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 مقدمه
 يها سازماندر  يمؤثر نقش يزیر برنامه و تیریمد ،فناوري و علم افزون روز شرفتیپ با

 علم شرفتیپ ،ياقتصادیی شکوفا و رشدي برا که ینظران حبصا. است افتهی ییاجراو  یاجتماع
ی منطق وی اصول راه تنها را توسعه ،یزندگ طیشرا بهبود وی همگان رفاه به دنیرس ،يتکنولوژ و

 به ،ندینما یم قیتشو توسعه يها برنامه چارچوب در حرکت به را مردان دولت و کنند یمی معرف
 شود یم آغاز انسان ۀلیوسهب که است هدفداري فرآیند ،توسعه. اند گفته سخن مورد نیا در کرات

 .کنند یمی زندگ جامعه رد که استي افراد ۀیکل وضعیت زندگی به دنیبخش بهبود آن هدف و
 به دنیرسي برا واحد یمفهوم انگریب تینها دری دگاهید و ریتعب هر ای فیتعر هر ۀیپا بر توسعه
 دیبا نیبنابرا ؛است یفرهنگ وی اجتماع ،ياقتصادیی ایپو وي آزاد عدالت، ،یبالندگ ،یشاداب
 دیبا آن به لین براي بلکه ،ونددیپ وقوع به خود به خود که ستیني امر توسعه که میریبپذ

ي کشورها بهی نگاه اساس نیا رب. دکر کوشش آن به دنیرس راه در و داشت هدف و برنامه
 توجه بدون داریپا يا توسعه به یابی دست که ندک یم روشن را نکته نیا افتهیتوسعه و شرفتهیپ

یی کشورها و ستین ممکن متفکر و ایپو خالق، خردگرا،ي روهاین و جوانان پرورش و آموزش به
 را خود ۀتوسعي بنا سنگ اند، آورده دستهب مختلف يها عرصه دري ریچشمگ يها تیموفق که
 و برعملکرد تفکر روش ریتأث. اند دهدا قرار انسان روح و جسم پرورش و آموزش ۀتوسع امر در

 در باشند قادر که گونه آن افراد، تفکري برا منظم و منسجم یستمیس جادیا لزوم
 کشور صالح و ریخ جهت در ،ها سازمان و گرانید خود، تیهدا و مسائل حل ،ها يریگ میتصم
 یواقع شرفتیپ و توسعه. دکن یم جلوهی اتیح وي ضروري امر ند،ینما فایا را نقش نیبهتر

 استناد به ور  نیا از است؛ ورزش ها آن نیتر مهم از یکی که دارد یمختلف يها شاخص کشورها
 یانسان يروین منابع ۀتوسع در ورزش يکاربردها بحث »است سالم بدن در سالم عقل« امیپ

 قرار توجه مورد شیپ از شیب یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد يها درعرصه یبالندگ يبرا کشور
 با را »یحرکتفقر «نام  به يا دهیپد مدرن، يها يفناور روزافزون شرفتیپ و تمدن. )1( ردیگ یم

 مختلف يها جنبه که است ییها یینارسا یحرکت فقر و یتحرککم ۀجینت. آورد همراه به خود

 از يا ستهیشا و درخور يابزارها ازمندین موجود، وضع از رفت برون. دارد یاجتماعو  یروان ،یجسم

 ،ياقتصاد ،یبهداشت ةگسترد راتیتأث با يبعد چند يابزار عنوانبه یورزش يها تیفعالجمله 
 و یآموزش ریانکارناپذ است. نقش یشاداب و نشاط جادیا و سالم فراغت به اوقات کمک ،یاجتماع
 ،ها يماریب به ابتال از يریشگیپ جوان، و نوجوان نسل در ژهیوبه ،یورزش يها تیفعال یپرورش

 نیا دةیعد يکارکردها ریسا جمله از یاخالقانحرافات  و یاجتماع مفاسد از ياریبس از يریشگیپ
 دچار دیگران از کمتر ،کنند یم ورزش منظم طوربه که یاشخاص. )3،2(است  ارزشمند دةیپد
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 کاهش استراحت هنگام قلبشان ضربان ،کند یم استراحتر شتیب مغزشان ،شوند یم یقلب ۀحمل
 یافسردگ به کمتر و ندتر نیب خوش دارند، يشتریب نفس به اعتماد و کمتر فشار ساساح ،ابدی یم

 نگاه با ها آن از یبرخ که دارد وجود ورزش ةدیپد به یمتفاوت يکردهایرو. )4،2( شوند یم دچار
 ياقتصاد نگاه گرید کردیرو در و جامعه نشاط و یعموم سالمت نگاه موارد یبرخ در و یقهرمان
 حال در روز به روز ورزش و یبدن تیترب تیاهم ها آن ۀهم از نظر صرف اما ،ردیگ یم قرار مدنظر

 دهندةنشان ياقتصاد و یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ يها دهیپد با ورزش ارتباط. است شیافزا
 و توسعه یکل ینگاه در و کشورهاست یمل ۀتوسع يها برنامه در آن نقش و دهیپد نیا تیاهم

 بخش کی ).5( دارد یکینزد ارتباط کشور آن قدرت و اقتدار با کشور هر در ورزش شرفتیپ
ي کارکردها ازي اریبس و دارد کینزد ارتباط جامعه نشاط وی سالمت با که ورزش از عمده
 ازي اریبس. است همهي برا ورزش ای یهمگان ورزش شود یم خالصه آن در ورزشی اساس

 را سالمت بخش کردیرو با ورزش ش،ورز لفمختي کردهایرو انیم از افتهی توسعهي کشورها
 و یالملل نیب نیادیم در مدال کسبي کردهایرو و کنند یم عمل آن اساس بر و رفتهیپذ

 نیب دری همگان ورزش. اند نکرده اعالم خودی ورزش يها استیس در را  يا حرفه و يپرور قهرمان
و  باشد ایه و محوري داشتهنقش پ  يا حرفه وی قهرمان يها ورزش ژهیوبه ،ها ورزش انواع

موجود مدل  يها يبندتقسیم  نیتر مهمیکی از . )6( شود یمرا شامل  يا گستردهکارکردهاي 
ورزش را به چهار گروه  ،) است. او در کتاب مدیریت ورزشی و اوقات فراغت6مول و همکاران (

 ):3(نمودار  ه استتقسیم کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2005(مول  کردند میتقسا به چهار سطح ورزش ر همکاران. مول و 3 شکل

 ايورزش حرفه

 
 ورزش قهرمانی 

  

 همگانی و تفریحی شرزو
Recreational sports 

 ورزش پرورشی
Educational sports 



    1392 بهمن و اسفند، 21مطالعات مدیریت ورزشی شماره  130

) پس از آن مفاهیم موجود در ورزش همگانی و تفریحی را به پنج سطح 6مول و همکاران (
 ):4دند (نمودار کرتقسیم 

 )2005(مول  کردند میتقسورزش را به پنج سطح  همکاران. مول و 4 شکل
 

دو  سنین  هر ۀورزش براي هم ةستردگ جامع و يها تیفعالو  ها برنامهعنوان ورزش همگانی به
. )1(جنس و افراد نژادها، مذاهب و ملل و با توانایی جسمی و روانی مختلف تعریف شده است 

عنوان فرصت است، نه بهعنوان عنوان وظیفه، بلکه بهچنین تعریفی از ورزش همگانی، نه به
 ةزیانگ ،قتیحق درت. گروهی اس یفردي و ورزش یعنوان ورزشدسته جمعی، بلکه به یورزش
 ،تر عیسر( کیالمپ شعار به یابی دست و باال درجات به دنیرس یورزش تیفعال در شرکت از مردم
 شده ورزش در شرکت مهم علل یاجتماع روابط و نشاط ،یتندرست. ستین) تر يقو و باالتر
. )5( کند یم فایا ورزش به آنان لیتما در را نقش نیکمتر باخت، و برد و مسابقه نیهمچن. است

اوقات فراغت،  يساز یغننشاط و احساس لذت،  کسبند از: اعبارت یهمگانورزش  يکردهایرو
 ةویشو  یاجتماعو ارتباطات  وندیپ، یشغل، بهبود روابط یجسمان یآمادگو  یسالمت کسب
 خطر یبو  یبخش فرحو آثار ورزش،  دیفوابه  یابی دست، ها يماریبو درمان  يریشگیپ، یزندگ

 ورزش باشگاهی
Club sport  

 سطحیورزش برون
Extramural 

  
 سطحیدرون زشور

Intramural sport 

 ورزش غیررسمی
Informal sport 

 ورزش آموزشی
Instructional sport 
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از تناسب اندام،  يبرخورداروزن و  کاهشو  تیریمدو دفع سموم،  يانرژ ۀیتخلدن، بو
 . )1( یاجتماع، گسترش تعامل و روابط یاجتماعاز عواطف  يبرخوردار

 ،یشاداب عمر، طول ،یروان و یجسم یسالمت بر یورزش يها تیفعال اثر مورد در قاتیتحق
 و ها ورزش در مردم مشارکت تا شده باعث فراغت اوقات يساز یغن ،یاجتماع روابط گسترش

 اغلب امروز که است لیدل نیهم به و ابدی شیافزا جهان در یهمگان يها ورزش انواع ژهیو به
 گرید با خود کشور یهمگان ورزش یسازمانده و ها يزیر برنامه در جهان ۀشرفتیپ يکشورها
 یهیبد. نداورزش نیا رشد يبرا قخال يها برنامه ئۀار حال رد مرتباً و کنند یم رقابت کشورها

 کند پر را شدهجادیا خأل تواند ینم وجه چیه به ،فتدیب عقب ندهیفزا موج نیا از يکشور هر است
 بود خواهند واضح و روشن یحرکت يها تیفعال و ورزش راتیتأث از يور بهره در  تفاوت تاًینها و
 یروان مشکالت کاهش باعث و دهد یم شیافزا را یروان سالمت یبدن تیفعال عالوه،به). 2(

درصد مردم جامعه به  10فقط  میابی یم رد یبدن تیتربآمار سازمان  یبررس با ).8،7( شود یم
 52 که ایاسترالمانند یی کشورها با سهیمقادر ، این رقم پردازند یم یبدن يها تیفعالورزش و 

 یزندگ در یبدن تیفعال و تحرك کاهش نیااست.  زیناچ اریبس کنند یمدرصد مردم آن ورزش 
 جود به یزندگ نینو يها وهیش و یرفاه لیوسا و امکانات گسترش و توسعه دلیل به که روزمره

 انینما شیپ از شیب را جامعه ازین مورد یجسمان يها تیفعال يبرا يزیربرنامه ضرورت ،دیآ یم

 سطح در نوجوانان و انانجو درصد 30 کمدست اروپا، ۀیاتحاد  اطالعات اساس بر .)9( کند یم

 شتریب اریبس ما کشور در زانیم نیا موجود اطالعات اساس بر. ندارند یکاف یبدن تیفعال جهان،
 در ورزش گسترش به توجه یورزش گذاران استیس ۀفیوظ و ضرورت نیتر مهم ؛ بنابرایناست

-به ،است مطرح ها انسان يبرا یاجتماع یحق عنوانبه ورزش ،یطرف از .است جامعه عموم نیب
 انیب و کرده قلمداد یاجتماع یحق  را ورزش 2003 سال در متحد ملل سازمان که يا گونه

 نداموظف ها دولت و است یانسان یحق یبدن يها تیفعال و ورزش در مشارکت فرصت کند یم

 سوئد و فنالند مانند کشورها از یبعض در. آورند فراهم همگان يبرا را ورزش در مشارکت فرصت

با توجه به  .است رفته فراتر زین آنان تیجمع درصد 80 از ورزش در کنندگانشرکت تعداد
روشن آن در بسیاري از  ۀهمگانی در جهان با رویکردهاي جدید و فلسف يها ورزش ۀتاریخچ
اوقات فراغت،  يساز یغنجامعه،  یشادابسالمت،  ۀچندگان يکردهایرو يرو تمرکزو  کشورها

 ۀیتخلبودن،  بخش فرحو درمان،  يریشگیپ، یاجتماعو ارتباطات  وندیپ ،یشغلبهبود روابط 
 يبراجامعه  يها تیظرفاستفاده از همه  رسد یم به نظر یاجتماعاز عواطف  يبرخوردار، يانرژ

موضوع در جامعه  نیادن کر نهینهاد يبرا آنکهاست، ضمن  يضرور یهمگانورزش  ۀتوسع
صاحب  يکشورها. تجربه کند فایا خصوص نیادر  يحورم ینقش تواند یممردم  یآگاه شیافزا
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مرهون  کشورها نیادر  یهمگانورزش  ۀو توسع شرفتیپ دهدمورد نشان می نیانام در 
و  یاساسقانون  نکهیا. با توجه به هاست آن ةگسترد يهمکاردولت و مردم و  يگذارهیسرما

نمودن  یهمگانرا  کشور یورزش يها ارگان ۀفیوظ نیاول رانیا یاسالم يجمهورمصوبات دولت 
حاضر قادر خواهد بود به  قیتحق جینتا کهاست  نیاده است، اعتقاد بر کر نییتعورزش 
 ۀگرفته و بتوانند در توسع جینتا نیاالزم را از  يراهبردهاتا  کمک کند کشور یورزش نمسئوال
تجربیات  ۀا مطالع. ب)14،2،8-10(اقدام مؤثر به عمل آورند  کشور یهمگانورزش  يها برنامه

تربیت بدنی و ورزش تعیین شده است. این  ۀجهانی و بررسی اجمالی وضعیت کشور مدل توسع
راهبردها و  ۀهاي توسعفرآیندند از: ا(زیرسیستم) کالن است که عبارت ۀمدل داراي چهار مؤلف

م، و ورزش و تفریحات سال ۀورزش و تفریحات سالم، پشتیبانی براي توسع ۀ، توسعها استیس
اصلی نظام جامع تربیت بدنی و  فرآیندعنوان هماهنگی و نظارت. ورزش و تفریحات سالم به

ند از: ورزش ابه چهار دسته تقسیم شده است که عبارت فرآیندورزش منظور شده است. این 
جنبش ورزش . يا حرفههمگانی و تفریحی، ورزش تعلیم و تربیتی، ورزش قهرمانی و ورزش 

در اروپا اوج گرفت. در سطح  1960در سال  1میتر يها انجمن يریگ شکلن با در جها یهمگان
 ونیفدراس 1371ما در سال  کشورو در  1964در سال  یهمگانورزش  یالملل نیب ۀتیکم یجهان

 مشخص ،شد انجام جهان کشور 126 يرو که يا مطالعه در .)15شد ( جادیا یهمگان يها ورزش

 ياجبار جامعه اقشار یتمام يبرا را یبدن تیترب، کشورها نیا زا درصد 92 چند هر که شده است
 درصد 29 در و هماهنگ یاجتماع يازهاین با یبدن تیترب ،کشورها درصد 71 در ، تنهادانند یم

 حال در يکشورها مورد است. در ورزش تیماه از ریغ یاهداف به دنیرس يبرا يا لهیوس موارد

 نیهمچن. ماند یم یباق کاغذ يرو و شعار حد در یورزش يها استیس موارد درصد 60 در توسعه،
 .)8( است فراوان ،شود یم اجرا آنچه و کرده نییتع قانون آنچه ۀلفاص شد مشخص مطالعه نیا در

در  کنندهشرکت) افراد SES( ياقتصاد -یاجتماع تیوضع یبررس ا) ب1388( همکارشو  يرضو
در  مشارکت زانیم نیب که دندیرس جهینت نیا بهاستان مازندران  یهمگانورزش  يها تیفعال

به  نیبنابرا ؛وجود دارد يدار یمعنرابطۀ  کنندهشرکتافراد  ياقتصاد تیوضعبا  یهمگانورزش 
 نییپاعمدتاً از طبقات متوسط و متوسط به  یهمگاندر ورزش  کنندگان شرکت رسد یمنظر 

و  نییپاطبقات  مشارکت شیافزا ظورمنهبحذف موانع  براي يزیر برنامه اند؛ در نتیجهجامعه
منظور عرصه دارند، به نیادر  يتر کمرنگحضور  کهجلب نظر افراد طبقات متوسط به باال و باال 

به نظر  يضرور يامر یهمگانورزش  يها تیفعالآحاد مردم در  یورزشسطح بهداشت  يارتقا

  اندام و با نشاطاي نروژي به معناي خوش. واژه1
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 حاتیتفر و یهمگان يها زشور انواع ۀمطالع با عنوان یقیتحق) در 1386( يغفور. )3( رسد یم
 به پرداختن موانع نیتر مهمنشان داد  ندهیآ يها يزیر برنامهبراي  مدل ۀارائ و جامعه مطلوب

 ۀنیهز بودن زیاد«، »زهیانگ نداشتن« از: نداعبارت بیترتبه پژوهش يها نمونه از نظر ورزش

 کشور ورزش يها بخش به توجه تیاولو نظر از». وقت نداشتن«، »و امکانات فضا نبود«، »ورزش

 نیشتریب ،کشور ورزش یآت يها يزیر برنامه در داشتند ورزش اعتقاد بخش دهندگان پاسخ زین
ورزش « اندك ۀباشد. پس از آن و با فاصل معطوف »یحیتفرو  یهمگانورزش «به  دیبا توجه

ش ورز«و » یقهرمانورزش « تیاولو) قرار داشت. یآموزش(ورزش » ها دانشگاهمدارس و 
 یآموزشو ورزش  یحیتفرو  یهمگانورزش  از ادیزاختالف  ااما ب ،به هم کینزد اریبس» يا حرفه

ورزش  تیوضع«با عنوان  یقیتحقدر ) 1384. قره ()8( سوم و چهارم قرار داشت يها ردهدر 
 يافراددرصد  که دیرس جهینت نیابه  »منتخب جهان کشورآن با چند  ۀسیمقاو  رانیا یهمگان

درصد  92/5 کنند یمو بانوان ورزش  انیآقا یهمگانورزش  يها ئتیهتحت پوشش  رانیادر  که
در مورد زمان  نیهمچن. است کمترجهان از همه  کشور 23با  سهیمقادر  کهاست  تیجمع
 فیردجهان در  کشور 20با  سهیمقادر  رانیا، یهمگان يها ورزش يبرا یرسمسازمان  لیتشک

و  شتریب قایآفر ةاز قار رانیا یهمگان يها ورزشدر  کنندگان رکتشآخر قرار گرفته است. درصد 
 يها دگاهید ۀسیمقا«تحت عنوان  یپژوهش) در 1384( نشیآفر .)2بود ( کمتر ها قاره ریسااز 

 »یهمگانورزش  ۀتوسع یچگونگدر مورد  رانیمدو  ورزشکاران، انیمرب، یعلم ئتیه ياعضا
اقشار  ياقتصاد تیوضعبهبود : افتی یهمگانرزش و ۀموارد توسع نیتر مهمرا  لیذعوامل 

) تأهل(تعداد فرزند،  یخانوادگ تیوضع، توجه به یگروه يها رسانهمختلف جامعه، استفاده از 
دادن  تیاولو، یعموم، گسترش ناوگان حمل و نقل زیجوا ياهداو  یورزشمسابقات  يبرگزار

 یخصوصبخش  يگذار هیسرماتفاده از و اس گرید یفراغت لئمسا ریساورزش در اوقات فراغت به 
 یورزش مشارکت يها چالش و یهمگان ورزش یکل تیوضعی پژوهشدر ) 1383( این لیق .)16(

 از يریگ بهره يایگو جینتا. کرد یبررسرا  ورزش کردن یهمگان يبرا يزیر برنامه زینو  رانیا در

 يکردهایرو ،)اجرا ايبر( یگروه-يفرد یبخش سالمت و یاجتماع-یفرهنگ یبیترک يکردهایرو
، )و نظارت يگذاراستیس فیوظا عمال ابرای( ینظارت و یمشارکت فعال، يگر مداخله یبیترک
 ،)یورزش يها رشته یابی تیاولو براي( یمحل یفرهنگ و گرا عتیطب-یحیتفر يکردهایرو

 نیقوان به ییاجرا یبخش الزام يکردهایرو ،)فضاها از (استفاده ییفضا يریپذ قیتلف يکردهایرو
 کردیرو ،)يسازادهیپ( باال از يساز فرهنگ و نییپا از يالگوساز يکردهایرو ،)یحقوق ابعاد(

 و يا توسعه-تهاجم ياستراتژ قالب در همانند يمواردو  نهادي) يها يهمکار( یفرابخش تیفعال
 ورزش در کنندگان شرکت ياقتصاد تیوضع یبررس به) 1373( یعیشف. )22،17( است تنوع
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 تیوضع نظر از درصد) 1/31( کنندهشرکت صد در نیشتریب که گرفت جهینتو  پرداخت یهمگان
درصد) مربوط  3/28تعداد (  نیشتریب ،یزندگ محل نظر بودند. از باال به متوسط سطح در یمال
-شرکت افراد ةزیانگ زین) 1373( يآباد لیخل یرمضان .)20بودند ( تهران شهر شمال ساکنان به

 و نشاط کسب زهیانگ نینخست گرفت جهینت يواست.  کرده مطالعه را یهمگان ورزش در کننده
 بودن خطریب و بودن بخش فرح ورزش، مثبت آثار و دیفوالمس  آن از . پساست لذت احساس

 کردن پر و ژهیو امکانات و لیوسا به نداشتنازین و بودن نهیهزکم .داشت راقر یهمگان ورزش

 در کنندگان شرکتبوده است.  یهمگان ورزش در افراد شرکت يها زهیانگ ءجز زین فراغت اوقات

. اند دانسته دیمف ورزش به خود یختگیبرانگ درصد در 2/42 زانیم به را ها رسانه پژوهش نیا
 یهمگان ورزش به مردم شیگرا مهم يها علت از یقهرمان ورزش در شرکتاز  ییتوانانا سرانجام

، فنالند يمالز، آلمان، ژاپن، ایاسترال يکشورهادر  یگانهم تیوضع یبررس .)21است ( شده ذکر
 شیب کشورها نیادر  یهمگانورزش  ۀرشد و توسع يبرامنظم  ۀبرنام دهد یمنشان  دانماركو 
به  توان یم زیچقبل از هر  کهنقش دارد  تیموفق نیادر  يمتعددسال سابقه دارد. عوامل  50از 

از  ها دولتمؤثر  تیحماو  کشورها نیا یمل يها امهبرندر چارچوب  یهمگانورزش  ۀرشد برنام
ورزش و  یعموم اماکنو  ها باشگاه ۀبه توسع توان یم. عالوه بر آن کرداشاره  ها برنامه نیا

عوامل ). 1( کرد اشاره زین یهمگانمربوط به ورزش  یتخصص يها انجمن يریگ شکلو  سیتأس
 د از:ناورزش همگانی در این کشورها عبارت ۀاصلی توسع

 ؛ورزشی توسط دولت يها باشگاه ۀحمایت از توسع .1
 ؛صورت مداومورزش همگانی به يها برنامه ۀتوسع .2
 ؛اماکن ورزشی ۀتوسع .3
 ؛تخصصی مربوط به ورزش همگانی يها انجمن ۀتوسع .4
 ؛دولتی مؤسساتنقش  .5
 ؛مختلف اجتماعی يها برنامهو  ها جشنوارهبرگزاري  .6
 ؛یابیبازار .7
 ؛زش همگانیور ۀسازي براي توسعفرهنگ .8
 ؛حمایت مالی دولت ملی و ایالتی .9
 ،زنان ،مدارس ،نمعلوال ،سالمندان، هدف شامل: جوانان يها گروهدر  ها تیفعالافزایش  .10

 ؛کارگران و کارمندان
 ؛ورزش همگانی ۀروشن و مدون براي توسع يها استیسداشتن استراتژي و  .11
 .نقش بخش خصوصی .12
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 ندهیآمطلوب  يها پروژهزمان حاضر بر اساس  یاندهسازم يبرا يابزار کیاستراتژ يزیر برنامه
قرار  اکنونهم که یمکانسازمان از  يراهنما يبرااست  يریمس کیاستراتژ يزیر برنامه. است

 کیستماتیس يفرآیند نیابه آن برسد.  ندهیآسال  10تا  5 یط خواهد یم که ییجادارد به 
، ينگر ندهیآ، فیتکالسازمان شامل  حال حاضر تیموقع که شود یممربوط  یمراحلاست و به 

 کارها يبند تیاولو)، اهداف، ها فرصتو  دهایتهد(نقاط ضعف و قوت،  ازهاین، یاتیعمل يها ارزش
عنوان به ها مدت کیاستراتژ ۀبرنام. شناسد یمرا  ها طرحو نظارت بر  یاتیعمل يها طرح، ریتدابو 

کار گرفته به یردولتیغو  یدولت يها سازمان، اه شرکتداشتن زنده نگهز انتقال و با يبرا يابزار
شامل  دهایترد نیااست.  افزایش یافته يزیر برنامهدر مورد  دهایترد راًیاخهرچند  است. شده
گرفته  يادیزشتاب  کهاست  یکیتکنولوژو  یاجتماع راتییتغو  یاسیسو  ياقتصاد يدهایترد

. استبرنامه و مرور برنامه  ياجرانامه، بر جادیا کیاستراتژ يزیر برنامه یاصلسه جزء است. 
 ها آنهر سه  که لیدل نیابه هم هستند به  هیشباجزاء  نیادرون  يعملکرد يفضاهااز  ياریبس
در مورد  میت ياعضا، آموزش به میت ياعضانقش  فیتعراز  نانیاطم کهدارند  ازین یمیت تفکربه 

 لیتشکرا  یمیت تفکر نیااساس  یگروه رونددر تعامالت  تیفیکو استفاده از ارتباط با  فرآیند
 ایسازمان   . بدون آن،دهد یم لیتشکرا  یاجتماعاساس هر  کیاستراتژ يزیر برنامه .دهند یم

 که دیفهمبرسد نخواهد  ییجاو اگر هم به  رود یم کجابه  که دیفهمجامعه هرگز نخواهد 
 کار یهرکس کهاست  ازین کیاتژاستر يزیر برنامهاست. در  دهیرسخود  دیجد گاهیجاچگونه به 

جامعه  ییشکوفامنظور به ها تالش نیاو  اند افتهیتحقق  مشیتاهداف  کهتا مطمئن شود  کند
تا موفق شود  کند کار وستهیپم ه به ايبدنه عنوانبه دیبا میت نیا. شودانجام میسازمان  ای
 يها هینظرو  ها يتئوری و با توجه به فراوانی موضوعات مطرح شده در ورزش همگان. )25-23(

 ها آناصلی این ورزش را مشخص و نوع تعامل موجود در بین  يها مؤلفهآن در سطح جهان که 
برقرار نموده است که از حیث نظري راهنماي  ها ورزشو ارتباط آن را با انواع  کردهرا تعیین 

و پویایی ورزش  و عمدتاً رشد استورزش همگانی  ۀتوسع يزیر برنامهمشخصی براي عملیات 
-بر اساس روش  ها برنامهمدون و اجراي  يزیر برنامهیافته مرهون  توسعههمگانی در کشورهاي 

در  ،مطالعات مختلفی که در این حوزه انجام شده است با وجوددر کشور ما  .علمی است هاي
ت. اسانجام نشده ورزش همگانی کار علمی و دقیقی  توسعۀ يساز مدلمبانی نظري و  ۀزمین

 ةساختار متفاوتی با سایر کشورها دارد. تقسیم کار ملی در حوز ما ریزي در کشورنظام برنامه
و نهادهاي دولتی  ها سازماندولت در بخش حاکمیت و  يها تیمأمورورزش همگانی و تفکیک 

 يها مؤلفهورزش همگانی و  يها مؤلفهدولتی اساساً به مدلی نیاز دارد که بتواند میان و غیر
 ارتباطپشتیبانی نظام ورزش همگانی  يها مؤلفهمتمرکز است و  ها ورزشونی که در سایر بیر
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شناسی ورزش همگانی در ایران، مدل توسعه که در این تحقیق با شناسایی و آسیب کندبرقرار 
نقاط ضعف و  انیب -1ند از: اارائه خواهد شد. سؤاالتی که در این تحقیق مطرح است عبارت

 ورزش همگانی. ۀمدل توسع ۀارائ -2 ؛و تهدیدهاي ورزش همگانی ها فرصتقوت و 

 پژوهش  روش
همگانی با توجه به ماهیت مطالعه که اساساً پژوهش مدیریتی  يها ورزش ۀمدل توسع براي ارائۀ

 یابی دست. شده استتحقیق مختلفی استفاده  يها روشاز  شود یمکالن محسوب  يزیر برنامهو 
 آن براي تدوین برنامه، بررسی سوابق و اسناد موجود، مرور کردن یینهاو  مدل مطالعه به

و  اندرکاران دستز انظرخواهی و تطبیقی  ۀباالدستی، مطالعد اسنا ۀتحقیقات انجام شده، مطالع
 توصیفی و برخی دیگرمدیریتی و  ها آن از که برخی طلبد یم متخصصان رویکردهاي مختلفی را

 يها شاخصبه  با توجه ازیناطالعات مورد است و  يکاربرداز نوع  قیتحق نیا .اندیا تحلیلی
 يها انجمن و استانی يها ئتیهآماري به  يها فرمطریق تهیه و ارسال ز موجود ورزش همگانی ا

اخذ شده است. آمار و اطالعات از وضعیت  یبدن تیتربو نهادهاي بخش  تحت پوششورزشی 
پوشش و  تحت یورزشسطح کشور، فضاهاي ر د ها ئتیهنیروي انسانی، تعداد و فراوانی 

این بخش ر ملی، ... ) د يها شیهماگسترده،  يها يرو ادهیپرویدادهاي ورزشی (مسابقات، 
  .اند شده يبند جمع
 يراهبرد يشورا ياعضا، یهمگانورزش  طرح را مدیران فدراسیون نیا يآمار ۀجامع

 ها استان یهمگانورزش  يها ئتیهو  ونیاسفدرتحت پوشش  ورزشی يها انجمن ،ونیفدراس
در نظر گرفته شده است.  يآمار ۀبرابر با جامع يآمار ۀحاضر نمون قیتحقدر  .دهند یم لیتشک

 اندرکاران دستو  نظران صاحبکارشناسی  يها دگاهیدمناسب از  يبردار بهرهمنظور به
و  ها ونیفدراسهدف، مدیران  ۀامعراهبردي براي ج ۀبرنام شدةقالب مفاد تهیه در يا پرسشنامه

با  د.وراي راهبردي فدراسیون ارسال شورزشی استان، اعضاي ش يها ئتیهورزشی،  يها انجمن
ندارم،  ينظرموافقم، موافقم،  کامالً( کرتیل یسطحپنج  فیطدر  کهپرسشنامه  اسیمقتوجه به 

%  70 که یصورتدر  دهش یسع قیتحق نیاشده است، در  یطراحمخالفم)  کامالًمخالفم و 
آن نظر انتخاب و در  ،موافقم و موافقم قرار دارد کامالً يها نهیگزدر  قیتحق يآمار ۀنظرات جامع

آن عبارت  ،مخالف و مخالفم قرار دارد کامالً يها نهیگزدر  يآمار % نظرات جامعۀ50 که یصورت
  د.حذف شو قیتحقاز 
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ورزش همگانی از طریق تهیه و ارسال موجود  يها شاخصنیاز با توجه به د اطالعات مور
 تیتربپوشش و نهادهاي بخش ورزشی تحت  يها انجمناستانی و  يها ئتیهآماري به  يها فرم
 .شده است آوريجمع یبدن

 نتایج
 يها انجمن يرؤسا، ونیفدراس رانیمدطرح را  نیا يآمار ۀجامع اشاره شد که گونه همان
 يراهبر يشورا ياعضاو  ها استان یهمگان ياه ئتیه يرؤسا، ها تهیکم يرؤسا، یورزش
 یهمگاندر ورزش  ها آنو سوابق  یلیتحص تیوضعقسمت به  نیا. در اند داده لیتشک ونیفدراس
 .دشو یماشاره 

 التیتحص زانیمبر حسب  يآمار جامعۀ تیوضع. 1جدول 
 التیتحص زانیم

 تیجنس
 دکترا سانسیلفوق  سانسیل پلمیدفوق  پلمید

 0 1 4 0 3 زن
 5 10 24 6 5 مرد

 

 
 التیتحص زانیمبر حسب  يآمار جامعۀ تیوضع. 1 شکل 
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 یهمگاندر ورزش  شرکت ۀبر حسب سابق يآمار ۀجامع تیوضع. 2جدول 
 یهمگاندر ورزش  سابقۀ

 تیجنس
 سال 20 بیش از سال 20تا  سال 10تا  سال 5تا 

 0 1 4 3 زن
 8 10 17 9 مرد

 

 
 یهمگاندر ورزش  شرکت ۀبر حسب سابق يآمار ۀجامع تیوضع. 2 شکل

 

شناسانه، نقاط ضعف، قوت، بیآس کردیروو طبق نگاه و  جینتا لیتحلو  هیتجزو  یبررسپس از 
 :است لیذشامل موارد  کهشد  ییشناسا یهمگانورزش  يدهایتهدو  ها فرصت

 نقاط قوت:
  ؛تفریحیو انی همگ يها ورزشهاي فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم  انگیزهو اشتیاق  •
و کارهاي مناسب مالی و ز برداري از سا داشتن شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره •

  ؛اقتصادي
یران، کارشناسان، مدرسان و مربیان و ...) ارزشمند منابع انسانی (مد ذخیرة برخورداري از •

  ؛خبره و با تجربه
  ؛هاي تابعه ها و بخش فعال در شهرستان ئتیه 131فعال استانی و  ئتیه 32بودن ا دار •
 ؛تفریحیو ورزشی با ماهیت همگانی  ۀرشت 22تحت پوشش داشتن بیش از  •
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 ییایآس انجمن و) TAFISA( همه يبراورزش  یالملل نیبانجمن ا ب تیعضو و  ارتباط •
  ؛)ASFAAورزش براي همه (

تاري هاي دیداري، شنیداري، نوش ملی و سایر رسانه رتباط نزدیک و توجه ویژه با رسانۀا •
 ؛و...

هاي دو  خانوادگی، همایش يرو ادهیپامکان برگزاري رویدادهاي کشوري گسترده ازجمله  •
روي، مسابقات کارکنان دولت،  و روز جهانی پیاده تالش یروزجهانروي به مناسبت  و پیاده

 ؛محلی و ...و هاي بومی  جشنواره
 ؛یهمگانورزش  یالملل نیب يها برنامهفعال در  مشارکت •
 و ها سازمانو همکاري و مشارکت فعال ادارات،  ها تیظرف از يمند بهره و دسترسی •

  ؛نهاد مردم غیردولتی و نهادهاي دولتی و
 .خصوصیو ها ونهادهاي دولتی  نامه با سازمان تنظیم تفاهم •

 :نقاط ضعف  
و اطالعات ز برداري نامناسب ا بهره شیوةو فدراسیون ر ضعف نظام ارتباطی و اطالعاتی د •

  ؛باطات فردي و سازمانیارت
 ورزشی وابسته؛ يها ئتیه فدراسیون و بدنۀ مدیریت سنتی در حاکمیت تفکر •
و  یبدن تیتربسوي سازمان ز کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی واگذاري ا •

  ؛کیالمپ یمل کمیتۀ
و بازرگانی هاي فدراسیون با بازاریابی  فعالیتر دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستنبود  •

  ؛ها برنامه
 تیتربعمومی دولت و سازمان  ۀکمبود نقدینگی و وابستگی شدید فدراسیون به بودج •

  ؛یبدن
  ؛خصوصیو ها و نهادهاي دولتی  با ادارات، سازمان مند نظامارتباط  ۀسامان نبود •
 ؛کشور یهمگانجامع ورزش  ۀبرنام نبود •
 ؛متمرکز يزیر برنامهواحد و  یتیریمد تفکر نبودو  یهمگانورزش  ۀشبکنداشتن  •
 ؛یهمگانورزش  اندرکارانو دست  ورزشکاران، رانیمدمناسب از  یمال يها تیحماعدم  •

همگانی و تفریحی بین  يها ورزشتعریف واحد و همسو با نیاز جامعه از  نبود •
مفاهیم  ها و خصوص دیدگاه در ها و نهادهاي مسئول کشور کارشناسان و مدیران سازمان

  ؛ورزش کاربردي
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 يها سازمانو  ها ئتیهتشکیالت منسجم تأمین نیروي انسانی و کارآمد در  سازمان و نبود •
 .وابسته به فدراسیون

 :ها فرصت
 ؛یبدن تیترب يها تیفعال بر دیتأکخصوص  الهام بخش اسالم در میتعالوجود  •
 ؛یبدن تیترب يها تیفعال گانیرابر توسعه و گسترش  یاساسقانون  دیتأک •
 ؛در حرم رضوي 89ابتداي سال ر ات مقام معظم رهبري دفرمایش •
ورزش  ۀپزشکی به امور توسع ۀروحانیت و جامع ۀنظام، جامع ارشد نمسئوال ةژیوتوجه  •

  ؛کشور
، یفرهنگ، یجسمان، یروان ةعنوان عامل سازندبه یورزش يها تیفعالنگرش جامعه به  •

  ؛یاخالقو  یتیترب
  ؛یورزشفراوان  يعدادهااستو وجود  کشور تیجمعجوان بودن  •
   ؛یورزش يها تیفعال يبرا یعیطب يها جاذبهو وجود  کشور چهارگانۀ ییهواتنوع آب و  •
هاي  اقلیمی کشور براي فعالیتو نظر وضعیت جغرافیایی ز هاي موجود ا وجود ظرفیت •

 ؛گردي، ماهیگیري و ... گردشگري، طبیعت
ها و نهادها با  ادارات، سازمان ۀکانات کلیها و ام برداري از ظرفیت فراهم شدن امکان بهره •

  ؛تنظیم تفاهم نامه
ترویج  در موردر کشو يدیکل يها سازمانجدید واثربخش ازطرف  يها دگاهیدایجاد  •

   ؛ همگانی يها ورزش
و ها  استانر هفته در روي خانوادگی ه هاي پیاده همایشز ردم ام استقبال شایان اقشار •

  ؛هاي کشور شهرستان
 ياجر ا ازیمورد نمنابع مالی  نیدر تأمسسات اقتصادي ؤها وم ل مناسب شرکتاستقبا •

 .فدراسیون يها تیفعال
 :تهدیدها 

 يها تیفعالو ترویج  اماکن ۀدرتوسع یبخش خصوص يگذار هیسرما يبراالزم  ةزیانگ نبود •
   ؛کشور یورزش

 ؛یورزش يها طیمحناخواسته به  يرفتارو  یاجتماع يها يناهنجاررسوخ  •
   ؛جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی برايریزي منسجم  نظام برنامه بودن •
 یبدن يها تیفعالهمگانی و  يها ورزش ةالمللی حوز هاي بین شناخت ناکافی از ظرفیت •

  ؛عمومی
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ورزش  ةحوزر المپیک دو هاي آسیایی، جهانی  کرسیز کیفی احراو ناکافی بودن کمی  •
  ؛ان مربوطن و کارشناسئوالهمگانی توسط مس

  ؛ها و نهادهاي کشور هاي موازي و غیراصولی سازمان ریزي و اجراي فعالیت برنامه •
ورزش همگانی و تفریحی از منابع مختلفی استفاده شده که به دو  ۀبراي انتخاب مدل توسع

از منابع علمی در طراحی مدل نهایی سعی  يبردار بهرهاشاره شد. ضمن  ها آن نیتر مهممورد از 
ایران و ساختار مدیریتی و اداري ورزش ایران  ۀبا توجه به فضاي اجتماعی و فرهنگی جامعده ش

در  دهنده جهتو  گرا واقعکالن از مدل  يها يزیرورزش همگانی در برنامه ۀو به نیاز مدل توسع
 د. شوورزش همگانی ایران استفاده  يزیر برنامهنظام 

 يها مؤلفهو ارتباط آن با  ها ورزش ریسابا  یگانهمورزش  يهافرآیندپس از آن به تناسب نقش 
 یهمگانورزش  ۀتوسع يالگو، ینید يها ارزشو فرهنگ و  فرآیند کنترلو  تیریمد، یبانیپشت

 يها حلقهو  ها ورزش ریساو ارتباط با  يفرآیندساختار ، یورزش تیریمد یعلمبا ساختار  رانیا
آن ارائه  ییاجراو  یبانیپشتو سطوح  کالن يزیر برنامهو  يگذار استیس يبرا کالن تیریمد

 شده است.
 ورزش همگانی و تفریحی ایران: ۀتوسع يشنهادیپ مدل نهایی

سهولت در  دلیلو استفاده از ادبیات موجود در منابع علمی ورزش همگانی به يبردار بهرهضمن 
ساختار  يها یژگیوورزش همگانی با توجه به  يزیر برنامهاجراي مفاهیم موجود در نظام 

ایران مدل زیر ارائه شده است.  ۀریزي و فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعمدیریتی نظام برنامه
 ده از نظرات متخصصان تربیت بدنی و کارشناسان خبره استفادهشبراي نهایی کردن مدل سعی 

تفریحی و در سطح دوم شامل  ورزش همگانی و ۀسطح اول شامل توسع . این مطالعه درشود
 شده است. نشان داده 5 در نمودار ها آنکه  است هاي اصلی زیردفرآین
 ورزش براي سالمتی و تحرك .1
 مزمن يها يماریباثرات  کاهشو ورزش براي درمان  .2
   یقهرمانورزش  يبرا يبسترسازو  یورزش يها رشته آموزش کردیبا رو یآموزشورزش  .3

 طیمحنیروي انسانی، نهادها،  يها مؤلفهورزش همگانی،  انی مدل توسعۀهاي پشتیبفرآیندر د
 .شده استطراحی   ICTو  يزیر برنامهو ، اماکن، علمی و پژوهشی، مدیریت یحقوق
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  یحیتفرو  یهمگان يها ورزش ۀتوسع يشنهادیپ یینها. مدل 5 شکل

 يریگ جهینتبحث و 
 تیوضعاز  یخوب ریتصو تواند یممختلف  يکشورها یهمگاندر ورزش  کنندگان شرکتدرصد 
ورزش  تیوضعاز  کشورها بیشتر دهد یمنشان  ها یبررسدهند.  هئارادرجهان  یهمگان ورزش
به  يا ژهیوتوجه  خصوص نیاندارند. در  یچندان تیرضا شان جامعهدر  تحركو  یهمگان
حائز  کشورها نیامردم در پرداختن به ورزش در  يها تیاولوشده است.  یاجتماع يتقاضا

 یحیتفر ای یرقابت يها ورزشمردم به  ۀ. عالقشود یمآن انجام  است و اقدامات بر اساس تیاهم
داشته باشد.  کشورها نیادر  تحركو  یورزش توسعۀ يها برنامه ياجرادر  يادیز ریتأث تواند یم

 ۀبودج کشورهاورزش است. در اغلب  نیا ۀمهم دولت در توسع يها اهرماز  یکی یدولت ۀبودج
در جوامع را  یهمگانورزش  تیاهمموضوع  نیاست. اه بخش ریسا بیشتر از یهمگانورزش 

 در کنندگانشرکت تعداد ،طیشرا نیبهتر در اند داده نشان . مطالعاتدهد یمنشان  يبشر

 از یبعض ). البته5( ستین کشور تیجمع درصد 10 از شیب کشور در یهمگان يها ورزش
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 در که است یحالر د نیا )26( اند کرده انیب درصد 60 حدود و یشترب را رقم نیا ها پژوهش

 زین آنان تیجمع% 80از  در ورزش کنندگانشرکت تعداد سوئد و فنالند مانند کشورها از یبعض
 ۀتوسع يبرا کالن و خرد يها يزیر برنامه که دارد تیاهم )؛ بنابراین10-12است ( رفته فراتر

 عالئق و ها تیاولو و یاعاجتم يتقاضا به توجه ،انیم نیا. در دشو انجام کشور در یهمگانورزش 

 کنند یم نییتع که هستند جامعه و عالئق ازهاین ،ها تیاولو نیا). 17دارد ( تیاهم اریبس مردم

 يدارا که شود اتخاذ دیبا ندهیآ و حال در ییساختارهاو  ها ورزش ،ها برنامه راهبردها، چه

 نیا(در انتخاب  گرید ورکشو چند  رانیادر  یهمگانورزش  ۀ). پس از مطالع8باشند ( یاثربخش
 یافتگی توسعه زانیمو  رانیا یاجتماعو  یفرهنگ يها یژگیوتناسب با  کهشده  یسع کشورها

) SWOT( دهایتهدو  ها فرصتعوامل نقاط قوت، نقاط ضعف،  لیتحلد) به شناخت و شو تیرعا
 از کی چیهدر  که دش میتنظ زین ونیفدراس يراهبرد ۀبرنام نیهمچنپرداخته شد و 

اشاره نشده است. مطالعات طرح جامع طور مجزا به آن به یهمگانورزش  ةحوز يها پژوهش
مختلف  يها بخش کهورزش پرداخته  نیابه روند  یلیتفصطور به کشورو ورزش  یبدن تیترب

برنامه استفاده  نیا نیتدوآن در  يراهبردهااهداف و   ،انداز چشم، SWOT لیتحلآن از جمله 
مطالعات در  نیتر يراهبردو  نیتر مهماز  یکی کشورات طرح جامع ورزش شده است. مطالع

شناسی و آسیب یبررس) به 1388( این عیسم نهیزم نیااست. در  رانیا یهمگانورزش  ۀنیزم
 یمدل قیتحق نیادر  نیهمچنپرداخت.  SWOTورزش همگانی در ایران براساس مدل  ۀتوسع
) در 1386( يغفورارائه شد.  یینهاعنوان مدل به یحیتفرو  یهمگان يها ورزش ۀتوسع براي
 مدل ۀارائ و جامعه مطلوب حاتیتفر و یهمگان يها ورزش انواع ۀمطالع«خود با عنوان  قیتحق

 شیافزابا هدف  ونیفدراس یآت يها يزیر برنامه يبرا یمدل ۀبه ارائ »ندهیآ يها يزیر برنامهبراي 
در  نیهمچنارائه نشده است.  یمدل حوزه نیا تقایتحق ریسااما در  ،مردم پرداخت مشارکت

 زیندر اوقات فراغت افراد و  یهمگانورزش  گاهیجابر  شتریب یهمگانورزش  حوزة قاتیتحق ریسا
-پرداخته شده است. در مدل ارائه یهمگان يها ورزشدر  کننده شرکتافراد  ياقتصاد تیوضع

ورزش براي  برو در سطح دوم  یهمگانورزش  ۀمطالعه در سطح اول بر توسع نیاشده در 
با  یآموزشمزمن و ورزش  يها يماریباثرات  کاهشسالمتی و تحرك، ورزش براي درمان و 

شده است. در  دیتأک یقهرمانورزش  يبرا يبسترسازو  یورزش يها رشتهآموزش  کردیرو
حفظ انجام داد،  یغرب جانیآذربادر  یهمگانورزش  تیوضع يرو) 1375( کاشف که یقیتحق

هدف را  نیکمتر ها يماریبو درمان  یهمگان ورزشدر  کنندگانشرکتهدف  نیشتریب یسالمت
 تیوضع یبررس) به 1379( کاشف يگرید قیتحقدر  نیهمچن به خود اختصاص داده بود.

 ةزیانگ یشترینب کهپرداخت  توسعۀ آن يبرا ییها هیتوصو  رانیادر  یهمگانورزش 
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 کاهش، حاتیتفرو پس از آن  یعموم یسالمت، حفظ یهمگان يها ورزشدر  کنندگان شرکت
 شود یمشده در خارج کشور، مشخص . با مروري بر تحقیقات انجامدبو ها يماریبوزن و درمان 

. کشورهاي استرالیا، آلمان، استدرصد تمایل مردم به شرکت در ورزش همگانی رو به افزایش 
ورزش همگانی فعالیت بیشتري دارند. این  ینۀ، هلند، سوییس، و فرانسه در زمکانادا، سوئد، ژاپن

و این  داردسالمتی فردي و اجتماعی در جوامع پیشرفته اهمیت بیشتري  دهد یمموارد نشان 
زندگی  یابی بهبراي دستکشورها در تدوین سند راهبردي، رضایت و مشارکت اقشار جامعه 

. براي این که ما نیز از اند دهدااقتصادي را مد نظر قرار  ۀسالم، همبستگی اجتماعی و توسع
گذاري الزم را در این زمینه ورزش همگانی سود و منافع خود را بهره برداري کنیم باید سرمایه

 انجام دهیم.

 هاپیشنهاد
 ونیفدراسوزارت ورزش و جوانان و  ژهیوبه ،یهمگاناثرگذار در ورزش  یورزش ينهادها •

خود استفاده  يها برنامه ياجراو  نیوتد يبرا کیاستراتژ يها مدلاز  یهمگانورزش 
 کنند؛

در سه  یعلم يها مدلو  يشنهادیپبر اساس مدل  یهمگانورزش  ۀتوسع یاصل فرآیند •
مدون  مشخص شده است. داشتن برنامۀ ها يماریباز  يریشگیپ، آموزش و یسالمتبخش 

 ست؛ا يضرور یقهرمانو  یپرورش يها ورزشبا هم و با  ها آن یهماهنگ براي یعلمو 
متفاوت است؛  یهمگاندر ورزش  ها آن تیماه میمفاه نیا نیب ادیز اریبسشباهت  با وجود •

 انجام شود؛اگانه دج ها آن ۀتوسع يبرا یبانیپشت يهامؤلفه ینیبشیپ بنابراین
با  رانیادر  یهمگاننظام ورزش  دهد یمنشان  رانیادر  یهمگانورزش  یشناسبیآس •

 ؛دینماط ضعف خود را برطرف نقا دیبا ها فرصتداشتن  وجود
 ياستراتژ در رانیادر  یهمگانورزش  يراهبرد تیموقعشده، انجام یشناسبیآسبراساس  •

به مدل  یهمگاندر ورزش  ياستراتژ نیا کردن نهینهاد يبرارشد و توسعه قرار دارد. 
 است؛ ازین یهمگان ۀتوسع

مطرح  يامستندات برنامه ،راتو مقر نیقوانبه  ییاجرا یبخشالزام  کارهاي و ساز نیتدو   •
 يساز یهمگانو  یهمگانمرتبط با ورزش  یسازمان يمندفهیوظدر اسناد باالدست و 

 است؛ يضروره ورزش در جامع
با الزام به  يگر يتصد يها تیفعالدر  یردولتیغو  یخصوص يها بخش یده مشارکت •

 ؛متقابل يرمادیغو  يمادانتفاع  کردیرواز  يرویپ
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و  یفرهنگ يها رساختیزبر  دیکأتبا  يا مرحلهچند  یابیمخاطب يالگوبر  دیکأتتوجه و  •
 ؛ییاقتضا

 تیوضعتنوع با توجه به  ياستراتژو  يا توسعه-تهاجم ياستراتژمان أتو ینیب شیپ •
SWOT. 
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