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 چكیده

، ينبنابرا است؛ ورزش نظام ازجمله هانظام تمامی در اهداف به رسیدن ترين عاملمهم کارآمد، ساختار

 ديکاربر ،هدف ازنظر وهشايران بود. اين پژ ورزش تربیتی ساختار حاضر، تحلیل هدف از اجراي پژوهش

 هايتتحلیل مسئولی هاي موردنیاز با هدفداده آوريجمع براي شد. انجامروش پژوهش اسنادي  با بود که

لعه مطا ی ناظر بر تشکیالت ورزش در ايرانباالدستی و مبانی قانون ورزش، اسناد در آموزشی نهادهاي

در  نهادهاي آموزشی فعال و تربیتی ئول در ورزشهاي مسبراي تحلیل سازمان هاي موردنیاز. دادهشدند

 تشکیالت و وظايف قانون اهداف، نیز با مطالعة اي(هاي ورزش )همگانی، قهرمانی و حرفهساير حوزه

 هاي پژوهش نشان داد کهيافته. ندآوري شدورزش فعال هستند، جمع هاي مختلفی که در عرصةسازمان

 آموزي، وزارتدانش ورزش وپرورش، فدراسیونپیک، وزارت آموزشملی الم وجوانان، کمیتةوزارت ورزش

لح و اسالمی، ستاد کل نیروهاي مس آزاد بهداشت، دانشگاه دانشگاهی، وزارت هايورزش علوم، فدراسیون

نهادهاي آموزشی وزارت  ،بیندراينتربیتی مسئولیت دارند.  ورزش هاي ورزشی در حوزةباشگاه

در اسالمی  آزاد گاهبهداشت و دانش علوم، وزارت آموزي، وزارتدانش ورزش وپرورش، فدراسیونآموزش

 ورزش وپرورش، فدراسیونهمگانی مسئولیت دارند و نهادهاي آموزشی وزارت آموزش ورزش حوزة

 دراسالمی  آزاد بهداشت و دانشگاه دانشگاهی، وزارت هايورزش علوم، فدراسیون آموزي، وزارتدانش

 ورزش تنها نهاد آموزشی است که در حوزة دانشگاه آزاد نیز مسئولیت دارند. قهرمانی ورزش حوزة

، راتتوزيع متوازن اختیا ،موازي وظايف پرهیز از بوروکراسی، حذف ،بنابراين ؛دارد اي مسئولیتحرفه

 ترين اصولیاز مهم هاآنبرقراري هماهنگی بین ي تمام نهادها و براشرح وظايف و ارتباطات روشن تبیین 

 .رزش تربیتی ايران بايد رعايت شودانسجام و يکپارچگی ساختار تشکیالت و است که براي
 

 هاي ورزشی، روش اسناديسازمان آموزشی، تی، نهادهايساختار، ورزش تربی واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: n_rasekh663@yahoo.com                                                                   مسئول * نویسندة
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 مقدمه
منیتی و اقتصادی دوچندان شده های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ااهمیت ورزش در حوزه ،امروزه

تمامی این ابعاد بسیار  گویی بهساختار مناسب و دارای توانمندی پاسخ ، طراحی و ارائةبنابراین است؛

، نژادپذیر است )رمضانیبسیار گسترده و انعطاف «ورزش»اصطالح  (.1391حیاتی است )آجرلو، 

 یزندگ در مشغولیت و سرگرمی نوع هر معنایبه 1«ورزش» واژة ها(. قرن1394 عیدی و ریحانی،

 ثابت هایفعالیت از نوعیصورت به میالدی، بیستم و نوزدهم هایقرن در آنکهحال ؛شدمی تلقی

 از بسیاری موردتوجه فقطنه ورزش ،امروزه. شودمی انجام ورزشکاران دربین که شد تعریف رقابتی

 متخصصان همة بلکه دارد، قرار 2المپیک المللیبین کمیتة مانند ورزشی بزرگ و مهم هایسازمان

 را ورزشی هایفعالیت انواع در مشارکت و ورزش کشور، خارج و داخل در ورزشی علوم و بدنیتربیت

 ورزش فرهنگ ترویج و توسعه جامعه، آحاد روانی و جسمانی بهداشت ارتقای برای یارزشمند وسیلة

 (.1390 نوشیرانزاده،)دانند می اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم و مثبت پیامدهای سایر و

 و 5قهرمانی ورزش ،4همگانی ورزش ،3تربیتی مبنای مشارکت ورزشی، سطوح ورزش از ورزشبر

 و سطوح این در تعادل حفظ با که است مهم کشوری هر برای شده است و تشکیل 6ایورزش حرفه

 رشگست و توسعه را خود کشور ورزش ساختار ها،آن اهمیت و کاربرد براساس ابعاد این بندیاولویت

پیوسته و وابسته هستند؛ اما همالً بهر کشورهای پیشرفته این سطوح کامد(. 1394دهد )شعبانی، 

بخش نیز برای هر براین، مراتبی نداشته باشد. افزونممکن است این وابستگی جنبة سلسله

ناسایی برای شرا ای شیوهها باید تالش کنند دولت ،بنابراین ها و اهداف خاصی وجود دارد؛سازمان

ختلف فعال هستند، تعیین کنند. هایی که در سطوح مهای مختلف سازمانها و مسئولیتنقش

های ها و راهبردسیاست ،هاهای مختلف باید پیوستگی منطقی میان برنامهسازمان ،میاندراین

 زشور جامع نظام بندیتقسیم (. براساس1394نژاد و همکاران، )رمضانی شان برقرار کنندورزشی

 .شودمی تقسیم ایحرفه و تفریحی، قهرمانی -همگانی تربیتی، اصلی مؤلفة چهار به ورزش کشور نیز
: است گونه تعریف شدهاین ورزش، ورزش تربیتی و بدنیتربیت توسعة جامع نظام راهبردی سند در

 در هانهآگا صورتبه آموزشی، رسمی و نهادهای خانواده درقالب فرد آن ازطریق که است ورزشی»

سالمت  در یندفرا ارزش و نقش به که ایگونهبه گیرد؛فرامی را های ورزشیمهارت خاص هایدوره

                                                           
1. Sport 

2. International Olympic Committee (IOC) 

3. Educational Sport 

4. Sport For All 

5. Championship Sport 

6. Professional Sport 
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 و آموزشی بخش دو شامل تربیتی ورزش یندفرا« .برد پی نیز زندگی در موفقیت و روحی و جسمی

 :ازاند که عبارت است برنامهفوق

 و اصالحظارت، ن ،آموزشی، ارزشیابی هاینامهبر آموزشی، اجرای برنامة بدنی:تربیت درس -الف

 مستمر؛ بهبود

بقات، استعدادیابی، مسا برنامه، اجرایفوق هایفعالیت آموزشی: درس ساعات از خارج -ب

 (.1389مستمر )شکری،  بهبود و تربیتی و اصالح ورزش توسعة ارزیابی

. دارد دانشگاه( تا دبستانیپیش رةدو )از رسمی وتربیتتعلیم نظام در ایویژه جایگاه تربیتی ورزش

 ،چنینهم و فعال کنندةشرکت تعداد بیشترین فطری، و درونی انگیزة باالترین سطح، این در

نی و ورزش بدتربیت سطح دربرگیرندة است. این مشاهدهقابل افراد مستعدترین و زمان ترینمناسب

ورزش  شور است.ات آموزش عالی کها و مؤسساعم از مدارس، دانشگاه در واحدهای آموزش رسمی

 ناسب، همةو ایجاد محیط و فرصت م های الزمآوردن زمینهوتربیتی درپی آن است که با فراهمتعلیم

نان، آاساسی  گویی به نیازهایهای آموزشی سالم قرار دهد و با پاسخجویان را در موقعیتآموزش

ن وح تأمیراحل رشد و هماهنگ با پرورش برای تقویت جسم، همگام با اصول و مررا هایی برنامه

 (.1389قالیباف، )کند 

 ازطریق تا دارد نیاز تیتشکیال و سازمانی ساختار ترینبزرگ و کارآمدترین بهوتربیتی ورزش تعلیم

. آورد اهمفر وسیعی جغرافیای در را ایپایه و حرکتی تجارب بیشترین متعهد، و متخصص نیروهای

 هایازمانس مهم اهداف از اجتماعی، و عاطفی مهارتی، شناختی، سمانی،ج متعادل پرورش و تربیت

 نیاز ایهگسترد تسهیالت و امکانات به سطح این. است هادانشگاه و مدارس سطح در کشور ورزشی

 در کتیحر هایو فعالیت ورزش به نسبت مثبتی نگرش پذیری،تربیت دوران در بتواند تا دارد

 کشوری ره در دولت وظایف از یکی ،بنابراین ؛(1389قالیباف، )کند  ایجاد نوجوانان و کودکان

 این. تسا هادانشگاه ورزش در شدننهادینه و مدارس در ورزش به پرداختن زمینة سازیآماده

 المتس ،درنهایت و نشاط شادابی، جسم، سالمت در ورزش ضرورت و اهمیت دلیلبه مهم وظیفة

جاری، بروجردی، ، ت)قاسمی هستند واقف امر این به مردانلتدو تمام و است پژوهاندانش روح

 (.1391، امامی و امیری

 یتمرینبدنی یا تربیت دارندبدنی وجود یا الزامات قانونی برای تربیت ،کشورهای جهان در بیشتر

درس  ی از مراحل سنی یا دوران مدارس است. ارائةعمومی برای پسران و دختران حداقل در برخ

های همراه تنوع در تعداد درسس در مناطق و کشورها براساس مرحلة سنی بهمداربدنی در تربیت

تعهد رسمی برای  شود، متفاوت است. با اینکهمی هایی که در سال آموزش دادههفتگی و هفته
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آن دور از  ن تمرین عمومی وجود دارد، ارائةعنواو چه به عنوان قانون اجراشدنیبدنی چه بهتربیت

درسی با مناطق  برنامة ها در کشورهایی که مسئولیتنامهیننداشتن با آیانطباق .قعیت استوا

تئودور و  (. به عقیدة2014س خصوصی است، شاهد معتبری است )یونسکو، آموزشی یا مدار

ای انگیزشی برای ورزش در ههای ایجاد مؤلفه(، ورزش آموزشی یکی از بهترین شیوه2013) 1کلودیو

 اثبات موضوع این ،. امروزهشودورزشی میهای موجب ایجاد نتایج مطلوب در فعالیتست که افراد ا

 شناخت هایروش. گذردمی آن وپرورشآموزش نظام از کشورها قهرمانی ورزش مسیر که است شده

 توسعة در مهمی بسیار نقش وپرورشآموزش نظام با سازنده تعامل ازطریق ورزشی استعدادهای

 است؛ المللیبین هایعرصه در کشورهای پیشرفته تسلط مهم عوامل از و کندمی ایفا انیقهرم ورزش

 نظام با استانی ورزش تعامل چین بر در ورزشی استعدادهای کشف نظام نمونه،عنوانبه

 مسابقات ازطریق نیز در کانادا ورزشی جوان استعدادهای از بسیاری. است مبتنی وپرورشآموزش

 هایتر از سطح ملی، ادارهدر ژاپن در پایین (.1388 ،و الهی )مظفری شوندمی ساییشنا آموزشگاهی

بدنی نقش زیادی در توسعة دولتی و انجمن تربیت هایبدنی دربین ادارهبدنی و مدارس تربیتتربیت

. هستند قهرمانی ورزش توسعة ارکان از ها، دانشگاهورزش در سطح عمومی دارند. در ایاالت متحده

های ملی ورزش اتحادیة. ها هستنددانشگاه نظرزیر ورزشی هایلیگ در حاضر هایتیم از سیاریب

های ورزش عهده دارد. سیستمها را بردانشگاه سرپرستی ورزش دانشگاهی مسئولیت اصلی اداره و

مدارس نیز  ،شوند. در این کشورباشگاهی می گیری شبکةای مانع از شکلخش حرفهدانشگاه و ب

ها کاماًل به مدارس و دانشگاهاند. انند سیستم دانشگاه طراحی شدهرای پرورش ورزشکاران مب

نژاد و شوند )رمضانیها میباشگاه ؛ اما نیروهای درون سیستم مانع توسعةاندهای دولت وابستهبودجه

خود  ةهای دولتی فعال در منطقدبیرستانمراکز ورزشی المپیک با  ،در نروژ(. 1394همکاران، 

اند و بر اندازی کردهراه 2های آموزش ورزشی را با حمایت المپیاتاپن. مدارس برنامهدارندقوی  یروابط

های دولتی سطح سازمان ،اما در لهستان ؛تمرکز دارند غیرهو  یک ورزش واحد مانند اسکی، بیاتلون

ها بیشتر بر ورزش . آنهای ورزشی هستندمحلی، دارای واحدهایی برای مدیریت و هماهنگی فعالیت

-دو انجمن ورزش ،در کنیاکنند. کودکان و جوانان تمرکز دارند و کمتر به ورزش قهرمانی توجه می

. انجمن مدارس ابتدایی و متوسطه هستند های مدارس ابتدایی و متوسطه، نهادهای حاکم بر ورزش

 (.1395)تسلیمی،  استها لجها و کاهای دانشگاهی کنیا نیز نهاد حاکم بر ورزش دانشگاهورزش

                                                           
1. Teodor & Caludiu 

 ورزش نتایج کامل مسئولیت و است قهرمانی ورزش توسعة برای مرکزی کنندةهماهنگ سازمان( OLT) المپیاتاپن .2

 .است نخبه ورزشکاران به مالی منابع تخصیص OLT وظیفة. دارد برعهده را قهرمانی
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ران با رهنگى ایهرچند سازمان نوین ف ،ایران تربیتونظام تعلیم بدنى بهمورد ورود رسمى تربیتدر

م براى نخستین قد ،گذارى شدهجرى شمسى پایه 1277سیس دارالفنون توسط امیرکبیر در سال أت

شمسى برداشته هجرى  1290ورزش مدارس در قانون اساسى فرهنگ مصوب به بخشیدن رسمیت

 1306ال در س. شده است آشکاری ةآموزان اشارنى و پرورش جسم دانشبدتربیتشد که در آن به 

صورت بدنى بهدرس ورزش و تربیت ،ملى سابقشوراىصوب مجلسم براساس قانون ،هجرى شمسى

موجب این هکه بمقاطع تحصیلى دبستان و دبیرستان قرار گرفت  ةهاى درسى همبرنامه واجبارى جز

 ؛یافتص مىبدنى اختصاآموزان به درس ورزش و تربیتدانش ةانون در هر روز یک ساعت از برنامق

 مواجه مشکل با درعمل یاجرای امکانات و متخصص انسانی نیروی کمبود علتبه قانون این اجرای اما

ش از ر شد و بیبدنى برگزاتهاى تعلیماتى کوتاهى براى تربیت مربیان تربیدوره ،1313در سال  .شد

راى مقدماتى سنیز دانش 1317در سال  .بدنى در مدارس مشغول شدندنفر به تدریس تربیت 100

 1314ال سبدنى پرداخت. مسابقات ورزشى از و به آموزش هنرآموز تربیتشد سیس أبدنى تتربیت

جمن نظر انزاد زیرآهاى دانشجویان و گروه آموزان، هاى مختلف ورزشى بین دانشدر رشته

 رمجموعد، موجب دستور وزارت فرهنگبه ،1331شد. در بهار بدنى برگزار مىپیشاهنگى و تربیت

خستین اى ن. برشددوم تحصیلى مقرر  ةچهار ساعت ورزش در هفته )در دو بعدازظهر( براى چهارسال

ى هاوزشگاهمنتخب آم هاى کشور با شرکت قهرمانانمسابقات قهرمانى آموزشگاه ،1334بار در سال 

ى بدنتربیت هاىهاى پس از پیروزى انقالب نیز برنامه. در سالشدبرگزار تهران  ها دراستان

، 1362در سال  حذف زنگ ورزش مدارس ابتداییازجمله  اند؛شدهفراوانى  هایخوش تغییردست

، ه بعدب 1374سوم ابتدایى از سال  و هاى اول، دومبدنى براى کالسحذف معلم متخصص تربیت

 ةگنجاندن درس ورزش در دورن ،هاى ابتدایىحذف کامل معلم متخصص ورزش از دوره

ا پایان بدنى تموجب آن ساعات درس تربیتچهارم توسعه که به ةتصویب قانون برنام ی،دانشگاهشیپ

ال اول ش در سورز معلم هزار 15 استخدام و باید به سه ساعت در هفته افزایش یابد شدهرذک ةبرنام

به  1389ر سال نیز که د وپرورشآموزش بنیادین سند (. در1395پنجم و غیره )سجادی،  برنامة

 در این سند، تربیت یاد شده است.وتعلیم برای یمهم ابزار عنوانبه بدنیتربیت تصویب رسید، از

 نداز:اوتربیت رسمی عمومی عبارتهای ارزشی نظام تعلیمگزاره

 و عبادی اعتقادی، وتربیتتعلیم شامل تربیت،وتعلیم هایساحت تمام در توتربیتعلیم یندفرا 

 وتربیتتعلیم بدنی، و زیستی وتربیتتعلیم سیاسی، و اجتماعی وتربیتتعلیم اخالقی،

 منطبق علمی و فناورانة وتربیتتعلیم ای وحرفه و اقتصادی وتربیتتعلیم هنری، و زیباشناختی
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 و( ع) نمعصوما حضرات سنت کریم، قرآن از برگرفته هایارزش و بانیاسالمی )م معیار نظام بر

 دارد(؛ محوریت آن در اخالقی و عبادی اعتقادی، وتربیتتعلیم که عقل

 تقویت اراده. و نشاط جسمانی، سالمت 

 تربیتی هستند ورزش توسعة اصلی متولیان فناوری و تحقیقات علوم، و وپرورشآموزش وزارتخانة دو

وپرورش های صف و ستاد وزارت آموزشبدنی و ورزش ازجمله بخشساختار تربیت (.1389، قالیباف)

های فردی دلیل خواستتضیات زمانی و مکانی و عمدتاً بهبه مق است که از بدو تأسیس تاکنون بنا

متناسب با  شدهرحد ساختار ذکهایی شده است. اینکه تاچهمدیران ارشد آن وزارت دچار دگرگونی

در  1312بدنی برای نخستین بار در سال تربیت که دایرةت، معلوم نیست. از زمانیف جامعه اساهدا

پیشاهنگی و به  1313، در سال و سپس وقاف و صنایع مستظرفه تأسیس شدوزارت معارف، ا

تشکیالت ورزش در وزارت فرهنگ  ،1320از سال گذرد. سال می 83بدنی نامیده شد، حدود تربیت

تصویب نامة جدیدی در شورای عالی فرهنگ به، اساس1335فروردین  19در  وجود آمد.هآن زمان ب

با  ،1357سال خرداد در بدنی در وزارت فرهنگ تأسیس شد. کل تربیتموجب آن، ادارة رسید که به

 آموزان،دانش ةبدنى و با درنظرگرفتن آمار فزایندکل تربیتة یت ادارتوجه به گستردگى کار و مسئول

وپرورش تحقق دی وزارت آموزشستا بدنی در حوزةباالترین سطح ساختاری و تشکیالتی تربیت

 شدهروپرورش به معاونت ورزش وزارت ذکبدنى وزارت آموزشکل تربیتة ادار ،که براساس آن یافت

ز هاى پس ادر سالتنزل یافت. بدنى کل تربیتة بار دیگر به ادار ،1358اما در سال  ؛یافت ارتقا

تغییرات فراوانى و  هانشیبفرازووپرورش، آموزشبدنى تربیتورزش و پیروزى انقالب نیز تشکیالت 

، 1371، 1368، 1364های را در سالکل ة ها و اداراز معاونت مستقل تا ادغام با سایر معاونت

 1390ال در س وزیرانهیئت تصویب با کهطوریبه ؛خود دیده است بهو غیره  1379، 1377، 1374

عنوان یکی از بهاکنون هم وپرورش،آموزش وزارت در سالمت و بدنیتربیت معاونت بر ایجاد مبنی

 معاونت ها نیز بهتشکیالتی در سطح استان این ارتقای .است وپرورششش معاونت وزارت آموزش

 کلهای ارهاد از یکی علوم وزارت بدنیتربیت کل ادارة .است تغییر کرده سالمت و بدنیتربیت

که  است هادانشگاه در بدنیتربیت و امور ورزشی متولی که است دانشجویان امور سازمان

 و هادانشگاه ورزش هایفعالیت بر نظارت و درنهایت، دهیسازمان ریزی،برنامه گذاری،سیاست

 معنوی، ابعاد شکوفایی و رشد به کمک. برعهده دارد را کشور سراسر عالی آموزش مؤسسات

 سالمت و مفرح هایفعالیت به پرداختن طریقاز دانشجویان اجتماعی و عقالنی عاطفی، جسمانی،

 ورزش موجود وضع حاست. شر کلادارة  اصلی این رسالت و مأموریت ورزش، و بدنیتربیت بخش

 ندارد؛وضعیت مطلوبی دهد که این حوزه نشان می وزارتخانه دو در این ،تفکیکبه کشور در تربیتی
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های شماره جداول در که اندگرفته قرار دنظرم ،هستند عملکرد بیانگر درواقع که محورهایی بنابراین،

 (.1395)سجادی،  1اندشده منعکسیک تا سه 

 نشده پرداخته موضوع این به آموزیدانش جمعیت با متناسب متأسفانه آموزي:دانش ورزش -الف

 رزشو معلم کمبود هاآن ترینمهم که است مواجه اصولی با کمبودهای مدارس ورزش. است

 امکانات را درزمینة هاکاستی بیشترین مدارس ورزش ،همچنین. ابتدایی است مقاطع در خصوصبه

 به ستیابید از مانع خود کهدارد  بزرگ( شهرهای در خصوص)به درحد نیاز ورزشی اماکن فیزیکی و

 آموزاندانش کتمشار میزان تربیتی، ورزش زةحو در توجهقابل محورهای از . یکیاست بوده اهداف

 میزان این ،شودمی مالحظه کیشمارة  جدول« 1»بند  در کهطوریبه است؛ های ورزشیبرنامه در

 به چهارم ةدر برنام مناسب و مطلوب نسبتاً رشد )سال پایه( با 1383در سال  نفر 2.581.988 از

 را صدیدر 74 رشد که است رسیده نفر 3.500.000 تعداد به پنجم برنامة در و نفر 2.614.783

 جذب مکانا اما خوبی است؛ رشد که است آموزاندانش درصد 29 حدود تعداد این. دهدمی نشان

 و دارسم ورزش به نیازمند توجه که دارد وجود ذکرشده اهمیت به توجه با بیشتر آموزاندانش

 )مرکز دهدآموزی را نشان میدانش زشوضعیت ور جدول شمارة یک. است ترمناسب ریزیبرنامه

 (؛1394وجوانان، ؛ وزارت ورزش1394اسالمی، شورایمجلس هایپژوهش
 

 آموزي(دانش )ورزش تربیتی ورزش حوزة موجود وضعیت عملکرد بررسی محورهاي -1 جدول

 واحد عنوان رديف
سال پايه 

(1383) 
 پايان برنامة

 (1389چهارم )
 پنجم برنامة

(1393) 

و  روباز ورزشی فضاهای رانةس 1
 28/0 24/0 20/0 مترمربع آموزیدانش سرپوشیدة

در  آموزاندانش مشارکت میزان 2
 3.500.000 2.614.783 2.581.988 نفر ورزشی هایبرنامه

 در بدنیتربیت درس ساعات 3
 هاپایه همة دو هاپایه همة دو ساعت مدارس

ها، پایه همة 2
جز پایة سوم به

 1که متوسطه 
 .ساعت است

  2 2 ساعت تربیتبدنی درس واحدهای تعداد 4
 33172 18509 21717 نفر بدنیتربیت معلمان تعداد 5

 

                                                           
 و( 1389) توسعه چهارم رنامةب پایان ،(1383) سوم برنامة پایة سال دوره؛ یعنی سهبه  جداول، این در کهطوریبه. 1

 .است شده توجه( 1393) پنجم برنامة چهارم سال پایان
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 و دانشجویان جذب یراستادر که است محورهایی از نیز دانشجویی ورزش دانشجويی: ورزش -ب

 به یرستاندب و زیآمودانش ورزش از انتقال دورة در ورزشی هایفعالیت قطع رابطة از جلوگیری

شمارة دو  در جدول کهطورهمان ؛دارد اهمیت قهرمانی و همگانی ورزش نیز توسعة و دانشگاه

 دروس بروهعال ورزشی هایبرنامه در آنان مشارکت میزان و دانشجویان ورزش ،شودمالحظه می

 331.567 به شکارورز دانشجوی نفر 104.960 تعداد از کهنحویبه ؛است داشته افزایشبدنی تربیت

 29 عادلم رشدی از و رسیده است توسعه پنجم برنامة در نفر 365.980 و چهارم در برنامة نفر

 ترشگس روند جویی و جدول شمارة سهدانش وضعیت ورزش است. جدول شمارة دو درصد برخوردار

؛ 1394، اسالمیشورایمجلس هایپژوهش دهد )مرکزها را نشان میورزشی دانشگاه هایفعالیت

 (.1394جوانان، ووزارت ورزش
 

 دانشجويی( )ورزش تربیتی ورزش حوزة موجود وضعیت عملکرد بررسی محورهاي -2 جدول

 واحد عنوان رديف
سال پايه 

(1383) 

 پايان برنامة

 (1389چهارم ) 

 پنجم برنامة

(1393) 

1 
 در دانشجویان مشارکت میزان

 ورزشی هایبرنامه
 365.908 331.567 104.960 نفر

 

 کشور سراسر هايدانشگاه ورزش کمی هايشاخص براساس ورزشی هايفعالیت گسترش روند -3جدول 

                              شاخص                                             عنوان                                                

 سال

 

1390 1391 1392 1393 

 یهمگان ورزش هایدر فعالیت کنندهمشارکت دانشجویان تعداد

 دانشگاهیدرون و
331567 361834 350979 365908 

 15892 8200 17712 17225 قهرمانی ورزش پوششتحت کنندهمشارکت دانشجویان تعداد

 5600 5479 5824 1632 دانشجویی ورزش هایانجمن اعضای تعداد

کالت و ند مشتوامی و ساختار تشکیالتی ورزش تربیتی مفید است لیلباتوجه به آنچه گفته شد، تح

با تحلیل شود یم، در این مطالعه سعی روازاین ساختار ورزش کشور را رفع کند؛ های کنونیکاستی

 التیجهت تبیین تشکیورزش تربیتی ایران براساس مطالعة منابع گوناگون، گامی در ساختار

 زشیشارکت ورم این حوزة در کهرا هایی ته شود تا بتواند مجموعهمنسجم، یکپارچه و فراگیر برداش
رزش پیوسته و هدفمند که در سطح کالن بر وهمها را از ساختاری بهو آن، سامان دهد فعالیت دارند

اسی زیر ال اسگویی به دو سؤحاضر با هدف پاسخ کشور غالب است، برخوردار کند؛ بنابراین، پژوهش

 است: انجام شده
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 رزشیومشارکت  سطوح چهارگانة در آموزشی نهادهای هایاساس اسنادباالدستی، مسئولیتبر .1

 ؟ کدام هستند

زش های ورنهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه و تربیتی های مسئول در ورزشسازمان. 2

 ند؟هست ای( کدام)همگانی، قهرمانی و حرفه
 

 شناسی پژوهشروش
با این اهداف انجام شده  1با روش پژوهش اسنادی ردی است که، کاربنظر هدفپژوهش حاضر از

 مشارکت ورزشی )تربیتی، سطوح چهارگانة در آموزشی نهادهای هایتحلیل مسئولیت -1 است:

 های مسئول در ورزششناخت سازمان -2 دستی؛اساس اسنادباالای( برحرفه و همگانی، قهرمانی

ای(. روش های ورزش )همگانی، قهرمانی و حرفهوزهنهادهای آموزشی فعال در سایر ح و تربیتی

هایی هستند که قصد پدیده از اسنادی که شامل اطالعات دربارةیعنی تحلیل آن دسته  ؛اسنادی

با  کندگر تالش می(. روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهش2010ها را داریم )احمد، آن مطالعة

بندی و ارزیابی مطالب به کشف، استخراج، طبقه ،ادیهای اسنمند و منظم از دادهنظام استفادة

های پژوهشی خود را دربارة . در این روش، پژوهشگر دادهط به موضوع پژوهش خود اقدام کندمربو

کند. روش اسنادی آوری میبین منابع و اسناد جمعی اجتماعی ازهاوقایع و پدیده کنشگران،

دنبال واکاوی مقاصد ر این روش، پژوهشگر بهوجویی توصیفی و تفسیری است. دمستلزم جست

 هایانگیزهاز فهم مقاصد و های پنهان یک متن نیست؛ بلکه وی عالقه دارد ذهنی ادراک انگیزه

گفتاری  را به زبان مکتوب و هاو آن های تأویلی یک متن خارج شوداسناد و متون یا تحلیل

شناختی و تکنیکی در روش بنابراین، بستر معرفت ؛استناد کند هابپذیرد و به آن اری نویسندهنوشت

شود. پژوهشگر درگیر میدان نمی ،اسنادی بیشتر به پارادایم تفسیری نزدیک است. در روش اسنادی

و به مصاحبه یا  صورت مستقیم به میدان وارد شدها بهآوری دادهتوان در جمعکه نمیهنگامی

اختیار ما قرار دهد )صادقی های پیشین را دراز داده تواند بخشیمشاهده پرداخت، روش اسنادی می

 نهادهای هایشناخت مسئولیت های موردنیاز با هدفداده آوریجمع برای(. 1394منش، و عرفان

شامل قوانین  ی ناظر بر تشکیالت ورزش در ایرانباالدستی و مبانی قانون ورزش، اسناد در آموزشی

طور بهها و غیره نامهها، آیینه، قانون خدمات کشوری، سیاستهای سوم، چهارم و پنجم توسعبرنامه

مبحث  ب و نکات کلیدی که درزمینةرئوس مطال ،و سپس 2و مطالعه شدند بررسیدقیق 
                                                           
1. Documentary Research 

 .اندنشده بررسی توسعه دوم و اول هایبودن، برنامهقدیمی علتبه کهذکر شود  است الزم. 1
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های ورزشی و مباحث مربوط به سیاست ،دهی، ساختار سازمانی، تشکیالت کالن و همچنینسازمان

پس  ند.قالب جدولی ارائه شدبندی شدند و درو طبقهزشی بودند، خالصه ساختار ورزش نهادهای آمو

های . دادهخراج و تحلیل مستندات اقدام شدهای اسنادی، به استمند از دادهنظام ، با استفادةاز آن

نهادهای آموزشی فعال در سایر  و تربیتی های مسئول در ورزشبرای شناخت سازمان موردنیاز

 تشکیالت و وظایف قانون اهداف، نیز با مطالعة ای(رفههای ورزش )همگانی، قهرمانی و ححوزه

ها و های سازمانسایتبه وب های مختلفی که در عرصة ورزش فعالیت دارند، ازطریق مراجعهسازمان

های مربوط های راهبردی سازمانکتب و برنامه نامة تشکیالتی و مطالعةاساس ، مطالعةهمچنین

دارای  ورزش تربیتی که در این حوزه نهادهای مسئول در حوزة ها ودستگاه ،سپس آوری شدند.جمع

شدند و با توجه  های قانونی بودند، با ذکر استناد قانونی در جدولی ارائهاهداف، وظایف و مسئولیت

و شد ورزش تربیتی مشخص  های مربوط در حوزةوظایف هریک از دستگاه به تحلیل اسناد مربوط،

شدن ، با مشخصموجود ورزش تربیتی ایران تحلیل شد. در ادامه ها ساختاربندی آنبا جمع

های ورزش )همگانی، ها در سایر حوزههای هریک از آننهادهای مسئول در ورزش تربیتی، مسئولیت

به  مستقیمصورت بهذکر شود که در بسیاری از موارد، است الزم  .( نیز تحلیل شدایقهرمانی و حرفه

ها با و در برخی از موارد نیز از مطابقت آناست ر قانون تشکیالت اشاره شده ها داهداف و وظایف آن

ها در برخی از برخی از دستگاه ،ایم. همچنینهای چهارگانه به این نتیجه رسیدهتعاریف ورزش

ها ترین آنترین و مرتبطها دارای اهداف و وظایف متعددی بودند که سعی شده است شاخصحوزه

 .دهدمی نشان را اجرای پژوهش مراحل شمارة یک شکلذکر شود. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  مراحل اجراي پژوهش -1شکل 
 

 نتایج

سطوح  در آموزشی های نهادهایمسئولیت -1 این پژوهش شامل این موارد هستند: هاییافته

 تربیتی های فعال در ورزششناخت سازمان -2؛ باالدستی اساس اسنادچهارگانة مشارکت ورزشی بر

 2 مرحلة

 ورزش چهارگانةسطوح  در آموزشی نهادهای هایمسئولیتشناخت  1 مرحلة

 
 تربیتی های فعال در ورزششناخت سازمان

 
 ای(های ورزش )همگانی، قهرمانی و حرفهشناخت نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه

 

 3 مرحلة
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 دادننشان .برایای(های ورزش )همگانی، قهرمانی و حرفههادهای آموزشی فعال در سایر حوزهن و

 .است شده استفاده تردرک آسان و نویسیخالصه برای جداول از نتایج

 آموزشی در ورزش  هاي نهادهايمسئولیت

ای ا و نهادهههایران، دستگا در ورزش بر ناظر حقوقی و قانونی مبانی و باالدستی براساس اسناد

ارة شمکه در جدول  مختلف آموزشی در سطوح چهارگانة مشارکت ورزشی دارای تکالیفی هستند

 نشان داده شده است. چهار
 

 شده در اسناد باالدستیبینیوظايف و تکالیف پیش -4جدول 

 هاوظايف و مسئولیت حوزه دستگاه مسئول استناد قانونی 

 

 

 

 

-مسئولیت وظایف، نامهآیین

-دستگاه همکاری نحوة و ها

 و رشد درزمینة اجرائی های

 قهرمانی ورزش شکوفایی

 کشور

 تهیئ 8/5/1376)مصوب 

 وزیران(

 

 

 

 

 هایوزارتخانه

 آموزش و فرهنگ

 بهداشت، و عالی

آموزش  و درمان

 پزشکی

 

 

 

 

 

ورزش 

 قهرمانی

 و عالی آموزش و فرهنگ هایوزارتخانه -3 مادة

 هستند موظف زشکیآموزش پ و درمان بهداشت،

 پوششتحت عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در

 :انجام دهند را زیر خود اقدامات

 و اهدانشگاه همة بین دانشگاهی مسابقات تداوم -1

 ؛واحد ریزیبرنامه با کشور آموزش عالی مؤسسات

 در سهولت به کهنحویبه ورزشی امکانات ایجاد -2

 ؛گیرد دانشجویان قرار دسترس

 توسعة برای موردنظر هایرشته کردنمشخص -3

 ؛دانشگاهی ورزش

 رد بدنیتربیت هایدانشکده فعاالنة اقدامات -4

 ؛کشور ورزش کردنعلمی جهتدر هادانشگاه

 تسهیالت کردنفراهم و تشویقی هاینظام ایجاد -5

 ؛هاورزشی دانشگاه قهرمانان برای

 اختنپرد به متعهد نیروهای دادنسوق و تشویق -6

 .هادر دانشگاه ورزش به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1397، بهار و تابستان 41پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                        28

 شده در اسناد باالدستیبینیظايف و تکالیف پیشو -4ادامة جدول 

 هاوظايف و مسئولیت حوزه دستگاه مسئول استناد قانونی 

 

 و بدنیتربیت بخش توسعة سند

 چهارم برنامة در کشور ورزش

 و اجتماعی اقتصادی، توسعة

 (1384-1388) فرهنگی

 راهبردی ریزیبرنامه معاونت

 توسعة و مدیریت ملی مرکز

: سند کشور )تاریخ ورزش

 سازمان: صدور مرجع ؛1384

 بدنی(تربیت

 

 وزارت

 وپرورشآموزش

 

 

 

 

 

 

 علوم، وزارت

 وریافن و تحقیقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشت، وزارت

 آموزش و درمان

 پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش 

 تربیتی،

ورزش 

 همگانی و

ورزش 

 قهرمانی

تربیت امور ،حاضروپرورش: درحالآموزش وزارت -1-4

 واحد معاونت توسط وزارتخانه این ورزش و بدنی

 زطریقا ،و همچنین شودمی اداره تندرستی و بدنیتربیت

 المللیبین کشور با فدراسیون مدارس ورزش فدراسیون

 .است مرتبط مدارس

 امور وری: متولیافن و تحقیقات علوم، وزارت -1-5

بدنی تربیت کلادارة  ها،دانشگاه در بدنیتربیت و شورز

. است وریافن و تحقیقات علوم، وزارت دانشجویی معاونت

 هادانشگاه در بدنیتربیت هایو گروه هادانشکده

. ددارن را برعهده آموزش اجرای و ریزیبرنامه مسئولیت

 :زیر است شرح به کلادارة  این عمدة وظایف

 ؛دانشجویان فراغتاوقات سازییغن و دهیجهت -1

 ؛مربیان عملی و علمی دانش سطح ارتقای -2

 ی؛ورزش و بدنیتربیت متخصص نیروهای تربیت -3

 اردوهای و دانشگاهی ورزشی مسابقات برگزاری -4

 ؛تربیتی ورزشی

 ؛مرتبط پژوهشی هایطرح انجام -5

 .هادانشگاه در بدنیتربیت ییاجرا امور بر نظارت -6

پزشکی:  آموزش و درمان بهداشت، وزارت -1-6

 در دانشجویان بدنیتربیت و ورزش هدایت مسئولیت

 احدو برعهدة وزارتخانه این به تحصیلی وابسته هایرشته

 و امور دانشجویی مرکز زیرنظر که است بدنیتربیت

. کندمی فعالیت دانشگاهی امور و آموزشی معاونت

 :ستا ذیل شرح به واحد اینعمدة  وظایف

 ؛مرتبط هایدانشگاه ورزش درخصوص گذاریسیاست -1

-دانشگاه بین ورزشی مسابقات و المپیادها برگزاری -2

 ؛مرتبط های

 هایدانشگاه در کارشناسان علمی سطح ارتقای -3

 ؛مرتبط

 .مرتبط هایدانشگاه بدنیتربیت عملکرد ارزیابی -4
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 شده در اسناد باالدستینیبییشوظايف و تکالیف پ -4ادامة جدول 

 هاوظايف و مسئولیت حوزه دستگاه مسئول استناد قانونی 

 

 

 برنامة چهارم قانون 117مادة 

 توسعه

 وزارت

 وپرورشآموزش

 علوم، وزارت

 فناوری و تحقیقات

 بهداشت، وزارت

 آموزش و درمان

 پزشکی

 

 

ورزش 

 تربیتی

 و قیقاتتح علوم، وپرورش،آموزش هایوزارتخانه -

 موظف پزشکی آموزش و درمان و بهداشت، فناوری

 در باال، برنامة( 1) بند موضوع سند براساس هستند

 و رشد انسجام، هماهنگی، مدارس، ورزش ارتقای جامع

 فضاهای و اماکن توسعة ورزش دانشجویی، ارتقای

 شافزای و روباز،( دختران اولویت با) سرپوشیده ورزشی

 و ورزشی هایباشگاه ادایج بدنی،تربیت درس ساعات

را  بدنیتربیت بخش موردنیاز انسانی تربیت نیروهای

 وزیران هیئت از تصویب پس کنند و تنظیم مورد حسب

 . کنند اجرا

 

 

 

 

 

 

توسعة  پنجم برنامة قانون

 فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی

 ایراناسالمیجمهوری

 

 

 

 وزارت

 وپرورشآموزش

 

 

 

 

ورزش 

 تربیتی

 هایسیاست ،(8) بند تحقق درراستای -الف -19مادة 

 دانش، حوزة سه کیفی ارتقای هدف با و ابالغی کلی

 شودمی داده اجازه دولت به اسالمی تربیت و مهارت

 را کشور وپرورشآموزش نظام در بنیادین تحول برنامة

 هایاولویت رعایت با و موضوعه قوانین چهارچوب در

 اجرابه وزیران یئته در تصویب از پس و کند تدوین ذیل

 درآورد:

 ارتقای آموزشی هایبرنامه تدوین برای ریزیبرنامه -

 و دینی هایآموزه بر مبتنی روانی و جسمانی سالمت

 قرآنی؛

 در بدنیتربیت ازمانس ورزشی اماکن از برداریبهره -

 جسمی سالمت ارتقای برای بالاستفاده ساعات

 آموزان.دانش

 

 

 علوم، وزارت

 فناوری و اتتحقیق

 

 

 

ورزش 

 تربیتی

 کاهش برای است مکلف ولتد -هـ -20مادة 

 نقش تتقوی و موازی امور انجام از جلوگیری گری،تصدی

 رویه وحدت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت حاکمیتی

 کیفیت و کمیت ارتقای ریزی،برنامه و گذاریسیاست در

 حدوا مدیریت ایجاد به نسبت دانشجویی خدمات ارائة

 ورزشی امور هایفعالیت مربوط، امور دهیسامان

 ارتوز دانشجویی معاونت و بدنیتربیت ادارة دانشجویان،

 ند.ک اقدام برنامه اول سال طی فناوری، و تحقیقات علوم،

 

 همکاری نحوة و هامسئولیت وظایف، نامةآیین، با توجه به براساس اطالعات جدول شمارة چهار

 بهداشت موظف و علوم رتخانةقهرمانی، دو وزا ورزش شکوفایی و رشد درزمینة یاجرای هایدستگاه
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 ،خود وظایفی را انجام دهند. همچنین پوششتحت عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در هستند

 خانةچهارم، وظایف سه وزارت برنامة در کشور ورزش و بدنیتربیت بخش توسعة سند

 چهارم نامةبر قانون 117 موجب مادةبها مشخص کرده است. وپرورش، علوم و بهداشت رآموزش

 ورزش توسعة از هستند موظف هادهیاری و هاشهرداریهمة  و غیردولتی عمومی توسعه، نهادهای

نیز در حوزة ورزش تربیتی  و بهداشت وپرورش، علومآموزش خانة. سه وزارتحمایت کنند همگانی

براساس  .کنند اجرا و تنظیم ورزش دانشجویی را مدارس و شورز ارتقای جامع برنامة هستند موظف

 ورزش قهرمانی توسعة در خصوصی هایباشگاه و غیردولتی بخش همین ماده از قانون، باید سهم

 و خصوصی بخش توسط ایحرفه ورزش هایفعالیت درصد 100یابد و  افزایش درصد 50 حداقل

تکالیفی را  تربیتی ورزش توسعه نیز برای ارتقای پنجم مةبرنا قانون .انجام شوند هاباشگاه و تعاونی

 است. مشخص کرده وپرورش و علومی آموزشبرای دو وزارتخانه

 نهادهاي فعال در ورزش تربیتی 

رای وزه داورزش تربیتی که در این ح ها و نهادهای فعال در عرصةدستگاهدر جدول شمارة پنج، 

 اند.شده ، ارائههستند های قانونیاهداف، وظایف و مسئولیت

 ورزش تربیتی ها و نهادهاي فعال در حوزةدستگاه -5جدول 

 دستگاه مسئول
 گسترة

 تشکیالتی
 هااهداف، وظايف و مسئولیت استناد قانونی

وزارت 

 جوانانوورزش
- 

 

 پرورشی ورزش هماهنگی و راهبری - اهداف وزارت 4بند 

 وظایف کلی وزارت )حوزة

 ورزش(

 مورا بازرسی برایگذاری و نظارت ریزی، سیاستبرنامه -

ا هدانشگاه مدارس، در بدنیتربیت و ورزش به مربوط فنی

 عالی هایآموزشگاه و

 کلادارة 

 وجوانانورزش

 هااستان

- 

 

 استانی واحدهای وظایف

 بدنیتربیت سازمان

 و سالم روحی تقویت درراستای ورزش تعمیم و توسعه

 جسمانی پرورش

 در ورزشی آموزشی مراکز سایر و هادبیرستان امور ادار -

 بخش به هاآن واگذاری و مصوب ارچوب ضوابطهچ

 غیردولتی

 - المپیک ملی کمیتة
)وظایف(  3 بند پ مادة

 اساسنامه

 و دهیسازمان ازطریق ویژهبه همگانی ورزش گسترش

 حفظ و ورزشی هایفعالیت انجام به مردم عموم ترغیب

 و جوان نیروهای وتربیتتعلیم یزن و خود سالمتی

 کشور سازآینده
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 ورزش تربیتی ها و نهادهاي فعال در حوزةدستگاه -5ادامة جدول 

 دستگاه مسئول
گسترة 

 تشکیالتی
 هااهداف، وظايف و مسئولیت استناد قانونی

 - ورزشی هایباشگاه

 قانونی الیحة 1مادة 

 کردنمردمی به راجع

 زشیور هایباشگاه

کشور  درسراسر عمومی

 27/09/1358 :مصوب

 اجرای در همکاری برای که است نهادی ورزشی باشگاه

 حفظ لحاظاز ایران بدنیتربیت سازمان هایهدف و نیات

 استحکام ،روانی و صحیح جسمانی هایفعالیت ،تندرستی

 فرادا تقویت استعدادهای و تربیتی و اخالقی و دینی مبانی

 فراغتاوقات گذراندن نیز و قهرمانی جمدار به نیل برای

 حس و یگانگی روح ایجاد و ورزشی هایفعالیت طریقاز

 و ایمان روح تقویت ملی براساس وحدت و همکاری

 .شودمی استوار جوانمردی

 یاجرای نامةآیین 2 مادة

 تأسیس اجازة قانون

 ورزشگاه و ورزشی باشگاه

 نظارت با مردم توسط

 دولت

 15/10/1370: مصوب

 وتقویتتعلیم هدف با که است ایمؤسسه ورزشی باشگاه -

 و جامعه سازیسالم و افراد و روحانی جسمانی قوای

و  نیف ضوابطبا  مطابقورزشی  رشتة چند یا یک تعمیم

 ،بدنیتربیت سازمان توسط شدهتعیین مقررات و اصول

 شود.می نامه ادارهآیین این مقررات براساس

وزارت 

 پرورشوآموزش

 معاونت

 و بدنیتربیت

 سالمت

 

 معاونت منشور

ا ب و هدکار خود قرار د ةرویکرد دینی و تربیتی را سرلوح

اخالقی در  اهتمام به ترویج و تحکیم مبانی دینی و

زان و کارکنان و با محوریت آموبین دانشمدارس و در

های به سهم خود، زمینه «تحصیل، تهذیب، ورزش»شعار 

 .کندحیات طیبه فراهم  یسوبهرا زان آموهدایت دانش

 

 

 انداز معاونت چشم بیانیة

 دابیشا و نشاط تحرک، از که توانمند و آگاه آموزانیدانش

 هایمسئولیت به توجه برعالوه و هستند برخوردار

 به و پردازندمی بدنیتربیت و ورزش به خود، تحصیلی

 زندگی یهاشیوه با کنند،می توجه خود جسمانی آمادگی

را  خود تهدیدکنندة خطرهای و هستند آشنا سالم

 هایآسیب و پرخطر رفتارهای ها،بیماری درزمینة

 و مراقبت خود توانند ازمی و شناسندمی اجتماعی

 .کنند محافظت

 و بدنیتربیت دفتر وظایف

ورزشی  هایفعالیت

 معاونت

 ختلفم هایپایه برمبنای ورزشی هایفعالیت توسعة -

 نظارت و کنترل و اجرا برنامه، تنظیم ازطریق صیلیتح

 بدنیتربیت درس محتوای تهیة -
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 ورزش تربیتی ها و نهادهاي فعال در حوزةدستگاه -5ادامة جدول 

 دستگاه مسئول
گسترة 

 تشکیالتی
 هااهداف، وظايف و مسئولیت استناد قانونی

 ورزش فدراسیون

 آموزیدانش
- 

 اساسنامة )اهداف( 2 مادة

 فدراسیون

های جوانمردی خالق ورزشی و خصلتاحیا و اشاعة ا -

 آموزاندرمیان دانش

 علوم، وزارت

 فناوری و تحقیقات

 کلادارة 

 بدنیتربیت

 

-ادارة  رسالت و مأموریت

 کل

 جسمانی، معنوی، ابعاد شکوفایی و رشد به کمک -

 پرداختن ازطریق دانشجویان اجتماعی و عقالنی عاطفی،

 زشور و بدنیتربیت بخشسالمت و مفرح هایفعالیت هب

 

 کلادارة  اهداف

 رتقایا و نشاط سالمت، تأمین زندگی، کیفیت بهبود -

 دانشجویان در پذیرینظم روحیة و نفساعتمادبه

 کشور دانشجویان ورزش هماهنگی و انسجام -

-تربیت یهافعالیت بر مستمر نظارت و حمایت هدایت، -

 هاشگاهدان بدنی

 

 کلادارة  شرح وظایف

 سراسری هاییتفعال اجرای و دهیسازمان ریزی،برنامه -

 آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه ورزش

 گیرکردنفرا برای راهبردهایی تعیین و هاطرح تدوین -

 هادانشگاه در ورزشی هایفعالیت

 ملی فدراسیون

 هایورزش

 دانشگاهی

- 

 مة)تعریف( اساسنا 1مادة 

 فدراسیون

های ورزش صالح در رشتهعنوان باالترین مرجع ذیبه

ا هاه، برای رشد، ارتقا و انسجام در ورزش دانشگدانشگاهی

 کند.آموزش عالی کشور تأسیس و فعالیت می مؤسساتو 

 

اساسنامة  )اهداف( 2 مادة

 فدراسیون

 

 هدف هب نیل برای مهم وسیلة عنوانبه ورزش از استفاده -

 و انسانی واالی هایارزش با آزاد و کریم انسانی یتترب

 خدا دربرابر مسئول

 جویاندانش توانمندی ارتقای و نشاط سالمت، تأمین -

 ورزشی هایفعالیت ازطریق

 بهداشت، وزارت

 درمان
 بدنیتربیت ادارة

 

 شرح وظایف

 یاندانشجو ورزش هماهنگی ستاد در حضور و عضویت -

 مشترک هایفعالیت و هماهنگی ریزیبرنامه برای کشور،

 کشور عالی آموزش هایبخش سایر با ورزشی
دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 پرورشی ورزش در گذاریسیاست - معاونت اندازچشم ورزش معاونت

 نیروهای کل ستاد

 مسلح
 بدنیتربیت ادارة

شرح وظایف ادارة 

 بدنیتربیت

 در بدنیتربیت علمی دروس سرفصل تدوین و تهیه -

 وابسته هایسازمان دیگر و هاآموزشگاه مراکز

تربیتی مسئولیت  ورزش ها و نهادهای مختلفی در حوزة، دستگاهشمارة پنجاساس اطالعات جدول بر

. تربیتی است ورزش هماهنگی و ، راهبریجوانانووزارت ورزشیکی از اهداف  ،اساسدارند؛ براین

 و ورزش به مربوط فنی امور بازرسی ا هدفب گذاریسیاست و ریزیبرنامه وظیفة ،همچنین

واحد مشخصی را  حالی است کهها دراین برعهده دارد. همة ها رادانشگاه مدارس و در بدنیتربیت
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های رهمنظور ندارد. ادا)معاونت، مرکز، ادارة کل، دفتر و غیره( در نمودار سازمانی خود بدین

زمینه با مربوط به وزارت را دراین یاجرای وظایفا هها و شهرستانجوانان در سطح استانوورزش

 المپیک ملی کمیتة ،دهند. همچنینانجام می ورزشی آموزشی مراکز سایر و هاامور دبیرستان ادارة

 الیحةهای ورزشی نیز براساس . باشگاهدارد عهدهبرکشور را  جوان نیروهای وتربیتتعلیم وظیفة

 تأسیس اجازة قانون یاجرای نامةو آیین عمومی ورزشی هایاهباشگ کردنمردمی به راجع قانونی

ها و نهادهای زیر دستگاهاین، بررزش تربیتی مسئولیت دارند. عالوهو ورزشی، درزمینة باشگاه

 : ورزش تربیتی هدف و وظیفه دارند درزمینة

  حصیلی؛ت مختلف ایهبرای پایه ورزشی هایریزی فعالیتبرنامه وپرورش:آموزش وزارت -1

 یاندرم جوانمردی هایخصلت و ورزشی اخالق آموزی: اشاعةدانش ورزش فدراسیون -2

 ؛آموزاندانش

 دانشجویان؛ ورزش هماهنگی و علوم: انسجام وزارت -3

 عالی؛ شآموز مؤسسات و هادانشگاه ورزش دانشگاهی: توسعة هایورزش ملی فدراسیون -4

 الی؛ع آموزش هایبخش سایر با ورزشی مشترک هایفعالیت هماهنگی بهداشت: وزارت -5

 تربیتی؛ ورزش در گذاریسیاست اسالمی: آزاد دانشگاه -6

 هایزشگاهآمو مراکز در بدنیتربیت علمی دروس سرفصل مسلح: تدوین نیروهای کل ستاد -7

 وابسته.

 نهادهاي آموزشی فعال در ورزش همگانی 

موزشی آها و نهادهای در این بخش دستگاه بیتی،تر ورزش در فعال شدن نهادهایپس از مشخص

ر د، ارندهای قانونی داهداف، وظایف و مسئولیترزش همگانی که در این حوزه و فعال در عرصة

 .اندشده ارائه شمارة ششجدول 
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 ورزش همگانی ها و نهادهاي آموزشی فعال در حوزةدستگاه -6جدول 

 دستگاه مسئول
 گسترة

 تشکیالتی
 هااهداف، وظايف و مسئولیت ناد قانونیاست

وزارت 
 وپرورشآموزش

 معاونت
 و بدنیتربیت

 سالمت

 معاونت منشور 5بند 

ــت - ــا گســترش مســابقات و فعالی هــای ورزشــی، ب
ــش عالوه ــر کوش ــرایب ــانی و  ب ــرویج ورزش همگ ت

 را فراغت، بسترهای الزمهای اوقاتقهرمانی و فرصت
ادین ورزشی ملی، آموزان در میبرای درخشش دانش

 .کندالمللی فراهم ای و بینمنطقه
 دفتر وظایف

 های و بدنیتربیت
 ورزشی معاونت

 همگـانی شورز هایبرنامه توسعة برای ریزیبرنامه -
 پسر -دختر آموزاندانش قهرمانی و

 ورزش فدراسیون
 آموزیدانش

- 
 )اهداف( 2 مادة

 فدراسیون اساسنامة
 

 فرینـی و ارتقـایآتحـرک تأمین سـالمت، نشـاط، -
 های ورزشیطریق فعالیتآموزان ازتوانمندی دانش

 علوم، وزارت
 و تحقیقات
 فناوری

 کلادارة 
 بدنیتربیت

 کل شرح وظایف ادارة

ــین - ــایی تعی ــرای راهبرده ــری ب ــعة و فراگی  توس
 اهداف تحقق برای هادانشگاه در ورزشی هایفعالیت
 همگانی ورزش

 یهـافعالیـت و محلـی و یبـوم هایورزش توسعة -
 هادانشگاه در باستانی ورزش

 و هـادانشـگاه همگـانی ورزش هـایارزیابی برنامـه -
 عالی آموزش مؤسسات

 شرح وظایف بدنیتربیت ادارة بهداشت وزارت
 درخصـوص گـذاریسیاسـت و مشـیخـط تعیین -

و  قهرمــانی ورزش همگــانی، )ورزش کــالن ورزش
 کارمندی( ورزش

 دانشگاه آزاد
 اسالمی

 ورزش معاونت
 مأموریت معاونت

 بـا همگـانی ورزش و بـدنیتربیـت تعمیم و توسعه -
 دانشگاه فرهنگی هایارزش تعمیق بر تأکید

 همگانی ورزش گسترش - معاونت اندازچشم

مگانی ها و نهادهای آموزشی زیر درزمینة ورزش ه، دستگاهشمارة ششاساس اطالعات جدول بر

 :هستند هوظیف و هدفدارای 

 آموزان؛دانش همگانی ورزش هایبرنامه توسعة برای ریزیوپرورش: برنامهوزارت آموزش -1

 ورزشی؛ هاییتفعالانجام  ازطریق آموزاندانش سالمت آموزی: تأمیندانش ورزش فدراسیون -2

 و همگانی رزشو اهداف تحقق ورزشی برای هایفعالیت راهبردهای توسعة علوم: تعیین وزارت -3

 ها؛در دانشگاه همگانی ورزش هایبرنامه ارزیابی

 همگانی؛ ورزش خصوصدر گذاریسیاست بهداشت: وزارت -4
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 همگانی. ورزش تعمیم و توسعه اسالمی: آزاد دانشگاه -5

  نهادهاي آموزشی فعال در ورزش قهرمانی

موزشی دهای آها و نهادر این بخش دستگاه تربیتی، ورزش در فعال شدن نهادهایخصپس از مش

، هستند نونیهای قاورزش قهرمانی که در این حوزه دارای اهداف، وظایف و مسئولیت فعال در عرصة

 .اندشده ارائه شمارة هفتدر جدول 
 

 ورزش قهرمانی ها و نهادهاي آموزشی فعال در حوزةدستگاه -7جدول 

 دستگاه مسئول
 گسترة

 تشکیالتی
 هالیتاهداف، وظايف و مسئو استناد قانونی

وزارت 
 وپرورشآموزش

 معاونت
 و بدنیتربیت

 سالمت

 
 معاونت منشور 5بند 

بر های ورزشی، عالوهبا گسترش مسابقات و فعالیت -
-ترویج ورزش همگانی و قهرمانی و فرصت برایکوشش 

-برای درخشش دانش را فراغت، بسترهای الزمهای اوقات

 یالمللنیای و بآموزان در میادین ورزشی ملی، منطقه
 .کندفراهم 

 بدنیتربیت دفتر وظایف
ورزشی  هایفعالیت و

 معاونت

 و مگانیه ورزش هایبرنامه توسعة برای ریزیبرنامه -
 پسر -دختر آموزاندانش قهرمانی

 ورزش فدراسیون
 آموزیدانش

- 
 
 

 )اهداف( 2 مادة
 فدراسیون اساسنامة

-بین آموزان در سطحتجلی استعدادهای ورزشی دانش -

المللی و افزایش کسب افتخارات بین المللی برای
 هاخودباوری

 
 )وظایف( 3 مادة

 فدراسیون اساسنامة
 

رگزاری مسابقات در مقاطع مختلف تحصیلی در سطوح ب -
 مدارس، مناطق، شهرستان، استان و کشور

ر آموزی دهای دانشحضور فعال تیم کردنفراهم -
 آموزیدانش و آسیایی ورزشمسابقات جهانی 

 علوم، وزارت
 فناوری و تحقیقات

 کلادارة 
 بدنیتربیت

 کلشرح وظایف ادارة 
 مسابقات به دانشجویان ورزشی هایتیم اعزام تدارک -

 دانشجویی المللیو بین جهانی مسابقات و کشور قهرمانی

 
 ملی فدراسیون

 هایورزش
 دانشگاهی

- 

 )اهداف( 2 مادة
 فدراسیون اساسنامة

 با بطهرا در دولت هایبرنامه و اهداف ها،سیاست قتحق -
 کشور عالی آموزش مراکز در قهرمانی ورزش

 
 )وظایف( 2 مادة

 فدراسیون اساسنامة

 و ارتنظ اعمال راهبردها، ها،سیاست اهداف، تعیین -
 دانشگاهی قهرمانی ورزش در ارزیابی

 ملی و منتخب هایتیم اعزام و سازیآماده گزینش، -
 المللیبین میادین به دانشجویان شورز

 شرح وظایف بدنیتربیت ادارة بهداشت وزارت
 ورزش درخصوص گذاریسیاست و مشیخط تعیین -

 کارمندی( و ورزش قهرمانی ورزش همگانی، )ورزش کالن

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 ورزش معاونت
 مأموریت معاونت ورزش

 بر تأکید اب یقهرمان ورزش و بدنیتربیت تعمیم و توسعه -
 دانشگاه فرهنگی هایارزش تعمیق

 قهرمانی ورزش توسعة - معاونت اندازچشم
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ی هرمانورزش ق ها و نهادهای آموزشی زیر درزمینة، دستگاهشمارة هفتاساس اطالعات جدول بر

 :وظیفه هستند و هدف دارای

 آموزان؛دانش قهرمانی ورزش هایبرنامه توسعة برای ریزیوپرورش: برنامهوزارت آموزش -1

 رکت درشو  مختلف و سطوح مقاطع در مسابقات برگزاریآموزی: دانش ورزش فدراسیون -2

 ؛یآموزدانش المللیبین مسابقات

 المللیو بین هانیجکشور،  قهرمانی مسابقات به دانشجویان ورزشی هایتیم علوم: اعزام وزارت -3

 دانشجویی؛

 مراکز در قهرمانی ورزش در دولت هایبرنامه شگاهی: تحققدان هایورزش ملی فدراسیون -4

 عالی؛ آموزش

 قهرمانی؛ ورزش درخصوص گذاریسیاست بهداشت: وزارت -5

 قهرمانی. ورزش توسعة اسالمی: آزاد دانشگاه -6

 اي نهادهاي آموزشی فعال در ورزش حرفه

عال فها و نهادهای هدر این بخش دستگا تربیتی، ورزش در فعال شدن نهادهایپس از مشخص

 انونیقهای ای که در این حوزه دارای اهداف، وظایف و مسئولیتورزش حرفه آموزشی در عرصة

 .اندشده ارائه شمارة هشت، در جدول هستند
 

 ايورزش حرفه در حوزةها و نهادهاي آموزشی فعال دستگاه -8جدول 

 هاايف و مسئولیتاهداف، وظ استناد قانونی تشکیالتی گسترة دستگاه مسئول

دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 ورزش معاونت

 مأموریت معاونت
 ایفهحر ورزش و بدنیتربیت تعمیم و توسعه -

 هدانشگا فرهنگی هایارزش تعمیق بر تأکید با

 ایحرفه ورزش ارتقای - معاونت اندازچشم

 رزشو که در حوزة تنها نهاد آموزشی است ، دانشگاه آزادشمارة هشتاساس اطالعات جدول بر

 بر تأکید با ایحرفه ورزش مأموریت دانشگاه آزاد توسعة ،اساسبراین ؛دارد ای مسئولیتحرفه

 . ای استحرفه ورزش آن نیز ارتقای اندازدانشگاه است و چشم فرهنگی هایارزش

 ،المپیک ملی کمیتة وجوانان،ورزش وزارت دیگری چون هایدستگاه که است ذکر شود الزم

 اما ارند؛د فعالیت ایهمگانی، قهرمانی و حرفه ورزش زمینةدر نیز غیره و ورزشی هایفدراسیون

 موزشیآ نهادهای تنها ،است ایران تربیتی ورزش ساختار تحلیل حاضر پژوهش هدف کهازآنجایی

 ایانی و حرفههمگانی، قهرم ورزش در( دارند فعالیت وتربیتتعلیم عرصة در که هاییسازمان) فعال

 نمودار ود شمارة ، شکلشمارة چهار تا شمارة هشت ولابا توجه به نتایج جد .اندشده شناسایی

 دهد.شان مینایران را  تربیتی ورزش مدیریت در دخیل هایدستگاه ،دیگرعبارتبه و ساختاری
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 تربیتی ايران ورزش مديريت در دخیل هايدستگاه و هاسازمان -2شکل 
 

 

 گیریهبحث و نتیج
گذاری در حوزة ورزش لحاظ وضعیت قانوند باالدستی نشان داد که ایران بهتحلیل قوانین و اسنا

این یافته با  رو است.های بسیاری روبههای توسعه و ساختار ورزش تربیتی با ضعفویژه سیاستبه

خوانی ندارد. منتایج دیگر هخوانی دارد و با برخی از ( هم1394شعبانی ) ج پژوهشبرخی از نتای

 مسئوالن و که دولت بودند دهندگان معتقدپاسخ بیشتر(، 1394شعبانی ) های پژوهشبراساس یافته

 کشور ساختار ورزش اصلی بخش چهار نیازهای همة کشور، پنجم سالةپنج قانون تدوین در مربوط

 آموزشی ورزشرا  جایگاه بهترین ،بیندراین است و ناکافی هاآن به توجه میزان و اندنداده پوشش را

 میان زیادی و فاصلة انقطاع ( نیز نتیجه گرفتند که در ایران1390نژاد و همکاران )رمضانی .داشت

 دارد؛ وجود ایو حرفه قهرمانی ورزش با و آموزشی همگانی ورزش ریزیو برنامه گذاریسیاست

 ورزشکاران تربیت برای الزم یطو شرا هنوز امکانات کشور، وپرورشآموزش در نظام اینکهویژهبه
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 تدوین هنگام ورزشی هایسازمان که است بیان کرده (2001) 1وید .است نشده فراهم آینده

باشند. وی  توجهبی خود باالدستی هایسیاست ها وبرنامه به توانندنمی خود بلندمدت هایبرنامه

بسیار مهم دانسته ابسته به ورزش های ودر حوزهرا ها های کلی دولتتوجه به سیاست خصوصدراین

 دولتی قوانین نشان داد که بلغارستان کشور ورزش مدل بررسی ( با2010) 2است. وسلینا

 مالی منابع و ورزش های حقوقیجنبه عمومی، سالمت کشور، این ورزشی هایفعالیت کنندةتعیین

ورزش با  گذاری در حوزةنلحاظ وضعیت قانوها حاکی است که ایران به، بررسیمتأسفانه .هستند

ذکر  ،ها و همچنیننامهتدوین آیین رو است. البته اقداماتی درزمینةها و مشکالت بسیاری روبهضعف

و ورزش نیستند کافی قدامات اما این ا اند؛سالة توسعه انجام شدههای پنجمواردی در قوانین برنامه

طرف است که از های شفاف و مشخصصیکپارچه و شاختربیتی ایران نیازمند قوانین جامع، 

 تصویب برسد. صورت ملی بهبه گذارقانون

ملی  وزارت ورزش، کمیتةنهادهای ، ورزش کشور تشکیالت و وظایف اهداف، قانونبر اساس تحلیل 

 ملی علوم، فدراسیون آموزی، وزارتدانش ورزش وپرورش، فدراسیونالمپیک، وزارت آموزش

های ورزشی آزاد، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه بهداشت، دانشگاه تدانشگاهی، وزار هایورزش

 لحاظ بدون را ایجداگانه هایفعالیت هاآن از بسیاری تربیتی مسئولیت دارند و ورزش در حوزة

 کاریموازینیز و  وظایف تداخل باعث که دهندمی انجام هادستگاه سایر هایبرنامه قراردادن

نسبت به تری فناوری نقش مهم و تحقیقات وپرورش و علوم،آموزش خانةو وزارتد ،همچنین. اندشده

( نتیجه گرفت که کمبود تجهیزات و فضای آموزشی 1394های فعال دارند. شعبانی )سایر سازمان

آموزان و دانشجویان، ضعف در ورزشی دانش کمبود سرانةها، برای ورزش مدارس و دانشگاه

بودند. های درونی ترین چالشاز مهم ،یزی کالن برای ورزش آموزشیرگذاری و برنامهسیاست

ورزش  ت در بخش ورزش آموزشی از کل بودجةبودن سهم بودجه و اعتبارانامتناسب براین،افزون

های ورزش آموزشی و نبود ثبات کشور، توزیع نامناسب فضا، امکانات و تجهیزات ناکافی برای فعالیت

 محمودی به عقیدة .ندهای بیرونی ورزش آموزشی کشور بودترین چالشمهماز  ،مدیریت کشور رویة

 شدهدیده اساسی قانون در کهگونهآنرفاه،  دولت یک استقرار سمتبه خواهدمی دولت (، اگر1381)

 تمامی به یجامع نگاه دربرگیرندة که کند مجدد مهندسی ایگونههب خود ساختار در رود، باید پیش

 ؛باشد (درمان و بهداشت و مسکن اجتماعی، آموزش، اشتغال، تأمین شامل)اجتماعی  رفاه مقوالت

انسجام و یکپارچگی و  مقابله با پدیدة فقدان جهت، سعی شد که ساختار ورزش کشور دربنابراین

 دهندةتشکیل شود و اجزای طراحی و باکفایت فراگیر کارآمد، منسجم، منظومة صورت یکبه

                                                           
1. Weed 

2. Veselina 

http://www.ensani.ir/fa/928/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/928/profile.aspx
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بدنی ساختار از همبستگی و پیوستگی الزم برخوردار باشند. در سند راهبردی نظام جامع تربیت

 راهبردی و کالن گونه پیشنهاد شده است: مدیریتپرورشی این ورزش کالن دهیسازمان ،کشور

« پرورشی ورزشی شورای»درقالب  مربوط هایدر دستگاه شورز این توسعة دارعهده پرورشی ورزش

 ملی سازمان رئیس هماهنگی با که وپرورشآموزش وزارت تندرستی و بدنیتربیت معاون .کند عمل

 علوم هایوزارتخانه بدنین تربیتمعاونا .شود برگزیده شورا دبیر عنوانبه ،شد خواهد منصوب ورزش

 اعضای شورا عنوانبه ،شد خواهند ورزش منصوب ملی ازمانس رئیس هماهنگی با و بهداشت که

 ارچوبهدر چ پرورشی ورزش هایپشتیبانی اعمال و عملیاتی ریزیبرنامه مسئولیت .شوند برگزیده

 مردم مشارکت با که ربط باشدهای ذیدستگاه عهدةبر پرورشی ورزش شورای مصوب هایبرنامه

 برعهدة شورا مصوب هایریزیبرنامه ارچوبهچ در ورزشی هایفعالیت اجرای ،همچنین .شود انجام

 مراکز و هاآموزشکده های علمیه،حوزه ها،دانشگاه وپرورش،آموزش) ربطذی ییاجرا هایدستگاه

 ، الهی و اکبریحمیدی .باشد غیردولتی و بخش مردم مشارکت با( ایحرفه و فنی عالی آموزش

ان متولی ورزش بین دانشگاهی عنوعمومی غیردولتی بهنقش نهاد  ارتقای ( راهبردهای1389)

ورزش  عنوان رکن مهم نهاد ملیبه الت ورزش دانشجویی در سطح استانیایجاد تشکی کشور،

افزایش هماهنگی و انسجام در ورزش دانشجویی کشور و تحول  دانشجویی در هر استان کشور،

ادی ورزش دانشجویی پیشنهاد اختار ستس ملی ورزش دانشجویی را برای توسعة ساختاری در سطوح

 و تشکیالتی و اداری هایپیچیدگی کاهشرا برای  یاجرای راهکارهای (1394) پورجوادی. کردند

 با ورزشی هایسازمان بیشترهرچه مساعدت و همکاری و هماهنگی برای اداری وظایف سازیروشن

کردن شرح وظایف شود با مشخصنهاد میپیش ،بنابراین کرد؛ ارائه مشکالت اصالح با هدف ،یکدیگر

ها جلوگیری کاریساختار ورزش کشور، از تداخل وظایف و موازی دهندةهای مختلف تشکیلبخش

حذف وظایف مشابه و ، کاهش بوروکراسیو  زائدهای رویهتا با حذف  شود تالش ،دیگرعبارتبه شود.

 هایویژگی کردنبر لحاظپیچیدگی، عالوهفقدان ها و کاریرفع وظایف متداخل و موازی، تکراری

ی تمام براشرح وظایف روشنی ورزش،  بخش در دولت گریتصدی کاهش و چابکی سادگی و

 توانند در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شود.نهادهایی که می

وزی، آمدانش ورزش وپرورش، فدراسیوننهادهای آموزشی وزارت آموزشنشان داد که  یج پژوهشنتا

همگانی مسئولیت دارند.  ورزش در حوزةاسالمی  آزاد بهداشت و دانشگاه علوم، وزارت وزارت

 و هاسازمان تمام وظایف شرح کردنمشخص راهکار که دادند نشان( 1392) همکاران و شهبازی

 اولویت از همگانی ورزش به خصوصی بخش ورود هایزمینه کردنو فراهم اندرکاردست نهادهای

هایی مانند وزارت بدنی و ورزش دستگاهمأموریت و رسالت بخش تربیت است. برخوردار دیزیا
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 و حفظوپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش

 و ورزش ازطریقخود  قشر عظیم با مدیریت مجموعة جسمی و روحی سالمت سطح ارتقای

 دهی مناسب در ارتقایریزی و سازمانبا برنامهشود پیشنهاد می ؛ بنابراین،است بدنی هایفعالیت

 . آموزان و دانشجویان اقدام کنندجسمی دانش و روحی سالمت سطح

آموزی، دانش ورزش وپرورش، فدراسیوننهادهای آموزشی وزارت آموزشنشان داد که  نتایج پژوهش

 ةاسالمی در حوزه آزاد بهداشت و دانشگاه ی، وزارتدانشگاه هایورزش ملی علوم، فدراسیون وزارت

( 1388و الهی ) مظفری در پژوهش شدهبیان هایمصداق به توجه با قهرمانی مسئولیت دارند. ورزش

 پررنگ سهم و است وپرورشآموزش کشورها در استعدادیابی مجری نهاد تریناصلی که شد مالحظه

 تعامل ،بنابراین است؛ مشهود کامالً شدهرذک کشورهای بیاستعدادیا یندفرا در وپرورشآموزش نظام

 سویبه راهیشاه تواندمی وپرورشآموزش سیستم و قهرمانی ورزش متولی نهادهای بین اثربخش

وپرورش ( نتیجه گرفتند که آموزش2012) 1لوپ و بایل. جینشود تلقی قهرمانی ورزش توسعة

، ها بررسی شدندآن پژوهشبیشتر کشورهایی که در در  ترین نهاد مجری استعدادیابی است.مهم

مراتبی از مدارس ورزش برای وسعه و ارتقای مربیان وجود داشتند و دارای سلسلههایی برای تبرنامه

( نیز به این نتیجه رسیدند که امروزه نیاز به یک 2014) 2کیت و همکارانپرورش ورزشکاران بودند. 

و پسر در ورزش دختر  آموزاندانشافزایش مشارکت  با هدفراهبرد و رویکرد جدید و متفاوت 

البته  .های ورزش قهرمانی نیز توجه شودباید در مدارس به راهبرد و برنامه ،اینبروجود دارد و عالوه

 در نظام ورزش قهرمانی استرالیا همکاریکه کمبود  ندنشان داد (2016) 3یر، تهی و اسکینگاتورپ

و  متولی هایسازمان در پیچیده اداری ساختار نتیجه گرفت که (1394) ورپجوادی .نیز وجود دارد

قهرمانی، فقدان  ورزش با مرتبط مختلف نهادهای و هاسازمان بین ملی کارتقسیم نبودنروشن

 در گذاریسیاست شوراهای نشدنتشکیلقهرمانی و  ورزش در موجود نهادهای و هاسازمان همکاری

 هاچالش ازجمله ،اجرا امور در قهرمانی ورزش در گذارسیاست هایسازمان و دخالت قهرمانی ورزش

 یاجرای راهکارهایپور جوادی ،بنابراین ؛هستند قهرمانی ورزش تشکیالتی و ساختاری مشکالت و

 همکاری و هماهنگی را برای اداری وظایف سازیروشن و تشکیالتی و اداری هایپیچیدگی کاهش

، دستوم پژوهش . نتایجکرد ارائه مشکالت اصالح با هدف یکدیگر با ورزشی یهاسازمان بیشترهرچه

 بخش و آکادمیک محیط بین مناسب تعاملنبود  حاکی از( 1392) نژاد، بنار و رسولیرمضانی

برای  ها، در پژوهش آنهمچنین .بود ایبرنامه و ساختاری متعدد دالیل به کشور ورزش اجرایی

در  اجرایی بخش و ورزش، میزان توجه به تعامل هر دو محیط آکادمیک ییاجراهای بخش سازمان

                                                           
1. Jean Loup & Bayle 

2. Keith  

3. Gowthorp, Toohey & Skinner 
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( برای ساختار ورزش ایران، 1391شده در چارت سازمانی مشخص شد. آجرلو )واحد سازمانی تعریف

را با عناوین سازمان ورزش تربیتی، سازمان ورزش همگانی، سازمان  تشکیل چهار سازمان مجزا

برای بهبود کیفیت ارتباطات بین پیشنهاد کرد. همچنین، ای حرفه سازمان ورزش ورزش قهرمانی و

های چهارگانه با اعضای . روابط بین ورزشرا پیشنهاد دادها، ایجاد شورای عالی ورزش این بخش

ها و مدارس، ها، آموزشگاهدانشگاه ،صورت غیرمستقیم باشد. همچنینعالی شورای ورزش باید به

های باشگاه ها وهای ورزشی استانها و هیئتنهادهای دولتی، فدراسیونها و ها، انجمنشهرداری

 یر ورزش با شورای عالی ورزش رابطةوز ،ای با این چهار بخش در ارتباط باشند. همچنینحرفه

-معاونت وپرورش،های مرتبط در وزارت آموزشمستقیم داشته باشد. شورای عالی ورزش با معاونت

های مرتبط با معاونت های مرتبط با وزارت کار و رفاه،وزش عالی، معاونتهای مرتبط با وزارت آم

ی المپیک و پاراالمپیک و مل رتبط با ستاد کل نیروهای مسلح، کمیتةهای ممعاونت وزارت کشور،

جهت ایجاد تغییرات الزم، انجام وظایف ها را دررتباط باشد و آنهای ورزشی در اهای باشگاهاتحادیه

 کرد پیشنهاد( 1394شعبانی ) .گانه و تبادل اطالعات حمایت کندهای چهارورزش مشترک بین

شود؛  فراهم( ایحرفه و قهرمانی همگانی، تربیتی، ورزش) کشور ورزش اصلی بخش چهار ارتباط

 از هریک توسعة و یکدیگرند دهندةتوسعه و مکمل یکدیگر با هابخش این پیوستگی و رابطه زیرا،

. با توجه به نقش و جایگاه مدارس و شد خواهد منجر کشور ورزش کل یافتگیهتوسع به هابخش

-پرورش و وزارت علوم با بخشوتعامل و همکاری بین وزرات آموزش شود کهها پیشنهاد میدانشگاه

ساختار ورزش کشور،  های دیگر فعال درزمینة ورزش قهرمانی ازجمله وزارت ورزش انجام شود و

 شود و همچنین، اجزای دهیسازمان و باکفایت فراگیر کارآمد، منسجم، مجموعة صورت یکبه

دو  براین،و هماهنگی برخوردار باشند. افزونساختار از همبستگی و پیوستگی  دهندةتشکیل

 مؤسساتعنوان آموزی در ساختار تشکیالتی بهفدراسیون ورزش دانشگاهی و فدراسیون ورزش دانش

و با  فظ استقالل سازمانی، همکاری کنندح برهای ورزشی مربوط، عالوهبا سازمان غیردولتی عمومی

ها، وفق مفاد اساسنامة و مسئولیت انجام وظایف ها، برایگیری از حمایت و تأمین مالی آنبهره

 در را قهرمانی ورزشی هایفعالیت اصلی باید مسئولیت این دو فدراسیون. فدراسیون تالش کنند

دهی مسابقات قهرمانی دانشجویان و سازمانو وظایف مربوط به داشته باشند  برعهده خود تشکیالت

-آموزی را در المپیادها و مسابقات بیندانشجویی و دانش های ملیمدیریت تیمآموزان کشور، دانش

هماهنگی و تعامل مناسب بین  ،و همچنینانجام دهند آموزان المللی و جهانی دانشجویان و دانش

 . را ایجاد کنند پوشششی تحتی ورزهائتیه
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 ایرفهح ورزش تنها نهاد آموزشی است که در حوزة نشان داد که دانشگاه آزاد نتایج پژوهش

 ورزش در خصوصی بخش نداشتنمشارکتنتیجه گرفت که ( 1394شعبانی ) .دارد مسئولیت

 ورزش حقوقی وضعیت . بررسیای استحرفه ورزش درونی هایچالش ترینمهم از ای،حرفه

 آشکاری اتمقرر و قوانین ای،حرفه ورزش نوپابودن دلیلبه که دهدمی نشان ایران در ایحرفه

 ،ست. در ایرانا همراه تفسیر و تعبیر با همواره نیز بر قوانین تکیه و دنندار وجود زمینهدراین

 مشخصی ویلگا اصوالً و شودمی تأمین دولت بودجة از ایحرفه ورزش مالی منابع بخش بیشترین

ای فهسازی ورزش حرخصوصی ،بنابراین ندارد؛ وجود ایورزش حرفه در سرمایه بازگشت برای

قانون  13ادة ، با توجه به اینکه براساس مموجب تغییر و اصالح ساختار ورزش خواهد شد. همچنین

زش پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ور»پنجم توسعه  برنامة

تند وپرورش، علوم و بهداشت دولتی هسهای آموزشکه وزارتخانهیینجاو ازآ« ای ممنوع استحرفه

 سد. رنظر میای منطقی به، فعالیت این نهاد در ورزش حرفهو دانشگاه آزاد بخش غیردولتی است

 هشدهای مرورگیری مباحث و مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهشدر پایان، باتوجه به نتیجه

 کشور نیز دهی ورزش تربیتیساختاری، در سازمان بعد با ارتباط درتوان چنین اظهار کرد که می

 از یاجرای ظایفو ، تفکیکتوزیع متوازن اختیاراتها، دستگاه مشترک و موازی وظایف حذف برعالوه

طات ارتبا کردنگذاری و مشخصسیاست اعمال به ستادی حوزة فعالیت شدنمحدود و ستادی حوزة

مستقیم یا  طوربهتوانند یمها و نهادهایی که ی تمام سازمانبراشرح وظایف روشنی ، بین واحدها

 ردنسوکبا هم شود. همچنین،غیرمستقیم در گسترش ورزش تربیتی نقش داشته باشند، تعریف 

 .دبرقرار شو هماهنگی ها انسجام ودستگاه بین همةها، سیاست و اهداف ها بافعالیت
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Abstract 
An efficient structure is the most important factor for reaching goals in all systems 

including sport. The purpose of this research was to analysis of the educational sport 

structure in Iran. It was an applied research and performed based on documentary 

research method. Necessary data to analyze sport educational organs duties were 

collected by studying high level documents and legal principles related to Iranian sport 

structure. Data for the analysis of organizations respaonsible in the educational sport and 

educational institutions active in other areas of sport was collected by studying the 

objectives, tasks and structures various organizations that are active in sports. The 

findings show that ministry of sport and youth, National Olympic Committee, Ministry 

of Education, Student Sport Federation, Ministry of Science, University Sport 

Federation, Ministry of Health, Azad University, Armed Forces General Staff and Sport 

Clubs are respaonsible in educational sport. Ministry of Education, Student Sport 

Federation, Ministry of Science, Ministry of Health and Azad University are responsible 

in Sport for all. Ministry of Education, Student Sport Federation, Ministry of Science, 

University Sport Federation, Ministry of Health and Azad University are respaonsible in 

championship sport. The Azad University is respaonsible in professional sport. 

Therefore, avoiding bureaucracy, removing parallel tasks, symmetrical distribution of 

authorities, clear definition of communications among units, explaining explicit duties 

for all organs, splitting the national work and coordination among structures are the most 

important principles which should be regarded in order to achieve organizational 

integrity and coherence in Iranian educational sport system. 
 

Keywords: Structure, Educational Sport, Educational Institutions, Sport 

Organizations, Documentary Research 
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