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 چکیده
های ودنی و ورزشتتی وو ج ماا س اااری ی ف الهای توستت س ستتبا  وا روی ت   یاستتاتاتژهدف از این پژوهش، تدوین 

سان اتتبط وزارت ور       شنا شد و کار شاال ادیتان ار ضوع وو      پژوهش  شنا وه او ساا ان ا ش  و ا  ج روش  زش، وزارت وهدا
ی، از طتیق اصتتتا به وا اکااوخانهتحقیق از نوع اایخاه )تتکیب کیفی و کمی( وو ، وه این صتتتورت که پز از اعال ات 

ضوع و توزیع   شنااه   خبتگان اگاه از او س ص  ض ف ها، واز، قوتی نیمههاپت سب ها، فت وی ت   ا  وا رها و تهدیدهای نظام 
بت ی نظام تتوی  ودنی و اشخص شدج  ر ات لس کمی، پاسخگویان وا ت یین ضتیب اهمی  و رتبس هت عاال، اوق ی  راه    

رای  )تداف ی( قتار  اشت ج ست ز وا تشت یل شتو     WTستبا  وا روی ت  ف الی  ودنی را اشتخص کت ند که  ر انعقس   
،  مای   هارستتتانهیی عموای از طتیق اف ا انششتتتدج  راهبتی و وا استتتافا ه از روش توفان ا، ی، راهبت ها اشتتتخص

گذاران ورزشی، رعای  یهستااهای ورزشی، ارائس تسهیبت وه ی ف الهای کاری از ورزش، تشویق پ ش ان وه تجوی  یطاح
کارگیتی نیتوی ااخصص   ، توس س اتاک  پایش و اشاورة سبا  شهتوندان، وه    ها انشگاه اسااندار های ورزشی ادراس و   

ة ورزش، ت یین  ی  ولای  ر  وزهاارگانی ستتبا  شتتهت و روستتااها، ت یین نقش هت ی  از هاخانهورزشتتی  ر اتاک  و 
سالم، ملوگیتی ا          شهت  شهتی وا روی ت   سبا ، طتا ی  یتی  گمه ز سهم ورزش از اعابارات االی طتح تحول نظام 

کارگیتی ون  ستتبا   ر وزارت ورزش و وهی، تشتت یل ا اا تفههای  ولای وه ورزش قهتاانی و ادیتی  ورزش ارگان
 های ودنی و ورزشی وو جی لف اهای توس س سبا  وا روی ت  نظام اطبعاتی و نظارتی از ممله راهبت 
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ی  مای  ورزشی، وازاریاوی از طتیق ورزش، صن   ورزش، ورزش ها هیانگاساتاتژی وازاریاوی، 
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 مقدمه
اماماع اس ج تماای  طبقات و سعوح تماای وتای ارزشمند ستاایس و  ارایی و اساسی سبا ،  ق

 را ان ارتقای و  فظ ها  وا و  اندوت ه نام خو  کشور ات م  ق تتینیاساس عنوانوه سبا  از کشورها

  ر  ولامت ان از که وسیاریطوری، وهاند هکت احسوب شانروزاته زندگی یهاتبش ینتتاهم م ء

 نیازپیش واقع  ر اعلوب، کنندج سبا یا عنوان اصل ی  عنوانوه اسئله را این خو ، ی اناخاواتیهاوتنااه

 شمت ن احوری ضمن ایتان، ممهوری اسبای اساسی ایدج همچنین قانونیا  سابوه توس س پایدار اصلی

 کت ه ا لف را  ول  و شناسدای اساسی ممله نیازهای از را  راان و وهداش  انسان، مااع و کاال سبا 

 کشور افتا  سبا  سعح ارتقای و  فظ تأاین، وتای را های خو ظتفی  و اا انات اناوع، تماای تا اس 

 (ج1کند ) وسیج

وا تومه وه ت تیف  ار ج  عهده وت را وظیفه این  ول  از نیاو  وه پ ش ی ااوزش و  راان وزارت وهداش ،

سازاان وهداش  مهانی که سبا  عبارت اس  از اسایش کاال مسمی، روانی، اماماعی و نه صتفاً نبو  

تازگی و د ا نوی هم اضافه شده(، کاابً واضح اس  که  سایاوی وه این هدف وسیار و رگ و ویماری )وه

تواند  ای اسیت را وتای رسیدن وه این هدف یی نمیتنهااز عهدة وزارت وهداش  خارج اس  و وه گسات ه

ها، ساخاارها و نها های اومو   ر کشور، ان را کم  و هموار کندج پز ضتوری اس  سایت وزارتخانه

 (: 2همتاهی کنندج وتای نیل وه هدف سبا  واید سه احور اصلی را  نبال کند )

 ویمار نشوند )پیشگیتی اولیه(؛ج ات م 1

 ج ویماران ستیع و صحیح  راان شوند )پیشگیتی ثانویه(؛2

 (2ج ویماران غیتقاول  راان رنج کماتی ااحمل شوند )پیشگیتی ثالثیه(ج )3

کنند های سبا  خو  را  ر احور اول اامتک  ایکشورهای پیشتفاه  ر اات سبا ، ویشاتین ف الی 

 لیل امبار اورندج ااأسفانه کشورهای  ر  ال توس ه وه س  ایگذاری را نی  وهو ویشاتین سو  ستاایه

اندج نگاهی رت ناقصصوو نداشان وتنااه و تقاضای غیتانعقی ات م ویشات  رگیت احور  وم، ان هم وه

 وه تومه وا هدج سا ه وه ااار تقاضاهای غیتانعقی وتای س ارین و  اروها  جم این فام ه را نشان ای

 اور  ویماری ویشات از پیشگیتی روی ت  وه  راانی روی ت  ل وم ت،ییت وهداشای یهااتاقب  واالی ه ینس

وا تأکید وت  ارتقای سبا  اهمی  وت وهداش  یمهان سازاان همین زاینه،  ر و اس  گتفاه قتار تأکید

 (ج 3اس  ) کت ه سب  زندگی سالم تأکید
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فهتس   صدر وه ناسالم، زندگی شیوة الگوی از ناشی هاییماریو و کت ه ت،ییت هایماریو الگوی ااتوزه

 رصد از  80تا  70وینی سازاان مهانی وهداش ، یشپ(ج وناوت 4اس  ) یافاه اناقال وایتاتگ  الیل

عل  ی کشورهای  ر  ال توس ه، وههااتگ رصد از  50تا  40یافاه و وایت کشورهای توس هاتگ

(ج سازاان مهانی وهداش  ا اقد اس  که وا ت،ییت و اصبح 5های اتتبط وا سب  زندگی اس  )یماریو

(ج 6وایتند، اقاوله کت  )تتین عواال اتگل خعتسازی که اهمتوان وا وسیاری از عواایاسب  زندگی، 

 ماا ه افتا   ر سالم زندگی سب  ارتقای 2020سال  تا وهداش  مهانی سازاان شدةت یین از اهداف ی ی

 کار خو   ساور  ر را اماماعی و فت ی زندگی  ر وهبو  راهبت های اؤثت واید اساس، کشورها وت این اس ،

 (ج7) هند  قتار

، ی ی از اش بت عمدة سب  زندگی  ر قتن  اضت، نداشان تحتک نظتانصا بوه ت بیت وسیاری از 

ودن اس ج اسافا ه از وسائط نقلیس ااشینی، پیشتف   ر فناوری ساخ  وسایل خانگی، فتاگیت شدن رایانه 

صورت نشساه و هو ااور اتووط وه ان و وسیاری از اوار  اشاوه  یگت، سبب شده که زاان ویشاتی و

وسیار رفاه اس ج از ا امال  ووتاوت  هاسخنچنین،  ر اور  اضتات زندگی این (ج8تحتک صتف شو  )یو

های یناتوانها و یکارافاا گهای قلبی و عتوقی نسب  وه افتا  پتتحتک گتفاه تا انواع ازیماریواواب وه 

ی غیتااتقبه و زو رسج شاید فواید ف الی  ودنی انظم وت ویشات افتا  پوشیده هااتگ وران سالمندی و 

توان وه اوار  زیت اشاره کت : اف ایش طول عمت، واال وت ن سعح سبا  و وهداش  یانباشد که از ان ممله 

عتوق های یماریوهایی چون فشار خون واال، یماریوتن و روان، پیشگیتی یا  داقل کم  وه روند  راان 

ی ا، ی، هاس اهرویه، پوکی اساخوان، وتخی از انواع  یاو ، کتونت، چتوی خون واال، از یا  وزن وی

 (ج 9) هاستطانافست گی والینی و  ای وتخی 

که سا گی نایجه گتف  زاانیتوان وهیاشناخای کبن وه این اقوله نگتیساه شو ، وقای از  ید ماا ه

های ینهه یج و نها ینه شو ، سبب اف ایش سبا  و نشاط ماا ه، کاهش ورزش  ر سعح عااس ات م تتو

، کاهش وسیاری از ااوزان انشی نیتوی کار، ارتقای سعح تحصیلی وروهتهسنگین  ارو و  راان، وهبو  

های اماماعی همچون اعایا  و نی  اعتح شدن  ر سعح مهانی خواهد شدج وت یناوسااانها و یو ه ار

المللی پ ش ی ورزشی ینو( و فدراسیون WHO و ویانیس اشاتک سازاان وهداش  مهانی )همین اساس، 

(FIMSضمن اعبم این اعلب که تقتیباً نیمی از مم ی  مهان فاقد ف الی  فی ی ی و تحتک اناسب ،) ،اند

فی ی ی و ی ف الی  هاوتنااههای سبا  خو ، یاس سعنوان وخشی از خواساه شده تا وه ها ول از کلیس 

 (ج8ااا گی مسمانی  ر سعح ماا ه را اور   مای  و تشویق قتار  هند )
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عنوان وخشی از سب  های ودنی وه هد، شتک   ر ف الی شواهد و ناایج اعال ات پ ش ی نشان ای

های غیتواگیت اس ج وهبو  زندگی سالم اؤثتتتین و پایدارتتین شیوه وتای ملوگیتی از اف ایش ویماری

های ورزشی، انافع های شتک   ر ف الی ها و فتص سباای عموای از طتیق اف ایش اوق ی  وض ی 

ویژه  ر اور  کشورهای  ر ال توس ه که اناوع  هدج این اات وه س  ایاقاصا ی وسیاری و رگی را وه

(ج 10یاود )شو ، اصداق ایها ه ینه ایاالی اتووط وه وخش سباای ویشات  ر مه  پیشگیتی از ویماری

 رصد  10ی ابیم و اؤثت هاورزش ر  کنندگانشتک وینی شده اس  که اگت ت دا   ر اساتالیا پیش

شو ج ه ینس اساقیم یایی موصتفهایلیون  الر اساتالیا  ر وو مس این کشور  600اف ایش یاود، ساالنه 

 یاو  و ستطان رو ة و رگ، عتوقی، س اه،  -تحتکی قلبیاتاقب  وهداشای چهار ویماری ناشی از کم

 59ایلیون  الر اساتالیا  ر هت سال وتاور ه شده اس ج  ر نیویورک نایجس ی  وترسی نشان  ا  که  306

ف الیای، سه اندج وتاور  شده اس  که کل ه ینس ناشی از این وی رصد از و رگساالن این شهت غیتف ال

ااتی ا که  ة ر ایاالت ااحد(ج 11شو  )دان تحمیل ای هندگان و کارانایلیار   الر اس  که وت االیات

اضافه کت ، وتاور  شده اس   2000پ ش ی  ر سال  هایینهایلیار   الر وه ه  75عدم تحتک مسمانی 

 هایینهسن   ر ه  20 الر و  3 ییموصتفه اومبصتف کت ن ی   الر ااتی ا وتای ف الی  مسمانی 

وتای  وسیاریانافع اقاصا ی  ،انافع اثب  و سازنده وتای افتا  وتعبوه، ورزش روینپ ش ی خواهد شدج ازا

 (ج 12) ها نی   ر پی  ار وکارها، موااع و ال کسب

ای لوکز یا ش لی از عنوان اقولهطورکه سباای  ق اساسی وشت اس ، ورزش را نباید وههمان

نی و وشتی اس  و وتای  فظ سباای ستگتای  ر نظت گتف ج  ساتسی و اشارک   ر ورزش نی   ق انسا

های ودنی و ا ااس زندگی وتای همس افتا   ر تماای سنین ضتوری و اساسی اس ج ورزش از وازی و ف الی 

ش  (ج وی12کنند )یافاس رقاوای، همه و همه نقش اهمی  ر موااع ایفا ایهای سازاانگتفاه تا ورزش

رو واید تماای ری ی زندگی و اماماع سالم اس ، ازاینیپرکان ورزش و ف الی  فی ی ی انظم و اسامت، از ا

نظت از سن و منز و توانایی(، از فتهنگ، اا انات اناسب و زاان کافی وتای پت اخان اقشار ماا ه )صتف

 هاادتوه ورزش وتخور ار واشندج  ر کشورهایی اانند اساتالیا، چین، کانا ا و ایاالت ااحدة ااتی ا، از 

گذاری شده اس  که خو  اومب نیل وه ناایج اماماعی، یهستااورزش همگانی اعال ه و  قبل روی

 (ج8اقاصا ی، فتهنگی و  راانی  رخشانی شده اس  )

ها و یسامسها، ی اوق و  هافتص س ان واسعهوفتایندی که »عبارت اس  از: « س ورزشتوس »

یا  ها وزهس همان ات م قا ر خواهند وو   ر  واسعسگت   که وهیاساخاارهای اناسب و ثمتوخش فتاهم 
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های ورزشی را تا سعوح ی ف الهای تفتیحی شتک  کنند و امتای ی ف الی خاص ورزشی یا ها وزه ر 

 ج(13« )اور نظت و اعلوب خو  وهبو  وخشند و ارتقا  هند

ها و سیاساگذاران کند  ول ها ایجاب ایهای ودنی و اف ایش ویماریراوعس اساقیم وین کاهش ف الی 

ها های خو   ر نظت وگیتندج وتنااهعنوان اولوی   ر سیاس ها ورزش را وه ر همس سعوح و  ر تماای وخش

های ودنی واید های ف الی احقق شو  و وتنااه« ورزش وتای همه»ای تنظیم شو  که ش ار گونهواید وه

هایی را که انافع ها واید گتوههای فتهنگی اتتبط شوندج این وتنااهطور اناسب طتا ی و وا اقولهوه

های کماتی وتای شتک  شو  و  ر عین  ال از اوق ی ورزش ویشات شاال  ال انان ای وخشسبا 

توان وه زنان، ا لوالن، موانان و افتا  نه ایدج  ر این زایهای ورزشی وتخور ارند، پوشش  ه ر ف الی 

 (ج12های ورزشی  ارند )ی ف الهای کماتی وتای شتک   ر اسن اشاره کت  که اوق ی 

 از پیشگیتی روی ت  وه  راانی روی ت  ل وم ت،ییت وهداشای یهااتاقب  ه ینس واالی وه تومه وا ااتوزه

های ودنی و اف ایش ز طتفی راوعس اساقیم وین کاهش ف الی ااس ج  گتفاه قتار تأکید اور  ویماری ویشات

عنوان ها ورزش را وهها و سیاساگذاران  ر همس سعوح و  ر تماای وخشکند  ول ها ایجاب ایویماری

ورزش »ای تنظیم شو  که ش ار ها واید وه گونههای خو   ر نظت وگیتندج وتنااهی  اولوی   ر سیاس 

وتنااس الی ف الی  ودنی وتای ایاالت »(  ر پژوهشی وا عنوان 2009) 1پی  (ج12) احقق شو « وتای همه

ها، اقدااات و اوا ارات یاس سی ی الی نیاز  ار  که روتنااهاظهار کت ه که ف الی  ودنی وه فتایند « ااحده

اور  نیاز را ا تفی کندج وناوتاین وتنااس اساتاتژی  الی ف الی  ودنی  ر این زاینه طتا ی شد که نقش 

، اتاقب  سبا  و ورزش  ر ان هارسانهی اخالف سبا  عموای، ااوزش، وخش خصوصی، هاوخش

ی وهبو  رژیم غذایی، اف ایش ف الی  ودنی ( وتنااس امتای2008 ول  اس اتلند ) (ج14اشخص شده اس  )

تدوین کت ج این وتنااه اوادا « ت،ذیس سالم و زندگی ف ال»را وا عنوان  2011تا  2008و اهار چاقی از سال 

ها، اهداف و اقاصد پت اخاه یاساتاتژروندها و عا ات  ر اس اتلند را وترسی کت ه اس ج  ر ا ااه وه طتا ی 

های کاری و و رگساالن، یاتی را وتای پنج گتوه خت ساالن، ادارس و کو کان، احیطی عملهاوتنااهو س ز 

ات م »(  ر گ ارشی وا عنوان 2015(ج وزارت سبا  کانا ا )15سالمندان و موااع تدوین کت ه اس  )

                                                           
1. pate 
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ل و اهداف اصلی را  ر  و اقولس ات م ف ا« ی ف ال: اساتاتژی ف الی  ودنی وتیایش کلمبیاهاا انف ال و 

س الی وتناا( 2011) 1ج وزارت سبا  و کیفی  زندگی اوریز(16) های ف ال تدارک  یده اس ا ان

 (ج17تنظیم کت ه اس  ) 2014تا  2011ی هاسالف الی  ودنی را وتای 

، وه هاکارگتوهو  هانشس نظت از این ه  ر چینش اعضای  ر ایتان،  ر طتح تحول سبا ، صتف

اران ورزشی تومهی نشده اس ، روی ت  پ ش ی و  راانی وه سبا  روی ت  غالب اندرکااخصصان و  س 

اند، ی اصلی سبا هاکنندهوو ه و روی ت  ارتقای سبا  و سب  زندگی سالم )از ممله ورزش( که ت یین

ام تنها  ر سند نظشو  نهیاج همچنین وا اتور اسنا  گذشاه اشخص اندشدهتا  دو  زیا ی نا یده گتفاه 

های یلپاانسرغم های ودنی علیی ف السبا  کنونی، ول ه  ر اسنا  قبلی نی  هیچ مایگاهی وتای ورزش و 

اشاره شد(،  ر نظت گتفاه نشده اس ج از طتفی، تا کنون  انهانظیت ان  ر توس س سبا  )که قببً وه یو

ها و راهبت های  وزة سبا  انجام گتفاه و یاس س، اهداف، اندازچشمی زیا ی  ر خصوص هاپژوهش

ی زیا ی وا اوضوع طتا ی هاپژوهشاسنا   ولای اا د ی  ر این زاینه  ر  س  اس ج  ر ورزش نی  

ی ورزشی از ممله وزارت ورزش، کمیاس الی الم ی ، هاسازاانی اساتاتژی  وتای انواع هاوتنااه

و غیته انجام گتفاه اس ج ااا پژوهشی که وا ا غام این  و  هااساانهای ورزشی، ا ارات ورزش یونفدراس

احور وه سبا  و ورزش و ت از ، ومو  ندار ج سیاساگذاران اقولس اتتبط وا هم و وا روی ت  اساتاتژی

عنوان عاال اهم ارتقای سبا  و ا انیسم پیشگیتی سبا  واید اانند کشورهای پیشتفاه، ورزش را وه

اتاتب ویشات از ااهی   راانی ان ها )که الباه ااهی  پیشگیتی ان وهیماریوینس ه کم و  راان اؤثت و

رو ضتوری اس ، اس ( و ذیتند و از ان  ر مه   سایاوی وه اهداف توس س سبا  اسافا ه کنندج ازاین

 ی چگونگی  سایاوی وه اهداف توس س نظام سبا  از طتیق ورزش اشخص شو  و این اات از طتیق طتا

  شو جیاودنی و ورزش ایست  ی تتوو تدوین اساتاتژی توس س نظام سبا  وا روی ت  

 

 شناسی پژوهش روش

ی ی روتنااهی کیفی و کمی( و وتاساس الگوی هاروشروش پژوهش  اضت از نوع اایخاه )تتکیب 

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

ی ها ا هی کیفی وا نخبگان اگاه وه اوضوع تا  د اشباع نظتی و کدگذاری و تحلیل هااصا بهانجام 

، هافتص ، اأاوری ، نقاط قوت، ض ف، اندازچشمکیفی پت اخاه شد و وا تش یل شورای راهبت ی پژوهش، 

نفت شاال  94های توس س سبا  وا روی ت  ورزش اساختاج شدج نمونس اااری پژوهش یاساتاتژها و تهدید
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ادیتان ارشد و اعضای شورای راهبت ی وزارت ورزش و موانان، ادیتان ارشد وزارت وهداش  و  راان، 

ش وا ساوقس های علوم پ ش ی ستاست کشور و اساا ان اسلط وه اوضوع پژوهادیتان تتوی  ودنی  انشگاه

نقعس ض ف،  24نقعس قوت،  18، هااصا بهوتحلیل کار  ر این اوضوع وو ج  ر وخش کمی، پز از تج یه

تهدید  ر  وزة تتکیبی ورزش و سبا  اشخص شد که وتای ت یین ضتیب اهمی  و  20فتص  و  13

 اخلی و خارمی اوق ی  وتحلیل های تج یهیزااتترتبه  ر اخایار نمونس اااری قتار گتفاند و از طتیق 

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

 های توس س سبا  وا روی ت  ف الی  ودنی و ورزش اشخص شدندجیاساتاتژ

 

 های پژوهشیافته

، تهدیدها، اوق ی  هافتص  ،هاض ف، هاقوت، اأاوری ، اندازچشمی کیفی و کمی، ها ا هوتحلیل وا تج یه

 های توس س سبا  وا روی ت  ف الی  ودنی و ورزش اشخص شد:یاساتاتژراهبت ی و 

 ؛ودنی و ورزشی هایی ف التندرس ، سالم و ف ال وا اشارک  واال  ر  یاماا ه: اندازچشم

ااا گی مسمانی و روانی ودنی و  ةتو  یهاشاخصاأاوری : اف ایش ااید وه زندگی  ر ماا ه وا وهبو  

و تنفسی، چاقی، پتفشار  قلبی عتوقی هاییماریوتحتکی اانند کمناشی از  هاییماریوماا ه و کاهش 

از  غیتواگیت هاییماریو، اخابالت روانی و سایت عضبنی-اس لای هاییناهنجارخونی،  یاو ،  ر ها و 

 جورزشی هایی ف الطتیق توس س تحتک ودنی و 

  هدجیاوتحلیل احیط  اخلی  وزة تتکیبی ورزش و سبا  را نشان تج یه، 1مدول 
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 وتحلیل محیط داخلی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت. تجزيه1جدول 

 محیط داخلی 
ضريب 

 اهمیت
 رتبه

 ضريب

 *رتبه

ها
ت 

قو
 

تتین تقسیمات یینپای وهداشای و  راانی تا هاشب هومو  

 کشوری
023/0 56/3 084/0 

 107/0 59/3 029/0 هااساانی علوم پ ش ی  ر همس ها انشگاهومو  

 ر همس  ها انشگاهی تتوی  ودنی هاگتوه و ها انش دهومو  

 هااساان
029/0 59/3 103/0 

 056/0 41/3 016/0  ر  وزة تتوی  ودنی و علوم ورزشی ااوخاگان انشرشد کمی 

 095/0 68/3 026/0  ر  وزة تتوی  ودنی و علوم ورزشی ااوخاگان انشرشد کیفی 

 090/0 59/3 025/0 ومو  اسنا  واال سای اانند طتح تحول سبا 

 084/0 45/3 024/0 های غیتواگیت  ر وزارت وهداش یماریوومو  سند پیشگیتی از 

و  هاوزارتخانهودنی و ورزش  ر ی  تتوومو  تش یبت 

 های خت  و کبنسازاان
028/0 45/3 096/0 

ی اتتبط وا هاوزارتخانهومو  شورای عالی سبا ، اتکب از 

 سبا 
023/0 50/3 081/0 

انظور شتک   ر  یدگاه اثب  ات م نسب  وه ورزش وه

 ی ورزشیهاوتنااه
030/0 55/3 107/0 

ایا ین اف ایش مذاوی  ورزش  ر وین موانان مه   ضور  ر 

 ورزشی
024/0 52/3 085/0 

 ضور وزارت وهداش   ر شورای سیاساگذاری سبا   

 صداوسیما
025/0 47/3 086/0 

 074/0 42/3 022/0 ایجا  شب س سبا   ر صدا وسیما

گذاری  ر یهستااال ااات قانونی ورو  وخش خصوصی وتای 

 (44ورزش )اصل 
020/0 32/3 065/0 

 077/0 50/3 022/0 ها وه طتح تحول نظام سبا هدفمندی یارانهتخصیص وو مس 

ال ام وزارت وهداش  وه امتای نظام خداات مااع سبا  وا 

 اولوی  پیشگیتی وت  راان
027/0 68/3 101/0 

 097/0 58/3 027/0 ومو  سند راهبت ی طتح مااع ورزش کشور

 083/0 42/3 024/0 رممهورئیز سوی از کشور ورزش فتهنگی نااسنظام اوبغ
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 وتحلیل محیط داخلی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت. تجزيه1جدول ادامة 

 محیط داخلی 
ضريب 
 اهمیت

 رتبه
 ضريب
 *رتبه

ها
ف 

ضع
 

نظام اطبعاتی ناکارااد وتای ثب  اطبعات اتتبط وا ف الی  ودنی 
 و سبا 

023/0 47/1 033/0 

سبا  و اعاقا  کم وه توصیه و تجوی  روی ت  غالب  راانی  ر  وزة 
 های ودنیف الی 

025/0 26/1 031/0 

 032/0 53/1 021/0 ای  ر  وزة ورزشروی ت  غالب ورزش قهتاانی و  تفه
اوهام نقش ساخااری ا اون  ورزش همگانی  ر وزارت ورزش  ر تتویج 

 ورزش
018/0 56/1 029/0 

 029/0 69/1 017/0 تتویج ورزش همگانیض ف االی فدراسیون ورزش همگانی  ر 
 029/0 58/1 018/0 ض ف ساخااری فدراسیون ورزش همگانی  ر تتویج ورزش همگانی

 036/0 29/1 028/0 های ودنی و ورزشیی ف ال رصد اشارک  پایین ماا ه  ر 
ی ورزش همگانی وه فضاهای کوچ  زیتزاینی هاواشگاهاحدو  شدن 
 وا اا انات کم 

022/0 69/1 037/0 

 034/0 47/1 023/0 ویژه  ر شهتهای و رگکمبو  اااکن ورزشی وه
 040/0 50/1 026/0 سهم اندک ورزش از وو مس کشور  ر  وزة ف الی  ودنی و ورزش

ی ولندادت  ر  وزة سبا  وا روی ت  ف الی  ودنی و هاوتنااهنبو  
 ورزش

032/0 29/1 041/0 

 033/0 47/1 022/0 ویماراحوری  ر  وزة نظام سبا روی ت  غالب 
 039/0 44/1 027/0 احور وا روی ت  ورزشی  ر  وزة نظام سبا های سبا نبو  وتنااه

 037/0 41/1 026/0 نبو  ساخاار اتتبط وا ف الی  ودنی و تحتک  ر وزارت وهداش  و  راان
 027/0 76/1 015/0 های ورزشی عموای  های واشگاهی ف العدم نظارت و ارزیاوی اسامت وت 

 026/0 82/1 014/0 های ورزشی عموای و خصوصیوندی واشگاهعدم اعاباروخشی و رتبه
 032/0 79/1 018/0 ها و اؤسسات  ولای  ر زاینس ورزشندی سازاانعدم اعابارسنجی و 
 033/0 47/1 023/0 موانانهای ودنی  ر نوموانان و ااار واالی ناهنجاری

 037/0 59/1 023/0 عدم ارتقای سهم ورزش  ر تولید ناخالص الی 
 030/0 71/1 017/0 ونیان ورزشعدم رونق اقاصا   انش

گذاری ورزش  رسعوح پایس ورزش قبل از  وساان یهستااعدم توس س 
 )اهد و خانوا ه(

028/0 35/1 038/0 

ورزش کشور  ر سعوح پایس ورزش گذاری عدم توس س ستاایه
 ااوزی انش

030/0 26/1 038/0 

 035/0 34/1 025/0 گذاری ورزش کشور  ر سعوح پایس ورزش  انشجوییعدم توس س ستاایه
 036/0 31/1 027/0 اندک ورزش  ر سبد ه ینس خانوار ایتانیسهم  

 38/2  ∑=1  جمع

 

  هدجیاوتحلیل احیط خارمی  وزة تتکیبی ورزش و سبا  را نشان ، تج یه2مدول 
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 وتحلیل محیط خارجی حوزة ترکیبی ورزش و سالمت. تجزيه2جدول 

 محیط خارجی 
ضريب 
 اهمیت

 رتبه
 ضريب
 *رتبه

ت
ص

فر
 ها

 123/0 68/3 033/0 عنوان  ق همگانیومو  ت لیف قانونی  ول  وه تأاین سبا  وه
 099/0 35/3 029/0 اند وه ورو   ر عتصس ورزش همگانیومو  وخش تجاری غیت ولای عبقه

و سازاان الل( از تتویج  WHOالمللی )ینوهای ی  سازاان ما
 ف الی  و ارائس راهبت های مهانی

031/0 47/3 107/0 

 105/0 44/3 030/0 مسمانی وتای موانان و سالمندان یااا گاف ایش اگاهی، اهمی  ومذاوی  
 091/0 34/3 027/0 اصل سوم قانون اساسی ابنی وت رایگان وو ن ااوزش و تتوی  ودنی

ی اطبعاتی و  ساتسی هاسااانه) ارتباطات و اطبعاتهای یفناوررشد 
 وه ایناتن (

043/0 63/3 156/0 

 106/0 42/3 030/0 های غیتواگیتیماریوتأثیت ف الی  ودنی و ورزش  ر پیشگیتی و  راان 
 100/0 34/3 029/0 ی اجازی(هاشب هی تلوی یونی و را یویی سبا  و ورزش، هاشب ه) هارسانهرشد 
 114/0 59/3 031/0 های ورزش همگانی ااناسب وا اقاصا  اقاواای  ر ورزشی ف اله ینه وو ن کم

 126/0 61/3 035/0 (43و 3،29ی هااصلتأکید قانون اساسی وه تأاین و ارتقای سبا  ماا ه )
 120/0 61/3 033/0 وند 14های کلی سبا  توسط رهبتی وه  ول   ر اوبغ سیاس 

 069/0 30/3 020/0 "اات وه ورزش اات وه ا توف اس   "  م اعاقا ی،  ینی رهبتی  ر ورزش 
 080/0 29/3 024/0 تصویب روز مهانی ورزش وتای صلح، توس ه و سباای  ر سازاان الل ااحد

ها
يد

هد
ت

 

 048/0 32/1 036/0 ت،ییت هتم سنی  ر مه  سالخور گی ماا ه
 044/0 65/1 027/0 ی اخیتهاسالروند رو وه رشد شهتنشینی،  ر 

 045/0 56/1 029/0 ی اخیتهاسالنشینی  ر روند رو وه رشد اپارتمان
 038/0 65/1 023/0 ونقل غیتف الگساتش شب س  مل

 039/0 62/1 024/0 روی، راه تندرسای  ر شهتهاکمبو  اسیتهای پیا ه
 037/0 63/1 023/0 ونقل ف ال(کمبو   وچتخه و اسیتهای وا اانی  واال وتای ورزش  ر شهت ) مل

 049/0 60/1 030/0 ودنی  ر  رازادتی  ف التحتکی و پیاادهای اثب  اشخص شدن عوارض کم
وخشی  ر سعوح کبن و خت  کشور )وزارت وینهای یهماهنگکمبو  

 وهداش ، ورزش و موانان، ااوزش و پتورش، ااوزش عالی و ججج(
040/0 35/1 054/0 

 049/0 24/1 039/0 ساالری  ر اناخاب ادیتان  رسعح کبن ورزش و تأثیتات انفی انیساهشاعدم 
 050/0 45/1 034/0 ویژه  ر شهتهای و رگوه هاپارکستانس وسیار کم فضای سب  و 

 049/0 35/1 036/0 های ورزشیالو گی هوای کبن شهتها و کمبو  اکسیژن کافی  ر ف الی 
 055/0 59/1 035/0 نبو  وو مس اساقل و پایدار ورزشی  ر  وزة نظام سبا 
 038/0 59/1 024/0 تتافی  وسایل نقلیه، اتبف وق  و ه ینه وتای شهتوندان

 040/0 41/1 029/0 هاکشی  ر وین موانان و خانوا هاف ایش اااکن و فتهنگ قلیان
 044/0 61/1 027/0 نوع ت،ذیه و نااگاهی ات م

 041/0 79/1 023/0 عا ات غلط زندگی )ویداری تا  یت وق  و ججج(
 046/0 47/1 031/0 از ان تحتکی ایجا شدةها و کماسافا ة غلط از فضای اجازی توسط خانوا ه

 035/0 70/1 021/0 نبو  اتاک  اشاورة  تخصصی پ ش ی ورزشی وتای عموم ات م
 044/0 56/1 028/0 های اور  نیاز  ر سبا تأثیت تورم اقاصا ی  ر ا یش  ات م و کاهش اولوی 

 047/0 56/1 030/0 های اخالف ورزشهای سیاس   ر عتصهتأثیت  خال 

 30/2  ∑=1  جمع
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 . موقعیت استراتژيک حوزة ترکیبی ورزش و سالمت1شکل 

 

اوق ی  اساتاتژی   وزة تتکیبی ورزش و سبا   ر انعقس  که شو یااشخص  1وا تومه وه ش ل 

 ج تداف ی اس 

  هدجیاهای  اصل از ان را نشان یاساتاتژ و SWOT، ااتتیز تعبیقی 3مدول 

 های حاصل از آن یاستراتژ و SWOT. ماتريس تطبیقی 3جدول 

 
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 
S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

های ورزشی ی ف الیی و تتویج اف ا انشالف( 

ی علمی ورزشی هاوتنااهاز طتیق اف ایش 

، S5 ،S7 ،S8ی اجازی )هارسانهصداوسیما و 

S9 ،S10 ،S11،S12 ،S13 ،S18  ،O1 ،O4 ،

O6 ،O7 ،O8) 

های کاری از یطاحب( تشویق و ال ام  مای  

، s8 ،s9 ،o1 ،o3های ودنی و ورزشی )ی ف ال

ی و توس س اتاک  پایش و اندازراهج( 

اشاورة سبا  شهتوندان وا تأکید وت 

ی هاپتوندهااا گی مسمانی و طتا ی 

، T7 ،T15 ،T16 ،T18ورزشی )-سباای

S1 ،S3 ،S4 ،S5 ،S10 ،S16) 

چ( تأاین نیتوی انسانی ااهت  ر  وزة 

کارگیتی  داقل ها و وهیماریوورزش و 
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S11 

S12 

S13 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

o4 ،o5 ،o9 ،o10 ،o11) 

 

ر هت ی  ی  نیتوی ااخصص ورزشی  

، T1 ،T15 ،T16 ،T18از اتاک  سبا  )

S1 ،S3 ،S4 ،S5 ،S16) 

ح( هدفمند و قانونمند ساخان سهم و 

ی  ولای  ر هاارگاننقش هت ی  از 

، s1 ،s2 ،s3اف ایش اشارک  ورزشی )

s6 ،s7 ،s8 ،s9 ،s12 ،s14 ،s15 ،s16 ،

s17 ،T1 ،T8 ،T9 ،T12 ،T19،T20) 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

W7 

W8 

W9 

W10 

W11 

W12 

W13 

W14 

W15 

W16 

W17 

W18 

W19 

W20 

W21 

W22 

W23 

W24 

ی ااوزشی ورزش و ها ورهپ( وتگ اری 

سبا  وتای پ ش ان و تشویق انان وه تتویج 

، w2 ،w7 ،w12های ورزشی )ی ف الو تجوی  

w13 ،w14 ،w24 ،o4 ،o7 ،o9) 

اند گذاران عبقهیهستاات( ارائس تسهیبت وه 

اااکن ورزشی )وام، ساخ  اشارکای،  ر  وزة 

، o2 ،o4 ،w8 ذف عوارض و االیات و ججج( )

w9) 

ث( ال ام وزارت علوم و ااوزش و پتورش وه 

تدوین و رعای  اسااندار های ورزشی ادراس 

وه ویژه  ر  وزة فضاهای ورزشی  ها انشگاهو 

، w21 ،w22 ،w23 ،w18و ا لمان ورزش )

w3 ،o1 ،o10 ،03 ،o5) 

 

 یین و تخصیص سهم ورزش از خ( ت

اعابارات االی طتح تحول نظام سبا  

(w5 ،w10 ،w24 ،T1 ،T12،T19) 

 ( طتا ی شهتی وا روی ت  شهت سالم و 

، T2 ،T3 ،T4ها )یشهت ارف ال توسط 

T5 ،T6 ،T10 ،T13 ،T16 ،W7 ،W8 ،

W9) 

یتی ادیتی  گمه ذ( ملوگیتی از 

ها وه سم  ورزش یشهت ارورزش 

، T2 ،T3 ،T4 ،T5ی )ا تفهقهتاانی و 

T6 ،T10 ،T13 ،T16 ،w3 ،w7 ،w9 ،

w5 ،w6) ، 

ر( تش یل ا اون  سبا   ر وزارت 

ورزش و ت،ییتات ساخااری ااناسب  ر 

، w2 ،w3) هاشهتساانو  هااساانسعوح 

w4 ،w5 ،w6 ،w7 ،w11 ،w14 ،w18 ،

T1 ،T8 ،T12 ،T15 ،T16، ،T20) 

کارگیتی نظام اطبعاتی و طتا ی و وهز( 

نظارتی پایش سبا  اتتبط وا تحتک 

، w1 ،w7 ،w11 ،w16 ،w17 ،T7ودنی )

T8) 
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 یریگجهینتبحث و 

توس س سبا  وا روی ت  ورزش و تتوی  ودنی چیس  که  ر راهبت های  هک وو پژوهش این اسئلس اصلی 

 نهای  این راهبت ها ا صا شد:

ی علمی ورزشی صداوسیما و هاوتنااههای ورزشی از طتیق اف ایش ی ف الیی و تتویج اف ا انش

که منبش و  تک   یاگونهوه  ار ، تأکید ایتان ات م فت ی ساین راهبت  وت توس ی اجازی: هارسانه

اس   نیاز یسازفتهنگ وتای تحقق این ااتج ات م تبدیل شو  سروزان زندگی ااسوتن وه وخشی از وایس یا

فتاهم  تواندیسازاانی ا مم ی و یهاال مت و فتاگیت از طتیق رسانهکه از طتیق ااوزش اسامت و اا ام

های غیتواگیت، صداوسیما یماریوهای ودنی  ر پیشگیتی و  راان ویشات ی ف الج وا تومه وه نقش شو 

وخشی عموای کند و وا اگاهی ی تلوی یونی و را یویی ورزش و سبا  اسافا ههاشب هتواند از ومو  یا

و تشویق ات م وه ورزش، اومبات ارتقای سباای ماا ه را فتاهم اور ج همچنین تش یبت تتوی  ودنی 

، ها انشگاهها، ادارس، یشهت اری عموای،  ولای و  ای خصوصی از ممله هاارگانو ورزش که  ر ویشات 

ی واق ی و اجازی که  ر اخایار  ارند، وه  وزة هارسانهنواع توانند وا ایانیتوهای نظاای و ججج ومو   ارند، 

وخشی سباای وا روی ت  زندگی ف ال وار  شوندج  ر این زاینه رشد کمی و کیفی تتویج و اگاهی

توانند  ر تولید، تأیید و توزیع احاوای یاااخصصان علوم تتوی  ودنی نی  وسیار  ائ  اهمی  اس  که 

ها اثت ا نا اری وت نها ینه شدن نشان  ا  که رسانه( 1386) اروعانی روشندلواشندج های ورزشی اؤثت یامپ

ش ،  ساتسی ویشات افتا  وه (ج وی18اس  )  رصد 37 که این اثت  دو  ورزش همگانی  ر کشور  ارند

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

اخیت احیط کار  یها ر سالهای ودنی و ورزشی: ی ف الهای کاری از یطاحتشویق و ال ام  مای  

سبا  اور  تومه قتار گتفاه  هندة ارتقا هایی اناسب وتای ف ال یعنوان ا اناهمی  زیا ی یافاه و وه

نشان  ا  که سه عل  اصلی عدم ( 1394قهتاان تبتی ی و رضوی احمو اوا ی ) پژوهش هاییافاهاس ج 

اخالف اور  عبقه  ر  یهاتتتیب نبو  ورزشهای ورزشی، وهاشارک  کارکنان ا ارات  ولای  ر ف الی 

اناسب وتای  ی یرسعح سازاان، نبو  اا انات و تسهیبت ورزشی  ر سعح ا ارات  ولای و عدم وتنااه

ااا گی مسمانی، وه عنوان کند که (  ر پژوهش خو  پبیان ای1383قته )(ج 19) ورزش کارکنان اس 

قانونی امباری شو  و همچنین هت کاراند و خانوا ه او  سی ی از شتایط تتفیع کارکنان وتاساس ی  اصوو

کند که ها  ایهمچنین پیشنهت سازاان  ولای قتار گیتندج  سوتنااهای ورزشی فوقتح  پوشش ف الی 

نند، کهای  ولای انجام وظیفه ایتومهی از اقشار ات م کشور  ر سازاان شایانوا عنای  وه این ه اکثتی  
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ساع  از اااکن ورزشی سازاان خو  ) ر صورت   که  ر هت روز هت کاراند  داقل نیمشوشتایعی فتاهم 

واشد، از اا انات ورزشی ن  ی  وه سازاان  د و اگت چنین اا اناتی ومو  نداشاهکناومو  وو ن( اسافا ه 

ممله کشورهای چین و ژاپن وه کارکنان و کارگتانی که  ر   ر و ضی کشورهای  نیا از جخو  اسافا ه کند

ا ایای رفاهی و خدااتی اناسبی  ،های تخصصی ورزشی  ارای ادارج و ف الی  اسامت واشندی ی از رشاه

های ورزشی را فتاهم و این روش انعقی اشایاق روزاف ون  ر سایت کارکنان وه ف الی  شده تخصیص  ا ه

 (ج20) ه اس ساخا

های ی ف الی ااوزشی ورزش و سبا  وتای پ ش ان و تشویق انان وه تتویج و تجوی  ها ورهوتگ اری 

خاص وه  هایتوهزیتگودنی و ورزشتی اعلتوب وتتای های ف الی اطبع از فواید وهداشای ورزشی: 

مه  تب ی  را  ر افتا  واشند و ف ال  تا اشوق ی  شیوه زندگی  هدایااخصصین پ ش ی ورزشی امازه 

( ارائس اشاوره  ر 1394های غیتواگیت )راهنمایی کنندج  ر سند پیشگیتی از ویماری زندگی ف ال ةاز شیو

الیای کلیدی وتای کاهش شیوع ف الی  ودنی عنوان ف اور  ف الی  ودنی از طتیق وتنااس پ ش  خانوا ه وه

از  وانوانانگی ة  تتین( اهم1396پور و هم اران )های اوتاهیمی(ج وتاساس یافاه21کم اعتح شده اس  )

  چار اش ل نشوند که افتا تا زاانیرسد اینظت وهج اشارک   ر ورزش، توصیه و تجوی  پ ش  اس 

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

های اتمع را  ر تمایل افتا  وه ورزش کت ن اهم  انساه ( نقش گتوه1392(ج اصفی )22) نخواهند کت 

 (ج 23های اتمع یا  کت ه اس  )عنوان ی ی از گتوهو از پ ش ان وه

اااکن ورزشی )وام، ساخ  اشارکای،  ذف  اند  ر  وزةگذاران عبقهیهستااارائس تسهیبت وه 

شده نشان  ا  که راه ارهای ارائه( 1391) سید عااتی و قتوان وت یپژوهش ناایج عوارض و االیات و ججج(: 

 یهامذب و اف ایش اشارک  شهتوندان  ر وتنااه سیسات ورزشی ویشاتین نقش را  رأاااکن و ت س ر زاین

از طتفی وا تومه وه شتایط اقاصا ی  ال  اضت ایتان، ناتوانی . (24) ورزش همگانی و تفتیحی  اش 

طلبدج تقتیباً  ر همس کشورها وخش یا ول   ر تأاین اا انات ورزشی، ل وم اشارک  وخش خصوصی را 

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

وتای توس س  هاوخششو  تا وه هدای  این ر ارتباط واشد، نظارت  ول  ویشات ایکه وا انافع عموای  

کارگیتی توان االی وخش خصوصی را ( نی  وه1392ورزش  ر وین تمام اقشار ات م انجت شو ج شهبازی )

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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ی مذاب و اانوع وتای ورزش هافتص شو  یای ورزشی وتای عموم ات م سبب هاوتنااهن و ادیتی  اااک

 (ج 25و ف الی  ودنی فتاهم اید )

 ها انشگاهال ام وزارت علوم و ااوزش و پتورش وه تدوین و رعای  اسااندار های ورزشی ادراس و 

ی ورزش همگانی و هاوتنااهی وسیار اهم  ر هالفهؤاویژه  ر  وزة فضاهای ورزشی و ا لمان ورزش: از وه

ی تتوی  ودنی هاکبساز طتیق  هاا انهساندج این  ها انشگاهارتقای ف الی  ودنی  ر ماا ه، ادارس و 

( 2017و هم اران ) 1ااوزندج  اوین یاوتنااه، سب  زندگی ف ال و سالم را وه نوموانان و موانان و فوق

ودنی و ورزش  ر کو کی و نوموانی اغلب  ر  وران و رگسالی نی  ا ااه  ی ف الا اقدند که عا ت وه 

ودنی  افتا   ر ورزش و ف الی  ةاند که تجارب ادارس وا اشارک  ایندنشان  ا هزیا ی تحقیقات یاودج یا

ادارس وت اشارک   ر  ند ر تحقیقی نشان  ا  (2008هم اران ) و 2وتگت(ج از ممله 26)  ار  ارتباط

 ثیتگذار اس أنوموانان ت ادرسه وت اشارک   ر ورزش ةانداز همچنین  ریافاند ثتندجؤف الی  ورزشی ا

 (ج 27)

سمانی و طتا ی ی و توس س اتاک  پایش و اشاورة سبا  شهتوندان وا تأکید وت ااا گی ماندازراه

اای خو  هم از لحاظ مسمی و هم از لحاظ رزشی: شناخ  و اگاهی از وض ی  سبو-ی سباایهاپتونده

شو ج از این رهگذر، ااخصصان ااتوزه وت رضای  فت ی، وه سبا  احیط و ماا ه انجت ایرو ی عبوه

تواند وه وض ی  سباای خو  پی یارا ای که فت  وه اند هیی را طتا ی و توصیه کتهاازاونو  هاروش

توان یای ش کندج از ممله اهداف اتک  تندرسای و اشاورة ورزشوبت  و  ر مه   فظ و نگهداری ان تب

های ساخاار قااای و اس لای، شناسایی و اصبح یاویارزهای اناتوپوااتی ، یژگیووه ارزیاوی 

ی تمتینی هاوتنااههای ااا گی مسمانی، ارائس یاویارزهای فی یولوژی ، یاویارزهای عمل ت ی، یناهنجار

ی و توس س اتاک  اندازراهرزش علمی  ر وین ماا ه اشاره کت ج  ر این زاینه،  مای  از و نها ینه کت ن و

ودنی وامد   یتتوی علمی توسط ااخصصان هاروشکارگیتی پایش و اشاورة تندرسای ورزشی وا وه

ار های ورزشی سالم تقوی  کند و اگاهی، نگتش و رفای ف التواند اعاما  ات م را وه انجام یاشتایط 

 ورزشی ات م را وهبو  وخشدج 

کارگیتی  داقل ی  نیتوی ااخصص ها و وهیماریوتأاین نیتوی انسانی ااهت  ر  وزة ورزش و 

های یگاهپاورزشی  ر هت ی  از اتاک  سبا : ی ی از نقاط قوت نظام سبا   ر ایتان ومو  اتاک  و 

                                                           
1. Dobbins 

2. Berger 
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ی هاسالتتین سعوح تقسیمات کشوری ی نی شهتها و روسااهاس ج از طتفی،  ر یینپاوهداش  و  راان تا 

ه ار  100طور چشمگیتی اف ایش یافاه اس  ) دو  ااوخاگان رشاس تتوی  ودنی وهاخیت ت دا   انش

ی اگونههمتاه  اشاه اس ، وهااوخاگان تتوی  ودنی را نی  وهتبع رشد کیفی  انشنفت(ج این رشد کمی، وه

های اخالف یماریوهای تحصیلی روی ورزش و نقش ان  ر پیشگیتی و  راان نااهیانپاکه وسیاری از 

ی تمتینی اناسب وتای وه هاروشو م ئیات  اندشدهاانند  یاو ، پتفشار خونی، افست گی و ججج اامتک  

قوت ی نی اسافا ه از  رسد وا تتکیب این  ویانظت ج وهاندکت ه داکثت رساندن این نقش را شناسایی 

توان تهدیدهایی اانند یای وهداش  شهتی و روساایی هاخانهااوخاگان تتوی  ودنی  ر اتاک  و  انش

 سب  زندگی غیتف ال، کمبو  اگاهی عموای ات م از ورزش و نبو  اتاک  اشاورة ورزشی را کاهش  ا ج 

لای  ر اف ایش اشارک  ورزشی: ی  وهاارگانهدفمند و قانونمند کت ن سهم و نقش هت ی  از 

تجتویات اومو   ر ایتان و  یگت کشورها نشان  ا ه اس  که ی  نها  خاص وا اا انات گسات ه و توانمندی 

احصول اماماعی و  زیتا ورزش ،و شاومب اف ایش اشارک  ات م  ر ورزش  تواندیتنهایی نمفتاوان وه

ف لی  یهاناکارایی وتنااهة یل عمدالتاین ی ی از  وناوج وخشی و ختومی کل ماا ه اس وین ةور افت

(ج 28) نگت  ر این  وزه اس اند کلینظام سان ادل و نقششعمل کت ن و ندا اییتهنها ی وو ن، م ت 

ااتی  ا  ایلیون نفت مم ی  نیازاند ع م الی اس  وشاهمگانی شدن ان  ر کشوری وا ه و ورزش ستوس 

راهبت ها ریشه  شاید واوان گف  سایتج ادت و نمایشی تناسبی ندار کوتاه یهاوت اس  که وا وتنااهزاان

ادیتیای ورزش  یی سازاانی وبعق سشده نیازاند توس  ر این راهبت   ارند، زیتا امتای راهبت های ا تفی

 ج امتای راهبت ساز یهمگانی اس  و عدم امتای این راهبت  شانز تحقق سایت راهبت ها را هم کمتنگ ا

ماری ساز ؛ اومب  ورزشی اتتبط یهایی را  ر سازاانباحوری و تف ت عقوتنااه سرو ی تواندیاذکور ا

استاف اناوع اومو   ر  وتقتاری توازن  ر اسافا ه از اناوع وین ورزش همگانی و قهتاانی و ملوگیتی از

اما سازی  ر وین ات م اع ورزشی شو  و  ر نهای  وه یها ر سازاان هاکارییورزش و همچنین اواز

 جورزشی وینجااد یهانسب  وه عمل ت  سازاان

طبق اصل سوم قانون ت یین و تخصیص سهم ورزش از اعابارات االی طتح تحول نظام سبا : 

ااأسفانه وا این ه کار گیت ج انظور تأاین تتوی  ودنی رایگان وهاساسی  ول  واید کلیس اا انات خو  را وه

(، 11شوند )یاتحتکی ناشی هایی اس  که از کمیماریویتها  ر ایتان ناشی از اوز اتگن  ی  وه نیمی ا

 ر اسنا  واال سای سبا  اانند طتح تحول سبا  مایگاهی وتای تحتک و ف الی  ودنی  یده نشده 

های غیتواگیت تنها اشارة اخاصتی وه این عاال شده و  رخور یماریواس ج  ای  ر سند پیشگیتی از 



 803                                              ی بدنی و ورزشیهاتیفعالی توسعة سالمت با رويکرد هایاستراتژتدوين  

 

 

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

های ودنی ماا ه چند وتاوت شده اس ج وا تومه وه وو مس کم ورزش کشور، که ان هم ویشات صتف ی ف ال

 ، وا هدف شو ، الزم اس  از احل اعابارات سبایاهای ورزشی یونفدراسورزش قهتاانی و ت،ذیس 

 ی وتای ورزش  ر نظت گتفاه شو جامداگانههای ودنی، وو مس ی ف الپت اخان ات م وه 

اند، افتا ی که  ر تحقیقات نشان  ا هها: یشهت ارطتا ی شهتی وا روی ت  شهت سالم و ف ال توسط 

تمایل ویشاتی وه انجام ف الی  ودنی  ر احیط خویش  ارندج  کنند،ی وسادار ف الی  زندگی ا هاییطاح

 یهاروزاته یا ورزش هایی احیط  وسادار ف الی ، احیعی اس  که اا ان ف الی  ودنی را از طتیق ف ال

، یسوارعتیض و تمی ، اسیتهای  وچتخه روهاییا هج اوار ی چون پ هدیشده وه افتا  ای یروتنااه

این احیط و  یتیگطبی ی و زیبا  ر ش ل هاییطزاین فوتبال یا وس ابال و احنند ااورزشی  یهاا ان

ثتندج  ر کشورهای ااتی ا و کانا ا، احققان ارتباطات مدیدی ایان ؤاف ایش تمایل شهتوندان وه ف الی  ا

قاولی  اندج شاخصی وه نام ونقل ف ال پیدا کت هات م از  مل ةاحیط شهتی و ا امال اسافا  هاییژگیو

ونقل غیتاوتوری )اانند علل و عواالی اس  که ات م را وه اسافا ه از  مل ة تک  ف ال  ر وتگیتند

(ج زندگی ف ال، روشی از زندگی اس  که ف الی  ودنی را 29) کندی( تتغیب ایسوارو  وچتخه روییا هپ

نی  ر زندگی روزاته اانند ا غام ف الی  ود از طتیقو   اندیعنوان وخش ضتوری زندگی ارزشمند اوه

 (  ر2012) و هم اران 1ی تو جشو یتا احل کار، واغبانی و غیته اشخص ا یسوار،  وچتخهروییا هپ

ها و پارک ، ر  ساتس وو ن اساختهای شنا  ریافاند کهوترسی عواال اشارک  ورزشی ساکنان اونیخ 

ی ی روت این وتنااهورزشی اس ج عبوه هایی اااکن ورزشی عاالی اهم وتای شتک  ساکنان  ر ف ال

اناسب  ی یرتای افتا  طبقس واالی ماا ه و وتنااهوسیار خووی وورزشی خصوصی انبع  یهااناسب واشگاه

 اناسبی وتای افتا  طبقس پایین ماا ه اس  که  ر نهای  اومب اشارک  هتچه انبع هایتوسط شهت ار

 (ج30شو  )ی ر ورزش ا انانویشات 

 2گیتمینوفی: ا تفهها وه سم  ورزش قهتاانی و یشهت اریتی ادیتی  ورزش گمه تی از ملوگی

همگانیج  تا اندی نبال گساتش ورزش قهتاانها خواساه یا ناخواساه وه ول  کندیویان ا( 2001)

ان ورزش قهتاانی، وازاریاوی و مذب تماشاچی یهای  کشور و نظام ان، ماذوه نظت از احیط  رونیصتف

(ج 31) اخالف  ولای قتار گیت  یهاها و ارگانورزش اور  تومه ویشات سازاان که این شو یاومب ا
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مای پت اخان وه سبا  نایجه روی ورزش قهتاانی را وهگذاری وی( وا ارائس اااری، ستاایه2001) 1وینات

اولوی  ا اقدند که ( 1396(ج  سینی و هم اران )32ماا ه )ورزش همگانی( ویهو ه  انساه اس  )

ورزش قهتاانی و ورزش همگانی وا هم  سها و اصول  ر الگوی   متوایی خوب شهتی  ر  یعشاخص

وا تدوین راه ارهایی وتاساس اصول   متوایی خوب، واید شهت اری تهتان ویان کت ند  انها جاافاوت اس 

ستای احله،  354 اانندایجا شده  ر شهت تهتان  هایی سازی و ایجا  اشارک  شهتوندی، از ظتفشب ه

 یوت ارورزش، اا انات و فضاهای ورزشی ایجا شده و اناوع طبی ی شهت تهتان،  داکثت وهته سخان 354

ورزش  سثتی  ر مه  توس ؤا یهاد تا قدمکن سازییا هورزش همگانی، پ س ه و این اصول را  ر زاینکترا 

 (ج 33) شو  همگانی  ر شهت تهتان وت اشاه

و  هااساانتش یل ا اون  سبا   ر وزارت ورزش و ت،ییتات ساخااری ااناسب  ر سعوح 

ودنی وض ی  ی  تتوهای عملی و امتایی  ر ورزش و ی واق : ایتان، از نظت ن  ی ی قانونی و هاشهتساان

عنوان ی   ق شناخاه ی که  ر اصل سوم قانون اساسی، تتوی  ودنی رایگان وهاگونهاناسبی ندار ؛ وه

مای تتویج شده، ولی ا اون  ورزش همگانی  ر وزارت ورزش انحل شده اس ؛ الباه  ر زاان ومو  هم وه

های ی مذاوهای ورزشی وو  که یونفدراسفتهنگ و فتاهم کت ن شتایط ورزش همگانی،  رگیت ا ارة 

مگانی هشات از ان ه ااولی ورزش قهتاانی کماتی  اشاندج از طتفی، فدراسیون ورزش همگانی نی  وی

  و گتفاار ی ورزشی ودون ستپتس  اانند فتی وی،  ارت،  اژوال و ججج اسهارشاهکشور واشد، ااولی 

روزه شده اس ج همچنین فدراسیون ورزش همگانی های ورزشی ی یوالفسای ورزشی یا هارقاو وتگ اری 

رو تواند اهمی  ورزش وتای همه را ان  ز کندج ازاینیمنفدراسیون ورزشی  50عنوان ی  فدراسیون از وه

شو  ا اون  ورزش همگانی وزارت ورزش  ر قالب ا اون  سبا  وزارت ورزش ا یا شو  تا یاپیشنها  

ر  وزة ورزش از طتیق این نااگذاری،  ر فلسفس ومو ی ان نی  وازنگتی شو  و وه اهداف و رگ و واق ی  

  و سباای ن  ی  شو ج      

هتتت منبه از کارگیتی نظام اطبعاتی و نظارتی پایش سبا  اتتبط وا تحتک ودنی: طتا ی و وه

گوید: یاکه کت  کلوین طوریاس ، وهوتته اطبعات واوساه  شدتوهااتوز،  سادیتی   ر عصت پیشتفاتت

توانید ان را کناتل کنید و چی ی را که ناوانید کناتل ینمیتی کنید، گاندازهوقای ناوانید چی ی را »

سیسام اطبعات  یاندازنشان  ا  که راه( 1394کشگت )تحقیق  هاییافاه«ج توانید ادیتی  کنیدینمکنید، 

                                                           
1. Vinther 



 805                                              ی بدنی و ورزشیهاتیفعالی توسعة سالمت با رويکرد هایاستراتژتدوين  

 

 

تفتیحی تأثیت  یها ر اف ایش اثتوخشی وتنااه تواندیورزشی و وا دهای تاو ه ا یهاادیتی   ر سازاان

تفتیحی  یهااا ان سنجش اثتوخشی وتنااه، کافینااطبعات از  یدگاه وی، واشدج   اشاهچشمگیتی 

 ج را وا اش ل مدی اوامه ساخاه اس سازاان ورزش شهت اری 

وتاوت  یهااز فتاهم شدن ومو  فتص توان یشده اوا تومه وه راهبت ها و پیاادهای ارائه ر نهای ، 

 ا لولی  و اهارت اماماعی، هاقاصا ی، طبق ن، منسی ، تواناییس زا فارغ ایتانی، ست  افتا  ماا وتای ت 

 جاطمینان  اصل کت  اس ، همه ورزش وتای عبارت س ر ورزش که همانا فلسف انظم شتک  انظوروه
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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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