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 دارد و همچنینسالمت روان  پویایی و  ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با
ی در تمام افزایش سالمت دارد و منجر به توسعه سوادبهداشتی پررنگی در نقش

حلی  هاي بسیار، همچنان به دنبال راه رغم پیشرفت گردد. اما علی میسنین 
نگاري در  براي درآمدزایی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف آینده

روي ورزش همگانی وتدوین  هاي پیش اي ایران به کشف آینده حرفه ورزش
و ارائه استراتژي پرداخته  1414سناریوهاي درآمدزایی پایدار آن براي سال 

نگاري با رویکرد سناریونگاري براساس روش منطق شهودي به کار  ست. آیندها
گرفته شده است و براي طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و 

اي سناریونگاري تلفیقی استفاده گردید.  ها و الگوي شش مرحله قطعیت عدم
نفر از ذینفعان داخلی و خارجی  25کنندگان پژوهش حاضر شامل  مشارکت

گیري هدفمند انتخاب شدند.  همگانی ایران بودند که بر اساس نمونه  رزشو
هاي باز صورت گرفت. بر اساس  مه نا ها با مصاحبه و پرسش گردآوري داده

عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو  30ها، تحلیل  یافته
یی پایدار قطعیت کلیدي شد که پایه و اساس چهار سناریوي اصلی درآمدزا عدم

درآمدزایی پایدار با خلق "ورزش همگانی ایران گردیدند. در نتیجه استراتژي 
افزایی متولیان  هاي فکري جدید و اختصاص بودجه پایدار حاصل از هم دارایی

 ارائه گردید. "ورزش همگانی ایران
 

 ها  واژهکلید 
 .نگاري، ورزش همگانی، درآمدزایی، پایدار نگاري، سناریو آینده

All sport is directly related to dynamism and mental 
health and also has a significant role in the development 
of health literacy and leads to increased health at all 
ages. But despite much progress, it is still looking for a 
way to generate sustainable revenue. The present study 
aims to predict the future of professional sports in Iran, 
to discover the future of All sports and to develop 
sustainable income generation scenarios for 1414 (2035) 
and to present a strategy. Futurism with a scenario 
approach has been used due to the method of intuitive 
logic and to design the scenarios, the method of trend 
analysis and uncertainties and a six-stage integrated 
scenario model were used. The participants of the 
present study included 25 domestic and foreign 
stakeholders of Iranian All sports who were selected 
based on purposive sampling. Data were collected 
through interviews and open-ended questionnaires. 
Based on the findings, the analysis of the 30 main 
factors obtained eventually led to the production of two 
key uncertainties that formed the basis of the four main 
scenarios of sustainable monetization of Iranian All 
sports. 
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 همقدم
ورزش، نقش و هویت منحصر به فردي در اکثر جوامع دارد 

)Yao et al., 2020هاي مختلف خود، بخشی از  ) و در شکل
 ,.jackman et alحیات روزمره بسیاري از مردم است (

). از آنجایی که ورزش درجاتی از فعالیت بدنی را شامل 2020
 Chalipشود، براي سالمتی جسم و روان سودمند است ( می

and Fairley, 2020 فعالیت ورزشی بر سطوح فعلی .(
گیري صحیح در انتخاب اهداف  خودکارآمدي افراد و جهت

).از Mackarary et al., 2018ثیر به سزایی دارد (أزندگی، ت
ثیرگذار، ورزش سالمت أهاي ورزشی منظم و ت انواع فعالیت

است که با ایجاد نشاط، شادابی و  2یا ورزش همگانی 1محور
شود (شجیع و  سالمت در سطح جوامع مختلف پیگیري می

).مشارکت گسترده و محدود نبودن به سن 1398محمودي، 
)Michael et al., 2018،(  گروهی بودن، آزادانه و

اهمیت بودن رقابت و برد و  هزینه بودن، کم بودن، کم انتخابی
) و تفریحی، cho, 2017باخت، جنسیت، نژاد، زمان و مکان (

)، همگی Gardner and lidz, 2006بودن ( با نشاط و شاد
باشند. به  هاي مختلف ورزش همگانی می کننده جنبه توصیف

ز تعریف ورزش همگانی وجود دارد؛ ولی هرحال تعابیر مختلفی ا
با استناد به تعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت ورزش و جوانان، 

هاي ورزشی  توان آن دسته از فعالیت ورزش همگانی را می
اطالق نمود که نشاط، سالمت بدنی و روانی را بهبود بخشد و  

تواند روابط اجتماعی را شکل دهد و امکان شرکت براي  می
 ).  1396ۀ افراد وجود داشته باشد (مرکز آمار ایران، هم

 Aguilarدر راستاي ورزش همگانیآگویالر و همکاران (
et al., 2020ثیرات ورزش بر روي أ) در مطالعۀ خود با هدف ت

هاي مربوط به آن،  حافظه، بیان نمودند که ورزش و فعالیت
در جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است. همچنین 

) به ضرورت 1398شهري و همکاران ( همین راستا متقی
ریزي در مسیر بهبودمیزان مشارکت افراد در ورزش  برنامه

وفا  همگانی در جهت بهبود سالمت ذهنی؛ فراهانی و خسروي
) بهکیفیت باالتر زندگی و سالمت عمومی زنان 1393(

) به 1397کننده در ورزش همگانی؛ ندري و همکاران ( شرکت
بدنی و باالرفتن سالمت جسمی و  کارهاي تسهیل مشارکتراه

 ,.Vella et alویال و همکاران(؛ ذهنی سالمندان با ورزش

وانگو همکاران ؛ ) به پویایی و سالمت روان با ورزش2020
)et al., 2019Wang به نقش ورزش در توسعه (

1Health-centered sport 
2All sport 

) به افزایش سالمت روانی با 1393سوادبهداشتی؛سلمان (
) به وجود ساختار 1397بنار و همکاران ( ورزش و همچنین

ها با ها و نقشسیستمی مبتنی بر تفکیک و ترکیب مناسب رویه
شده براي توسعۀ مشارکت در  هاي مشخصتوجه به اولویت
 اشاره نمودند. ،ورزش همگانی
دهدکه توسعه ورزش همگانی از  ها نشان می این بررسی

برخوردار استو از  ها اهمیت بسیار زیادي براي جوامع و دولت
مین منابع أاي، ت هر برنامۀ توسعه ۀنیاز و الزم پیش که آنجایی

گذاري مناسب در  مالی الزم براي پیشبرد کارهاست، براي ریل
ورزش همگانی نیز نیاز به منابع مالی بسیار قوي و  ۀتوسع

اط، بخورد. در این ارت درآمدزایی در این حیطه به چشم می
اي با هدف طراحی یک  ) در مطالعه1399رهبري و همکاران (

الگوي حمایت مالی در ورزش همگانی کشور، اذعان دارند 
هاي  ها، مفاهیم و مقوله توانند از نشان مدیران ورزش همگانیمی
هاي آتی خود به  ریزي اشان در برنامه شناسایی شده در پژوهش

منظورحمایت مالی بهتر در ورزش همگانی استفاده کنند؛ اما 
راهکار خاصی براي درآمدزایی پایدار در ورزش همگانی  هیچ

) در مدلی که 1399اند. همچنین امامی و همکاران ( ارائه ننموده
گذاري در ورزش ارائه نمودند، نیز راهکاري  براي توسعه سرمایه

توان  براي درآمدزایی پایدار در ورزش همگانی ارائه نکردند. می
هاي  اي با محوریت سیاست برنامهاذعان نمود، ضرورت ارائه 

در ورزش همگانی ایران، به وضوح  "3درآمدزایی پایدار"مالی و 
 .مشخص است

ترین  در جوامع امروزي، سیاست مالی به عنوان یکی از مهم
ابزارهاي دولت در جهت تحقق اهداف کالن اقتصادي، یعنی 
تحریک رشد اقتصادي، ثبات متغیرهاي اقتصادي کالن و توزیع 

هاي  ). یکی از ویژگی1395باشد (اکبري،  ادالنه درآمد میع
سیاست مالی، پایداري سیاست مالی است؛ سیاست مالی پایدار، 

باشد  استعاره از مدیریت خوب منابع  مالی در بودجه می
)Stoian, 2010طور کلی سیاست مالی پایدار، سیاستی   ). به

، بدون اینکه نیاز تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد است که می
چندانی به مداخله در الگوهاي درآمد و مخارج داشته باشد 

 ).1391(افشاري و همکاران، 
سیر نظري مطالعات مربوط به پایداري مالی و اقتصادي را 

 ,Buiter, 2003) بویتر (1توان به هفت بخش مطالعاتی ( می
)، بر پایۀ مبناي نظري ایستاي پایداري 1985 ,1992 ,1995

 ,.Blanchard et al) بالنچارد و همکاران (2الی؛  (م
) بوهن 3)، بر مبناي تدوین شاخصی براي پایداري؛ (1991

3Stable Monetization  

                                                                      
                                                                      



 53 سناریوهاي درآمدزایی پایدارنگاري در ورزش همگانی:  آینده :و همکاران رسول نظري 

)Bohn, 2008, 2007, 1995 با ارائۀ الگوي تعادل ،(
 & Ahmad) احمد و راجرز (4عمومی براي پایداري؛ (

Rogers, 1995 تحلیل قاعدة ،(IBC4  بر اساس رابطه
 ,.Leachman et alن و همکاران () لیچما5جمعی؛ ( هم

) همیلتون و 6)، با مبناي نقض رابطه هم جمعی؛ (2005
)، برمبناي طراحی Hamilton & Flavin, 1986فالوین (

)، بر مبناي  Velinov, 2015) ولینو (7آزمون پایداري و (
بررسی آزمون پایداري با رویکرد مانایی، تقسیم کرد. یکی از 

هاي اقتصادي و مالی پایدار، بحث  یاستمسائل قابل توجه در س
 ).1399پور و گودرزي،  باشد (ممی درآمدزایی پایدار می

هاي اخیر،  از جمله موضوعات مهم در سیاست تجاري سال
)از آنجایی که Colignatus, 2020باشد ( درآمدزایی پایدار می

پایداري سیاست مالی در اقتصاد ورزش ایران، متکی به 
هاي آن است، مسئله درآمدزایی  و برنامههاي دولت  حمایت

اي برخوردار است.  پایدار در ورزش همگانی، از اهمیت ویژه
هایی است که ورزش همگانی  درآمدزایی پایدار یکی از دغدغه

هاي اخیر با آن روبرو بوده است. درآمدزایی با  ایران در سال
دار درآمدزایی پایدار متفاوت است. زمانیکه به درآمدزایی  پای

توان از هر منبعی کسب درآمد کرد و نگاه به  اندیشیم، نمی می
درآمدزایی باید نگاهی بلندمدت و زیر بنایی باشد (یگانگی، 

).درآمدزایی پایدار بدین معناست که درآمد از منابعی و به 1389
گان پایمال نشده، کیفیت  هاي کسب شود که حقوق آیند گونه

هاي آتی  تی براي استفاده نسلزندگی کاهش نیابد و منابع حیا
 ).Campos et al., 2020از بین نرود (

از طرفی دستیابی به درآمدزایی پایدار با توجه به 
هاي بسیار باالي محیطی که سبب ظهور عصر  پیچیدگی
رسد. این عصر  شده است، بسیار مشکل به نظر می 5فرارقابتی

الزم و  کند که گرچه توجه به عناصر سنتی صراحتاً بیان می
بایسته مانایی است، اما براي پیشرفت و توسعه کافی نیست و 

 Yeungالزم است به نحوه ظهور تغییرات کالن توجه کرد (
et al., 2019تواند  هاییکه می رسد یکی از راه ). به نظر می

گیري از زمینه  بسترسازي مناسب براي این تحلیل باشد، بهره
هاي نوین که  از این دانشهاي نوین است.یکی  دانشی و آگاهی

اندیشمندان بزرگی در سرتاسر جهان با تمسک به آن، 
است  6پژوهی خدمتگزار دولت خود هستند، دانش آینده

)McCuea et al., 2019.( 

4Intertemporal budget constraint 
5Hyper-competition 
6Futures study 

پژوهیبرایمطالعۀآیندهوتحققاهدافکلیدیخود،درپیآناستکه  آینده
انتظاراتماراازآینده،شناساییکردهوکمککندکه تمامیتوانو 

دهنده،درراستاي  ظرفیتعواملشکل
 ,.Wang et alدهیشود ( ترینبدیآلینده،جهت تحققمطلوب

بر اخذ تصمیمات درست تأثیرگذار است و  7). تفکرِ آینده2018
 Thorstadممکن است آینده را به حال حاضر مرتبط سازد (

and Wolf, 2018هاي رقابتی  ). یک ابزار قدرتمند که محیط
د و به توسعه استراتژي بلندمدت حتی در زن آینده را حدس می

ریزي  پردازد، ابزار برنامه قطعیت می هاي با بیشترین عدم محیط
). سناریو داستانی Oliver & Perrett, 2017است ( 8سناریو 

هاي موجه است که به بخش خاصی از آینده  توصیفی از بدیل
نظر دارد. سناریو چهرة آینده است و هدف تحلیل سناریو، 

باشد (محبی و همکاران،  ترش تفکر در ارتباط با آینده میگس
کنند و  ریزي را توصیف می ). سناریوها نحوه انجام برنامه1397

ریزي راهبردي در  اثربخشی آن را به عنوان کمک به برنامه
 ,Frith and Tapinosکند ( شرایط نامشخص بیان می

هاي  شناخت آینده ).سناریوها، خالء نگرانی از عدم2020
ریزي سناریو در  رو را برطرف سازد. با توجه به قدرت برنامه پیش

ارائه اطالعات کیفی و مکالمات راهبردي در چندین سناریو، 
ریزي  مهتواند ابزار مفیدي براي ایجاد استراتژي و برنا می

). در گذشته از این 1399شوري،  مدت باشد (شهولی کوه طوالنی
شد و هم اکنون استفاده از آن  ابزار به صورت محدود استفاد می

توان به مطالعات آدامسون و همکاران  متداول است و می
)Adamsoon et al., 2022 در ارتباط با توانبخشی و (

 Bentley etاران (هاي مغزي، بنتلی و همک نوآوري در آسیب
all., 2022) با رویکرد سالمتی، بوتلر و همکاران (Butler 

et al., 2020) در علوم پزشکی و همیلتون (Hamilton, 
 ) با رویکرد آموزش و یادگیري، اشاره نمود.2021

هاي  قطعیت هاي بسیار مهم که داراي عدم یکی از محیط
ر پیچیده و دائماً در حال تغییري دارد، شمار و محیط بسیا بی

). در 1399شوري و همکاران،  کوه محیط ورزش است (شهولی
نگاري و سناریونگاري در ورزش، تاکنون  ارتباط با آینده
شماري با رویکرد سناریونویسی به ثبت رسیده  مطالعات انگشت

توان به مطالعۀ نظري و جورکش  در این زمینه می ؛است
) با هدف تدوین سناریوهاي عوامل موثر بر ورزش 1399(

روي آینده ورزش  سالمندي ایران و ارائۀ دو سناریوي پیش
) با هدف ارائه 1399سالمندي ایران، ادیب روشن و همکاران (

7.Future Thinking 
8Scenario Planing 
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، مطالعه نظري و 2050تصاویر آینده سالمندان ایران در 
) با هدف تدوین سناریوهاي راهبردي 1399شوري ( کوه یشهول

آموزش ورزش همگانی ایران که اذعان داشتند با آموزش 
سازي مشارکت در  ورزش سالمت محور در راستاي نهادینه

هاي بدنی، گامی بزرگ در ارتباط با سالمت و تندرستی  فعالیت
و شوري  کوه افراد جامعه برداشته خواهد شد و مطالعه شهولی

هاي ورزش تربیتی  ) با هدف تدوین استراتژي1399همکاران (
سناریو،  اشاره نمود. اصول  4ایران مبتنی بر سناریو و ارائه 

توان در آگاهی از نحوة  فکري حاکم درمطالعات آینده را می
گیري و عملیات بازیگران برآمده از تصورات آینده  تصمیم
 جست.

قطعیت و  اي پر از عدمپژوهش حاضر، اذعان دارد که در دنی
توانند به  پیچیدگی امروز، ابزارهاي تحلیل سنتی دیگر نمی

بینی کنند و یک برنامه  خوبی تغییرات سطح باال را پیش
هاي  نقص ارائه نمایند. لذا با آگاهی از محدودیت راهبردي کم

هاي  که تکنیک این رویکردهاي سنتی و با آگاهی از این
ده و طراحی برنامه راهبردي وجود بینی آین جدیدي براي پیش

 دارد، در این پژوهش رویکرد سناریونگاري انتخاب شد.
یافته به نقش پراهمیت اقتصاد  امروزه اکثر کشورهاي توسعه

ها در ورزش،  هاي آن ریزي اند و یکی از برنامه برده در ورزش پی
گذاري براي درآمدزایی پایدار  ستاورزش همگانی، سی مخصوصاً

ورزش همگانی است، حال آنکه در در کشورهاي جهان  متولیان
نطور آیافته، هنوز اهمیت ورزش همگانی،  سوم و کمتر توسعه

اي براي توسعه  برنامه که باید درك نشده است ومتاقباً
درآمدزایی ورزش همگانی، ارائه ننموده اند. در ایران نیز 

ش اي به ورز رغم اینکه در چند سال گذشته، توجه ویزه علی
همگانی گردیده است، اما نبود منابع مالی پایدار براي ایجاد 

سازي ورزش همگانی، همچنانیکیاز  هاي نهادینه زیرساخت
رو ضرورت و اهمیت  این مشکالت اساسی این حیطه است. از

انجام پژوهشی در این ارتباط که با بررسی شرایط و روندهاي 
زش همگانی در فعلی، سناریوهایی براي درآمدزایی پایدار ور

 آمد. ایران براي چند سال آینده، طراحی نماید، به چشم می
توسعه ورزش همگانی با اقتصاد و   ورزش، مخصوصاً

هاي مالی و درآمدزایی عجین است و رشد و پیشرفت  سیاست
یافته و در  گیري در چند سال اخیر در کشورهاي توسعه چشم

که ورزش  مسالۀ اصلی این است حال توسعه داشته است؛ 
همگانی در ایران تاکنون نتوانسته است جایگاه مطلوبی در 

 مسالهاحتماالً این  . کهزایی پایدار در کشور پیدا کند زمینۀ درآمد
هاي کلیدي،  قطعیت توجه به تحلیل روندها، عدم ناشی از عدم

کم توجهی به نیروهاي پیشران در محیط پر از تغییر ورزش و 
ریزي  ها و ابزار به روز براي برنامه عدم استفاده از تحلیل

براي بهبود این خالء دانش، پرداختن به  .راهبردي است
اي بر اساس رویکردهاي نوین راهبردي در شرایط  مطالعه

نگاري راهبردي که با نگاه به آینده  قطعیت، مانند آینده عدم
مدت براي توسعۀ  مدت و بلند هاي میان درپی تدوین برنامه

ایدار در ورزش همگانی باشد، ضروري به نظر درآمدزایی پ
نگاري  هاي آینده رسد. لذا در پژوهش حاضر از یکی از روش می

اي از  هاي متعدد و چندگانه ریزي سناریو که تحلیل به نام برنامه
کند، استفاده شده است. از این  روندهاي احتمالی آینده ارائه می

که  سوال می باشد رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این
هاي آینده درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران  سناریو

 کدامند؟ 
 

 روش شناسی پژوهش
 داراي پژوهی  آینده مطالعات رویکرد ازلحاظ پژوهش این

 براساس سناریو برپایه ریزي برنامه و است اکتشافی رویکرد
شهودي صورت گرفته است. در این پژوهش از  منطق روش

صورت  9ریونگاري تلفیقی لیپتزیگ و رولندبرگرالگوي سنا
). این رویکرد Schwenker & Wulf, 2013گرفته است (

 پذیرد. اي صورت می بر اساس یک فرآیند شش مرحله
در مرحله اول (تعریف محدودة پروژه)، تیم تحقیق 
مشخص نمود که هدف این پروژه، توسعۀ سناریوهایی براي 

سال آینده  15همگانی ایران براي درآمدزایی پایدار در ورزش 
است. در این پروژه، مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، 

هاي همگانی در  هاي همگانی و هیأت فدراسیون ورزش
ورزشی به  داخلی و خبرگان مدیریت ها به عنوان ذینفعانِ استان

عنوان ذینفعان خارجی و جامعه آماري این پژوهش در نظر 
گیري هدفمند  نفر بر اساس نمونه 25کل  گرفته شدند. به طور

چنین به عنوان حجم نمونه این مطالعه  به عنوان ذینفعان و هم
 انتخاب گردیدند.

در مرحله دوم (تحلیلِ شناختی)، هدف اصلی، بررسی نقطه 
هاي  نظرات ذینفعان داخلی و خارجی پیرامون تغییرات و توسعه

در آینده است. ابزار مورد درآمدزایی پایدار در ورزش همگانی 
درجه ذینفعان است. در این  360استفاده، فرآیند بازخورد 

بازخورد در گام اول، از طریق مصاحبه و پرسشنامۀ باز پاسخ، از 
شد تا تمامی عوامل تأثیرگذار سیاسی،  می  ذینفعان خواسته

محیطی و قانونی  اقتصادي، اجتماعی، تکنولوژیکی، زیست
 یدار ورزش همگانیدر درآمدزایی پاها  که به نظر آن 10(پستل)

9.Leipzig and Roland burger 
10. Political, Economic, Social, Technology, Environmental, 
Legal (PESTEL) 
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 هاي خارجی در برابر داخلی نمودار عنکبوتی پتانسیل تأثیرگذاري بر درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران: دیدگاه .1شکل

 تحقیق هاي یافته: مأخذ
 

در زمان حال و آینده تأثیر دارند، بدون محدودیت، نام 
یا  11مرحله،  شناسایی نقاط کورببرند.هدف اصلی این 

اند و  که اگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته شده هایی حوزه
شناسایی لیستی از عوامل تأثیرگذار است که به نوعی محرك 

در این . دهند را شکل می تغییرات آینده به حساب آمده و آن 
مرحله نظرات ذینفعان داخلی و خارجی پیرامون این عوامل با 

در مرحله سوم (تحلیلِ روندها و .مقایسه گردیدیکدیگر
ها)، هدف اصلی، بررسی و ارزیابی روندهاي مرتبط  قطعیت عدم
در مرحلۀ چهارم (ایجاد سناریوها)، سناریوهاي باشد.  می

ایجاد ایران مشخصی براي درآمدزایی پایدار در ورزش همگانی 
اصلی نماییم. هدف  ها را به طور کامل تشریح می کرده و آن

قطعیت کلیدي  این مرحله، توسعۀ سناریوها بر مبناي دو عدم
در مرحله پنجم (تعریف باشد.  شناسایی شده در مرحله قبل می

هاي مشخص براي هر یک از  ها و گزینه استراتژي)، استراتژي
سناریوها تعریف گردید. ابزار مورد استفاده در این مرحله، 

 است.  13روي استراتژيیا راه 12دستورالعمل تدوین استراتژي
در مرحله ششم (پایش و کنترل)، هدف اصلی، پایش 

هاست.. از آنجایی که  هاي مربوط به استراتژي تغییرها و توسعه
ها و در  ها، مدتی پس از اجراي آن پایش و کنترل استراتژي

گیرد، در این پژوهش به این مرحله پرداخته  آینده صورت می
 شود نمی

11.Blind Spots 
12.Strategy Manual 
13.Strategy Corridor 

 نتایج
اي سناریو نویسی در  ز اجراي فرآیند شش مرحلهنتایج حاصل ا

باشد.  ) می2) و (1) و نمودار (1پایان مرحله دوم به شرح جدول (
عامل  30درجه ذینفعان، شامل  360خروجی، ابزار بازخورد 

توانند بر درآمدزایی  اصلی و مهمی بود که به طور بالقوه می
 ). 1ول اي ایران تأثیرگذار باشند (جد پایدار ورزش حرفه

) مقایسه نظرات ذینفعان داخلی و خارجی 1در شکل (
فاکتور در ارتباط با پتانسیل تأثیرگذاري بر  33پیرامون این 

اي ایران، بوسیلۀ نمودار  عملکرد درآمدزایی پایدار ورزش حرفه
 عنکبوتی نمایان است.

توانیم نقاط کور را بصورت بصري  در نمودار عنکبوتی، می
شناسایی نماییم؛ نقاط کور آن دسته از عوامل تأثیرگذارند که از 

درآمدزایی پایدار ورزش دید ذینفعان خارجی تأثیر بیشتري بر 
باشند، در صورتی که این عوامل ازنظر  دارا می همگانی در ایران

برخوردارند. بر روي نمودار  داخلی، از اهمیت کمتري ذینفعان
 ذینفعانعنکبوتی، هر جا که براي هر عامل فاصله بین نظر 

خارجی و داخلی زیاد و معنی دار است، به عنوان محدودة نقاط 
)، 1گردد. در شکل ( کور با رنگ متمایز از زمینه مشخص می

) ، بودجه 1هاي تحریم ( رصد برنامه"چهار نقطه کور 
ی به ورزش به عنوان  پدافند غیرعامل در اختصاصی پایدار دولت

هاي  کسب ثروت از دارایی، )8( سازي جسمی جامعه بهینه
 ")20) و گسترش بازاریابی اجتماعی (19و جدید ( فکري موجود

 مشخص شده است.
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 اي ایران عوامل اصلی تأثیرگذار بر درآمدزایی پایدار ورزش حرفه .1جدول

 باال بردن فرهنگ وقف 16 هاي تحریم رصد برنامه 1
 المللی ورزش همگانی هاي بین برگزاري دوره 17 نگاه ویژه حاکمیت به ورزش 2
 هاي فرهنگی خاص هر منطقه توجه به ویژگی 18 دیدگاه مدیران سیاسی به ورزش همگانی 3

 و جدید هاي فکري موجود داراییکسب ثروت از  19 گذاري کالن  ریزیراهبردي و سیاست برنامه 4
 گسترش بازاریابی اجتماعی 20 ها تحول تعالی  و آینده نگري در انجمن 5

سازي گردشگري ورزش و ماجراجویی ورزشی بر  نهادینه 6
 در کشور المللی متعدد هاي گردشگري بین اساس جاذبه

 هاي ورزش همگانی اندازي استارت آپ راه 21

 هاي آموزش انالین دوره 22 متولیهم افزایی نهادهاي  7

بودجه اختصاصی پایدار دولتی به ورزش به عنوان   8
 سازي جسمی جامعه پدافند غیرعامل در بهینه

 هاي ورزش همگانی گسترش ساخت اپلیکیشن 23

 گرایش به توسعه پایدار 24 اولویت قرار دادن مدیریت مالی 9

 اسپانسرهاي بلندمدت با رویکرد ورزش سبز 25 همگانیاندازي انجمن کارآفرینی در ورزش  راه 10
 هاي مختلف بوم جذب اسپانسر بر اساس زیست 26 جذابیت ورزش براي حامیان مالی 11

بادي  -کمیته جامپینگ فیتنسها درآمدزا ( توسعه کمیته 27 هاي اجتماعی درآمدزایی از رسانه 12
 کراس فیت  -باالنس

ها به  پایدار بودجه شهردارياختصاص درصد ثابت و  13
 ورزش سالمت محور

تأکید بر توسعه و ارتقاء ورزش در قانون برنامه ششم (بند  28
 هاي کلی برنامه ششم) سیاست 44

اي از  تدوین قانون اجبار حمایت مالی حامیان ورزش حرفه 29 اي تحصصی ورزش همگانی ایجاد فروشگاهی زنجیره 14
 ورزش همگانی

 هاي دخانیات به ورزش همگانی اختصاص مالیات شرکت 30 سواد اجتماعی میزان سطح 15

 تحقیق هاي یافته :مأخذ
 

 
 هاي خارجی در برابر داخلی قطعیت درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران: دیدگاه نمودار عنکبوتی درجه عدم. 2شکل 

 تحقیق هاي یافته :مأخذ
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) نشان داد که از لحاظ 2عنکبوتی موجود در شکل (نمودار 
قطعیت، نقاط کور بیشتري نسبت به بعد تأثیرگذاري  درجۀ عدم

اند؛ عالوه  وجود دارد که تاکنون به هر دلیلی نادیده گرفته شده
کوري که قبالً معرفی گردید و در نمودار   بر چهار نقطه

داري  ه معنیقطعیت نیز حضور دارند و فاصل عنکبوتی درجه عدم
کنندگان خارجی و داخلی در این ارتباط وجود  بین نظر شرکت

افزایی نهادهاي  هم"دارد، نقاط کور دیگري مانند فاکتورهاي
) 21هاي ورزش همگانی ( اندازي استارت آپ راه )، 7( متولی

 هاي دخانیات به ورزش همگانی واختصاص مالیات شرکت
غلب در حوزه اقتصادي و نمایان گردید؛ این نقاط کور ا ")30(

شده در این مرحله،  اجتماعی مطرح بودند. نقاط کور کشف
درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران، هاي بحرانی  قطعیت عدم

 باشند. از نظر ذینفعان می

نویسی، مطابق  اي سناریو در گام سوم فرآیند شش مرحله
أثیر هر قطعیت، میزان ت ) و در غالب نمودار تأثیر / عدم3شکل (

یک از عوامل شناسایی شده بر درآمدزایی پایدار ورزش همگانی 
قطعیت مرتبط با هر عامل، به طور  ایران و همچنین درجۀ عدم

سیستماتیک مشخص گردید است. جایگاه هر یک از عوامل در 
نمودار بر اساس متوسط امتیازهایی که از سوي ذینفعان در 

ص شد و عوامل بر ها تعلق گرفت، مشخ مرحله دوم به آن
ها اختصاص  هایی که در جدول شماره یک به آن اساس شماره

داده شد و رنگ اختصاصی نوع آنها (سیاسی، اقتصادي، 
اجتماعی، تکنولوژیک، زیست محیطی و قانونی) به نمایش 

 درآمدند. 
 

 

 
 پایدار ورزش همگانی ایرانقطعیت درآمدزایی  نمودار تأثیر / عدم .3شکل

 تحقیق هاي یافته :مأخذ
 

اهمیت که تأثیر  )، فاکتورهاي کم3بخش پایینی شکل (
اي ایران دارند و  نسبتا اندکی بر درآمدزایی پایدار ورزش حرفه

ریزي استراتژیک مبتنی بر سناریو، حذف شده و  در فرآیند برنامه
 "دهد؛ فاکتور  ها استناد نخواهد شد را نشان می آندر ادامه به 

، کم ")18( هاي فرهنگی خاص هر منطقه توجه به ویژگی
ترین فاکتور موجود از نظر ذینفعان بود. بخش باال و  اهمیت

دهد که تأثیر باالیی بر  سمت چپ نمودار، عواملی را نشان می
ها  بینی آن درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران داشته و پیش

بریم.  نسبتاً آسان است و از این عوامل به عنوان روند نام می
سازي  نهادینه "ابی توسط ذینفعان، تأثیرگذارترین روند انتخ

هاي  گردشگري ورزش و ماجراجویی ورزشی بر اساس جاذبه
 بود. ")6در کشور ( المللی متعدد گردشگري بین

ترین عوامل  )، مهم3بخش باال و سمت چپ نمودار (شکل 
هاي  قطعیت شود. عدم براي توسعۀ سناریوها را شامل می

عد اصلی که پایه و اساس بحرانی، نقش مهمی در شناسایی دو ب
نماید؛ عموماً این دو بعد اصلی از  توسعۀ سناریو هستند، ایفاء می

 



 1400زمستان ، 3، شمارة دهمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال  پژوهش 58

بندي صحیح و دقیق همین عوامل  طریق ترکیب و تقسیم
هاي بحرانی،  شوند؛ در این پروژه، عدم قطعیت شناسایی می

افزایی  )، هم1هاي تحریم ( رصد برنامه"هفت مورد و شامل 
بودجه اختصاصی پایدار دولتی به ورزش به ، )7( هاي متولی نهاد

، )8( سازي جسمی جامعه عنوان  پدافند غیرعامل در بهینه
)، گسترش 19و جدید ( هاي فکري موجود کسب ثروت از دارایی
هاي ورزش  اندازي استارت آپ راه، )20بازاریابی اجتماعی (

هاي دخانیات به  ) و اختصاص مالیات شرکت21همگانی (
هاي بحرانی بر  قطعیت باشند؛ این عدم می")30( نیورزش همگا

ها و همچنین معانی و  اساس عناوین یا عناصر مشترك میان آن
هاي سطح باال به دو گروه تقسیم  بندي کاربردهایشان در تقسیم

 گردند. می
)، 1هاي تحریم ( رصد برنامه"قطعیت بحرانی  چهار عدم

صاصی پایدار دولتی به بودجه اخت)، 7( هاي متولی افزایی نهاد هم
 سازي جسمی جامعه ورزش به عنوان  پدافند غیرعامل در بهینه

 هاي دخانیات به ورزش همگانی و اختصاص مالیات شرکت )8(
در بعد اول قرار گرفتند، این عوامل به دنبال درآمدزایی  ")30(

هاي  از طریق گرفتن حق پخش تلویزیونی بر اساس روش
هستند، بنابراین این سه عامل با جدید مبتنی بر فناوري، 

هاي خاص  تخصیص بودجه"یکدیگر اولین بعد سناریو را با نام 
 شکل دادند.  "افزایی دولتی حاصل از هم

کسب ثروت از "یعنی قطعیت بحرانی دیگر  سه عدم
)، گسترش بازاریابی 19و جدید ( هاي فکري موجود دارایی

ورزش همگانی  هاي راه اندازي استارت آپو  )20اجتماعی (
در بعد دوم قرار گرفتند، این عوامل ریشه در استعداهاي  ")21(

شمار در  هاي مختلف ورزشی و منابع انسانی بی فراوان در رشته
کشور دارد. این سه عامل با یکدیگر دومین بعد سناریو را با نام 

هاي فکري جدید مبتنی بر فناوري با گسترش  خلق دارایی"
قطعیت  شکل دادند. شناسایی این دو عدم "بازاریابی اجتماعی

کلیدي، پایه و اساس توسعۀ سناریوهاي درآمدزایی پایدار ورزش 
 همگانی ایران در گام بعد است.

اي سناریونویسی در  نتایج حاصل از اجراي فرآیند شش مرحله
باشد. ماتریس سناریو،  ) می4پایان مرحله چهارم به شرح شکل (

قطعیت  سناریوها مبتنی بر دو فاکتور عدمهسته اصلی شناسایی 
افزایی  هاي خاص دولتی حاصل از هم تخصیص بودجه"کلیدي 

هاي فکري جدید مبتنی بر  و خلق دارایی متولیان ورزش همگانی
است که با استفاده از  "فناوري با گسترش بازاریابی اجتماعی

 قطعیت در مرحله قبل شناسایی شدند. ماتریس تأثیر / عدم
 

 
 ماتریس سناریو: درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران .4شکل

 تحقیق هاي یافته :مأخذ

 
در گام اول از این مرحله، براي ایجاد سناریوها، وضعیت 

ترین و  هاي کلیدي را در منفی قطعیت آتی هر یک از عدم
ترین حالت بر روي محورهاي افقی و عمودي ماتریس به  مثبت

کشیم؛ سپس سناریوها در چهار ناحیه ماتریس سناریو  تصویر می
سناریوي جاي گرفتند، که در نتیجه به صورت خودکار چهار 

اي توسعه  ). سناریوها را باید به گونه4مجزا بوجود آمدند (شکل 
سال آینده)  15دهیم که افق زمانی مشخص شده در گام اول ( 

 را پوشش دهند. 
نتایج حاصل از اجراي دستورالعمل راهروي استراتژي براي 
درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران که مرحله پنجم از فرآیند 
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شود، به شرح شکل  اي سناریونویسی را شامل می شش مرحله
باشد. این دستورالعمل همواره در تالش است تا در  ) می 5(

ترین سناریو قرار بگیرد؛ این سناریو عموماً در  مسیر مثبت
قسمت باال و سمت راست ماتریس سناریو قراردارد. تمرکز 

راهروي استراتژي بر دو عامل اصلی محرك توسعۀ سناریو که 
هاي بحرانی  قطعیت همان محورهاي ماتریس سناریو و عدم

 باشند، است. ها می مرتبط با آن

 

 
 

 راهروي استراتژي براي درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران .5شکل

 تحقیق هاي یافته :مأخذ

 
استراتژي و تأثیر روندها و با در نظر گرفتن راهروي 

ترین سناریو قرار  هاي بحرانی که در مسیر مثبت قطعیت عدم
درآمدزایی  "داشتند، خروجی مرحله پنجم، تعیین استراتژي 

هاي فکري جدید و اختصاص بودجه پایدار  پایدار یا خلق دارایی
به عنوان  "افزایی متولیان ورزش همگانی ایران حاصل از هم
ی درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران در آینده استراتژي اصل

 است.
 

 گیري بحث و نتیجه
توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادي، اجتماعی، زیست 
محیطی براي حداکثرسازي رفاه انسان حال بدون آسیب به 

هاي آتی براي برآوردن نیازهایشان  هاي نسل توانایی
زیادي دارد همچون توسعه  هاي وسعه پایدار خود جنبهت.باشد می

به این جنبه از توسعه  دارد که در این پژوهش پایدار اقتصادي
پایدار در ورزش همگانی ایران پرداخته شد. هدف اصلی 

هایی درآمدزایی پایدار ورزش  پژوهش حاضر طراحی سناریو
 سال آیندة بود. 15همگانی ایران براي 

ینده یکی پژوهی است و مدیریت آ عصر حاضر عصر آینده
شود.  هاي اساسی براي جامعه بشري محسوب می از استراتژي

روي  در عصري که محیطی سرشار از فرصت و تهدید، پیش
اطمینان از  هاي پیچیده قرار دارد و تغییرات مدوام و عدم سیستم

هاي آن است و هر روز با مسائل جدید و  ترین ویژگی مهم
توان براي  ، چگونه میاي از جنس آینده روبرو هستند ناشناخته

ها  قطعیت ریزي کرد؟ احتماالً،  مدیریت عدم آینده برنامه
 تواند تحول پایدار ارائه دهد.  می

ها و  قطعیت دراین پژوهش با استفاده از شناسایی عدم
 14ها، چهار سناریوي اصلی ارائه گردید. در کل از  مدیریت آن

کلیدي قطعیت  قطعیت بحرانی و دو عدم روند، هفت عدم
هایی که در پس هر سناریو  استفاده گردید. براي ایجاد داستان

وجود دارد از زنجیره روابط علت و معلولی با بکارگیري عوامل، 
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ها با یکدیگر استفاده گردید. در  نیروها، روندها و نحوه تعامل آن
اي از شرح حال چهار سناریویی  ادامه نتایج این مطالعه، خالصه

و درآمدزایی پایدار ورزش همگانی ایران  1414که براي سال 
 گردد: اند، بیان می تعریف شده

 
 سناریو اول

هاي  اند و منابع مالی و دارایی هاي اقتصادي به پایان رسیده تحریم
اند، رونق اقتصادي حاصل شده  ایران در خارج از کشور آزاد شده

هاي خاص با مبالغ خیلی خوب براي ورزش  است.  ردیف و بودجه
هاي  هاي اصلی پیشگیري از بیماري همگانی به عنوان یکی از راه

درصد افزایش پیدا  20غیرواگیر در نظر گرفته شده است و سالیانه 
کند. از سوي دیگر متولیان ورزش همگانی مانند فدراسیون  می

هاي فکري جدید  ها، با خلق دارایی همگانی و شهرداري  ورزش
و از طریق گسترش بازاریابی  مبتنی بر کالن روندهاي فناوري
 .اند اجتماعی، به درآمدي پایدار رسیده

 
 سناریو دوم

ها،  هاي اقتصادي حاصل از برداشتن تحریم به خاطر گشایش
بودجه خوبی در اختیار ورزش همگانی قرار گرفته است. اما در 
سوي مقابل، متولیان ورزش همگانی، هیچ اقدام خاصی براي 

اند و به صورت کامالً منفعل از  ام ندادهدرآمدزایی پایدار انج
برندو حتی با این همه پتانسیل ناشی  هاي دولتی بهره می کمک

هاي فکري جدید و  از تکنولوژي و فناوري، خلق دارایی
اند. درآمد وررش  درآمدزایی از آن را به فراموشی سپرده

همگانی، بصورت نیمه پایدار است و ارتباط مستقیم با تعامالت 
 المللی ایران ازلحاظ سیاسی دارد. بین

 
 سناریو سوم

هاي اقتصادي ظالمانه، منجربه کاهش  ادامه روند تحریم
هاي مختلف گردیده است و حتی توسعه ورزش  اعتبارات بخش

هاي غیرواگیر، دیگر  همگانی براي پیشگیري از بیماري
جایگاهی در ردیف خاص بودجه سالمت و ورزش ندارد. اما در 

هاي  ط، متولیان ورزش همگانی، با توجه به پتانسیلاین شرای
باالي این حیطه و با استفاده از کالن روند فناوري، با استفاده از 

هاي فکري جدید، به درآمدزایی نسبتا ًپایداري  خلق دارایی
 اند. دست یافته

 
 سناریو چهارم

به خاطر اوضاع نابسمان اقتصادي، نه حمایت خاصی از طریق 
گردد و نه فدراسیون ورزش همگانی و  دولت انجام می

ها، توان درآمدزایی از طریق رویکردهاي قدیمی و  شهرداري
نوین را دارند. در این شرایط از ورزش همگانی فقط یک اسم 

ان به جا مانده است و به علت نبود اعتبارات، عمالً امک
هاي ورزشی براي  گذاري در این حیطه و توسعۀ مکان سیاست

 ورزش همگانی وجود ندارد.
هاي پررنگی که در این سناریوها مشخص  یکی از نشانه

بود، نگاه به ورزش همگانی به عنوان یک راهبرد براي 
فرادي که از نظر هاي غیرواگیر بود. ا پیشگیري از بیماري

تحرك زندگی  افراد بیهستند، نسبت به   فعال جسمی 
تر است  تري دارند و نه تنها خطر سرطان در آنها پایین طوالنی

ها  تري از ابتال به بسیاري از بیماري بلکه در معرض خطر پایین
از جمله اضافه وزن و چاقی، سکته مغزي ، دیابت ، فشارخون 

دقیقه فعالیت ورزشی 30.باال، آرتروز و پوکی استخوان قرار دارند
طوري که تنفس و ضربان قلب افزایش یابد، در  به متوسط

تواند باعث حفظ سالمتی بدن وکاهش  بیشتر روزهاي هفته می
(شجیع و  هاي غیرواگیر شود خطر ابتال به سرطان و بیماري

درصد عوامل  70یش از از آنجایی که ب). 1398محمدي رئوف، 
ل هاي غیرواگیر شام مرگ و میر در جهان و ایران را بیماري

هاي ناشی از فشار خون باال و  قلبی و عروقی، سرطان، بیماري
، )1393(فراهانی و خسروي فر،  دهند می اضافه وزن تشکیل 

گردد. شاید  هاي کالنی هم صرف این امور می مطمئناً بودجه
هاي عظیمی براي پیشگیري از این قبیل  بهتر باشد، بودجه

دولت در نظر  هاي غیرواگیر دار از طرف مشکالت و بیماري
هاي نامبرده،  گرفته شود تا به جاي پرداختن به درمان بیماري

و  ورزشاز آنجایی که تا حدودي از وقوع آنها  پیشگیري شود. 
مخصوصاً ورزش همگانییکراهبرد براي پیشگیري از این 

مین أتواند سالمتی جامعه را ت یها است و م بیماي
به توسعه ورزش همگانی هاي ذکر شده،  بایداین بودجه . نماید

و فعالیت بدنی اختصاص داده شود و این مسأله نیاز به نگاه 
 ویژه حاکمیت، دولت و مجلس دارد.

هاي دولتی و  اما دو مسألۀ بسیار مهم در ارتباط با کمک
ها و سپس  هاي ذکر شده وجود دارد؛ ابتدا منبع این بودجه بودجه

ی این پژوهش، پایداري آن مورد توجه است. استراتژي اصل
هاي فکري جدید و  درآمدزایی پایدار یا خلق دارایی"یعنی 

افزایی متولیان ورزش  اختصاص بودجه پایدار حاصل از هم
که خروجی راهروي استراتژي بود، نشان "همگانی ایران

هاي ویژه  حل، کمک هاي این پژوهش، دو راه دهد که یافته می
جدید را براي  فکريهاي  یا خلق داراییدولتی و درآمدزایی 

رسیدن به درآمدزایی پایدار در ورزش همگانی ایران ارائه نمود 
 است.
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هاي پررنگی که در طراحی سناریوها مشاهده  از دیگر نشانه
ها و یا ادامه این  هاي اقتصادي، رفع آن گردید، اشاره به تحریم

روند در آینده بود. احتماالً در صورتی که جمهوري اسالمی 
عامالت خود را با دنیا، از سر گیرد، منجر به برداشتن ایران، ت

صورت،  گردد که در این ها می ها یا رفع تدریجی آن محدودیت
هاي بلوکه شده ایران آزاد شده و قراردادهاي تجاري و  سرمایه

اقتصادي زیادي که منجر به رشد پایدار توسعه اقتصادي خواهد 
وندو  ) و حسن1399(گیرد. پیش از این موالیی  شد، انجام می

گذاران خارجی بر  ) به بررسی نقش سرمایه1399همکاران (
اقتصاد ایران پرداخته بودند و اذعان داشتند که سرمایه خارجی 

داري بر رشد اقتصادي ایران، حتی در کوتاه  اثر مثبت و معنی
مدت و بلندمدت دارد. احتماالً در صورت شکوفایی اقتصادي، 

دارد مانند پیشگیري از بیماریهاي واگیر و مسائل مهم و اولویت 
راهبردهاي مقابله با آنها، مورد توجه دولت مردان قرار بگیرد و 
یک ردیف بودجه بسیار خوب براي این مورد بصورت همیشگی 
در نظر گرفته شود.اجماع  این ردیف بودجه مستقل، به همراه 

برنامه هاي دخانیاتی باید بر اساس آنچه در  مالیاتی که شرکت
ششم توسعه در نظر گرفته است، به ورزش اختصاص دهند و 

ها به ورزش  همچنین اختصاص درصدي از بودجه شهرداري
هاي درآمدزایی پایدار ورزش  تواند یکی از راه شهروندي، می

 همگانی در ایران باشد.
خلق بعد مهم قابل بحث دیگر در توسعۀ سناریوها، 

حق ایی از طریق آن بود. جدید و درآمدز هاي فکري دارایی
هاي ارزشمند خود، مفهومی است که از  مالکیت بشر بر دارایی

دیرباز در متون حقوقی و قانونی مختلف آمده است. اما آیا 
هاي فیزیکی و ملموس، مانند  ها، از جنس دارایی تمامی دارایی

هاي مالی هستند؟ مفهوم  زمین، ساختمان، تجهیزات و یا دارایی
که به چگونگی  پرسشپاسخی است به این 14يمالکیت فکر

نوآوران و  ها،  سازمان هاي فکري حفاظت از حقوق و دارایی
مخترعین اشاره دارد. در این مقاله کوتاه، در تالشیم تا این 
مفهوم را تبیین نموده و انواع مهم حقوق مالکیت فکري را 

مالکیت فکري، به ابداعات و دستاوردهاي ذهنی .معرفی نماییم
اشاره دارد. اختراعات، آثار ادبی و هنري، نمادها، نام و تصاویر 

هاي  طور خالصه، تمامی دارایی مورد استفاده در تجارت و به
نامشهودي که با استفاده از قدرت فکر و ذهن انسان پدید آمده 

 هاي فکري تعریف نمود توان در قالب دارایی است را می
در ) معتقد است1395).شبان (1388نیا و خوشنویس،  (حکمت
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اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکري به منظور ایجاد ارزش 
هاي فکري  شود وامروزهنقش سرمایه براي سازمان استفاده می

ها و واحدهاي تجاري  ها وشرکت در ایجاد ارزش براي سازمان
 ءهاي مالی در واحدها ایفا بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه

مدیریت براین نکته باور  ةصاحبنظران حوزبسیاري از .کنند می
دارند که سرمایه فکري ونیروي انسانی با کیفیت ودانش محور، 

تواند با  وري و خالقیت در سازمان است که می عامل اصلی بهره
هاي خود فرآیندهاي جدیدي را خلق و کارآفرینی سازمانی  ایده

مزیت را در سازمان تشویق کند که درنهایت باعث افزایش 
هاي ورزش که  . یکی از حیطهرقابتی سازمان خواهد شد

مخاطبین عمومی و اختصاصی بسیاري دارد و مانند دیگر 
هاي ورزش از جذابیت باالیی برخوردار است، حیطه  حیطه

به ورزش همگانی  حقوق مالکیت فکريورزش همگانی است. 
اي ه گذاري تا از نتایج و منافع کار خود و سرمایه کند کمک می

مند شده و مانع  انجام گرفته در راستاي خلق و توسعه آن بهره
از آنجایی که ورزش  .هاي احتمالی دیگران شوند از سوءاستفاده

کمیته جامپیمگ هاي بسیار جذابی مانند  همگانی داراي کمیته
و  فیتنس، پینت بال، بادي باالنس، کراس فیت، فسوژن فیتنس

هاي  باشند و سوءاستفاده زا میباشد که تا حدودي درآمد غیره می
بسیاري در این حیطه توسط افراد غیرمتولی انجام پذیرفته 

هاي فکري  است، با استفاده از این نوع مالکیت و خلق دارایی
 جدید، به درآمدزایی پایدار رسید.

هاي صورت گرفته، در یک  ها و بررسی بر اساس یافته
هاي اصلی  روشتوان پیشنهاد نمود که  گیري کلی می نتیجه

براي پایدار نمودن درآمد در ورزش همگانی، عواملی مانند 
اي از  حرفه تدوین قانون اجبار حمایت مالی حامیان ورزش

ورزش همگانی؛ تدوین قانون اختصاص درصد باالیی از مالیات 
هاي دخانیات بصورت مستقیم به ورزش همگانی؛   شرکت

روش نفت و تدوین قانون سهم ثابت ورزش همگانی از ف
هاي  افزایش این سهم بصورت سالیانه؛ ایجاد فروشگاه

اي ورزش همگانی در تمام کشور؛ کارآفرینی بر اساس  زنجیره
المللی ورزش  هاي بین ذات مالکیت فکري، برگزاري دوره

هایی که با پرداخت  همگانی بصورت آنالین و ساخت اپلیکیشن
ی شرکت نمود، هاي آنالین ورزش همگان ورودي بتوان در لیگ

 باشند. می
سازي ورزش  در انتها باید اذعان نمود بحث خصوصی

هاي ورزش که قابلیت  اي و همچنین دیگر حیطه حرفه
سازي دارند، یک بحث مجزاست و شکی بر توسعه  خصوصی

سازي وجود ندارد؛ اما حیطه ورزش  ورزش در صورت خصوصی
، با باشد همگانی که به نوعی ورزش سالمت محور نیز می
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سالمتی جامعه سرو کار دارد و حتماً باید مورد حمایت ویژه 
از این رو ورزش سالمت محور بایستی حس  .ها قرار گیرد دولت

نگرش پویایی در فرد ایجاد کند و حس ورزش خواهی در بین 
عموم مردم جهت داشتن زندگی پرتحرك از اهداف عالیه 

س در بین ورزش سالمت محور است و هر چقدر میزان این ح
تر باشد کارکردها و پیامدهاي مثبت  عموم مردم گسترده
شود که از منظر سالمتی، تقویت سالمتی  بیشتري را شامل می

هاي درمانی را به دنبال خواهد  و نشاط اجتماعی و کاهش هزینه
داشت و از منظر اجتماعی سبب پیشگیري از هزینه هاي 

شد و از منظر اجتماعی و کاهش بزهکاري در جامعه خواهد 
تري  هاي سالم سیاسی، وقتی در سیاست داخلی کشور انسان

ها با موانع کمتري  گذاري ها و سیاست وجود داشته باشد گفتمان
مواجه خواهند شد و در سیاست خارجی نیز با دارا بودن مردم 

اي  سالم و ورزشکار در تعامل با دنیا، کشور از جایگاه ویژه

سالمت محور سبب حس درونی  برخوردار خواهد شد. ورزش
شود و کامال با اختیار و بدون نیاز به  ورزش خواهی در فرد می

کند. ورزش  مهارت اولیه به سمت ورزش گرایش پیدا می
همگانی ورزش براي همه است و مخاطب و متولیان ورزش 
سالمت محور ایران، کل جمعیت کشور را براي مشارکت 

گی خاصی براي متمایز شوند و هیچ ویژ اجتماعی شامل می
کردن ورزشکاران ورزش همگانی وجود ندارد. سیاستگذاران 
ورزش سالمت محور در راستاي تقویت ورزش سالمت محور 

هاي بالقوه به نحوي در توسعه و گسترش  بایست از ظرفیت می
ورزش سالمت محور بهره مند شوند که در آینده رشد 

 ند.چشمگیرتري نسبت به این مهم اکتساب نمای
 

. 
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