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قوانین برنامه های پنج س��اله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
تدوین می ش��وند. این قوانین بیانگر و منعکس کننده  دغدغه های قانون گذار در امر توس��عه کالن ایران می باشد؛ 
به ای��ن معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح ش��ده اند، ه��م فراگیر و هم از درجه باالیی از اهمیت برخوردار 
هس��تند. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه ورزش در ش��ش قانون برنامه  پنج ساله کشور است. این پژوهش 
از نوع توصیفی و بر پایه مطالعه اس��ناد قوانین برنامه های پنج س��اله ایران بود که بر اس��اس روش تحلیل محتوای 
کیفی مورد بررس��ی قرار گرفتند. بررسی ش��ش قانون برنامه توسعه کشور در حوزه ورزش نشان می دهد که روند 
میزان توجه به مقوله ورزش در قانون دوم افزایش زیادی داشته، سپس در قانون برنامه سوم کاهش یافته و تا برنامه 
 کافی به مخاطبان نوجوان و جوان 

ً
پنج ساله ششم روندی تاحدودی یکنواخت را در پیش گرفته است. توجه نسبتا

در برنامه های توس��عه انجام گرفته، اما این میزان توجه به افراد کمتر برخوردار از امکانات و تس��هیالت ورزش��ی 
مشاهده نمی شود. همچنین اگرچه در بیشتر موارد تفکیک جنسیتی صورت نگرفته، اما در برخی مواد و تبصره ها 
بر ایجاد امکانات ورزشی خاص برای دختران و زنان در برنامه های پنج ساله توسعه تاکید گردیده است. بعالوه، 
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می��زان توجه قانون گذار در امر ورزش همگانی س��یر یکنواخت داش��ته، در حالی که به مقول��ه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای توجه بسیار کمتری معطوف شده است. به طور کلی با توجه به میزان توجه قانون گذاران به مقوله ورزش 
در برنامه های پنج ساله  کشور، رویکرد نظام مندی جهت تدوین و توسعه قوانین در این زمینه مشاهده نمی شود.

واژگان کلیدی: قانون، ورزش، توسعه، برنامه های پنج ساله و ایران
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مقدمه
جایگاه ورزش در توس��عه ایران بر کس��ی پوش��یده نیس��ت. صرف نظر از موفقیت های ورزشی که سبب ایجاد 
حس غرور ملی می ش��ود، ورزش می تواند به عنوان روش��ی کارآمد برای ایجاد س��اختاری صلح آمیز در جامعه 
باش��د؛ به طوری ک��ه به  ی��اری ورزش می توان محیطی را درس��ت کرد ک��ه در آن مردم با هم متحد ش��وند و برای 
رس��یدن به هدفی واحد تالش  کنند. )فدایی ده چشمه و همکاران، 1395( ورزش حتی در دیپلماسی یک کشور 
نیز می تواند نقش داش��ته باش��د، هر چند ایران تاکنون به سبب نداشتن راهبرد واحد در زمینه  دیپلماسی ورزش و 
دید »حیات خلوت« به ورزش، بسیاری از فرصت ها را برای توسعه  روابط بین الملل خود از این طریق از دست 
داده اس��ت. )ش��ریعتی فیض آبادی و گودرزی، 1394( پژوهش های جدید نیز ابعاد تازه ای از اهمیت ورزش را 
نمایان ساخته است. برای مثال، در پژوهشی میدانی که بر روی تعدادی دانشجو در یکی از دانشگاه های اسپانیا 
در بین س��ال های 2008 تا 2014 انجام ش��ده اس��ت، نش��ان داد که آن  دسته از دانش��جویانی که در برنامه های 
ورزشی مشارکت داشته اند نسبت به دسته دیگر که مشارکت نداشته اند، نمرات تحصیلی باالتری کسب کردند. 
)منوز بلون و همکاران، 2107( کاربرد ورزش در شاخه های جدید نیز توسعه یافته است؛ به طوری که هم اکنون 
بحث ورزش الکترونیکی1 و اختصاص مدال به آن در بازی های آس��یایی 2022 مطرح اس��ت. )هالمن و ژیل، 
2018( ورزش در حوزه اقتصادی نیز درصد باالیی از گردش مالی کشورها را به خود اختصاص می دهد. حدود 
4 درص��د از تولید ناخالص داخلی2 28 کش��ور عضو اتحادیه اروپا ب��ا بیش از نیم میلیارد نفر جمعیت به ورزش 

تعلق دارد که این درصد برابر با حدود 29 میلیارد یورو می باشد. )ملک زاده سقزچی و توسلی نائینی، 2016(
از طرف دیگر، نتایج عملی میزان توجه قانون گذاران به یک موضوع فراگیر و اجتماعی مانند ورزش را می توان 
در البالی قوانین مصوب جس��تجو کرد. با پیش��رفت جامعه و تغییر نیازهای فردی و اجتماعی، به شکل منطقی و 
متناسب با تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قوانین نیز باید به روز شوند. بنابراین مراجع، قانون گذاران و حقوق دانان 
در وضع قوانین مدنی باید به تحوالت اساسی در روابط افراد توجه کنند تا جامعه و افراد دچار مشکالت حقوقی 
و هنجاری نش��وند. )قاضی طباطبایی و فتحی، 1394( خط مش��ی یا سیاست های کالن که مبنای تدوین قوانین 
در جامعه هستند، محصول به کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین می کنند که دولت چه فعالیت هایی را درچه 

حوزه هایی باید انجام دهد. 
برنامه های توس��عه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، به مجموعه برنامه های میان مدتی 
گفته می ش��ود که به صورت پنج س��اله و توسط دولت وقت تنظیم می گردد و به تصویب مجلس شورای اسالمی 
می رس��د. پس از انقالب اس��المی به دالیل مختلفی که مهم ترین آن ها وقوع هشت سال جنگ بین ایران و عراق 
بوده اس��ت، امکان تدوین برنامه های توسعه کشور وجود نداشت؛ به طوری که نخستین برنامه توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کش��ور پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [در س��ال 1368] برای سال های 1369 

تا 1373 تدوین گردید. )قوتی سفیدسنگی و همکاران، 1396(
بی تردی��د افراد جامعه، قانون برنامه را ش��اخصی برای ارزیابی میزان تعه��د و پایبندی نهادهای قانون گذاری و 

1. eSport
2. Gross Domestic Product (GDP)
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اجرایی در راس��تای سیاس��ت های نظام تلقی می کنند و می��زان تحقق برنامه ها را ابزاری برای س��نجش کارآیی و 
اثربخشی این نهادها می انگارند. )زعفرانچی، 1385( در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی به عنوان مهم ترین 
س��ند باالدس��تی برای تدوین قوانین کشور، به طور مشخص اشاره شده اس��ت که دولت جمهوری اسالمی ایران 
موظف است تا انجام آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح را تسهیل نماید. در ایران 
بررسی دیدگاه دولت مردان، وجود سازمان های  متنوع ورزشی و به ویژه سند چشم انداز 1404 نشان می دهد که 
توس��عه متوازن و به ویژه ورزش همگانی و تربیتی ب��ا محوریت تحقق اهداف حوزه فرهنگی و اجتماعی اولویت 

باالتری دارد. )رمضانی نژاد و هژبری، 1396( 
ش��عبانی و همک��اران )1394( رویکردهای توس��عه ورزش ملی را به چهار دس��ته تقس��یم نمودند: 1( ورزش 
مبتن��ی ب��ر جامع��ه؛ 2( ورزش مبتنی بر نخبگان؛ 3( توس��عه ورزش به مثابه صنعت؛ 4( توس��عه ورزش به مثابه 
ابزار تربیت عامه. هدف از دس��ته نخس��ت، رواج ورزش در میان جامعه به منظور افزایش نشاط و سالمت جسم 
و روان اس��ت. توس��عه ورزش قهرمانی، هدف از دسته دوم می باش��د. به دلیل توسعه رسانه های جمعی از جمله 
تلویزیون، اقبال زیادی به س��مت ورزش شد که در نتیجه آن صنعت ورزش شکل گرفت. سهم ورزش در برخی 
کش��ورها به دو تا س��ه درصد تولید ناخالص ملی آن ها رسید. )سیدباقری و ش��ریفیان، 1396( در آخرین دسته، 
جایگاه تربیتی ورزش مورد توجه قرار گرفته اس��ت. بر این اس��اس با بررسی قوانین و سیاست گذاری های ورزش 
در کش��ور می ت��وان به رویکرد دولت مردان به ورزش پی ب��رد. در این پژوهش که از نوع توصیفی و تحلیلی بوده، 
نتیجه گیری شده است که ورزش های چهارگانه شامل پرورشی، قهرمانی، حرفه ای و همگانی در جایگاه مناسب 
و مطلوبی در قانون پنج ساله پنجم قرار نگرفته و توجه بیشتر به ورزش پرورشی و قهرمانی بوده است. )شعبانی 

و همکاران، 1394(
در پژوهش��ی دیگر، منافی و دیگران )1396( رش��د و توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامه های کالن اول 
تا پنجم توس��عه را مورد بررس��ی قرار داده اند. نتایج این پژوهش نش��ان داده اس��ت که تغییرات ساختاری و رشد 
برنامه های توس��عه ورزش دانش��گاهی با وجود این که در برنامه دوم و س��وم توس��عه مورد تاکید قرار گرفته، تنها 
در برنامه چهارم محقق ش��ده اس��ت. از طرف دیگر، نوع و س��طح رویدادها و برنامه ها در برنامه های توس��عه، با 
 مطلوب و با ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیش بینی نشده زیادی همراه بوده است. سرانجام 

ً
رش��د کمی نس��بتا

چنین جمع بندی ش��ده اس��ت که به طور کلی، شاخص های توسعه ورزش دانش��گاهی کشور تناسب مطلوبی با 
چش��م انداز 1404 و برنامه های پنج ساله توسعه کشور ندارد. بر این اساس، پیشنهاد بازنگری اساسی و طراحی 
نوین برنامه ها، س��اختار و تش��کیالت ورزش دانشگاهی کشور متناس��ب با واقعیت های جامعه دانشگاهی ارائه 

شده است. )منافی و دیگران، 1396(
رمضانی نژاد و هژبری)1396( در مقال��ه ای ب��ا عن��وان »مبانی توس��عه ورزش و کارب��رد آن در ورزش ایران«، 
ابع��اد نظری توس��عه ورزش قهرمان��ی و کاربرد آن در ورزش ایران را با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توس��عه و 
س��ند چشم انداز 1404 مورد بررس��ی قرار دادند. از نظر آنان، مدارک و گزارش های مستند و حتی پژوهش هایی 
درباره وضعیت توس��عه ورزش ایران وجود نداش��ته و تنها مدرک مس��تند برای انجام این بررس��ی، سیاس��ت های 
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توس��عه ورزش که در اس��ناد نام برده بازتاب داده ش��ده، دیده می ش��ود. در این پژوهش نتیجه گیری شده است که 
به طور کلی، در برنامه اول کم ترین توجه به ورزش شده که این موضوع می تواند به شرایط زمان اجرای این برنامه 
)سال های سازندگی( مربوط باشد؛ زیرا برنامه اول توسعه، پس از دو دگرگونی و بحران بزرگ در کشور )انقالب 
اس��المی و جنگ تحمیلی( به اجرا درآمد و بعد از جنگ، نیاز کش��ور به رش��د ابعاد اصلی توسعه بیشتر از ابعاد 
فرعی و جانبی آن بود. برنامه دوم نیز تحت تاثیر س��ال های س��ازندگی تنظیم شد و در آن به تربیت بدنی و ورزش 
اندکی بیش��تر توجه گردید. البته این توجه بس��یار کلی و بیشتر متمرکز بر ایجاد زیرساخت ها و فضاهای ورزشی 
ومنطبق بر اقتضای س��ال های اجرای آن بود. از برنامه س��وم توس��عه به بعد، در قانون برنامه ها در دو یا چند ماده 
به توسعه ورزش و تربیت بدنی به طور خاص توجه شد و در چند ماده نیز در کنار سایر مقوله های فرهنگی مورد 
تاکید قرار گرفت. )رمضانی نژاد و هژبری، 1396( برنامه س��وم بیش��تر بر توسعه ورزش همگانی متمرکز بود. در 
برنامه چهارم توسعه، ورزش قهرمانی نیز مورد توجه قرار گرفته و تاکید زیادی بر احداث و ایجاد فضاها و اماکن 
ورزش��ی شده اس��ت. برنامه پنجم توس��عه، تنها برنامه ای است که توس��عه متوازن ورزش و توسعه هر سه سطح 
ورزش را مورد توجه قرار داده است. البته با وجود جایگاه مناسب ورزش در برنامه های جدید توسعه، مشخص 
نیس��ت که س��ازمان های مسئول ورزش کشور مانند سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی تا 
چه اندازه تواتس��ته اند از ظرفیت مواد و تبصره های قانونی این برنامه ها برای توس��عه ورزش کش��ور استفاده کنند. 

)رمضانی نژاد و هژبری، 1396(
با بررس��ی برخ��ی پژوهش های انج��ام گرفته پیرام��ون موضوعاتی نزدیک ب��ه موضوع مقال��ه حاضر مالحظه 
می ش��ود که این بررس��ی از جامعیت بیشتری نسبت به دیگر پژوهش های مشابه که برخی به یک قانون )شعبانی 
و همکاران، 1394( و برخی به یک موضوع خاص در ورزش )منافی و دیگران، 1396؛ رمضانی نژاد و هژبری، 
1396( پرداخته ان��د، برخ��وردار اس��ت. در پژوهش حاضر ضمن این که قانون برنامه توس��عه شش��م اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نیز به محدوده بررس��ی اضافه ش��ده، جایگاه ورزش کشور در قوانین پنج ساله مورد مطالعه 
ق��رار گرفته اس��ت. در پژوهش حاضر ضم��ن ارائه میزان توجه قوانین به دس��ته بندی های مختلف ورزش، به اهم 
موارد طرح شده در حوزه ورزش در قوانین نیز پرداخته شده است. این امر که بر اساس مطالعه دقیق همه قوانین 
برنامه های پنج  س��اله کش��ور انجام گرفته، نگاه کلی از میزان توجه قانون گذاران و سیاست گذاران به مقوله ورزش 
و روند توس��عه آن در ش��ش قانون برنامه پنج س��اله را به مخاطب ارائه می دهد که می تواند بن مایه تدوین قوانین 

بعدی در حوزه ورزش قرار گیرد. 
نگ��اه و دغدغ��ه قانون گذار را می توان در البالی قوانین وضع ش��ده جس��تجو کرد و نش��ان داد ک��ه میزان توجه 
برنامه ریزان کالن ایران به مقوله ورزش چگونه است. این پژوهش تنها به بررسی خود قوانین برنامه های پنج ساله 
ایران می پردازد. بنابراین بررس��ی عملکرد و اجرای این قوانین از محدوده  کار این پژوهش خارج است. در ادامه 
چارچوب مفهومی پژوهش بیان شده است. پس از بیان روش تحقیق، در ابتدا مروری کلی بر شش قانون برنامه 
پنج ساله در حوزه ورزش شده است. سپس در بخش یافته های پژوهش، شاخص توجه در سه زیربخش بررسی 
کل��ی جایگاه ورزش در قوانین برنامه های پنج س��اله، میزان توجه قوانین برنامه های پنج س��اله به امر ورزش برای 
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مخاطبان خاص و میزان توجه قوانین برنامه های پنج س��اله به ورزش های چهارگانه بیان ش��ده اس��ت. در بخش 
انتهایی نیز بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش ارائه گردیده است.

از آن ج��ا ک��ه مقوله  ورزش تنها برای مدال آوری و کس��ب دس��تاوردها نبوده و باید در جهت رف��اه جامعه گام 
 می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. توسعه ورزش از نظر برخی در چهار رکن مشارکت 

ً
بردارد، بررسی آن لزوما

عمومی، فضای عمومی برای ورزش، تناس��ب بدنی و دسترس��ی به منابع انسانی درگیر در این حوزه تعریف شده 
است، )جنیدی و همکاران، 2018( در حالی که سوی برخی دیگر از سه جنبه  اقتصادی، اجتماعی و برنامه های 
مش��ارکت عمومی به آن نگریس��ته ش��ده )والترز و همکاران، 2018( و در موردی دیگر سیاس��ت کلی در حوزه  
توس��عه ورزش، پیگیری نیازها و عالقه مندی های هر فرد خوانده ش��ده است؛ به طوری که هر شهروند از فرصت 
برابر برای تمرین ورزش��ی بر اس��اس مهارت ها و ظرفیت های خود بهره مند باش��د. )ژاگودیچ، 2010( از طرف 
دیگ��ر، در پژوهش��ی پیرامون تحلیل ورزش تربیت بدنی در قانون پنج س��اله پنجم ای��ران، ورزش به چهار بخش 
ورزش پرورشی )آموزش��ی(، ورزش همگانی، ورزش حرفه ای و ورزش قهرمانی به عنوان ورزش های چهارگانه 
تقسیم شده است. تاکید بر هر کدام از این رویکردها و دسته بندی ها، می تواند به روند توسعه متفاوتی در ورزش  
منتج ش��ود. از آن جا  که این تفاوت دیدگاه ها در حوزه  ورزش بس��یار اس��ت و هنوز نگاه یکسانی به امر ورزش و 
توس��عه آن برای بررس��ی جایگاه ورزش شکل نگرفته اس��ت، ناگزیر باید از یک رویکرد ابتکاری و علمی در این 
زمینه بهره مند ش��د. برای بررس��ی جایگاه ورزش در قوانین پنج ساله کشور، یک شاخص محوری ابتکاری به نام 
»شاخص توجه قانون گذار به مقوله  ورزش« توسط نگارندگان مقاله حاضر توسعه داده شده است. این شاخص، 
سنجه اندازه گیری پژوهشگران برای بررس��ی میزان پرداختن قانون گذاران به موضوع ورزش در قوانین برنامه های 
پنج س��اله  اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اس��ت. این می��زان توجه به امر ورزش در ای��ن برنامه ها، ما را به 

شناسایی جایگاه ورزش در قوانین برنامه های پنج ساله هدایت خواهد کرد. 
بدیهی اس��ت که س��نجه میزان پرداختن قانون گذاران و دولت مردان به امر ورزش می تواند نش��ان دهنده دغدغه 
آن ها در این حوزه باشد و جایگاه آن را در بین سایر مقوله های مهم و کلیدی برنامه ریزی در سطح کالن کشور را 
نش��ان دهد. البته پاسخ به این پرس��ش که آیا این جایگاه و روند توسعه آن در قوانین برنامه های پنج  ساله  ایران در 
جایی که باید باش��د قرار دارد یا خیر خود نیازمند پژوهش میدانی دیگر اس��ت، زیرا ایجاد، توس��عه و بومی سازی 
یک مبنای مقایس��ه ای به جه��ت گوناگونی رویکردهای پرداختن به امر ورزش و دغدغه های آن ها در کش��ورهای 
مختلف متفاوت اس��ت و از محدوده  کار مطالعه حاضر خارج می باش��د. این گوناگونی با مطالعه ادبیات موضوع 
به دس��ت خواهد آمد. برای مثال، کس��ب موفقیت ها در رویدادهای ورزش��ی یکی از عوامل ایجاد پرس��تیژ کشور 
محس��وب می ش��ود )هامفریز و همکاران، 2011( که با مطالعه قوانین پنج س��اله به نظر می رس��د این امر خیلی 
دغدغه دولت مردان ایرانی نبوده است. با این که ارزش اقتصادی رویدادهای ورزشی، جایگاه سوم در رویدادهای 
صنعت��ی را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، )بریتانیا ب��رای رویدادها، 2010( ولی در بخش اقتصادی یا ورزش��ی 
برنامه های پنج س��اله و به ویژه برنامه ششم موردی که نشان دهد برنامه ریزی کالنی در این حوزه انجام شده باشد 
مش��اهده نگردید. اگرچه مش��ارکت در امور ورزش��ی، ارتباط مس��تقیمی با س��المت روحی و اجتماعی و افزایش 
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خودباوری معلوالن دارد، )یازیچیوقلو، 2012؛ رابرتسون و امرسون، 2010( ولی علی رغم حضور تعداد زیادی 
معلول و جانباز در کش��ور- پس از س��پری شدن 5 برنامه پنج ساله- در برنامه ششم به این امر توجه شده است که 
نشان دهنده نبود یک روند توسعه ای برای آن می باشد. از طرف دیگر، جهت نمونه در سیزدهمین برنامه پنج ساله  
چی��ن )2016 ت��ا 2020( هدف گذاری کمی مانند رس��یدن به س��هم یک درصدی از تولی��د ناخالص داخلی در 
صنعت ورزش ایران و یا رس��یدن به س��رانه 1.8 مترمربعی برای فضای ورزش��ی تدوین ش��ده است )یو و نیکول، 
2019( که در سطح برنامه ریزی ورزشی در قوانین پنج ساله  ایران چنین هدف گذاری کمی مشاهده نشده است. 
رویکرد ابتکاری در بررسی جایگاه ورزش در قوانین برنامه های پنج ساله  ایران در شکل 1 نشان داده شده است: 

شکل 1: چگونگی بررسی جایگاه ورزش در برنامه های پنج ساله با توجه به شاخص توجه

همان طور که در شکل مشاهده می شود شاخص توجه به سه زیربخش 1( توجه کلی قانون گذار به امر ورزش؛ 
2( توجه قانون گذار به مخاطبان خاص در امر ورزش؛ 3( توجه قانون گذار به ورزش های چهارگانه تقسیم شده 
اس��ت. ش��اخص به کاررفته جهت بررسی کلی و شکلی قوانین از بابت میزان توجه آن ها به مقوله ورزش )بخش 
نخس��ت( این گونه تعریف خواهد ش��د: تعداد موادی )تبصره هایی - برای برنامه نخس��ت و دوم( که در آن ها به 
موضوع ورزش »پرداخته ش��ده« نس��بت به کل تعداد مواد )تبصره هایی - برای برنامه نخست و دوم( که در قانون 
آمده و با درصد نشان داده می شود. منظور از »پرداختن« انحصاری نبوده است؛ به این معنا که مقوله »ورزش« 
ممکن است در یک ماده یا تبصره در کنار سایر مقوله ها مانند فرهنگی و هنری آمده باشد. همچنین ممکن است 
به موضوع ورزش به طور کلی پرداخته شده یا به موارد خاصی از آن مانند ورزش حرفه ای یا قهرمانی، اشاره شده 
باشد. در جایی که واژه ورزش به طور اعم یا اخص به کار رفته باشد، مبنای اندازه گیری شاخص توجه در بخش 
نخست بوده و در جایی که واژه ورزش در کنار یک مخاطب خاص و یا یکی از ورزش های چهارگانه به کار رفته 
باشد، مبنای اندازه گیری شاخص توجه تعداد این تبصره ها و مواد به کل تبصره و موادی که به موضوع ورزش در 

هر برنامه پرداخته، برای بخش دوم و سوم بوده است.
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روش کار برای بررسی قوانین که توسط نگارندگان مقاله حاضر توسعه داده شده، جستجوی موضوع »ورزش« 
در برنامه ها بوده اس��ت. همچنین موضوع »تربیت بدنی« چنانچه در کنار واژه »ورزش« به کار نرفته باشد، مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. در این بررس��ی، تبصره ها یا موادی که به نهاد یا واحد ورزشی در کنار سایر نهادهای 
دیگر اش��اره ش��ده بدون این که به موضوع ورزش ارتباطی داشته باش��د به عنوان مواد یا تبصره هایی که به موضوع 
ورزش ارتباط دارند، لحاظ نگردیده اس��ت. برای مثال، در ماده 25 برنامه شش��م توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، به دس��تگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هس��تند- مانند واحدهای 
بهداش��تی و درمان��ی، فرهنگی و ورزش��ی- اجازه داده ش��ده تا نس��بت به خرید خدم��ات از بخش خصوصی و 
تعاون��ی اقدام نمایند که اگرچه در این ماده به واحدهای ورزش��ی اش��اره ش��ده، ولی ارتباط��ی با موضوع ورزش 
ندارد یا مواردی که به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناس��ب برای مس��جد یا نمازخانه توس��ط 
دس��تگاه های اجرایی و مراکز مختلف از جمله مجموعه های ورزش��ی اشاره ش��ده، به عنوان موادی غیرمرتبط با 

موضوع ورزش در نظر گرفته شده اند.

روش  شناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی اس��ت. روش گردآوری اطالعات، مطالعه شش سند قوانین 
برنامه ه��ای پنج س��اله  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور می باش��د. از آن جا که داده ها متن��ی بوده، از روش 
تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها اس��تفاده ش��ده اس��ت. رویکرد تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه 
می دهد اصالت و حقیقت داده ها را به گونه  ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج به وسیله  وجود 
ی��ك فرآیند کد بندی نظام مند تضمین می ش��ود. )ایمان و نوش��ادی، 1390( ای��ن روش در برابر تحلیل محتوای 
کمی قرار می گیرد و بیش��تر از ش��مارش کلمات و اصطالحات آش��کار متن، با الگوها و مضامین نهان متون سر 
و ک��ار دارد. ب��ه طور کل��ی، تحلیل محتوای کیفی با واک��اوی مفاهیم، اصطالحات و ارتباط��ات بین این مفاهیم 
س��عی در اس��تنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، مش��اهدات و اسناد مکتوب دارد. )مومنی راد و 
دیگران، 1392( در مقابل، تحلیل محتوای کمی قیاسی است؛ به این معنا که می کوشد فرضیه ها یا پرسش های 
تولیدش��ده از نظریه ها یا پژوهش های پیش��ین را بیازماید. تحلیل محتوای کیفی اس��تقرایی و مبتنی بر بررس��ی و 
اس��تنتاج موضوع ها از داده های خام اس��ت که گاه به طرح نظریه می انجامد. در این پژوهش تالش شده است تا 
با به کارگیری رویکرد تحلیل محتوای کیفی، جایگاه ورزش را از البالی اسناد قوانین برنامه های پنج ساله  کشور 
تبیین نماییم. مرجع دسترس��ی به همه قوانین برنامه های پنج س��اله، تارنمای رس��می مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی بوده است1.

بررسی کلی قوانین برنامه های پنج ساله در حوزه ورزش
برنامه اول )1369 تا 1373(

قان��ون برنامه پنج س��اله اول توس��عه اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی دارای یک ماده واح��ده، 52 تبصره و یک 

1. http://rc.majlis.ir/fa
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پیوست می باشد. در نخستین برنامه توسعه، کم ترین توجه به امر ورزش در کشور شده است؛ به طوری که از بین 
52 تبصره قانون، تنها بند الف از تبصره 10 به امر ورزش پرداخته که در این زمینه وزارت مس��کن و شهرس��ازی 
) س��ازمان زمین ش��هری( موظف ش��ده اس��ت که اراضی با کاربری های آموزش��ی، فرهنگی و خدماتی را جهت 
احداث و توس��عه مراکز مختلف، از جمله مراکز ورزش��ی به طور رایگان به دستگاه های ذیربط واگذار نماید. هر 
چند در پیوس��ت یکم قانون و در بخش خط مش��ی ها، ردیف 14 از بند 3 به همگانی کردن ورزش به عنوان یکی 
از راه های گس��ترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی تعلیم و تربیت و علوم و فنون در جامعه نیز اش��اره شده 

است.
برنامه دوم )1374 تا 1378(

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای یک ماده واحده، 101 تبصره و بخش های 
اهداف کیفی، خط مش��ی های اساس��ی و سیاست های کلی می باش��د. از نظر شکلی می توان گفت که در برنامه 
 10 درصد از تبصره های قانون، به نوعی در حوزه 

ً
توس��عه دوم، بیش��ترین توجه به امر ورزش ش��ده اس��ت و تقریبا

ورزش کاربرد داش��ته اند. به عنوان نمونه، تبصره 10 از برنامه توس��عه نخست و بند الف از تبصره 84 نیز به همان 
موضوع واگذاری اراضی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی به مراکز مختلف و از جمله مراکز ورزشی پرداخته 
است. تنها تفاوت آن با برنامه نخست آن است که در برنامه دوم واگذاری رایگان نیست و بر اساس قیمت پایه ای 
در اختیار دس��تگاه های ذیربط قرار خواهد گرفت. اما در تبصره 68 به وزارت خانه یاد  ش��ده به صراحت تکلیف 
گردیده اس��ت که اراضی با کاربری ورزش��ی را در سراس��ر کش��ور به قیمت عادالنه روز تملک و به طور رایگان 
به س��ازمان تربیت بدنی واگذار نماید. در تبصره 11 قانون به برخی اقدامات در راستای توسعه روستاهای محروم 
و ایجاد تعادل های منطقه ای در روس��تاها اش��اره ش��ده که بن��د 4 آن به احداث فضاه��ای چندمنظوره فرهنگی، 
آموزش��ی، تربیتی، هنری و ورزش��ی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کش��ور اختصاص یافته است. در تبصره 47 
همه مؤسس��ات، کارخانجات و ش��رکت های دولتی و تحت پوش��ش دولت موظف شدند تا همه ساله دست کم 
به میزان دو درصد از س��ود  خالص خود را صرف انجام برخی برنامه ها از جمله امور ورزش��ی نمایند. همچنین 
در بند ب تبصره 67 همه کارخانجات موظف ش��دند تا برابر یک در هزار از درآمد س��االنه خود را جهت توسعه 
فضاهای ورزش��ی سازمان تربیت بدنی به حساب خزانه واریز نمایند. بعالوه، طبق بند الف تبصره اخیر، سهمی 
از درآمد هر نخ س��یگار وارداتی و تولید داخل صرف توس��عه فضاهای ورزش��ی شده است. در تبصره 58 به امر 
توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی پرداخته شده تا بتواند سطح علمی برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی 
را بهبود بخشد. تبصره 60 که نسل جوان کشور را مخاطب قرار داده، در سه حوزه به مسئله ورزش پرداخته است: 
1( ایجاد تس��هیالت مانند بخش��ودگی مالیاتی برای بخش های خصوصی و تعاونی که در حوزه  تامین و توس��عه 
انجمن ها و کانون های مختلف از جمله ورزش��ی فعالیت دارند؛ 2( ایجاد تس��هیالت برای گشت های مختلف 
از جمله ورزشی؛ 3( الگوسازی در زمینه های مختلف از جمله ورزشی برای نوجوانان و جوانان. در تبصره 65 
برای نخس��تین بار موضوع تفکیک جنس��یتی مطرح ش��ده و دولت جهت حفظ ش��ئونات زنان در جامعه اسالمی 
موظف به ایجاد و امکانات ورزشی خاص دانش آموزان دختر و زنان شده است. در تبصره بعدی، مالک محاسبه 
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نرخ تعرفه هزینه های انرژی )آب، برق، س��وخت( و ارتباطی )تلفن( تاسیسات ورزشی بر مبنای مراکز آموزشی 
و تحقیقاتی قرار گرفته اس��ت. در بخش دوم از برنامه که ش��امل خط مش��ی های اساس��ی اس��ت در چند مورد به 
واگذاری برخی امور از جمله امور ورزش��ی جهت تقویت مشارکت عمومی و در راستای همگانی کردن ورزش 
اشاره است. در بخش خط مشی ها و هدف های کالن برنامه دوم نیز زیر عنوان تربیت بدنی به هدایت جوانان در 

عرصه های مختلف پرداخته شده است.
برنامه سوم )1379 تا 1383(

قانون برنامه پنج س��اله س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگر مانند دو برنامه پیشین تنها یک ماده 
ندارد و دارای 199 ماده و 57 تبصره اس��ت. بند ب ماده 141 برنامه به مانند تبصره مش��ابه خود در برنامه دوم به 
وزارت مس��کن و شهرس��ازی اجازه داده تا زمین های با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول 
برنامه س��وم توس��عه به قیمت منطقه ای واگذار نماید. همچنین طبق ماده 135 به همه وزارتخانه ها و مؤسس��ات 
دولت��ی ک��ه دارای مراک��ز مختلف از جمله ورزش��ی هس��تند و تغییر کارب��ری می یابند اجازه داده ش��ده که آن ها 
را ب��ه ف��روش برس��انند و درآم��د آن را به خزان��ه داری کل واریز نماین��د. در مقابل، مع��ادل آن را می توانند جهت 
جایگزینی، تکمیل و نوس��ازی مراکز مش��ابه هزینه کنند. طبق بند ج ماده 144، وزارت آموزش و پرورش مجاز 
ش��د تا س��قف ده درصد از اعتبارات عمرانی هر سال خود را صرف خرید زمین برای  احداث فضاهای آموزشی، 
پرورش��ی و ورزش��ی مناس��ب نماید. در بند ب ماده 155، س��ازمان برنامه و بودجه موظف ش��ده است تا لوایح 
بودج��ه س��نواتی را به گونه ای توزیع کن��د که نابرابری های موج��ود در زمینه  برخورداری مناطق مختلف کش��ور 
از فضاه��ای ورزش��ی، فرهنگ��ی و هنری کاهش یابد و به تعادل برس��د. طبق ماده 156 رس��یدگی به مش��کالت 
ورزش��ی و مش��ارکت در بهره برداری از مراکز ورزشی و برخی امور دیگر نیز به وظایف شوراهای اسالمی شهر و 
روس��تا اضافه گردید. برای نخس��تین بار طبق بند الف ماده 158، مرکز امور مشارکت زنان موظف شد تا نیازهای 
آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را  شناسایی و طرح های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه های 
اجرایی ذی ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوطه پیشنهاد کند. بعالوه، طبق بند د آن ماده موظف گردید از 
تش��کیل سازمان های  غیردولتی برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی، حقوقی، 
مش��اوره ای، آموزشی و ورزش��ی پش��تیبانی نماید. در ماده 169 از ورزش همگانی که در این ماده از آن به عنوان 
»ورزش عمومی« نام برده ش��ده و ورزش قهرمانی پش��تیبانی ش��ده اس��ت. در بند ه ماده 175، رده های مقاومت 
بسیج و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج در راستای  ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در 
امور اجتماعی، فرهنگی و دفاعی، در ساختمان های جدیدی که ساخته می شوند از پرداخت حق انشعاب  آب، 

برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف شدند.
برنامه چهارم )1384 تا 1388(

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 161 ماده و 34 تبصره است. 
در نخس��تین ماده از برنامه چهارم، ماده 52 که به موضوع ورزش در آن اش��اره ش��ده به دسترس��ی به فرصت های 
برابر آموزش��ی به ویژه  در مناطق کمتر توس��عه یافته و بهبود بهره وری س��رمایه های انس��انی  به ویژه برای دختران و 
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فراهم کردن امکانات مناس��ب برای رفع محرومیت آموزش��ی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، 
پرورش��ی و ورزشی به تناسب  جنسیت پرداخته اس��ت. در ماده 104 از برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماع��ی، راه های بهبود کیفیت کاال و خدمات به ویژه رقابت پذی��ری، ایجاد منابع جدید و توزیع عادالنه در 
حوزه فرهنگی و ورزش��ی در س��طح ملی و بین المللی ارائه گردیده است. در ماده 109، یکی از راه های شناسایی 
هویت تاریخی ایران، شناس��ایی و معرفی مفاخر و آفرینش ها در حوزه های مختلف از جمله ورزش��ی بیان شده 
اس��ت. در پی آن در ماده 113 و در راس��تای توسعه مفاهیم و نمادهای اسالمی و ایرانی با رویکرد توسعه پایدار، 
راهکارهای متفاوتی ارائه ش��ده که یکی از آن ها در بن��د ب ماده نام برده احداث موزه های مختلف از جمله موزه 
ورزش��ی بوده اس��ت. ماده 117 به عنوان مهم ترین ماده از برنامه چهارم و دیگر برنامه ها که بیش��ترین توجه را به 
امر ورزش نموده برای نخس��تین بار به ورزش پرورش��ی در کنار ورزش همگانی اشاره کرده است. ردیف یک از 
بند الف ماده 117 ضمن تاکید بر ایجاد یک س��ند راهبردی با عنوان »نظام جامع توس��عه تربیت بدنی و ورزش«، 
ش��اخص هدف س��رانه فضاهای ورزش��ی را تا پایان برنامه چهارم یک مترمربع تعیین کرده است. در ردیف های 
دو و سه بند الف همان ماده، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی وزارت خانه ها موظف شدند که پشتیبانی های 
الزم را از ورزش همگانی، مدارس و دانش��جویی و توس��عه فضاهای سرپوشیده ورزشی با الویت دختران انجام 
دهند. همچنین در بند پ همان ماده برخی دستگاه های ذیربط مجاز شدند تا در طول برنامه چهارم  یک درصد 
از اعتب��ارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش در چارچوب سیاس��ت گذاری با  هماهنگی س��ازمان 
تربیت بدن��ی اختص��اص دهند. در بند ج نیز وزارت جهاد کش��اورزی موظف ش��د تا اراضی غیرکش��اورزی را با 
رعایت برخی ش��رایط به منظور احداث و توسعه فضاهای ورزشی تامین و  به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی 
واگذار نماید. در بند د  هم وزارت مس��کن و شهرس��ازی و ش��هرداری ها موظف شدند برخی پشتیبانی ها شامل 
خرید و واگذاری زمین به س��ازمان تربیت بدنی و در نظر گرفتن فضای ورزش��ی برای شهرک ها و موظف نمودن 
مجریان این پروژه ها به احداث آن را انجام دهند. در بند ز ماده 117 به توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه ای از راه 
اصالح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و  حمایت الزم در زمینه های اداری، مالی و منابع 
انسانی توجه شده است. ماده 135، نقش دولت را در برخی امور از جمله امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و 
خدماتی بیان کرده است. در بند ب همین ماده امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی این گونه تعریف 
ش��ده اس��ت: » آن  دسته از وظایفی که منافع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی  برتری دارد و موجب 
بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد« و س��پس مصادیق آن برش��مرده ش��ده که تربیت بدنی و ورزش را نیز شامل 
می ش��ود. در بند ز ماده 145 در راس��تای کاهش حجم تصدی ها و افزایش مش��ارکت مردم، برخی دستگاه های 
ذیربط از اداره برخی اماکن مانند فضاهای ورزش��ی ممنوع ش��ده اند و دولت موظف گردیده تا این تاسیس��ات را 
که در اختیار دس��تگاه های اجرایی اس��ت تا پایان سال س��وم از برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. 
در بند ح همین ماده، دس��تگاه های دولتی موظف ش��دند که برخی خدمات از جمله امور ورزش��ی را به کارکنان 

خود ارائه دهند.
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برنامه پنجم )139۰ تا 1394(
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 235 ماده و 192 تبصره است. 
در ماده 9 برنامه به دولت اجازه داده ش��ده تا به منظور افزایش س��رانه بهره مندی اقش��ار مختلف مردم از فضاهای 
فرهنگی، هنری و ورزش��ی و ایجاد زیرس��اخت های الزم برای توس��عه فعالیت فرهنگی و هنری برخی اقدامات 
را انج��ام ده��د؛ از جمله طبق بند الف ماده 9 ، پرداخت کمک بالعوض ب��رای پروژه های نیمه کاره که تکمیل و 
بهره برداری از آن ها برای اس��تفاده عمومی ضروری است. ماده 13 به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی پرداخته 
است. طبق بند ب این ماده، برخی راهکارهای توسعه عبارت اند از: پرداخت یارانه سود و کارمزد و یا کمک های 
بالعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توس��عه و تکمیل واحدهای ورزش��ی. برخالف 
م��اده 117 برنامه چهارم که به ورزش حرفه ای توجه ش��ده اس��ت، در تبصره ذیل این بن��د از ماده 13 برنامه پنجم 
آمده اس��ت که پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کش��ور به هر ش��کل به ورزش حرفه ای ممنوع است. 
به مانند بند ج از ماده 117 برنامه چهارم، در ماده 14 برنامه پنجم وزارت جهاد کش��اورزی موظف ش��د تا اراضی 
غیرکش��اورزی را به منظور احداث و توس��عه اماکن ورزشی تامین و  به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار 
نمای��د. این واگذاری برای بخش غیردولتی و تعاونی به قیمت ارزش معامالتی اعالم ش��ده توس��ط وزارت ام�ور 
اقتصادی و دارایی خواهد بود. در ماده 19 دولت موظف ش��ده اس��ت تا برنامه تح��ول بنیادین در نظام آموزش و 
پرورش کش��ور را با لحاظ نمودن برخ��ی اولویت ها تدوین نماید. ردیف 12 و 13 ای��ن اولویت ها، بهره برداری 
از اماکن ورزش��ی سازمان تربیت بدنی در س��اعت های بالاستفاده جهت ارتقای سالمت جسمی دانش آموزان و 
افزایش س��رانه فضاهای ورزشی دانش آموزان اس��ت. ماده 29 برنامه پنجم به ساماندهی برخی امور دانشجویی 
توس��ط دولت از جمله امور ورزش��ی دانش��جویان در سال نخس��ت برنامه اشاره کرده اس��ت. ماده 194 به امور 

روستایی پرداخته که در بند ع آن مکان های ورزشی برای جامعه روستایی پیش بینی گردیده است.
برنامه ششم )1396 تا 14۰۰(

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارای 124 ماده و 128 تبصره است. 
در بند چ ماده 7 این برنامه، وجوه هزینه هایی که توس��ط اش��خاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل 
و تجهی��ز فضاها، اماکن و توس��عه ورزش همگانی و ی��ا به عنوان کمک به »وزارت ورزش و جوانان« - که در این 
برنامه جایگزین سازمان تربیت بدنی گردید- پرداخت می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شده 
اس��ت. طبق ماده 63 ، دولت موظف ش��ده اس��ت تا به منظور افزایش ایمنی و مقاوم س��ازی مدارس و فضاهای 
پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مبلغی را در طول اجرای قانون برنامه با اولویت پروژه  های نیمه تمام 
آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد. این هزینه ها با تایید سازمان توسعه، نوسازی 
و تجهیز مدارس کش��ور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محس��وب خواهد شد. موضوع اخیر )پذیرش این گونه 
هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی( در ماده 65 قانون برای خیرین و واقفینی که برای احداث، توسعه 
و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش��ی و کمک آموزش��ی، پژوهش��ی، ورزش��ی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند نیز تکرار شده است. طبق بند الف ماده 73، مالیات های مضاعفی 
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بر انواع س��یگار و محصوالت دخانی اعمال ش��ده اس��ت که طبق تبص��ره این ماده، درآم��د حاصل از آن صرف 
کاه��ش مص��رف دخانیات، پیش��گیری و درمان بیماری های ناش��ی از آن، بازتوانی و درم��ان عوارض حاصله از 
مصرف آن و توس��عه ورزش خواهد ش��د. طبق بند پ ماده 92، دولت مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای 
برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی الزم را در زمینه نحوه تقسیم 
درآمدهای تبلیغاتی ناش��ی از پخش مس��ابقات ورزش��ی پیش بینی نماید. در ماده 94 دولت موظف ش��ده است 
ت��ا س��همی از مالیات بر ارزش افزوده را برای توس��عه ورزش م��دارس، ورزش همگانی، فدراس��یون بین المللی 
ورزش های زورخانه ای و کش��تی پهلوانی، ورزش روس��تایی و عش��ایری، ورزش زنان و زیرساخت های ورزش 
به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. به مانند تبصره ماده 13 برنامه پنجم، در تبصره شماره 2 ماده 
94 برنامه ششم نیز پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع شده، 
ضم��ن این که عب��ارت »... و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی اس��ت« به انتهای تبصره اضافه 
ش��ده اس��ت. واگذاری رایگان اراضی غیرکشاورزی به سازمان تربیت بدنی که در برنامه های چهارم و پنجم آمده 
بود، در برنامه ششم حذف شده و تنها در ماده 96 به واگذاری این اراضی به بخش غیردولتی و تعاونی به قیمت 

ارزش معامالتی اعالم  شده توسط وزارت ام�ور اقتصادی و دارایی اشاره گردیده است.

یافته های پژوهش
بررسی جایگاه کلی ورزش در قوانین برنامه های پنج ساله 

برای بررس��ی روند توسعه شکلی قوانین برنامه های پنج ساله توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از 
برنامه نخست تا برنامه ششم، می توان از شاخص توجه که برابر است با تعداد مواردی که به امر ورزش پرداخته 
ش��ده به کل موارد طرح ش��ده در قانون، اس��تفاده نمود. موارد طرح ش��ده در قوانین پنج س��اله اول و دوم با عنوان 
»تبص��ره« از آن ها یاد ش��ده اس��ت؛ به ای��ن معنا که دو قانون نخس��ت تنها دارای یک ماده واحده بوده که ش��امل 
چندین تبصره می باشد. در قوانین پنج ساله سوم تا ششم، تبصره ها جای خود را به ماده ها داده و کل قانون شامل 
چندین مواد اس��ت. بدیهی اس��ت که این شاخص، یک نگرش کلی به توس��عه قوانین پنج ساله نسبت به موضوع 
ورزش ارائه می دهد و بررسی دقیق تر نیازمند بررسی توصیفی خواهد بود. برای مثال، ماده 117 برنامه پنج ساله 
چهارم ش��امل چندین بند و ردیف می باش��د و به موضوع های مختلفی در حوزه ورزش پرداخته است، در حالی 
 تبصره 65 از قانون پنج ساله دوم تنها به یک مورد از ورزش اشاره شده است که در این محاسبه شاخص 

ً
که مثال

توجه، هر دو این موارد از وزن یکس��انی برخوردار هس��تند. همچنین، دو برنامه پنج س��اله نخس��ت کشور دارای 
پیوس��ت هایی اس��ت )مانند اهداف کلی و خط مش��ی ها( که از تبصره ها جدا می باش��ند و ممکن اس��ت در آنها 
به موضوع ورزش نیز پرداخته ش��ده باش��د- مانند ردیف 14 از س��ومین هدف کلی در بخش ب )خط مش��ی ها( 
پیوست یکم برنامه پنج ساله نخست- که در محاسبه  این شاخص، موارد اشاره  شده در پیوست ها لحاظ نشدند. 
در جدول 1 ، تعداد کل مواد )یا تبصره ها( قوانین پنج س��اله و تعدادی از آن ها که به امر ورزش پرداخته اند نش��ان 

داده شده است. در ستون آخر جدول شاخص توجه به درصد آمده است.
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جدول 1: شاخص توجه در شش برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

تا سالاز سالبرنامه پنج ساله
تعداد مواد )یا 

تبصره ها(
تعداد مواد )یا تبصره هایی( 

که به ورزش اشاره شده است
شاخص توجه

)2%()1()52(13691373اول

)9%()9()101(13741378دوم

6%1379138319911سوم

4%138413881617چهارم

3%139013942357پنجم

6%139614001248ششم

5%میانگین شاخص توجه به امر ورزش در شش قانون برنامه پنج ساله

همان طور که از جدول مش��اهده می ش��ود کمترین توجه به امر ورزش در برنامه پنج س��اله نخست و بیشترین 
توجه در برنامه پنج س��اله دوم رخ داده اس��ت. میانگین ش��اخص توجه به موضوع ورزش در شش برنامه پنج ساله 
نیز 5 درصد محاس��به ش��د؛ به این معنا که به طور میانگین حدود پنج درصد از تبصره ها و مواد مندرج در قوانین 
برنامه های پنج ساله ایران به موضوع ورزش پرداخته یا با آن در ارتباط است. نمودار روند توسعه قوانین پنج ساله 

کشور بر اساس شاخص توجه نیز در شکل 2 مشاهده می شود.

شکل 2: نمودار روند توسعه قوانین پنج ساله کشور در حوزه ورزش بر اساس شاخص توجه
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میزان توجه قوانین برنامه های پنج ساله به امر ورزش برای مخاطبان خاص
در بیش��تر موارد امور ورزش��ی در کنار س��ایر امور مانند فرهنگی و هنری در همه برنامه ها بیان شده است؛ به 
این معنا که بخش هایی از قوانین برای این گونه امور به طور مش��ترک قابل اعمال اس��ت. با این حال برخی امور 
ورزش��ی برای مخاطبان خاصی بیان شده اند که در جدول 2 گستردگی پرداختن به این امور برای این مخاطبان 
در ش��ش برنامه توس��عه نشان داده ش��ده است. جهت اندازه گیری درصد ش��اخص توجه به هر یک از مخاطبان 
خ��اص در هر برنام��ه، تعداد تبصره یا موادی که به مخاطب خاص ارجاع داده ش��ده به تع��داد تبصره یا موادی 
که در آن برنامه به موضوع ورزش پرداخته ش��ده )س��تون یکی مانده به آخر در جدول 1(، بخش ش��ده و در صد 
ضرب گردیده اس��ت. میانگین ش��اخص توجه به مخاطبان خاص هر شش برنامه در ستون آخر جدول 2 نشان 

داده شده است.
همان طور که در جدول مش��اهده می ش��ود کم ترین توجه ب��ه مخاطبان خاص در حوزه ورزش در نخس��تین 
برنامه توس��عه ش��ده اس��ت. در برنامه شش��م به معلوالن و جانبازان نیز پرداخته ش��ده اس��ت که در هیچ یک از 
برنامه های پیش��ین به آن ها توجه نش��ده بود. دانش آموزان و دانش��جویان که به نوعی ش��امل مخاطبان نوجوان و 
جوان نیز می گردد بیش��ترین توجه قانون گذران را از برنامه دوم تا پنجم به خود اختصاص داده اند. توجه موردی 
ب��ه ح��وزه ورزش برخی مخاطبان مانند روس��تاییان، کارمندان و معلوالن و جانبازان که از جامعه آماری بس��یار 
باالیی برخوردارند در برنامه های پنج س��اله توس��عه می تواند نش��ان از نبود یک خط مشی کلی در حوزه ورزش 
داشته باشد که دارای هیچ الگویی نبوده و تنها بر حسب ضرورت های هر دوره به آن ها به شکل موردی و موقتی 
پرداخته شده است. میانگین شاخص توجه شش برنامه برای جوانان به این دلیل به نسبت سایر ارقام بسیار زیاد 
ش��ده اس��ت )19 درصد( که در برنامه نخس��ت تنها مخاطبی که مورد توجه قرار گرفته، »جوانان« بوده اس��ت؛ 
یعنی یک مورد و از آن جایی که تنها یک تبصره از برنامه نخس��ت به امر ورزش پرداخته، بنابراین ش��اخص توجه 
برنامه نخست برای مخاطب جوانان 100 درصد شده است که میانگین آن برای شش برنامه به عدد 19 درصد 

رسیده است.
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جدول 2: مخاطبان خاص امر ورزش در شش برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور1

مخاطب خاص
میانگین شماره تبصره یا مواد مرتبط در برنامه ها که به مخاطب خاص اشاره شده است

شاخص توجه ششمپنجمچهارمسومدوماول

2%60نوجوانان

جوانان
)پیوست 

یکم1(
60%19

10%601441171994دانش آموزان

6%14411720دانشجویان

7%52، 65117دختران

زنان
65 و 
پیوست

15894%7

2%145کارکنان

4%19494روستایی / عشایری

2%94معلوالن و جانبازان

6%471759بسیج

میزان توجه قوانین برنامه های پنج ساله به ورزش های چهارگانه
در جدول 3، تبصره ها و موادی از برنامه های توسعه اول تا ششم که به ورزش های چهارگانه شامل همگانی، 
پرورش��ی )یا آموزش��ی(، حرفه ای و قهرمانی )شعبانی، رضایی صوفی و حس��ینی، 1394( پرداخته اند، نمایش 
 در همه برنامه های پنج س��اله توس��عه به ورزش همگانی توجه ش��ده است، اگرچه در برنامه 

ً
داده ش��ده اند. تقریبا

نخست و دوم این توجه در متن قانون که شامل تبصره ها بوده نیامده و در پیوست های برنامه شامل اهداف کالن 
و خط مش��ی ها منعکس ش��ده اس��ت. چهاردهمین خط مش��ی از س��ومین هدف کلی برنامه پنج ساله نخست به 
موضوع همگانی کردن ورزش و گس��ترش فعالیت های تربیت بدنی به ویژه بین جوانان به منظور پرورش جسم و 
 در ردیف 11 خط مش��ی های اساس��ی برنامه 

ً
روح و پربار کردن اوقات فراغت عموم  مردم اختصاص یافته که عینا

پنج س��اله دوم تکرار ش��ده اس��ت. عالوه بر آن در ردیف 13 نیز به سالمت جس��م و نشاط روح و حفظ شادابی و 
طراوت جوانی از طریق توس��عه ورزش همگانی توجه ش��ده اس��ت. در ماده 169 برنامه پنج ساله سوم از ورزش 
همگانی با عنوان »ورزش عمومی« نام برده است. در این ماده کمک های مالی افراد حقیقی و حقوقی که صرف 
احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود به عنوان هزینه قابل قبول 
تلق��ی می گردد که ب��ه احتمال زیاد و با توجه به مواد مش��ابه دیگر منظور قانون »هزینه قاب��ل قبول مالیاتی« بوده 
اس��ت. ماده 117 قانون برنامه پنج س��اله چه��ارم که جامع ترین ماده در حوزه ورزش بی��ن مواد و تبصره های همه 
قوانین برنامه های پنج س��اله است،  به منظور اصالح س��اختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و 

1. ردیف 14 از سومین هدف کلی که در بخش ب )خط مشی ها( پیوست یکم آمده است.
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کیفی،  دسترس��ی به ورزش پرورش��ی و همگانی و توس��عه نظام اس��تعدادیابی، تقویت حضور بخش  غیردولتی، 
توس��عه امور پژوهشی و تربیت نیروی انس��انی کیفی هفت بند را پیشنهاد داده است. در ماده 13 برنامه پنج ساله 
پنجم، دولت مکلف شده است که به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی 
برخی اقدامات را انجام دهد. در ماده 94 برنامه پنج س��اله شش��م نیز دولت مکلف است تا بخشی از مالیات بر 

ارزش افزوده را برای توسعه ورزش و برخی امور مرتبط دیگر هزینه نماید.

جدول 3: میزان پرداختن قوانین برنامه پنج ساله به ورزش های چهارگانه1

دسته بندی 
ورزش

شماره تبصره یا مواد مرتبط در برنامه ها که به دسته های چهارگانه ورزشی اشاره شده است

ششمپنجمچهارمسومدوماول

31691171394)پیوست2()پیوست یکم1(همگانی

117پرورشی

117413594حرفه ای

16911713قهرمانی

تنها ماده ای که در بین قوانین برنامه های پنج س��اله به طور مش��خص به ورزش پرورش��ی اشاره کرده، ماده 117 
قانون برنامه پنج س��اله چهارم اس��ت که همان طور که بیان شد این ماده از جامعیت بسیار باالیی در حوزه ورزش 
برخوردار اس��ت. ردیف دوم از بند ز ماده 117 قانون برنامه پنج س��اله چهارم برای نخستین بار به موضوع ورزش 
حرفه ای اختصاص یافته است. در این بند اشاره شده که همه فعالیت های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه ای 
باید توس��ط  بخش های غیردولتی ش��امل بخش های خصوصی و تعاونی و باشگاه ها انجام گیرد و پشتیبانی های 
دولتی تنها به امور قانونی، اداری و تس��هیالتی و کمک های اعتباری موردی محدود ش��ود. تبصره ماده 13 برنامه 
پنج ساله پنجم بیان می دارد که پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای 
ممنوع اس��ت که همین موضوع در تبصره ش��ماره 2 ماده 94 برنامه شش��م نیز تکرار ش��ده است. بدیهی است که 
برخالف س��ایر مواد و تبصره ها که جنبه  حمایتی از ورزش داشته، این تبصره ها در جهت ایجاد محدودیت برای 
ورزش حرفه ای طراحی ش��ده اند. نخستین اشاره قوانین برنامه های پنج س��اله به موضوع قهرمانی، در ماده 169 
برنامه پنج س��اله س��وم می باش��د که در کنار ورزش همگانی همان تس��هیالتی که در بند ورزش همگانی آمده را 
فراهم نموده اس��ت. بند ز ماده 117 قانون برنامه پنج س��اله چهارم به توس��عه ورزش  قهرمانی و حرفه ای از طریق 
اصالح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور پرداخته است که ردیف یک آن به ورزش قهرمانی اختصاص داشته 
که در آن س��هم بخش غیردولتی و باش��گاه های خصوصی در توس��عه ورزش قهرمانی  دست کم به پنجاه درصد 

1. ردیف 14 از سومین هدف کلی که در بخش ب )خط مشی ها( پیوست یکم آمده است.
2. ردیف 11 و 13 از بخش دوم پیوست )خط مشی های اساسی(.

3. به جای ورزش همگانی از واژه ورزش عمومی استفاده شده است.
4. در تبصره ماده 13 پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای را ممنوع کرده است.

5. در تبصره شماره 2 ماده 94 پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای را ممنوع کرده است.
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افزایش یافته است. در جدول 4 شاخص توجه برای هر یک از دسته بندی های ورزش در هر یک از دوره ها نشان 
داده شده است. 

جدول 4: شاخص توجه )درصد( به ورزش های چهارگانه

دسته بندی ورزش
میانگین شاخص دوره های برنامه های پنج ساله

توجه ششمپنجمچهارمسومدوماول

10011914141327همگانی

00014002پرورشی

0001414137حرفه ای

009141406قهرمانی

25351411611میانگین شاخص توجه

در ستون آخر، میانگین شاخص توجه برای هر یک از دسته های ورزشی برای هر شش برنامه پنج ساله محاسبه 
و ارائه ش��ده است. همچنین در س��طر آخر میانگین شاخص توجه به چهار دسته ورزشی در هر یک از دوره های 
برنامه پنج س��اله نش��ان داده شده است. در آخرین سلول از سطر و س��تون آخر نیز میانگین کل شاخص توجه به 
ورزش های چهارگانه در همه برنامه های پنج س��اله که عدد 11 درصد بوده، نش��ان داده شده است؛ به این معنا که 
به طور میانگین حدود 11 درصد از تبصره ها و مواد مرتبط با ورزش در برنامه های پنج ساله به چهار دسته نام برده 

از ورزش پرداخته است.

بحث و نتیجه گیری
میزان دغدغه قانون گذاران به مقوله  ورزش را با جستجو در البالی قوانین باالدستی مانند برنامه های پنج ساله 
می توان تاحدودی اندازه گیری نمود. این امر به توس��عه آتی ورزش که وضع قوانین مربوطه در آن جایگاه مهمی 
دارد می تواند کمک نماید. در این پژوهش توصیفی، روند توس��عه قوانین برنامه های پنج س��اله کش��ور در حوزه 
ورزش مورد بررس��ی قرار گرفت و از آن جا که اس��ناد مورد مطالعه به  شکل متنی بود، از رویکرد تحلیل محتوای 
کیفی استفاده شد. با توجه به ادبیات موضوع و کمبود پژوهش های مشابه جهت انجام این بررسی، یک شاخص 
ابتکاری به نام »شاخص توجه« توسعه داده شد و بر اساس آن در سه دسته تعریف شده، میزان توجه قانون گذاران 
در تدوین برنامه های پنج س��اله  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد کنکاش قرار گرفت. در زمینه دسته نخست 
و با توجه به اندازه ش��اخص کلی توجه قانون گذاران به امر ورزش در برنامه های پنج ساله، دغدغه دولت پیرامون 
مقوله ورزش افت وخیزهای زیادی را ش��اهد بوده اس��ت که بیش��ترین آن در دو برنامه نخس��ت پنج ساله مشهود 
است. در برنامه نخست پنج ساله کم ترین میزان توجه را شاهد هستیم که به نوعی در برنامه دوم توسعه کمبود این 
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توجه جبران ش��ده اس��ت؛ به طوری که تاحدودی می توان گفت از هر ده تبصره در قانون برنامه پنج ساله دوم، یک 
تبصره برای ورزش نیز کاربرد داشته است. از برنامه پنج ساله سوم به بعد این افت وخیزها تا حدودی کاهش یافته 
اس��ت. واگذاری زمین برای کاربری های ورزش��ی از طرف نهادهای ذیربط )وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و 
شهرسازی(، خواه به طور رایگان یا به  قیمت پایه به نهادهای دولتی و غیردولتی متولی امور ورزشی به عنوان یکی 
 در همه برنامه ها وجود داشته است. از دیگر راهکارهای خوب دیده  شده در 

ً
از راهکارهای توس��عه ورزش تقریبا

قوانین پنج ساله جهت توسعه امر ورزش می توان به مواردی مانند بخشودگی مالیاتی برای افرادی که در این حوزه 
فعالیت  می کنند، تخصیص بخش��ی از درآمد دخانیات کش��ور به امر توسعه ورزش و کاهش تصدی گری دولت 

در امر مدیریت و اداره اماکن و فضاهای ورزشی اشاره کرد.
در دس��ته  دوم که ش��امل میزان توجه به امور ورزش��ی مخاطبان خاص بوده است می توان گفت که از سیاست 
واحدی پیروی نش��ده است و در پرداختن به مخاطبان مختلف پراکندگی مشاهده می شود. برنامه های پنج ساله 
دوم، س��وم، چهارم و شش��م هر کدام ش��امل دس��ت کم یک مورد پیرامون ایج��اد زیرس��اخت ها و فراهم نمودن 
تس��هیالت برای ورزش دخت��ران و زنان بوده اند که می تواند نش��ان دهنده نگرانی از عدم توزی��ع برابر امکانات و 
فرصت های ورزشی برای زنان و مردان در کشور داشته باشد. اما در همین زمینه در قوانین برنامه پنج ساله توجه 
کمت��ری به افراد کمتر برخ��وردار مانند معلوالن و جانبازان و هم چنین روس��تاییان و افرادی که در مناطق محروم 
زندگی می کنند ش��ده اس��ت. برای مثال، علی رغم این که بخش عمده ای از جانبازان و معلولین کش��ور )حدود 
بیس��ت درصد( اولویت نخس��ت خود را جهت پر کردن اوقات فراغت به انجام فعالیت های ورزشی اختصاص 
داده ان��د )کیان��ی و دیگ��ران، 1391( اما به نظر می رس��د که در وض��ع قوانین در حوزه ورزش ب��رای این طیف از 
مخاطبان که تعداد آن ها بیش از یک میلیون نفر اس��ت1 توجه کافی نشده است. چنانچه گروه نوجوانان و جوانان 
را ب��ا گ��روه دانش آموزان و دانش��جویان یکی کنیم می توان گفت ک��ه میزان پرداختن قوانین برنامه های پنج س��اله 
به این طیف از مخاطبان تاحدودی متناس��ب بوده اس��ت. بین این یافته ها با نتایج پژوهش مش��ابه که بر ورزش 
دانش��جویان در برنامه دوم و س��وم تاکید کرده )منافی و دیگران، 1396( تا حدودی همگرایی مش��اهده می شود. 
به طور کلی تفکیک جنس��یتی در قانون اساس��ی انجام نگرفته و بیش��تر به امور اجتماعی، که ورزش نیز می تواند 
ش��امل آن باش��د، به مفهوم عام آن پرداخته ش��ده است. بر اس��اس یافته های پژوهش در بخش مخاطبان خاص، 
به ورزش دختران و زنان در برنامه های دوم، س��وم، چهارم و شش��م اش��اره شده است. البته در  شکل منطقی نباید 
در دسترس��ی مردان و زنان به امکانات ورزش��ی تفاوتی قائل شد، ولی از تدوین چنین تبصره ها و موادی از قانون 
برنامه پنج ساله می توان چنین برداشت نمود که دسترسی برابری بین زنان و مردان در این خصوص وجود نداشته 
ی��ا به عبارت دیگر، در اجرای قانون  تبعیض وجود داش��ته اس��ت که در نتیجه آن به ج��ای آن که ضمانت اجرایی 

قوانین تقویت شود قانون گذار قانون های حمایتی از این دست وضع نموده است.
در آخری��ن دس��ته بندی، همان طور که انتظار می رفت بیش��ترین توجه به حوزه ورزش همگان��ی بوده تا بتواند 
تا جایی که امکان دارد همس��و با قوانین باالدس��تی- از جمله اصل س��وم قانون اساس��ی- باشد. از طرف دیگر، 
پژوهش ها پیوس��تگی ورزش همگانی با اعتماد اجتماعی جوانان را نشان می دهد. )سبحانی و هاشمی، 1396( 
1. http://www.icana.ir/Fa/News/348682/450
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اگرچه تنها در یک مورد به صراحت به ورزش پرورشی اشاره شده است، اما در جای جای مواد و تبصره هایی که 
به موضوع ورزش پرداختند می توان ردی از ورزش پرورش��ی را که به شکل مصداق های آن آمده مشاهده کرد که 
این امر همس��و با یافته های پژوهش مشابه برای برنامه پنج ساله  دوم بوده است. )شعبانی و همکاران، 1394( به 
نظر می رسد که به ورزش قهرمانی در قوانین برنامه های پنج ساله توجه کافی نشده است؛ به طوری که در آخرین 
برنامه نیز هیچ گونه اشاره ای به موضوع ورزش قهرمانی نشده است. این بی توجهی این شائبه را ایجاد می کند که 
قانون گذار به دلیل مس��اعد بودن وضعیت این دس��ته از ورزش نیازی به لحاظ کردن آن در برنامه پنج س��اله ششم 
ندیده است، در حالی که در این زمینه تردید جدی وجود دارد. این وضع برای ورزش حرفه ای می توان گفت بدتر 
ش��ده است و نه تنها پش��تیبانی های قانونی آن کم و در نهایت حذف شده اند،  بلکه دو قانون اخیر، در ممنوعیت 
حمایت های دولتی و قانونی در این زمینه صراحت داش��ته اس��ت. بر خالف پژوهش مش��ابه مبنی بر این که تنها 
در برنامه پنج س��اله  پنجم توس��عه متوازن هر س��ه س��طح از ورزش انجام گرفته )رمضانی نژاد و هژبری، 1396(  

مشاهده می شود که در برنامه چهارم نیز همین رویکرد متوازن به ورزش های چهارگانه وجود داشته است.
با بررس��ی میزان توجه به امر ورزش در برنامه های پنج س��اله  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور شواهدی 
به دس��ت نیامد که از سیاس��ت و خط مش��ی واحدی در وضع قوانین باالدس��تی در این حوزه استفاده شده باشد. 
نتیجه آن چه که مشاهده شد این بود که توجه دولت مردان به امر ورزش به نظر جدی نبوده و بیشتر جنبه  سلیقه ای 
داشته است. برای مثال، توجه به امور ورزشی کارکنان تنها در برنامه چهارم دیده شده است. اگر این مقوله  برای 
قانون گذاران از درجه اهمیت باالیی برخوردار بوده دلیل این که چرا در برنامه های پیشین یا پس از آن به این دسته 
از افراد جامعه پرداخته نش��ده مش��خص نمی باش��د یا این که چه اطمینانی وجود دارد که رسیدگی کامل به امور 
ورزشی این دسته از مخاطبان در همان دوره  مربوطه انجام شده و در برنامه های بعدی دیگر نیازی به آن ها دیده 
نش��ده اس��ت. پرسش بنیادی تر این است که فهرس��ت مخاطبان خاص چگونه و بر چه مبنایی نهایی شده است. 
برای مثال، چرا در چند دوره به امر ورزش بس��یجیان پرداخته ش��ده، ولی به دیگر اقش��ار جامعه مانند کارگران یا 
افراد سالمند توجهی نشده است؟ به  نظر نمی رسد که در روند پرداختن به مخاطبان خاص سازوکار نظام مندی 
وجود داش��ته باش��د. همچنین مش��خص نیس��ت که چرا در برنامه چهارم از ورزش حرفه ای حمایت شده، ولی 
در برنامه های پنجم و شش��م پش��تیبانی از ورزش حرفه ای منع ش��ده اس��ت. با طرح این پرسش ها شاید بتوان به 
نتیج��ه ای درخور رس��ید که روند وض��ع قوانین و البته سیاس��ت گذاری در حوزه های مختلف از جمله ورزش��ی 
ممکن اس��ت پیش از هر چیز خود نیاز به یک قانون تنظیمی داش��ته باش��د تا در هر دوره ش��اهد افت وخیزها در 

چگونگی پرداختن به امر ورزش در قوانین باالدستی مانند برنامه های پنج ساله نباشیم.

پیشنهادها
آن چ��ه در این پژوه��ش ارائه گردید، می��زان توجه قانون گذاران به امر ورزش در برنامه های پنج س��اله  توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوده اس��ت که سمت و س��وی دغدغه  قانون گذارن در این مقوله  بس��یار مهم 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی را نش��ان می دهد. خروجی این پژوهش، دسته بندی و شفاف سازی برنامه ریزی 
کش��ور در حوزه ورزش بوده، حال آن که عملکرد دولت در اجرای قوانین پنج ساله در این حوزه می تواند موضوع 
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پژوهش های آتی قرار گیرد که در آن صورت میزان کارآمدی مجریان قوانین با مقایسه برنامه و عملکرد واقعی در 
حوزه ورزش کشور مشخص خواهد شد. 

پیشنهاد پژوهشی دیگر می تواند در حوزه بسط قوانین و مقررات پایین دستی با توجه به قوانین پنج ساله  کشور 
تعریف شود. برای مثال، اگر در برنامه ششم دولت موظف شده است که ورزش مدارس را توسعه دهد، این مهم 
چگونه عملیاتی ش��ده یا می ش��ود و انعکاس آن در مصوبات هیئت وزیران یا در بخش نامه های وزارت آموزش 
و پرورش به چه ش��کلی می باش��د یا اگر قرار اس��ت که س��همی از مالیات بر ارزش افزوده برای توس��عه ورزش 
اختصاص یابد، این س��هم به چه میزان و بر چه اس��اس تعیین می شود و سهم هر یک از مخاطبان خاص در این 

بودجه چگونه و بر اساس چه معیارهایی مشخص می گردد.
در ای��ن مقال��ه رویکرد قانون گذاران در امر ورزش ایران که در قوانین برنامه های پنج س��اله بازتاب داده ش��ده، 
شفاف گردیده است که نتایج آن می تواند راه را برای مطالعات تطبیقی در این حوزه و مقایسه آن با کشورهای در 

حال توسعه منطقه و یا صنعتی و پیشرو هموار نماید.
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