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٢٥/٨/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
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بـا   1393 تـا  1357مدیریت ورزش همگانی طی سـال هـاي   توصیف و تحلیل سیر تحوالت  ،پژوهش این از هدف

. مـی باشـد  به صـورت کتابخانـه اي و اسـنادي    ، روش اجراي پژوهش .بود تاکید بر برنامه هاي اول تا پنجم توسعه

تندات موجود در بایگـانی مطبوعـات و مراکـز ورزشـی مهـم کشـور جمـع آوري        اطالعات مورد نیاز از اسناد و مس

کـه   است همگانی ، چک لیست محقق ساخته در مؤلفه هاي مرتبط با ورزشار جمع آوري داده هاابز. گردیده است

از  کـه  نشـان داد  ي تحقیقیافته ها. از متخصصان با گرایش مدیریت ورزشی رسید نفر 15 یدیی صوري آن به تایروا

در ورزش همگـانی توجـه بیشـتري شـده     ) ساختار سـازي (ایجاد ساختار  ورزش محالت و به 1367تا  1357سال 

، توسـعه ورزش کارکنـان و   )1378تـا   1368سـال هـاي   بـین  ( وسعهضمن اینکه در طول برنامه اول و دوم ت. است

ـ ارم و در برنامه سوم، چه. برگزاري همایش هاي ورزش همگانی مورد توجه قرار گرفت نجم توسـعه، بـه ترتیـب    پ

 1404توسعه ورزش روستائی، نقش رسانه ها در ورزش و تدوین چشم انداز و راهبرد در ورزش همگـانی در افـق   

برنامه ها و اقدامات انجام شده، زمینه هاي ترویج و توسعه ورزش همگانی را فراهم نموده  ،در مجموع. برجسته بود

  .برنامه ها و اقدامات انجام شده به صورت مقطعی بوده استبا این حال، جهت گیري ها، . است

  توسعه و همگانی ورزش ،مدیریت ،سیر تحوالت :واژگان کلیدي
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  مقدمه

سـالمت  . بدیهی است که موضوعات کالن و حائز اهمیت هر جامعه اي در برنامه هاي توسعه آن نمود پیدا می کنـد 

فعالیـت  نی از نتایج قطعی ورزش است و در دنیاي معاصر، جسم و نشاط روح و کاهش بیماري هاي جسمی و روا

عالوه بر تضمین سالمتی آحـاد   ،ورزش به عنوان یک وظیفه عمومی در آمده و گسترش فرهنگ ورزشجسمانی و 

شـکري،  (بهره وري آنـان را موجـب خواهـد شـد      يو ایجاد طراوت و نشاط در محیط کار و خانواده، ارتقاجامعه 

ش و به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقاي سـالمت  امروزه ورز). 1389

 ).1391کشـکر و سـلیمانی،   ( د گـرد جامعه می شود، یکی از زیر شاخص هاي توسعه انسانی در جوامع قلمداد می 

در زمینـه ورزش  به بررسی سیاست هاي مدیریت عمومی در دنیایی موسوم به دهکـده جهـانی   ) 2009( ١مک کري

که با توجه به لرزش ها، علت ها و شخصیت هاي متفاوت، در نهایت به هـدف توسـعه   پرداخته است هاي همگانی 

. فکر می کرد که ورزش نخبگان، مشوق ورزش همگانی خواهد بود ٢دوکوبرتن .می انجامد    ورزش هاي همگانی

کمیسـیون  . (صدها هزار نفر را به دویـدن ترغیـب کـرد   ، 1964و  1960ي سال هابرنده مسابقات ماراتن  3آبب بیکل

  ).1986المپیک سولیداریتی کمیته بین المللی المپیک، 

تفکر ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش به صورت رسمی در اروپا و حتی در جهان براي اولین بـار در سـال    

اسـتاي توسـعه ورزش در سـطح    مطرح شد و در این سال شوراي اروپا در سیاست هاي ورزشـی خـود در ر   1966

، ٤سـاندرز ( جامعه براي نخستین بار از مفهوم ورزش همگانی به منظور گسـترش ورزش در جامعـه اسـتفاده کـرد     

در . شاید بتوان با احتیاط، زادگاه توسعه و برنامه ریزي یا سازماندهی ورزش همگانی را کشور برزیل دانست). 2001

موضـوع گسـترش    ٦، فردریکـوگلرز 1927دوي همگانی انجام شد و در سـال   مسابقه ٥در شهر سائوپولو 1923سال 

مطالعـات  (    واقع در جنوب برزیل براي نخستین بـار مطـرح کـرد     ٧رتو آلگريورزش هاي همگانی را در شهر پو

   ).1384تفضیلی ورزش همگانی و تفریحی، 

قبل از پیروزي انقالب و  ریۀ تهران برگزار شددر باغ منظ 1313ورزشی در سال  -اولین اردوي تفریحی در ایران نیز،

اسالمی، وزارت فرهنگ و هنر سابق با الگوبرداري از تجربۀ خانه هاي فرهنگ در فرانسه، اقدام به احداث خانه هاي 
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خانه هاي فرهنـگ  . کردالیت شروع به فع 1346اولین خانۀ فرهنگ در سال  که فرهنگ شهري در مرکز استان ها کرد

پس ). 1389 فراهانی، تاجل( متوقف شد تمامی آنها فعالیت 1358سال  در، اما تأسیس شدها ر تمام استان به تدریج د

ورزش همگـانی از سـال    ،اصل سوم قانون اساسی 3بر اساس اهداف تعیین شده در بند  ،از پیروزي انقالب اسالمی

تشـکیالت ورزش   ).1393گـانی، فدراسـیون ورزش هـاي هم  (آغاز به کـار کـرد    "ورزش محالت"عنوان  با 1358

و بیشـتر هیئـت هـاي ورزش     1371در سال و فدراسیون ورزش همگانی  1362همگانی در سازمان ورزش در سال 

قه تاسـیس قـدیمی تـرین    بکه سـا  الیتاسیس شده است، در ح 1382تا  1378هاي همگانی استان ها بین سال هاي 

ی ماننـد  یبا کشورهاهمزمان ایران  -گردد می بر 1920سال  ردبه کشور فنالند در جهان،  فدراسیون ورزش همگانی

گروه تخصصـی کمیتـه تحـول    کـار (قبرس و زیمباوه تشکیالت ورزش همگانی خود را سـازماندهی نمـوده اسـت    

   ).1394فدراسیون ورزش هاي همگانی، 

ضعف آن انجـام  ی نقاط قوت و یپژوهش هاي متعددي به منظور تعیین وضعیت ورزش همگانی کشور و نیز شناسا

با این  .شده است که در نهایت به طراحی الگوي توسعه و یا پیشنهاد راهبرد و راهکارهاي توسعه منجر گردیده است

هش ها در درون برنامـه هـاي توسـعه اي کشـور مشـخص      دن پیشنهادات برخاسته از این پژومیزان لحاظ نمو ،حال

نشان داد که متاسفانه آمار دقیقی ) 1384( همگانی و تفریحی صیلی توسعه ورزشمطالعات تف، مثالبه عنوان . نیست

در دسترس نیست، اما طبق پژوهش هاي انجـام شـده    1382در مورد تعداد شرکت کنندگان ورزش همگانی تا سال 

در سال هاي مختلف و توسط نهادهاي مختلـف، میـزان شـرکت کننـدگان در ورزش همگـانی بـیش از ده درصـد        

در پژوهشی تعداد افرادي که در ایران تحت پوشش هیات ) 1384(مظفري و قره  .شده استگزارش نجمعیت کشور 

 .کشور جهان از همه کمتـر بـود   23نمود که در مقایسه با  بیاندرصد  92/5هاي ورزش همگانی ورزش می کنند را 

ـ   ر و سـرانه پرداختـی از   درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره هـا کمت

 ،همچنـین  .بودریال  12690ریال و براي بانوان  48462براي آقایان  1382طرف فدراسیون ورزش همگانی در سال 

در راسـتاي توسـعه ورزش    همگانی و ایجاد ردیف بودجه مسـتقل با تشکیل معاونت توسعه ورزش  وزارت ورزش

اهـداف مـورد نظـر در معاونـت ورزش     ). 30، ص 1393ه نامه، کمیته ملی المپیک، ویژ(اقدام نموده است  همگانی 

توسعه ورزش همگانی، توسعه زیر ساخت هاي ورزشی و توسعه مدیریت مبتنـی بـر برنامـه     :از عبارت اندهمگانی 

کـارگروه برنامـه    ).37، ص1393دبیرخانـه شـوراي راهبـردي،    ( محوري، پژوهش کاربردي و آمـوزش اثـر بخـش    

تـدوین   1404درصدي مردم را تا سـال   50ساله، مشارکت  15نیز در یک افق ) 1393(گانی راهبردي فدراسیون هم
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و با توجـه بـه ویژگـی     براي توسعه ورزش همگانی در ایراندر طراحی الگو ) 1392(جوادي پور و همکاران  .نمود

این مطالعـه در سـطح اول   را ارائه نمودند که  یهاي نظام برنامه ریزي و فضاي فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران مدل

ورزش براي سالمتی  -1 :شامل توسعه ورزش همگانی و تفریحی و در سطح دوم شامل فرایندهاي اصلی زیر است

یکـرد آمـوزش رشـته    وورزش آموزشی با ر -3ورزش براي درمان و کاهش اثرات بیماري هاي مزمن  -2و تحرك 

نشان داد که بر اساس ) 1393(قیقات شعبانی و همکاران نتایج تح. هاي ورزشی و بستر سازي براي ورزش قهرمانی

در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور ) تهدید بیرونی و ضعف درون سازمانی(راهبرد تدافعی   SWOTمدل 

 11، در پژوهشی نشان داد که در الگوي توسعه ورزش همگانی در فدراسـیون هـا  ) 1394(کشاورز  .حاکم می باشد

تی، آموزشی، تفریحی، خانواده و دوستان، فرهنگی و اجتماعی، یادبودها و ارزش ها، انگیزشـی،  عامل مدیریتی، نظار

استراتژي هاي تهـاجمی را  ، در پژوهشی) 1392(جوادي پور و سمیع نیا  .مسابقات، داوطلبی و رسانه اي وجود دارد

ان ها و نهادها، تقویت فرهنگ افزایش مشارکت و همکاري فعال سازمبراي توسعه ورزش همگانی توصیه نمودند و 

ورزش همگانی در کشور و به کار گیري تمامی ظرفیت هاي ملـی را در راسـتاي رشـد و توسـعه ورزش همگـانی      

بهبود وضعیت اقتصادي مردم، استفاده از رسانه هاي گروهی، برگزاري ) 1384(تند نویس و همکاران  .پیشنهاد کردند

ـ   ت دادن ورزش در اوقـات فراغـت و اسـتفاده از سـرمایه گـذاري بخـش       مسابقات ورزشی و اهداي جـوایز، اولوی

در پژوهشی نشـان  ) 1391(ران کشاورز و همکا .نمودند بیانرا از مهمترین عوامل توسعه ورزش همگانی  خصوصی

که واگذاري اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصـی در اسـتان تهـران، تـاثیر معنـا داري در توسـعه ورزش        دادند

ورزش  بـر تاکید رسـانه هـا    ،که یکی از موارد مهم نشان داددر پژوهشی ) 1388(حاجی زاده . اشته استهمگانی ند

کرده اند که رسانه ها باید روي ورزش همگـانی   آزمودنی ها چنین اظهار ،پژوهشاین  در. همگانی و قهرمانی است

یات خود راهی جز پـذیرش تقاضـاي   رسانه هاي گروهی و صنعت ورزش براي ادامه ح. تاکید بیشتري داشته باشند

ارتباط معنی داري بین رسانه هـاي   ،در این پژوهش. داجتماعی و تمکین به هنجارهاي جدید آن در پیش روي ندارن

نیز رسانه هاي ) 2012( ١الشامی و همکاران .گروهی و پیشرفت سرمایه گذاري در بخش ورزش همگانی وجود دارد

ایلهـان و  . سبک زندگی فعال از نظر جسمانی معرفی نمودنـد  ياستفاده براي ارتقا جمعی را به عنوان یک ابزار مورد

که دو بار در هفته در پر بیننده ترین ساعات یکی از کانال هاي  -با بررسی و تحلیل برنامه رقص یخ) 2012( ٢جنسر

سکیت بـه میـزان قابـل    مشاهده کردند که تعداد کودکان در سالن هاي هاکی و ا -تلویزیون ملی ترکیه پخش می شد

                                                           
1. Alshami et al 
2. Ilhan & Genser 
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عوامـل مـؤثر بـر توسـعه      ییشناسـا "در تحقیقی با عنـوان  ) 1394(گودرزي و همکاران . توجهی افزایش یافته است

سـه نقـش هنجـاري، تنظیمـی و      با تاکیـد بـر   که "فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیماي جمهوري اسالمی ایران

 مسئلهنسبت به ورزش همگانی رویکرد مناسبی ندارد و این که تلویزیون ایران  ندگزارش کردگرفت، انجام شناختی 

نقـش  "بـا عنـوان   ) 1394(نتایج تحقیق صابري . نیازمند تغییر نگرش در مدیران سازمان نسبت به این موضوع است

اطالع رسانی، فرهنـگ سـازي و آمـوزش و     نشان داد که به ترتیب "رسانه ها در گسترش ورزش همگانی در کشور

عراقی و  .ین دالیل توسعه ورزش همگانی از دیدگاه پاسخ دهندگان براي رسانه هاي جمعی بوده اندمشارکت مهمتر

کمبود امکانات، عدم آگاهی ورزشی، مشـکالت فرهنگـی و اجتمـاعی، نبـود      ترتیبه در تحقیقی، ب) 1393(کاشف 

و توسـعه ورزش همگـانی   و اقتصادي را عمده ترین مشکالت و موانع در تعمیم  الیمربیان متخصص و مشکالت م

برشمردند و ایجاد برنامه هاي تبلیغاتی به منظور ارتقاي آگاهی هاي عمومی مردم در زمینه ورزش همگانی و تربیت 

ی مردم در ایستگاه هاي ورزش همگانی را از اهم راهبردهایی دانستند کـه  یو تعیین مربیان و کارشناسان براي راهنما

در تحقیقـی نشـان دادنـد کـه از     ) 1388(معتمدین و همکـاران   .ش همگانی قرار گیردباید مد نظر برنامه ریزان ورز

مؤثر در گرایش به انجام ورزش همگانی، کسب سـالمتی روح و جـان، پیشـگیري از بیمـاري هـاي      دالیل مهمترین 

ا، کمبـود  باال بودن هزینه ها و شهریه هاي سـنگین باشـگاه هـ    بود، ضمن اینکهمختلف و جلوگیري از افزایش وزن 

از مهمترین عوامل عـدم گـرایش بـه انجـام     امکانات ورزشی و عدم امکان ورزش زنان در پارك ها و اماکن عمومی 

  . ورزش همگانی می باشد

با اهداف مختلـف مـورد    ورزش همگانی موضوع ،دهدنشان میتحقیق که بررسی مبانی نظري و ادبیات  گونههمان 

و سالمت جامعه، افزایش امید به زندگی و نشاط اجتماعی  يارتقاورها با هدف ها بوده و بسیاري از کشتوجه دولت

در کشور ایـران نیـز بـا وضـع     . برنامه ریزي در توسعه ورزش همگانی نموده اند اقدام به وريهمچنین افزایش بهره

، 13 و مـواد  ،3نـد  از ب 13، ردیـف  )3-14(مواد قانونی بند  قانون اساسی و سوماصل  3بند  قوانین مختلف از جمله

مورد تاکیـد  ورزش همگانی موضوع  ،در بر نامه هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 169و  117

لذا با در نظر گرفتن اینکه در کشور ما، علیرغم تحقیقات فراوان در حیطه هـاي مختلـف ورزشـی،    . قرار گرفته است

ها در بخش ورزش همگانی با  فعالیت، بررسی و مطالعه اقدامات و تاس پژوهش هاي تاریخی بندرت انجام پذیرفته

سیاست گذاري در برنامـه اول تـا   (معیار و مالك منطبق بر اهداف تعیین شده اولیه در چارچوب یک نظام برنامه اي 

ر حوزه مدیران و برنامه ریزان د بدین ترتیب، . ، ضرورت و اهمیت این پژوهش را نمایان ساخته است)پنجم توسعه
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گذشته ي اقدامات وردها و پیامدهاابا آگاهی از دست وبوده  چگونهکه سیر تحوالت  خواهند یافتورزش همگانی در 

توسـعه و نهادینـه کـردن ورزش همگـانی      در جهت آتیبهتر برنامه ریزي هاي  بهوانند می ت، مفید و کسب تجارب

در گسترش ورزش و همچنین الزام مدیران ورزشی براي اقدام  راستا با توجه به تاکید قانونی در این .مبادرت نمایند

 هـا و دیـدگاه  ،وضـعیت  پژوهش حاضر در صدد است بـا نگرشـی علمـی    ،ها در این حوزهو وجود کاستیهمگانی 

ي بعد از پیروزي انقالب اسـالمی را مـورد بررسـی    سال هابه ویژه در ورزش همگانی  زمینهدر انجام شده  اقدامات

  :گویدبه این سؤال پاسخ هد و دقرار 

طـی سـال هـاي     حوزه ورزش همگانیدر ) سیاست ها، جهت گیري ها و اقدامات(مدیریت ورزش سیر تحوالت  

  چگونه بوده است؟ 1393 – 1357

  هشوپژ روش شناسی

روش اجـراي ایـن پـژوهش بـه صـورت      . کاربردي اسـت  ،و از نظر هدفتحلیلی  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور بایگانی مستندات موجود در اطالعات مورد نیاز از . و اسنادي بودکتابخانه اي 

جمـع آوري   همگـانی  هـاي ورزش  و فدراسـیون  جوانان، ادارات کـل ورزش و جوانـان  از جمله وزارت ورزش و 

همگـانی   مرتبط با ورزش ابزار جمع آوري داده ها در این پژوهش، چک لیست محقق ساخته در مؤلفه هاي. گردید

نفـر از متخصصـان بـا گـرایش      15یـد  یی صوري آن به تایبندي  آن ها به منظور دسته بندي داده ها بود که رواو کد

تحقیق تاریخی، فارغ از روش هاي آماري با فرمول هاي پیچیده اسـت و   که قابل ذکر است. مدیریت ورزشی رسید

آن است که محقـق بایـد مراقـب باشـد      "عینیت"واري تحلیل اطالعات در از این نظر ساده به نظر می رسد، اما دش

در این تحقیق  ،کلیبطور . و فقط آنچه را که وجود داشته، ارائه دهد نگذارد تاثیردیدگاه و نظر شخصی او بر تحقیق 

   .، بدون تحریف و سوءگیري مورد بررسی و تحلیل قرار گیردآنچه که اتفاق افتاده شدهسعی 

  ي پژوهشایافته ه

لحـاظ   در برنامه اول تا پـنجم توسـعه   ي مرتبط با بخش ورزش و تربیت بدنی کهاهداف و سیاست ها، 1 جدولدر 

   . شده است، به تفکیک سنوات برنامه ارائه گردیده است
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   )1368-1393( توسعه تا پنجم اول هاي در برنامهي بخش ورزش و تربیت بدنی سیاست ها اهداف و :1 جدول

نعنوا  ردیف برنامه مواد قانونی 

هاي تربیت بدنی خاصه بین جوانان به  فعالیتهمگانی کردن ورزش و گسترش 

).1394میرافضلی، (منظور پرورش جسم و روح و پر کردن اوقات فراغت مردم   
3 - 14بند   

 اول

)1372 – 1368(  
1 

بین جوانان به  به خصوصهاي بدنی،  فعالیتهمگانی کردن ورزش و گسترش 

گزارش عملکرد (منظور پرورش جسم و روح و پر بار کردن اوقات فراغت مردم 

).1379بخش ورزش در برنامه دوم،   

از  11ردیف

2بند  

 دوم

)1378 – 1374(  

 

2 

توجه ویژه به برنامه ریزي و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پر کردن 

).1379م، گزارش عملکرد بخش در برنامه دو(اوقات فراغت بانوان   

از  12ردیف 

2بند   

د بخش ورزش گزارش عملکر(برنامه  ریزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت 

.)1379در برنامه دوم،   

از  12ردیف 

3بند   

توجه الزم به سالمت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوان از طریق 

. )1379نامه دوم، د بخش ورزش در برگزارش عملکر(توسعه ورزش همگانی   

از  13ردیف 

3بند   

 درصد از سود 2 ظف بودن کلیه مؤسسات و کارخانجات جهت اختصاصوم

د بخش ورزش در برنامه گزارش عملکر(خالص به برنامه هاي فرهنگی و ورزشی 

.)1379دوم،   

47تبصره   

زش ي ورها فعالیتي قانونی و اعتباري از حمایت هابه منظور تامین امکانات و 

وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف  ،عمومی و قهرمانی

 ، بهي ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شودباشگاه هااحداث و تکمیل اماکن، 

 ). 1380، تاجل(گردد  عنوان هزینه قابل قبول تلقی می

169ماده   
 سوم

)1383 – 1379(  

 

3 

از اعتبارات خود را جهت  درصد 1شود ي اجرایی اجازه داده می دستگاه هابه کلیه 

ي باشگاه هاانجام امور مربوطه به تربیت بدنی و ورزش اعم از ایجاد و اداره 

 ). 1380، تاجل(ورزشی و ارائه خدمات ورزشی اختصاص دهند 

 7بند چ تبصره 

1383بودجه   

به منظور ترویج فرهنگ ورزش، دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و تقویت 

ند ا موظف شهرداري هانهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه : بخش غیردولتی حضور

ي الزم را در توسعه ورزش همگانی و ایجاد تسهیالت الزم به عمل حمایت ها

 ).1384طالع خرسندي، (آورند

117ماده   

 چهارم

)1388  -1384(  

 

بیت بدنی و از اعتبارات خود را براي انجام امور تر درصد 1مجازند  دستگاه هاکلیه  4

ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی و ارائه خدمات ورزشی اختصاص 

 ).1384طالع خرسندي، (دهند 

»ب«بند   

مکلف بودن دولت  نسبت به ایجاد امکانات ورزشی براي دانش آموزان دختر و 

).1384طالع خرسندي، (بانوان   
65تبصره   
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اعتبارات  -الف: مگانی و قهرمانیدولت مکلف است به منظور توسعه ورزش ه

ی هاي سرمایه اي و هزینه اي مورد نیاز را در ردیف هاي مستقل در یتملک دارا

ر مورد نیاز براي پرداخت اعتبا -ب. قالب بودجه هاي سنواتی منظور نماید

را پیش و کمک هاي بالعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی  تسهیالت

 ).7، ش 1394جوانان، گزارش راهبردي،  وزارت ورزش و(بینی نماید 

13ماده   

 پنجم

)1394 – 1390(  

 

5 

به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست گذاري،  است مکلف لتدو

مکان هاي  ،و کاهش نابرابري هاي موجود ییبرنامه ریزي بین دستگاه هاي اجرا

جوانان، گزارش وزارت ورزش و ( پیش بینی نماید ییورزشی براي جامعه روستا

 ) .7، ش 1394راهبردي، 

ماده ) ع(بند 

194 

 

هاي تربیت بدنی به ویـژه   فعالیتدر برنامه اول توسعه، همگانی کردن ورزش و گسترش  یافته ها نشان می دهد که

در برنامـه دوم  . در بین جوانان با هدف پرورش جسم و روح و پر کردن اوقات فراغت مردم مورد توجه بوده اسـت 

هـاي ورزشـی در بـین     فعالیـت وسعه، صرف نظر از توسعه ورزش همگانی که در برنامه اول مد نظر بود، تـرویج  ت

روند توجه به مقولـه ورزش در برنامـه هـاي اول و دوم، بـه احکـام      . کارگران و بانوان مورد توجه قرار گرفته است

قـانون   169ز آن جمله می تـوان بـه مـاده    که ا در حوزه ورزش منجر گردید در برنامه سومبرنامه اي مشخص تري 

ي ورزش عمـومی و  هـا  فعالیتي قانونی و اعتباري از حمایت هابه منظور تامین امکانات و "برنامه سوم با مضمون

ي ورزشی و باشگاه هاوجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل اماکن،  ،قهرمانی

بـه کلیـه   " بـا عنـوان   7و بنـد چ تبصـره    "گردد عنوان هزینه قابل قبول تلقی می به، ارائه خدمات ورزشی می شود

از اعتبارات خود را جهت انجام امـور مربوطـه بـه تربیـت بـدنی و       درصد 1ي اجرایی اجازه داده می شود دستگاه ها

در برنامـه  . مـود اشـاره ن  "ي ورزشی و ارائه خدمات ورزشی اختصاص دهنـد باشگاه هاورزش اعم از ایجاد و اداره 

 1اص چهارم توسعه، تکلیف بخش غیر دولتی و شهرداري ها به حمایت الزم از توسعه ورزش همگانی، اجازه اختص

از طریـق مکلـف    آموزشی و پرورشی و توجه به ورزش هزینه کرد در بخش ورزش از اعتبارات دستگاه ها به درصد

زمینـه  کـه  ان دختر و بانوان، از جملـه سیاسـت هـایی بـود     نمودن دولت به ایجاد امکانات ورزشی براي دانش آموز

احکام لحاظ شده در برنامـه پـنجم   ضمن اینکه  .تخصیص اعتبارات الزم براي توسعه عمومی ورزش را فراهم نمود

توسعه، زمینه تخصیص اعتبارات دولتی براي توسعه ورزش و حمایت از بخش هاي خصوصـی و تعـاونی در ارائـه    

  .ز توسعه ورزش در مناطق روستائی را فراهم کردخدمات ورزشی و نی
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بـه تفکیـک    1393تـا   1357هاي انجام شده در حوزه ورزش همگانی از سال   فعالیت، اهم اقدامات و 2در جدول 

  .سنوات برنامه هاي توسعه اي ارائه شده است

) 1357 - 1393(هاي حوزه ورزش همگانی  فعالیتاهم اقدامات و: 2جدول  

  ردیف  برنامه سال  یتفعالاقدام یا 

مطالعات تفضیلی توسعه (شروع شد ورزش عمومی زیر نظر تشکیالت جهاد تربیت بدنی  فعالیت

  ).1384رزش همگانی، و
1358  

_  

  1  

  1361  ).4، ص1361تیر 19کیهان ورزشی، (شد  »ترنابازي«سنت غلط به نام  ، جایگزینمسابقات فوتبال شبانه

  1362  ).1362آبان2کیهان ورزشی،(برگزار شد کنگره ورزش همگانی در تهران 

 تشکیل شد با هدف ورزش عمومیو  )عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی (جهاد ورزشی با سه کمیته 

  ).1384مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی، (
1365  

گزارش (شکل گرفت ساختار دفتر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی 

  ).140، ص 1384ملکرد سازمان تربیت بدنی، ع
1367  

بخش مسابقات، آموزش و فرهنگی و  3انجمن و  4دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ورزش همگانی با 

  ).1370عملکرد سازمان تربیت بدنی، ( در سازمان تربیت بدنی راه اندازي شد تبلیغی
1370  

  اول

  2  

 ایستگاه خود تمرینی در سراسر کشور و تهران از جمله پارك ملت، پیروزي و استادیوم شهید کشوري

  ).1370عملکرد سازمان تربیت بدنی، ( تاسیس شد
1370  

تقویت روابط : شهرداري تهران اولین خانه فرهنگ محله را تاسیس کرد که دو هدف عمده داشت

  ).58، ص 1389فراهانی، تاجل(کردن اوقات فراغت همسایگی و مشارکت اجتماعی مردم و پر 
1372  

فدراسیون ورزش همگانی با هدف ایجاد امکانات و بستر سازي مناسب به منظور ایجاد نشاط در مردم و 

، 1384مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی، ( تاسیس شد ی و بهره وريایسالمتی، کار

  ).39ص

1373  

  دوم 1374 . به رسمیت شناخته شد اهی ازسوي سازمان تربیت بدنیانجمن ورزش صبحگ

مصوبه هیئت وزیران مورخ طی ورزش کارمندان با رویکرد توسعه ورزش همگانی، عالی شوراي   3  

 ). 77، ص1384مطالعات تفضیلی توسعه نهادها، (  ایجاد گردید 22/4/76
1376 

نامه سازمان اوقاف و امور خیریه براي گسترش ورزش تسهیالت ورزشی با استفاده از موقوفات با بر 

  ).378، ص1380سازمان تربیت بدنی، کتاب سال ورزش، ( همگانی ایجاد شد
1379  

  سوم

  
4  

همگام با دیگر کشورهاي جهان، مسابقه دوي المپیک از طرف کمیته ملی المپیک با همکاري فدراسیون 

پیام المپیک، ( برگزار شد کمیته بین المللی المپیک تیر با پیام رئیس 1ورزش همگانی در روز جمعه، 

  ).5، ص1380،  36و 35شماره

1380  

  

گزارش عملکرد (تصویب و اجرا شد ) 25فجر (با عنوان طرح  ،زمین فوتبال در روستاها 2525احداث 

  ).1384سازمان تربیت بدنی، 
1380 
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سازمان تربیت ( ن تربیت بدنی ارائه شدتوسط سازما با رویکرد همگانی "ییطرح توسعه ورزش روستا"

  ).73بدنی، توسعه نهادها، ص 
1381 

مشارکت جامعه در  اهداف کمی و با هدف کلی سالمت تن و روان جامعه با چشم انداز ورزش همگانی

 5درصد در  15سال اول و  5درصد در  10درصد در افق ده ساله با رشد  25ورزش همگانی به میزان 

مطالعات تفضیلی توسعه (تدوین شد نهادینه سازي و رواج تحرك در جامعه  داف کیفیاهو  سال دوم

  ).93، ص1384ورزش همگانی، 

1381  

 1383 ). 1384گزارش عملکرد سازمان تربیت بدنی، (کشور همایش و مسابقات در سطح  1395برگزاري 

در شادابی و نشاط عمومی  طرح خانواده، ورزش و نشاط با پخش تلویزیونی زنده با هدف روحیه

 ).1393ي همگانی،ورزش هافدراسیون (فدراسیون ورزش هاي همگانی به تصویب رسید 
1386 

  5  چهارم
تشکیل شد انجمن  اقلیت هاي مذهبی در فدراسیون ورزش همگانی، با مشارکت افراد مذاهب مختلف 

  ).1393فدراسیون ورزش هاي همگانی،(
1389 

فدراسیون ورزش (راه اندازي شد  ي همگانیورزش هادر فدراسیون  مگانیورزش ه شوراي راهبردي

 . ).1393هاي همگانی،
1389 

 ی و عشایريیورزش روستا فعالیتبراي  ) نفر 76نفر و مربیان مرد،  52زن، (مرد و زن مربیان  آموزش

  ).32، ص 1391زارت ورزش و جوانان، و( در کشور مورد توجه قرار گرفت 
1390 

  

  مپنج

  

6  

رفتن به سمت ایرانی آباد، شاد و  :با این مضمون تدوین شد ورزش هاي همگانیچشم انداز فدراسیون 

در ورزش هاي همگانی شرکت کنند  1404درصد مردم ایران تا سال  50سالم که بر اساس آن باید 

 ).1393فدراسیون ورزش هاي همگانی، (

1392 

نام  "روز ملی ورزش هاي همگانی"ته تربیت بدنی به عنوان آخرین جمعه مهر، مقارن با هفمقرر شد 

ورزش فدراسیون ( در این روز برگزار شود و همایش پیاده روي خانوادگی در سراسر کشورگذاري شود 

  ).1393ي همگانی، ها

1393 

مردم در ورزش  يدرصد 40و با میزان مشارکت  "کمی و کیفی"با دو هدف  چشم انداز ورزش همگانی

وزارت (اعالم شد معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توسط  1404انی تا سال همگ

  ). 16، ص 3، شماره 1393ورزش و جوانان، گزارش راهبردي، 

1393 

 146ی و نهادها با تکیه بر تقسیم کار ملی و تعیین یاوزارت ورزش و جوانان با دستگاه هاي اجر تعامل

از بودجه فدراسیون ها به ورزش همگانی با برنامه  درصد 10تصاص و اخ) دستگاه 8(تکلیف براي 

وزارت ورزش و جوانان، ( شروع شد ریزي در حوزه معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

  ). 4، شماره 1393گزارش راهبردي ، 

1393  

اقـدامات در راسـتاي سـاختار    نشان می دهد که در طول سنوات برنامه اول و دوم توسعه، عمده  2یافته هاي جدول 

ر اجتماعی، فرهنگی و ورزش همگانی، فدراسیون وبه گونه اي که دفتر ام ؛سازي در حوزه ورزش همگانی می باشد

       .ورزش کارمنـدان در ایـن سـال هـا ایجـاد شـده اسـت        عالیورزش همگانی، انجمن ورزش صبحگاهی و شوراي 
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ه سوم توسعه، در راستاي ایجاد زیر ساخت هـاي ورزش همگـانی در   می توان گفت اقدامات غالب در سنوات برنام

ی یزمـین فوتبـال در روسـتاها و طـرح توسـعه ورزش روسـتا       2525ی است که از آن جمله، احـداث  یاتمناطق روس

در برنامه چهارم توسعه، اجراي طرح خانواده، ورزش و نشاط و پخش زنده تلویزیونی این برنامه، . ه می باشدتبرجس

ورزشی از طریق رسانه دیداري را فراهم کرد، ضمن اینکه شوراي راهبردي ورزش هاي  فعالیته ترویج و تبلیغ زمین

در برنامه پنجم توسعه، تدوین چشم انداز ورزش همگانی کشور توسط فدراسیون ورزش . همگانی نیز ایجاد گردید

ورزش همگـانی از جملـه اقـدامات حـائز      بین ارگان هاي مرتبط به منظـور توسـعه   هاي همگانی و تقسیم کار ملی

  .اهمیت بوده است

در دوره زمـانی  ) ورزش همگـانی (هـاي ورزشـی    فعالیتجمعیت و میزان مشارکت عمومی مردم در  ،3در جدول 

، آمار دقیقـی در مـورد میـزان مشـارکت     1380قبل از سال  که الزم به توضیح است. رائه شده استا 1393تا  1380

 .یافت نشد) ورزش همگانی( هاي ورزشی یتفعالمردم و عمومی 

)1380 – 1393(جمعیت و درصد مشارکت مردم در ورزش همگانی در برنامه سوم تا پنجم : 3جدول  

 درصد مشارکت جمعیت سال برنامه  ردیف

1  
 سوم

 

 درصد 7/6 4804000 1380

 درصد 7 4650000 1381

 درصد 4/7 5100000 1382

 درصد 2/8 5036000 1383

2  

 چهارم

برنامه پنج ساله (

چهارم به مدت یک 

 )سال تمدید شد

 درصد 10 6059000 1384

 درصد 3/11 7990000 1385

 درصد 7/13 9811140 1386

 درصد 15 10447,895 1387

 درصد 20 14760000 1388

 درصد 3/20 14400000 1389

3  
 پنجم

 

 درصد 17/20 15428000 1390

 درصد 27/20 15300261 1391

 درصد 1/22 17078181 1392

  درصد45/23  18126307  1393

)1393(فدراسیون ورزش همگانی : ماخذ  
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مردم در ورزش همگانی به صورت افزایشی عمومی مشارکت  1393تا سال  1380یافته ها نشان می دهد که از سال 

هاي ورزشی عمومی مشارکت داشتند که  فعالیتر ددرصد افراد جامعه  7/6، 1380به طوري که در سال  ؛بوده است

 .درصد رسیده است 45/23به  1393این عدد در سال 

  بحث و نتیجه گیري

اقـدامات انجـام شـده در حـوزه      و برنامه هاجهت گیري ها، توصیف و تحلیل سیر تحوالت  ،پژوهش این از هدف

ورزش کشور . نامه هاي اول تا پنجم توسعه بودبا تاکید بر بر 1393تا  1357مدیریت ورزش همگانی بین سال هاي 

ی یو با فراز و نشیب هاشده  دچار تحولاجتماعی ي و پدیده هاهمانند بسیاري دیگر از عرصه ها  1357بعد از سال 

داراي ماهیـت متفـاوتی   توسعه اي  يبرنامه هار نتایج پژوهش نشان داد که احکام برنامه اي لحاظ شده د. همراه بود

  :به گونه اي که می توان این احکام را به دو گروه عمده طبقه بندي کرد ؛بوده است

؛ مورد تاکید بوده اسـت هاي بدنی  فعالیتاحکام برنامه اي کلی که در آن همگانی کردن ورزش و گسترش  –الف  

و  11یا ردیـف  از قانون برنامه اول  3-14نظیر بند ( بوده است  و دوم در طول برنامه هاي اول بیشترچنین احکامی 

  . قانون برنامه دوم توسعه  3از بند  13و  12و ردیف  2از بند  12

سیاسـت گـذاري و برنامـه ریـزي و     ارگان ها و نهادها در آن بیشـتر بـه صـورت     وظایفاحکام برنامه اي که  –ب 

 117ند ب مـاده  ببیان شده است، نظیر با تامین امکانات و اعتبارات تقویت بخش هاي عمومی غیر دولتی حمایت و 

در بخش برنامه هـا و اقـدامات انجـام شـده، یافتـه هـاي       . در برنامه پنجم توسعه 13و ماده  در برنامه چهارم توسعه

پژوهش نشان داد که اقدامات اساسی در طول برنامه هاي اول و دوم توسعه بیشتر در راستاي سـاختار سـازي و بـه    

نظر می رسد به دلیل احساس نیاز حاصل از ه ور بوده است، که بعبارتی ایجاد ساختار در بخش ورزش همگانی کش

ی و یـ در طول سنوات برنامه هاي سوم و چهـارم توسـعه، اقـدامات اجرا    ،از طرفی. فقدان چنین ساختارها می باشد

زمـین فوتبـال در روسـتاها و     2525بـه احـداث   توسعه زیر ساخت ها برجسته بوده است که از آن جمله می تـوان  

و پشـتیبانی ایجـاد    ادينظر می رسد اقدامات گفته شده، نتیجه منابع مـ ه ب. همایش اشاره نمود 1395 تعداد يبرگزار

قانون برنامه چهارم  117قانون برنامه سوم و یا  بند ب ماده  169ف مشخص نظیر ماده وظایشده به واسطه احکام و 

آمـار و اطالعـات دقیقـی در زمینـه درصـد       1380ال تا قبـل از سـ   ،نشان داد که اوال 3یافته هاي جدول . بوده است

ایـن مشـارکت بـه     1393تـا سـال    1380از سال  ا،ثانی؛ هاي ورزش همگانی وجود ندارد فعالیتدر مشارکت مردم 

  .صورت افزایشی بوده است
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ی در این موضوع می تواند نشان دهنده مؤثر بودن اقدامات و برنامه ها در راستاي تـرویج و توسـعه ورزش همگـان    

در مجموع باید گفت، بخش مدیریت ورزش کشور داراي تجارب ارزشمندي از احکام برنامه، اقدامات . جامعه باشد

با این حال، در هیچ یک از زمینه هاي گفته شده، حرکت پیوسته و مداومی که . ها و نتایج حاصل می باشد فعالیتو 

وجود  ییو همواره فراز و نشیب ها )ت در ورزش همگانیبجز آمار مشارک(همواره رو به رشد باشد دیده نمی شود 

 ،سیر تحوالت جهت گیري ها، برنامه ها و اقـدامات  نظر می رسد مطالعه و بررسی دقیق تره این ب بنابر .داشته است

به گونه اي که ضمن جدا سازي احکام، برنامه ها و اقدامات موفق  ؛ضروري است ،همراه با نتایج حاصل از هر مورد

و براي تصمیم گیران و برنامه ریزان، مجموعه اي از  گرددی یعوامل و دالیل مربوطه نیز شناسا ،ناموفق از یکدیگرو 

 فعالیـت احکام برنامه اي و اقدامات مفید تجربه شده در گذشته پیشنهاد شود، چرا که با توجـه بـه اهمیـت توسـعه     

ندگی هاي موجـود، اسـتفاده از کلیـه ظرفیـت هـا و      ورزشی در بین آحاد جامعه و نیز گستردگی موضوع و عقب ما

بـه بهـره گیـري از ظرفیـت و      منـوط دست یابی به این نتایج  همچنین، .تجربیات در این زمینه ضروري خواهد بود

سازمان هاي مرتبط با ورزش همگانی از جمله شهرداري ها، تهیه بخشی از امکانات و جوایز توسـط   توانمندي هاي

نمـود کـه تـا     اذعانالبته باید . خواهد بوددولت الی رسانه اي، نقش داوطلبان و حمایت هاي م ، پوششالیحامیان م

دسترسـی آسـان بـه    هدف سالمتی و نشاط جامعـه و  کنون زمینه مناسب جهت ورزش کردن تمامی اقشار جامعه با 

در اختیـار مـردم    امکانات و هزینه هاي کم میسر نگردیده است و چنانچـه امکانـات و تسـهیالت ورزش همگـانی    

تعامل سازمان هاي مرتبط با ورزش همگانی  و باشود ارائه از بخش خصوصی  ایت هاي الزممو مشوق و حگذاشته 

و تخصیص اعتبارات دولتی به صورت ویژه در این بخش انجام شود، می تـوان شـاهد حضـور    مناسب برقرار گردد 

  .گسترده آحاد جامعه در ورزش هاي همگانی بود

برنامه ها به صورت کلی، وظایف  به جاي بیان احکام و قوانیندر برنامه ششم توسعه  رو پیشنهاد می شود کهاز این 

و فصـلی   به صورت مشـخص و کمـی بیـان گـردد    با توسعه ورزش همگانی هر یک از نهادها و ارگان هاي مرتبط 

تاکیـد و  دولـت بـا    شود کـه  توصیه می همچنین،. به این بخش اختصاص داده شودخاص به لحاظ اهمیت موضوع 

، و ارزیابی اقدامات انجام شده ییبا ضمانت اجراهمراه  ین نامه و ضوابط شفافیالزام دستگاه هاي مرتبط و تدوین آ

  .فراهم نمایدزمینه تداوم مشارکت حداکثري مردم را در ورزش همگانی 
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The aim of this research was describe and analyzing the process of evolution in sport 
of all during 1978 to 2014 emphasising on first to fifth development program. The 
method of research administration is attributive and libraries. Required information is 
collected from documents and attributive that exsist in the archive of press and the 
main sport centers of country. Instramentation of data collecting is self-made check 
lists in components linked with sport of all that their formal validity of them 
comfrimed by 15 persons of experts with orientation of sport management and its final 
factor reported through Alfa Kronbakh test 0/83. The findings of research showed that 
there was more attention to neighborhood sport and create structure in sport of all 
during 1978 to 1988. Meainwhile, during 1989 to 1999 (within first and second 
development program), development of staff sport and conference holding was 
considered. In third, fourth and fifth development program rural sports development, 
role of media in sport and vision and strategy in sport of all was featured in horizon of 
2025. The overall accomplished programs and proceeding provide background of 
promotion and development of sport of all. Neverthless accomplished orientations and 
programs and proceeding was impermanent. 
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