف الیای کلیدی وتای کاهش شیوع ف الی ودنی

کم اعتح شده اس ()21ج وتاساس یافاههای اوتاهیمیپور و هم اران ( )1396اهمتتین انگی ة وانوان از
اشارک

ر ورزش ،توصیه و تجوی پ ش

اس ج وهنظت ایرسد تا زاانیکه افتا

چار اش ل نشوند

(ااتاض و ویماری) و ا ساس نیاز وه ورزش پیدا ن نند (تجوی پ ش ) ،اقداای وتای اشارک

ر ورزش

نخواهند کت ()22ج اصفی ( )1392نقش گتوههای اتمع را ر تمایل افتا وه ورزش کت ن اهم انساه
و از پ ش ان وهعنوان ی ی از گتوههای اتمع یا کت ه اس ()23ج
ارائس تسهیبت وه ستاایهگذاران عبقهاند ر وزة اااکن ورزشی (وام ،ساخ

اشارکای ،ذف

عوارض و االیات و ججج) :ناایج پژوهش سید عااتی و قتوان وت ی ( )1391نشان ا که راه ارهای ارائهشده
ر زاینس اااکن و تأسیسات ورزشی ویشاتین نقش را ر مذب و اف ایش اشارک شهتوندان ر وتنااههای
ورزش همگانی و تفتیحی اش
ول

( .)24از طتفی وا تومه وه شتایط اقاصا ی ال اضت ایتان ،ناتوانی

ر تأاین اا انات ورزشی ،ل وم اشارک وخش خصوصی را ایطلبدج تقتیباً ر همس کشورها وخش

خصوصی وه کم

ول ای اید؛ ن اس مالب این ه ف الی همس انها تح نظارت ول اس و ر اوار ی

که وا انافع عموای ر ارتباط واشد ،نظارت ول

ویشات ایشو تا وه هدای

این وخشها وتای توس س

ورزش ر وین تمام اقشار ات م انجت شو ج شهبازی ( )1392نی وهکارگیتی توان االی وخش خصوصی را
ی ی از راه ارهای توس س ورزش همگانی وتشمت ه و اظهار کت ه اس

که تتغیب وخش خصوصی وه
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ادیتی اااکن و وتنااههای ورزشی وتای عموم ات م سبب ایشو فتص های مذاب و اانوع وتای ورزش
و ف الی ودنی فتاهم اید ()25ج
ال ام وزارت علوم و ااوزش و پتورش وه تدوین و رعای

اسااندار های ورزشی ادراس و انشگاهها

وهویژه ر وزة فضاهای ورزشی و ا لمان ورزش :از اؤلفههای وسیار اهم ر وتنااههای ورزش همگانی و
ارتقای ف الی ودنی ر ماا ه ،ادارس و انشگاهها هساندج این ا انها از طتیق کبسهای تتوی ودنی
و فوق وتنااه ،سب

زندگی ف ال و سالم را وه نوموانان و موانان ایااوزندج اوین 1و هم اران ()2017

ا اقدند که عا ت وه ف الی

ودنی و ورزش ر کو کی و نوموانی اغلب ر وران و رگسالی نی ا ااه

اییاودج تحقیقات زیا ی نشان ا هاند که تجارب ادارس وا اشارک ایندة افتا ر ورزش و ف الی ودنی
ارتباط ار ()26ج از ممله وتگت 2و هم اران ( )2008ر تحقیقی نشان ا ند ادارس وت اشارک
ف الی

ورزشی اؤثتندج همچنین ریافاند اندازة ادرسه وت اشارک

ر

ر ورزش نوموانان تأثیتگذار اس

()27ج
راهانداز ی و توس س اتاک پایش و اشاورة سبا

شهتوندان وا تأکید وت ااا گی مسمانی و طتا ی

پتوندههای سباای-ورزشی :شناخ و اگاهی از وض ی سباای خو هم از لحاظ مسمی و هم از لحاظ
رو ی عبوهوت رضای فت ی ،وه سبا احیط و ماا ه انجت ایشو ج از این رهگذر ،ااخصصان ااتوزه
روشها و ازاونهایی را طتا ی و توصیه کت هاند که فت وهرا ای ایتواند وه وض ی
وبت و ر مه

سباای خو پی

فظ و نگهداری ان تبش کندج از ممله اهداف اتک تندرسای و اشاورة ورزشی ایتوان

وه ارزیاوی ویژگیهای اناتوپوااتی  ،ارزیاویهای ساخاار قااای و اس لای ،شناسایی و اصبح
ناهنجاریهای عمل ت ی ،ارزیاویهای فی یولوژی  ،ارزیاویهای ااا گی مسمانی ،ارائس وتنااههای تمتینی
و نها ینه کت ن ورزش علمی ر وین ماا ه اشاره کت ج ر این زاینه ،مای از راهاندازی و توس س اتاک
پایش و اشاورة تندرسای ورزشی وا وهکارگیتی روشهای علمی توسط ااخصصان تتوی
شتایط ایتواند اعاما ات م را وه انجام ف الی های ورزشی سالم تقوی

ودنی وامد

کند و اگاهی ،نگتش و رفاار

ورزشی ات م را وهبو وخشدج
تأاین نیتوی انسانی ااهت ر وزة ورزش و ویماریها و وهکارگیتی داقل ی
ورزشی ر هت ی

از اتاک سبا  :ی ی از نقاط قوت نظام سبا

نیتوی ااخصص

ر ایتان ومو اتاک و پایگاههای
1. Dobbins
2. Berger
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وهداش و راان تا پایینتتین سعوح تقسیمات کشوری ی نی شهتها و روسااهاس ج از طتفی ،ر سالهای
اخیت ت دا

انشااوخاگان رشاس تتوی

( دو  100ه ار

ودنی وهطور چشمگیتی اف ایش یافاه اس

نفت)ج این رشد کمی ،وهتبع رشد کیفی انشااوخاگان تتوی ودنی را نی وههمتاه اشاه اس  ،وهگونهای
که وسیاری از پایاننااههای تحصیلی روی ورزش و نقش ان ر پیشگیتی و راان ویماریهای اخالف
اانند یاو  ،پتفشار خونی ،افست گی و ججج اامتک شدهاند و م ئیات روشهای تمتینی اناسب وتای وه
داکثت رساندن این نقش را شناسایی کت هاندج وهنظت ایرسد وا تتکیب این و قوت ی نی اسافا ه از
انشااوخاگان تتوی
سب

ودنی ر اتاک و خانههای وهداش

شهتی و روساایی ایتوان تهدیدهایی اانند

زندگی غیتف ال ،کمبو اگاهی عموای ات م از ورزش و نبو اتاک اشاورة ورزشی را کاهش ا ج
هدفمند و قانونمند کت ن سهم و نقش هت ی

از ارگانهای ولای ر اف ایش اشارک

تجتویات اومو ر ایتان و یگت کشورها نشان ا ه اس که ی

ورزشی:

نها خاص وا اا انات گسات ه و توانمندی

فتاوان وهتنهایی نمیتواند اومب اف ایش اشارک ات م ر ورزش شو  ،زیتا ورزش احصول اماماعی و
فتاور ة وینوخشی و ختومی کل ماا ه اس ج وناوتاین ی ی از الیل عمدة ناکارایی وتنااههای ف لی
ت نها ی وو ن ،م یتهای عمل کت ن و نداشان ادل و نقشس نظاماند کلینگت ر این وزه اس ()28ج
توس س ورزش و همگانی شدن ان ر کشوری وا هشاا ایلیون نفت مم ی نیازاند ع م الی اس و ااتی
زاانوت اس

که وا وتنااههای کوتاهادت و نمایشی تناسبی ندار ج شاید واوان گف

سایت راهبت ها ریشه

ر این راهبت ارند ،زیتا امتای راهبت های ا تفیشده نیازاند توس س عقبیی سازاانی و ادیتیای ورزش
همگانی اس و عدم امتای این راهبت شانز تحقق سایت راهبت ها را هم کمتنگ ایساز ج امتای راهبت
اذکور ایتواند رو یس وتنااهاحوری و تف ت عقبیی را ر سازاانهای ورزشی اتتبط ماری ساز ؛ اومب
وتقتاری توازن ر اسافا ه از اناوع وین ورزش همگانی و قهتاانی و ملوگیتی از استاف اناوع اومو
ورزش و همچنین اوازیکاریها ر سازاانهای ورزشی شو و ر نهای

ر

وه اعاما سازی ر وین ات م

نسب وه عمل ت سازاانهای ورزشی وینجاادج
ت یین و تخصیص سهم ورزش از اعابارات االی طتح تحول نظام سبا  :طبق اصل سوم قانون
اساسی ول واید کلیس اا انات خو را وهانظور تأاین تتوی ودنی رایگان وهکار گیت ج ااأسفانه وا این ه
ن ی

وه نیمی از اتگوایتها ر ایتان ناشی از ویماریهایی اس که از کمتحتکی ناشی ایشوند (،)11

ر اسنا واال سای سبا

اانند طتح تحول سبا

مایگاهی وتای تحتک و ف الی

ودنی یده نشده

اس ج ای ر سند پیشگیتی از ویماریهای غیتواگیت تنها اشارة اخاصتی وه این عاال شده و رخور
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اهمی

اوضوع وه ان پت اخاه نشده اس ج این غفل
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ر سیاساگذاریهای کبن ،ر وزة تأاین االی

ف الی های ودنی ماا ه چند وتاوت شده اس ج وا تومه وه وو مس کم ورزش کشور ،که ان هم ویشات صتف
ورزش قهتاانی و ت،ذیس فدراسیونهای ورزشی ایشو  ،الزم اس

از احل اعابارات سبا  ،وا هدف

پت اخان ات م وه ف الی های ودنی ،وو مس مداگانهای وتای ورزش ر نظت گتفاه شو ج
طتا ی شهتی وا روی ت شهت سالم و ف ال توسط شهت اریها :تحقیقات نشان ا هاند ،افتا ی که ر
احیطهای وسادار ف الی زندگی ایکنند ،تمایل ویشاتی وه انجام ف الی ودنی ر احیط خویش ارندج
احیط وسادار ف الی  ،احیعی اس که اا ان ف الی ودنی را از طتیق ف الی های روزاته یا ورزشهای
وتنااهری یشده وه افتا ای هدج اوار ی چون پیا هروهای عتیض و تمی  ،اسیتهای وچتخهسواری،
ا انهای ورزشی اانند زاین فوتبال یا وس ابال و احیطهای طبی ی و زیبا ر ش لگیتی این احیط و
اف ایش تمایل شهتوندان وه ف الی اؤثتندج ر کشورهای ااتی ا و کانا ا ،احققان ارتباطات مدیدی ایان
ویژگیهای احیط شهتی و ا امال اسافا ة ات م از ملونقل ف ال پیدا کت هاندج شاخصی وه نام قاولی
تک

ف ال ر وتگیتندة علل و عواالی اس

که ات م را وه اسافا ه از ملونقل غیتاوتوری (اانند

پیا هروی و وچتخهسواری) تتغیب ایکند ()29ج زندگی ف ال ،روشی از زندگی اس که ف الی ودنی را
وهعنوان وخش ضتوری زندگی ارزشمند ای اند و از طتیق ا غام ف الی

ودنی ر زندگی روزاته اانند

پیا هروی ،وچتخهسواری تا احل کار ،واغبانی و غیته اشخص ایشو ج وی ت 1و هم اران ( )2012ر
وترسی عواال اشارک

ورزشی ساکنان اونیخ ریافاند که ر ساتس وو ن اساختهای شنا ،پارکها و

اااکن ورزشی عاالی اهم وتای شتک

ساکنان ر ف الی های ورزشی اس ج عبوهوت این وتنااهری ی

اناسب واشگاههای ورزشی خصوصی انبع وسیار خووی وتای افتا طبقس واالی ماا ه و وتنااهری ی اناسب
توسط شهت اریها انبع اناسبی وتای افتا طبقس پایین ماا ه اس که ر نهای اومب اشارک هتچه
ویشات انان ر ورزش ایشو ()30ج
ملوگیتی از مه گیتی ادیتی ورزش شهت اریها وه سم ورزش قهتاانی و تفهای :گیتمینوف

2

( )2001ویان ایکند ول ها خواساه یا ناخواساه وه نبال گساتش ورزش قهتاانیاند تا همگانیج
صتفنظت از احیط رونی ی

کشور و نظام ان ،ماذوههای ورزش قهتاانی ،وازاریاوی و مذب تماشاچیان

اومب ایشو که این ورزش اور تومه ویشات سازاانها و ارگانهای اخالف ولای قتار گیت ()31ج
1. Wicker
2. Girginov
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وینات )2001(1وا ارائس اااری ،ستاایهگذاری وینایجه روی ورزش قهتاانی را وهمای پت اخان وه سبا
ماا ه (ورزش همگانی) ویهو ه انساه اس
شاخص ها و اصول ر الگوی

()32ج سینی و هم اران ( )1396ا اقدند که اولوی

متوایی خوب شهتی ر یعس ورزش قهتاانی و ورزش همگانی وا هم

اافاوت اس ج انها ویان کت ند شهت اری تهتان واید وا تدوین راه ارهایی وتاساس اصول

متوایی خوب،

شب هسازی و ایجا اشارک شهتوندی ،از ظتفی های ایجا شده ر شهت تهتان اانند  354ستای احله،
 354خانس ورزش ،اا انات و فضاهای ورزشی ایجا شده و اناوع طبی ی شهت تهتان ،داکثت وهتهوت اری
را کت ه و این اصول را ر زاینس ورزش همگانی ،پیا هسازی کند تا قدمهای اؤثتی ر مه توس س ورزش
همگانی ر شهت تهتان وت اشاه شو ()33ج
تش یل ا اون

سبا

ر وزارت ورزش و ت،ییتات ساخااری ااناسب ر سعوح اساانها و

شهتساانها :ایتان ،از نظت ن ی ی قانونی و واق ی های عملی و امتایی ر ورزش و تتوی ودنی وض ی
اناسبی ندار ؛ وهگونهای که ر اصل سوم قانون اساسی ،تتوی

ودنی رایگان وهعنوان ی

ق شناخاه

شده ،ولی ا اون ورزش همگانی ر وزارت ورزش انحل شده اس ؛ الباه ر زاان ومو هم وهمای تتویج
فتهنگ و فتاهم کت ن شتایط ورزش همگانی ،رگیت ا ارة فدراسیونهای ورزشی وو که مذاوی های
قهتاانی کماتی اشاندج از طتفی ،فدراسیون ورزش همگانی نی ویشات از ان ه ااولی ورزش همگانی
کشور واشد ،ااولی رشاهها ی ورزشی ودون ستپتس

اانند فتی وی ،ارت ،اژوال و ججج اس

و گتفاار

وتگ اری رقاو های ورزشی یا فسایوالهای ورزشی ی روزه شده اس ج همچنین فدراسیون ورزش همگانی
وهعنوان ی

فدراسیون از  50فدراسیون ورزشی نمیتواند اهمی ورزش وتای همه را ان ز کندج ازاینرو

پیشنها ای شو ا اون ورزش همگانی وزارت ورزش ر قالب ا اون سبا وزارت ورزش ا یا شو تا
از طتیق این نااگذاری ،ر فلسفس ومو ی ان نی وازنگتی شو و وه اهداف و رگ و واق ی ر وزة ورزش
و سباای ن ی

شو ج

طتا ی و وه کارگیتی نظام اطبعاتی و نظارتی پایش سبا
ادیتی

اتتبط وا تحتک ودنی :هتتت منبه از

ر عصت پیشتفاتتس ااتوز ،وهشدت وتته اطبعات واوساه اس  ،وهطوریکه کت کلوین ایگوید:

«وقای ناوانید چی ی را اندازهگیتی کنید ،نمیتوانید ان را کناتل کنید و چی ی را که ناوانید کناتل
کنید ،نمیتوانید ادیتی کنید»ج یافاههای تحقیق کشگت ( )1394نشان ا که راهاندازی سیسام اطبعات

1. Vinther
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ر سازاانهای ورزشی و وا دهای تاو ه ایتواند ر اف ایش اثتوخشی وتنااههای تفتیحی تأثیت

ادیتی

 اا ان سنجش اثتوخشی وتنااههای تفتیحی، اطبعات ناکافی،چشمگیتی اشاه واشدج از یدگاه وی
سازاان ورزش شهت اری را وا اش ل مدی اوامه ساخاه اس ج
 وا تومه وه راهبت ها و پیاادهای ارائهشده ایتوان از فتاهم شدن ومو فتص های وتاوت، ر نهای
 اهارت و ا لولی، طبقه اماماعی، توانایی اقاصا ی،  منسی، فارغ از سن،افتا ماا س ایتانی

وتای ت ت

 اطمینان اصل کت ج، وهانظور شتک انظم ر ورزش که همانا فلسفس عبارت ورزش وتای همه اس
منابع ومآخذ
1. Council Policy and Health Reform. Document of primary health care promotion policy
[Online]. Available from: URL: http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/291_1664_
Primary_Health_Care_Services_Policy.pdf [In Persian].
2. Azizi F, Hatami, H, Janghorbani M. [Epidemiology and control of common diseases in
Iran] Tehran, Eshtiagh Publications; 2000 [In Persian].
3. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and Validity
of Persian Version of the Health-Promoting Lifestyle Profile. J Mazandaran Univ Med Sci.
2012; 21 (1):102-113 [In Persian].
4. Amirkhani MA. Students' Health Status Based on Harmful Behavioral Health. Medical
Sciences University of Esfahan. 2008 [In Persian].
5. Bronas, G; Leon, S. Lifestyle modifications for its prevention and management. American
Journal of Lifestyle Medicine, 2009, 3.6: 425-439.
6. Kwagyan, J; Randall, S. Cardiovascular Diseases, Obesity, and Lifestyle Changes.
In: Lifestyle in Heart Health and Disease. 2018. p. 3-10.
7. World Health Organization (WHO) "Health 2020. A European policy framework and
strategy for the 21st century". People, 2017.
8. Leutholtz, B; Ripoll, I. Exercise and disease management. CRC Press, 2011.
9. Daugbjerg, S; Kahlmeier, S; Racioppi, F; Martin-Diener, E; Martin, B; Oja, P; Bull, F.
Promotion of physical activity in the European region: content analysis of 27 national policy
documents. Journal of Physical Activity and Health, 2009, 6.6: 805-817.
10. World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, physical activity and health: a
framework to monitor and evaluate implementation. 2006.
11. Ghofrani, M. designing sport for all and championship sport strategic plan of Sistan and
Balouchestan province. Doctoral dissertation in sport management, University of Tehran,
p: 10 [In Persian].
12. United Nations. Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace. Sport for
development and peace: Towards achieving the millennium development goals. United
Nations Publications, 2003.

1398  زمستان،4  شمارة،11  دورة،مديريت ورزشی

806

13. Sotiriadou, K; Shilbury, D; Quick, S. The attraction, retention/transition, and nurturing
process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management,
2008, 22.3: 247-272.
14. Pate, R. A national physical activity plan for the United States. Journal of Physical Activity
and Health, 2009, 6.Supplement 2: S157.
15. Scottish Government. “Healthy Eating, Active Living: An action plan to improve diet,
increase physical activity and tackle obesity (2008-2011)”. 2008.
16. Ministry Of Health. (2015). “Active People, Active Places: British Columbia Physical
Activity Strategy”. Province Of British Columbia, Canada.
17. Ministry Of Health and Quality of life. “National Action Plan on Physical Activity 20112014”. Republic of Mauritius.
18. Roshandel, T. explane the status of mass media in institutionalizing the public sports.
Harkat, 33: 165-177 [In Persian]..
19. Ghahreman Tabrizi, K; Mahmoodabadi Razavi, MJ. Identification and Prioritization of
Barriers to Participation of staff of Public Offices in Kerman Province with a Coherent
Approach of Multi-Criteria Analysis and Kopland. Journal of sport management, 2015;
7(1):83-98 [In Persian].
20. Mozafari, AM; Ghare, MA. Status of sport for all in Iran and selected countries. Sport and
motion Sciences, 2005; 3:151-171 [In Persian].
21. Ministry of health and medical education of Iran. Document of Prevention of nontransmissible diseases. 2015 [In Persian].
22. Ebrahimipour, T; Ramezaninejad, R; Amirinejad, S. explaining of commitment model to
women participation of Mazandaran province in sport for all. Research in educational sport.
2018; 5(3):93-110 [In Persian].
23. Asefi, AA. Identifying and modeling of factors affecting sport for all in Iran. Doctoral
Dissertation in sport management, University of Tehran [In Persian].
24. seyyed ameri, M., mohammad alegh, G. Determining techniques to attract and increase
citizen,s participation in sport for all and recreational sport programs (evidence from
Urmia). , 2013; 2(4): 23-34 [In Persian].
25. Shahbazi, M., Shaabani Moghaddam, K., Safari, M. Barriers and Solutions to the Sport for
all in Iran. Majlis and Rahbord, 2014; 20(76): 69-97 [In Persian].
26. Dobbins, M; DeCorby, K; Robeson, PH; Tirilis, D. School-based physical activity
programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 618. Cancer, 2017.
27. Berger, IE; O’Reilly, N; Parent, MM; Séguin, B; Hernandez, T. Determinants of sport
participation among Canadian adolescents. Sport Management Review, 2008, 11.3: 277307.
28. Ehsani, M; Saffari, M; Amiri, M; Kouzechian, H. Designing the Model of Sport for all in
Iran. Sport management studies, 2015; 27(6):87-108 [In Persian].

807

تدوين استراتژیهای توسعة سالمت با رويکرد فعالیتهای بدنی و ورزشی

29. Gauvin, L; Richard, L; Craig, CL; Spivock, M; Riva, M; Forster, M; Gagné, S. From
walkability to active living potential: an “ecometric” validation study. American journal of
preventive medicine, 2005; 28(2):126-133.
30. Wicker, P; Hallmann, K; Breuer, C. Micro and macro level determinants of sport
participation. Sport, Business and Management: An International Journal, 2012; 2(1):5168.
31. Girginov, V. Strategic relations and sport policy making the case of aerobic union and
school sports federation Bulgaria. Journal of sport Management, 2001; 15(3):173-194.
32. Vinther, P. No Money No Sport. Olympic Message, 2001; 42:65-68.
33. Hosseini, S. Studying Tehran Municipality Behavior with regard to Public Sports by
Principles of Good Urban Governance. Scientific Journal of Organizational Behavior
Management in Sport Studies, 2017; 4(16): 21-36 [In Persian].
34. Kashgar, s. Indicator determination and effectiveness measurement of citizen recreational
sport programs. Journal of sport management and action behavior. 2015; 11(22):113-132
[In Persian].

1398  زمستان،4  شمارة،11  دورة،مديريت ورزشی

808

Designing Health Development Strategies with a
Physical and Sport Activities Approach
Mohammad Hossein Mirza Rahkoushki1 - Ali Zare'i 2 - Abbas
Khodayari 3
1.Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical
Education, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2.Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of
Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran
Branch, Tehran, Iran 3.Associate Professor, Department of Sport
Management, Faculty of Physical Education, Islamic Azad
University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
(Received: 2018/09/29;Accepted: 2018/12/23)

Abstract
The aim of this study was to design health development strategies with a
physical and sport activities approach. The statistical population included top
managers and experts of Health and Sport ministries and professors who had
studied these issues. The research method was mixed (a combination of
qualitative and quantitative). In qualitative phase, strengths, weaknesses,
opportunities and threats of health system with a physical education approach
were identified by library studies, interviews with knowledgeable experts and
semi-open questionnaires. In the quantitative phase, respondents determined
the rate and impact factor of each factor and identified the strategic status of
health system with a physical education approach which was located in WT
(defense) area. Then, strategies were determined by organizing a strategic
council and using brainstorming method. The health development strategies
with a physical and sport activities approach were as follows: increasing
public awareness by media, supporting sport through workplaces,
encouraging doctors to prescribe sport activities, providing facilities for sport
investors, adhering to the sport standards at schools and universities,
developing centers for monitoring and counseling citizens’ health, using sport
specialists in the health centers in cities and rural areas, determining the role
of each government body in the field of sport, determining share of sport in
health budget, urban design with a healthy city approach, preventing the sport
management orientation of governmental organizations towards the
championship and professional sports, forming the deputy of health in the
Ministry of Sport and using the information and monitoring systems.
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