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تاریخ پذیرش93/12/18 :

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامههای کالن توسعه بود.
روششناسی :روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل اسنادی است .جامعه آماری شامل تمامی اسناد و
گزارش های موجود و مرتبط با برنامهها ،رویدادها و اقدامات ادارهکل تربیتبدنی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بود .مولفهها و شاخصهای مورد نظر به صورت توصیفی بررسی ،و به صورت کیفی با برنامهها و اهداف توسعه
ورزش دانشگاهی تطبیق داده شد .همچنین روند تغییرات برنامههای کالن توسعه ورزش دانشگاهی ،بررسی و بر
اساس چشمانداز  1404تحلیل و تفسیر گردید.
یافتهها . :نتایج نشان داد تغییرات ساختاری و رشد برنامههای توسعه ورزش دانشگاهی با وجود تأکید در برنامه دوم و
سوم توسعه ،فقط در برنامه چهارم صورت گرفته است .همچنین نوع و سطح رویدادها و برنامهها در برنامههای توسعه،
رشد کمی نسبتاً مطلوبی داشت ،ولی ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیشبینی نشده زیادی داشته است .البته سطح
پوشش دانشجویان در ورزش قهرمانی و همگانی ،سرانه برنامهها ،امکانات و بودجه تا حد زیادی به اهداف تعیین شده
دست یافته است .ضمناً تاسیس فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی ،دبیرخانه مناطق ورزشی ،تغییر رویکرد از ورزش
قهرمانی به همگانی و برگزاری المپیادهای سطح ملی ،مهمترین ابعاد اثر گذار بر روند توسعه ورزش دانشگاهی بود .به
طور کلی ،شاخصهای توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با چشمانداز  1404و برنامههای پنج ساله توسعه
کشور ندارد.
نتیجهگیری :لذا پیشنهاد میشود برنامهها ،ساختار و تشکیالت ورزش دانشگاهی کشور در حوزههای آموزشی،
تفریحی ،همگانی و قهرمانی دانشگاهی کشور ،براساس معیارها و واقعیتهای جامعه دانشگاهی مورد بازبینی
اساسی و طراحی نوین قرار گیرد.
واژههای کلیدی :توسعه ورزش ،ورزش دانشگاهی ،ورزش قهرمانی ،ورزش همگانی.
 .1دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
 .2استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
 .3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmanafi_f_2006@ yahoo.com :
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مقدمه
ورزش دانشگاهی ،بخش مهمی از فرآیند ورزش
پرورشی محسوب می شود که اهداف اصلی آن،
فراهم آوردن زمینههای الزم و فرصتهای
مناسب برای دانشجویان جهت دستیابی به
فضای تفریحی و رقابتی سالم است (حسینی و
همکاران .)1391 ،و همچنین بخش مهمی از
اهداف بلند مدت توسعه ملی در بخش ورزش و
جوانان است .عالوه بر این ،دانشجویان قشر
فراگیر و پویای جامعه هستند و از منظر مدیریت
منابع انسانی ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
عالی وظیفة تأمین و تربیت نیروی انسانی
متخصص ،ماهر و سالم را در راستای ارتقای
علمی و عملی دانشجویان دارند که در این میان
توسعه و گرایش به ورزش دارای اولویت باالیی
است (حمیدی و همکاران .)1390 ،همچنین
برنامههای توسعه ورزش دانشگاهی در راستای
برنامههای پنج ساله توسعه ورزش کشور قرار
دارد و از پایههای اصلی (ورزش آموزشی و
پرورشی) سطوح ورزش کشور محسوب میشود.
بنابراین ،سیاستگذاری و اجرای چنین
برنامههایی بایستی با تاکید بر هم سویی آنها با
برنامههای توسعه ورزش کشور و وزارت علوم
مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد (سند توسعه
ورزش.)1383 ،
در سند طرح جامع توسعة ورزش کشور،
مؤلفههای مختلفی مانند ،منابع مالی ،نیروی
انسانی ،فرهنگ ،محیط حقوقی ،علم ورزش،
سازمانهای ورزشی ،تأسیسات و تجهیزات برای
توسعة ورزش در نظر گرفته شده است که به
نظر می رسد  ،شاخصهای مذکور می تواند در
مقیاس کوچک تری ابعاد اصلی توسعه ورزش
دانشگاهی را نیز پوشش میدهند .مضافا بر این

که ورزش دانشگاهی به لحاظ ماهیت آموزشی و
پرورشی می تواند نقش مهمی در توسعه ورزش
کشور ایفا نماید(سند توسعه ورزش ،)1383 ،از
آنجا که ورزش دانشگاهی در دسترسترین منابع
تحقیقات علوم ورزشی را در اختیار میگذارد و
بسیاری از تحقیقات در ورزش دانشگاهی قابل
تعمیم به سایر بخشهای ورزش است .همچنین
بسیاری از دانش ورزش در دانشگاههای کشور
تولید می شود و ورزش دانشگاهی نیز از
بسترهای اصلی مطالعات علوم ورزشی کشور
است .بنابراین توسعه ورزش دانشگاهی میتواند
زمینه تولید دانش ورزشی کاربردی و متناسب را
برای سطوح مختلف ورزش کشور فراهم کند و
پشتوانهای غنی برای تشکیالت ورزش رقابتی
کشور باشد .از این رو سنجش وضعیت توسعه آن
در ابعاد مختلف ضرورت دارد.
ورزش دانشجویی در دوران قبل از انقالب به
دلیل نداشتن تشکیالت ساختاری رسمی و
مسؤل اجرایی ،دارای فعالیتهای پراکنده ای
بود .از طرف دیگر ،مرور روند توسعه ورزش
دانشگاهی کشور در بعد از انقالب ،نشان می
دهد ورزش دانشجویی  ،خصوصا جنگ تحمیلی
تا سال  1370فعالیت چشمگیری نداشت .بعد از
انقالب فرهنگی ( ،)1362از شروع برنامههای
کالن توسعه ،ورزش دانشجویی کشور به تدریج
دارای تشکیالت و ساختار سازمانی و اجرایی
گردید و ورزش دانشجویی در قالب یکی از زیر
مجموعههای ادارهکل دانشجویان داخل وزارت
علوم فعالیتهای خود را شروع کرد .و با
برنامهریزی و اقدامات انجام گرفته ،اولین
مسابقات دوومیدانی دانشگاهها در دانشگاه شهید
چمران اهواز در دوران جنگ برگزار گردید .پس
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از آن در سال  ،1370اولین جشنواره ورزشی
دختران در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار
شد .در همان سال و همزمان با روند فعالیتها و
ایجاد زمینه و بستر مناسب ،ساختار ستادی
تربیتبدنی دانشگاهها به یکی از واحدهای
مستقل و تحت عنوان مدیریت ادارهکل تربیت
بدنی ،زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی
وزارت فرهنگ و آموزشعالی وقت ارتقاء یافت.
این اقدام سبب شد تا روح تازهای به ورزش
دانشجویی دمیده شود و اهداف و
برنامهریزیهای ورزش دانشجویی با انسجام
بیشتری پیگری و اجرا شود.
از آنجا که در سالهای اولیه شکلگیری
ساختار ورزش دانشجویی ،بیشتر برنامهها و
رویکرد مدیریت ستادی در راستای تقویت
ورزش قهرمانی انجام می گرفت ،از این رو ،اولین
تیم ملی ورزشی دانشجویی در رشته بسکتبال
در سال  1371به مسابقات خارج از کشور اعزام
گردید و این موضوع به نقطه عطفی در ورزش
دانشجویی تبدیل شد .نا گفته نماند پس از آن
نیز تیمهای ورزشی زیادی ،از طریق ادارهکل
تربیت بدنی وزارت علوم برنامهریزی و به
مسابقات برون مرزی اعزام شد .اولین المپیاد
ورزشی دانشجویان ورزشی دانشجویان نیز در
سال  1372با حضور  7000هزار دانشجو به
میزبانی دانشگاه تهران برگزار گردید که اهمیت
ویژهای برای ادامه المپیادهای بعدی پیداکرد و از
آن زمان تا کنون ( 12 ،)1393المپیاد ورزشی
دانشجویی برگزار گردیده است .از سال  1384با
تأسیس فدراسیون ملی ورزش دانشجویی،
برنامهریزی و اعزام تیمهای ملی ورزش
دانشگاهی کشور به مسابقات برون مرزی از
طریق این فدراسیون انجام گرفت و روند اعزامها

فعالیت چشمگیرتری نسبت به گذشته پیدا
کرد(کتابچه ادارهکل تربیتبدنی وزارت علوم،
.)1391
با این که در طول برنامههای کالن اول تا
پنجم توسعه کشور ،در جهت توسعه ورزش
ورزش دانشگاهی گامهای زیادی برداشته شد ،
اما برای روشن شدن و ارزیابی ابعاد توسعه
ورزش دانشگاهی مطالعات پایه و اصلی باید
براساس روندها ،جهتگیریها و همچنین
شاخصهای ملی و توسعه ورزش دانشگاهی
مورد بررسی قرار گیرد .یکی از روش های
مطالعه برای الگو پردازی توسعه ورزش دانشگاه
ها،مقایسه برنامههای ورزش دانشگاهی ایران با
سایر کشورهاست  .البته بررسی منابع اطالع
رسانی و مطالعات خارجی در این باره نشان می
دهد که ساختار مدیریتی و اجرایی ورزش
دانشگاهی در سایر کشورها با آنچه که در ایران
مرسوم است بسیار متفاوت می باشد  .مثال
فعالیتهای ورزش دانشجویی در کشورهای دیگر
بیشتر به صورت قهرمانی و حرفهای دنبال می
شود ،لیکن برنامهریزی و شرکت در رویدادهای
ورزشی عموما توسط دانشجویان ورزشکار و حتی
با هزینه شخصی آنها انجام می گیرد و دانشگاهها
فقط ضمن معرفی دانشجویان ،مجوز الزم را
برای شرکت آنها در مسابقات صادر می کنند.
بررسیها نشان میدهد با این که پژوهشهای
فراوانی در باره وضعیت ورزش دانشگاهی کشور
انجام شده ،اما همه آنها بدون بررسی بسترهای
توسعه دانشگاهها اجرا گردیده است .مثالً
امیرتاش ( ،)1383حمیدی ( ،)1388یوسفی و
همکاران ( ،)1389حسینی و همکاران)1391( ،
و طالبپور و همکاران ( )1391بخشی از برنامه
ها و فرایندهای ورزش دانشگاهی را بررسی
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کرده اند که در آنها کمبود امکانات و زیر ساخت
فضاهای ورزشی ،کمبود نیروهای متعهد و
متخصص ،ضعف منابع مالی ،ضعف آموزش و
تحقیقات و ضعف ساختاری از عوامل باز دارنده
توسعه ورزش دانشگاهای کشور معرفی شدهاند.
مثال میرکاظمی ( )1388به ارزیابی عملکرد
ادارات تربیتبدنی دانشگاهها پرداخت و نشان
داد که  25دانشگاه کارا و  23ناکارا و عملکرد 8
دانشگاه افزایشی بوده است .امیرتاش و همکاران
( )1389با بررسی المپیادهای ورزشی پنجم تا
هشتم دانشجویان ،مولفههای برگزاری رویدادها
را بررسی کردند و سطح برگزاری المپیاد هشتم
را در مقایسه با دو المپیاد قبلی بهتر ارزیابی
کردند .حمیدی و همکاران ( )1389به تدوین
اهداف کالن ،سیاستها و راهبردهای ورزش
دانشجویی کشور پرداختند و راهبردهای
واگذاری اختیارات اجرایی به دانشگاهها،
فدراسیون ملی و انجمنهای ورزشی تخصصی و
دانشجویی و تقویت نظام کارآفرینی و نهضت
داوطلبی ورزش دانشجویی با تکیه بر دانشجویان
تربیتبدنی و غیره را مهمترین اهداف ورزش
دانشگاهی کشور معرفی کردند .همچنین
حمیدی و همکاران ( )1390در پژوهش مشابهی
نتیجه گرفتند که ورزش دانشجویی در ساختار
ستادی دچار ضعف است و افزایش هماهنگی در
ورزش دانشجویی می تواند در توسعه ورزش
دانشجویی تاثیر گذار باشد .مقصودی ()1392
در مقایسه وضعیت فعلی با ده سال پیش فوق
برنامه ورزشی دانشگاههای ایران از لحاظ برنامه،
بودجه ،نیروی انسانی و زیر ساختهای ورزشی
نشان داد که بین وضعیت مورد بررسی با 10
سال قبل آن در شاخصهای تعداد برنامههای
آموزش عمومی ،همگانی و تفریحی؛ تعداد نفرات

شرکت کننده در برنامههای آموزش عمومی؛
تعداد منابع انسانی و سرانه انسانی متخصص
موجود تفاوت معنیداری وجود ندارد ،ولی در
تعداد تیم شرکت کننده در ورزش قهرمانی،
همگانی و تفریحی؛ سرانه بودجه ،تعداد امکانات
و زیر ساختهای ورزشی تفاوت معنیدار وجود
دارد .عالوه براین موارد پژوهشهای زیادی
توسعه ورزش در سطح کشوری و استانی را
بررسی نمودهاند (قاسمی و همکاران1386 ،؛
غفرانی1390 ،؛ زاهدی1390 ،؛ صفاری.)1391 ،
در پژوهشهای خارج از کشور نیز مطالعاتی
نسبتا مشابه صورت گرفته (کارلسون2002 ،؛
سوتریادو2005 ،؛ مطالعات راهبردی فیزو،
 ،)2010 - 2000اما دورههای زمانی و روند
مطالعاتی آنها با مطالعات داخلی متفاوت است.
بررسی ورزش دانشگاهی در پنج برنامه کالن
توسعه کشور نشان میدهد که جایگاه ورزش به
تدریج در شاخصهای توسعه ارتقا پیدا کرده
است .البته یکی از دالیل اصلی آن را میتوان به
اهمیت توسعه و وجهه دوجانبه اهمیت ورزش
دانشجویان و بخش علمی ورزش در دانشگاهها
دانست .بررسی مطالعات حوزه ورزش دانشگاهی
نشان میدهد که تحقیقات عمدتا بر تحلیل
راهبردی ،ارزیابی المپیادها و طراحی الگوی
نظارت و ارزیابی برنامههای تربیتبدنی و ورزش
دانشگاهها متمرکز بوده است و به طور اختصاصی
به بررسی وضعیت ورزش دانشگاهی کشور
نپرداختهاند .در ورزش ملی کشور نیز مدلهای
زیادی با هدف استراتژی ورزش قهرمانی و
همگانی انجام گرفته است ،اما ورزش دانشگاهی
کمتر بررسی شده است ،به ویژه اینکه که
تاکنون مطالعهای در باره وضعیت توسعه ورزش
دانشگاهی کشور انجام نگرفته است.
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عالوه بر این اکثر مطالعات توسعه به صورت
ارزیابی شاخصها از دیدگاه مدیران و متخصصان
بوده و به اسناد و گزارشها توجه نشده است.
ضمناً ،برنامهریزی توسعه ورزش دانشگاهی،
نیازمند سنجشها عملکرد براساس اسناد باال
دستی ،تطبیق با برنامههای کالن توسعه کشور
(برنامه پنجگانه توسعه) میباشد .بنابراین ورزش
دانشگاهها نیاز به مطالعات مستمر کالن و
تفصیلی در ابعاد مختلف را به وضوح نشان
میدهد .عالوه بر این ،ارزیابی جهتگیری
سیاستهای ورزش دانشجویی کشور از ضروریات
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی
(مطالعات گذشتهنگر) و به صورت تحلیل مولفه
ها و مالک های اسنادی است .جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی اسناد و گزارشهای مربوط
به برنامهها ،فعالیتها و رویدادهای ورزشی
دانشگاههای کشور بود .نمونه آماری نیز اسناد و

پژوهشی است و مطالعات نظری بر اساس اسناد
میتواند اساسی برای سیاستگذاری در این
زمینه باشد .در این پژوهش نیز محقق درصدد
آن است با روند و وضعیت توسعه ورزش
دانشگاهی کشور ،برنامهها و مسابقات این حوزه
را براساس اسناد و گزارشهای ادارهکل تربیت-
بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم مورد
بررسی قرار دهد و برنامه کالن اول تا پنجم
توسعه ورزش دانشگاهها را تحلیل کند.
روششناسی پژوهش
گزارشهای در دسترسی را در برمی گرفت که
در ادارهکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم موجود بود (جدول  .)1ضمنا از چک
لیستها و رونوشتهای با مقیاس کمی و کیفی
برای دسته بندی و تحلیل اطالعات استفاده شد.

جدول .1دسته بندی مولفهها در اسناد و منابع مورد استفاده ( از سال )1390 -1367
عناوین

مولفه

اسناد بررسی شده (تعداد/مورد در اسناد کلی)
گزارش

درون دانشگاهی ،سطح مناطق ،المپیادهای
سراسری... ،

12

چارت
تشکیالتی
5

آئیننامه/
قوانین
4

سند
علمی
4

همگانی

درون دانشگاهی ،جشنوارهها ،المپیادهای سراسری،
...

11

3

6

5

سرانهها

بودجه ،امکانات ،مسابقات... ،

4

9

8

2

برنامه و

برنامههای کالن توسعه ،رویدادها ،فوق برنامه... ،

14

3

6

7

ادارهکل تربیتبدنی وزارت علوم ،فدراسیون ملی
ورزش دانشگاهی ،ادارات تربیت بدنی دانشگاهها،
فیزو... ،

4

4

4

2

ورزش
قهرمانی
ورزش

تشکیالت
سازمانها
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دادههای کمی به صورت روندهای زمانی و
دادههای کیفی به صورت الگوهای نظری براساس
گزارشها و تحلیل برنامه ورزش دانشگاهی
استخراج و تحلیل شد .اطالعات جمعآوری شده
در قالب روند زمانی براساس مولفههای مختلف
توسعه در ورزش دانشگاهی مورد بررسی قرار

گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و نمودارهای تحلیلی استفاده شد.
شاخصهای مورد بررسی در طول برنامههای
توسعه براساس مندرجات خود اسناد مورد
بررسی و آئیننامههای سازمان مطبوع میباشد.

یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در چند بخش شامل توسعه
رویدادهای ورزش دانشگاهی ،توسعه منابع و
امکانات ،توسعه نیروی انسانی تحت پوشش،
توسعه ورزش دانشگاهی در برنامهاول تا پنجم
توسعه؛ و شناسایی شاخصهای تحلیل SOWT
در توسعه ورزش دانشگاهی بررسی و تحلیل

شدهاند.در بخش توسعه رویدادهای ورزش
دانشگاهی و براساس دادههای جدول  ،2بیشتر
برنامهها مقطعی بودهاند و برنامهریزی یا رویکرد
استراتژیکی مشاهده نشده یا وجود نداشته است.
همچنین بسیاری از برنامهها در ادامه و در دو یا
چند مرحله (دوره) دچار ادغام یا تفکیک شدهاند.

جدول  .2برنامههای مسابقات ورزش دانشگاهی
نوع طرح

وضعیت فعلی

طرح

دوره زمانی

تعداد دوره

 المپیاد ورزش همگانی

1390 -1389

2

مقطعی

اتمام

 المپیادهای قهرمانی

1393-1372

12

بلندمدت

اتمام

88- 1387

2

مقطعی

اتمام

 المپیاد نخبگان علمی

1388 -1387

2

مقطعی

اتمام

 طرح مناطق ورزشی

از سال 1385

12

بلندمت

جاری

 جشنواره ورزشی درون

از سال 1378

16

بلندمدت

جاری

برگزاری

 المپیاد ملی

دانشگاهی
 جشنواره ورزش همگانی

از سال 1378

16

بلندمدت

جاری
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های شرکت کننده ،تعداد تیمهای اعزامی به
مسابقات خارجی روند افزایشی تدریجی داشته
است .در طی سالهای  77 ،76 ،75کاهش قابل
توجهی در روند درصد رشد پیشبینی شده
مالحظه میگردد.

توسعه کمی یا تعداد رویدادها و تیمهای شرکت
کننده یا اعزامی به مسابقات بینالمللی تا سال
 1390در جدول  ،3بررسی شده است و روند
طی شده نشان میدهد که تقریبا روند
یکنواختی در توسعه این مولفه وجود داشته
است .برخالف تعداد رویدادهای ورزشی و تیم-

جدول .3رویدادهای ورزشی و تیم های شرکت کننده در مسابقات سراسری و بین المللی
سال
مولفهها
تعداد رودیدادهای
ورزشی
تعداد تیم-
های شرکت
کننده در
مسابقات

سراسری
بین
المللی

سال
مولفهها
تعداد رودیدادهای
ورزشی
تعداد تیم-
های شرکت
کننده در
مسابقات

سراسری
بین
المللی

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

9

18

17

18

27

32

35

42

42

52

54

57

152

257

191

183

311

324

549

617

645

680

693

700

2

3

5

6

9

7

6

6

4

6

7

8

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

60

64

67

70

72

75

85

90

95

97

95

100

710

715

718

719

722

726

829

850

864

877

882

885

7

9

8

وضعیت بخش توسعه منابع و امکانات از نظر
مولفههای وضعیت توسعه انجمنهای ورزشی و
فضای ورزشی در دانشگاهها از سال  1383تا
پایان سال  1390در جدول  ،4آورده شده است.

7

9

12

14

14

17

18

18

19

این یافتهها نشان میدهد که توسعه این دو
مولفه در ورزش دانشگاهی روند صعودی تقریبا
یکنواختی داشته است و جهش قابل مالحظهای
به چشم نمیخورد.

جدول .4روند گسترش انجمنها و فضای ورزشی دانشگاهی کشور

 74تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران...
شاخص /سال
انجمن های ورزش
دانشجویی
سرانه بودجه ورزشی
دانشجویی
فضاهای ورزشی (مترمربع)
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83

84

85

86

87

88

89

90

810

847

920

950

1005

1238

1562

1632

38000

49000

400000 350000 300000 300000 300000 300000

37900

38050

174536

79660

توسعه تعداد کالسهای داوری برگززار شزده در
دانشززگاه از سززال  1372تززا  1389در جززدول 5
نشان می دهد که روند طی شزده در سزالهزای
 76و  86جهززش قابززل مالحظززهای داشززتهانززد.

167234 159450 148700 104810

شاخص کالسهای داوری و مربیگری از سال 72
تا  89روند صعودی داشزته اسزت .در طزی ایزن
روند نیز دو جهش صزعودی در سزالهزای  76و
 82تجربه شده است.

جدول  .5توانمندسازی نیروی انسانی (کالسها ،کارگاههای آموزشی وغیره)
سال

72

73

74

75

76

77

78

79

80

کالس /دوره

6

18

32

30

62

68

68

67

69

نفر

145

375

830

750

1620

1755

1768

1700

1786

سال

81

82

83

84

85

86

87

88

89

کالس /دوره

72

155

78

80

82

93

105

122

155

1887

5184

2041

2064

2155

3482

5184

5205

52300

نفر

روند توسعه نیروی انسانی تحت پوشش ورزش
قهرمانی در دانشگاههای کشور از سال  1368تا
 1390در شکل  1توصیف شده است .براساس
یافتهها روند شرکت دانشجویان در مسابقات
ورزشی قهرمانی سراسری دانشگاهها از سال

 1384تا  1387ساالنه حدود  3درصد برای
سالهای زوج و حدود  6درصد برای سالهای
فرد برای شرکت دانشجویان دختر و پسر در
مسابقات سراسری رشد داشته است.
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شکل .1عملکرد روند توسعه ورزش قهرمانی

روند توسعه ورزش نیروی انسانی تحزت پوشزش
ورزش همگانی از سال  1376تا  1390در شکل
، 2توصیف شده است .تعزداد دانشزجویان تحزت

پوشش ورزش همگانی از سزال  84تزا سزال 88
ساالنه  %6رشد داشته است.

شکل  .2روند توسعه ورزش همگانی و درون دانشگاهی

وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی در برنامزه-
های کالن اول تا پنجم توسعه براسزاس اهزداف،
تغییرات در برنامهها و گزارش عملکرد در جدول
 ، 6بررسی شده است .این بررسی در محورهزای
ردیف افقی جدول نشان میدهد بیشزتر اهزداف

تعیین شده با وجود تغییزرات تحقزق یافتزهانزد.
ضمنا بررسی محورهای ردیزف عمزودی جزدول
نشان مزیدهزد تغییزرات در طزول برنامزههزای
پنجگانه بسیار زیاد بوده است.

 76تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران...
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جدول  .6وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی در برنامههای اول تا پنجم توسعه
برنامههای

تغییرات

اهداف و سیاست

ارزیابی

گزارش عملکرد

توسعه
برنامه اول



1368 -1372

فاقد برنامهو اعتبارات (جاری -عمرانی)
مصوب



نامشخص بودن سیاست ها



فقدان شاخص های مرتبط

 تخصصی شدن معاونت-

 -نادیده گرفته شدن شاخصهای

کمی

کیفی

نامطلوب

نامطلوب

توسعه ورزش دانشجویی توسط

ها
 ارتقاء سطح و گستره

سازمان برنامه و بودجه و سازمان
تربیتبدنی

مسابقات نسبت به قبل
 امکان ارزیابی دقیق از عملکردورزش دانشجویی در طی سال-
های برنامه اول توسعه وجود
ندارد.

برنامه دوم

 توسعه ،خط مشیها و اهداف کمی و برنامه

1374 -1378

 افزایش اعتبارات

کوتاه مدت
 برنامه ریزی جهت افزایش دانشجویان

%10 -

برای

دانشجویان

ردیف جاری
 فعالیتهای فوق

تحت پوشش مسابقات سراسری ،فعالیت-

رشد

شرکت

مطلوب

تاحدی
مطلوب

 استقبال بیشتر دانشجویان ازطرحهای جدید

برنامه

های فوق برنامه کالسهای آمورزشی
 -تحقق بیش از  %90اهداف

مربیگری و داوری.

 -بعضی از اهداف پیشنهادی در

 افزایش تعداد شوراهای ورزش همگانی،

برنامه دوم درج نگردید

انجمنهای ورزشی ،میزان فضاهای اماکن
و تاسیسات ورزشی
برنامه سوم

 تدوین و جهتگیری برنامههای اصلی در

1379 -1383

تحقق صددرصد (کمی)

مطلوب

راستا و براساس سیاستگذاری طرح جامع

تاحدی
مطلوب

ورزش کشور
توسعه جامع ورزش دانشگاهی در

 تغییر رویکرد ورزش

-1388

راستای اصالح ساختار سازمانی و ترویج

دانشجویی به ورزش

1384

فرهنگ ورزش،

دانشگاهی

برنامه چهارم



 -تحقق

بیش

از

صددرصد

مطلوب

مطلوب

شاخصها و اهداف
 -رشد  3درصد سالهای زوج و



توسعه شاخصهای برنامه سوم



توسعه کمی وکیفی ،دسترسی به ورزش

 ورزش برای کارکنان و
اعضای هئیت علمی نیز



دانشجویان در مسابقات سراسری

در نظر گرفته شد
 -افزایش سرانه تامین تجهیزات و

پرورشی و همگانی ،توسعه نظام
استعدادیابی و تقویت بخش دولتی،

حدود  6درصد سالهای شرکت

 توسعه

فضاهای

کم

امکانات و نیز طرحهای عمرانی

هزینه و زود بازده
 -افزایش روند شرکت دانشجویان

توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی
انسانی کیفی ،

 صعود جهشی اعتبارات

در ورزش قهرمانی

جاری ورزش
برنامه پنجم

 توسعه شاخصهای برنامه چهارم

1389 -1394
 تغییرات برنامهای و ساختاری در اجرای

 تغییرات

ساختاری

مطابق با سیاست-

در حال اجرا

تاحدی
مطلوب

تاحدی
مطلوب
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های وزارت علوم و

رویدادها و مسابقات

ورزش
 تغییر برنامه المپیادها
 تغییر

رویکرد

از

قهرمانی به همگانی

شاخصهای بینالمللی توسعه ورزش دانشگاهی
از مطالعات راهبردی فدراسیون جهانی فیزو
وبسایت این سازمان استخراج شده است
وضعیت آنها در توسعه ورزش دانشگاهی کشور
براساس اسناد و گزارشهای ادارهکل تربیتبدنی
وزارتعلوم مورد بررسی قرار گرفته است (شکل
 .)3همچنین فراتر از چشمانداز  1404توسعه
کشور ،استانداردها و چشماندازهای جهانی
متناسب با ورزش دانشگاهی کشور بسط داده
شده است .براساس یافتههای حاصل از بررسی

اسناد ،بیشتر موفقیتها در توسعه ورزش
دانشگاهی کشور جنبه کمی داشته است .عالوه
براین ،چشماندازهای ورزش دانشگاهی کشور
براساس سرانه داخلی به طور میانگین در حدود
 60درصد استانداردهای جهانی قرار دارد .توسعه
ورزش دانشگاهی کشور براساس شاخصهای
مورد بررسی ،روند مشخصی نداشته است و
تغییرات برنامهای زیاد ،ثبات ساختاری کم
رویدادها مشاهده شده است.

شکل  .3مقایسه شاخصهای بینالمللی در توسعه ورزش دانشگاهی ایران براساس برنامههای کالن توسعه کشور
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 78تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران...

بررسی شاخصهای بینالمللی توسعه ورزش

ورزش دانشگاهی به این صورت بوده است :ژاپن؛

دانشگاهی در ورزش دانشگاهی کشور براساس

توسعه امکانات و رقابت در و کمک مالی به

اسناد و گزارشهای ادارهکل تربیت بدنی سازمان

ورزش دانشگاه ،آمریکا؛ توسعه مبتنی بر دانش و

امور دانشجویان وزارت علوم نشانمیدهد که

مهارت زندگی ،انگلیس؛ رویکرد و غنی سازی

وضعیت این شاخصها در ورزش دانشگاهی

رفتاری ورزش دانشجویان ،چین؛ تاکید بر

کشور براساس سرانه داخلی به طور میانگین در

آموختن ورزش و مهارتهای کاربردی آن.

حدود  60درصد استانداردهای جهانی قرار دارد.

مسابقات ورزش قهرمانی دانشگاهی آمریکا در
سه سطح (لیگ  2 ، 1و )3برگزار میشود – که

با این که وضعیت ورزش دانشجویی کشورهای

انجمن

بسیاری از نظر ساختار و غیره قابل مقایسه با

ملی

ورزش

دانشگاهی

قهرمانی

( )NCAAسازماندهی آن را بر عهده دارد ،اما

ایران نیست  .با وجود این ،براساس مراجعه و

در هر سطح از لیگها نیز انجمنها و شرکتهای

مطالعه منابع مختلف ،جدول مقایسه اهداف و

دیگر در بخشهای مختلف آن مشارکت دارند

گزارشهای ورزش پرورشی ایران و برخی

که سود مالی زیادی به دلیل باال بودن سطح

کشورها انجام گردید .براساس آمار سال 1990

لیگ بدست می آورند.

تا  2000رویکرد کشورهای مختلف در توسعه

جدول  .7مقایسه برخی از ابعاد ورزش دانشجویی در کشورهای مختلف
کشور
هدف و برنامه

ایران

آمریکا

ژاپن

ترکیه

آلمان

اهداف

گزارش

اهداف

گزارش

اهداف

گزارش

اهداف

گزارش

اهداف

گزارش

+

-

*

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

*

+

*

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

*

+

*

+

+

+

*

+

+

-

+

+

*

+

+

+

+

-

*

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

دوره
توسعه رویکرد
ارزشی و علمی

توسعه مدیریت و
تشکیالت

توسعه منابع و
امکانات

ارتقای سطح بخش

قبل از
2003
- 2003
2012
قبل از
2003
- 2003
2012
قبل از
2003
- 2003
2012
قبل از
2003
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آموزشی (واحدهای

- 2003
2012

توسعه ورزش

قبل از
2003
- 2003
2012
قبل از
2003
- 2003
2012
قبل از
2003
- 2003
2012

تربیت بدنی
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+

+

+

+

*

+

*

+

+

+

عمومی)
همگانی و تفریحی

توسعه بخش
رقابتی و قهرمانی

توسعه فرهنگ-
سازی مشارکت و
بازخورد اجتماعی
دستاوردها

-

-

*

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

-

+

+

+

+

*

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

 در بخش اهداف (* :تاکید ویژه و  :+تاکید نسبی است) و در بخش برنامه ( :+مطلوب و  : -نامطلوبیت نسبی است) اطالعات از منابع مختلف جمع بندی شده است :کتابچههای مطالعات تفصیلی سازمان تربیت بدنی؛ فیزو ،ویکیپدیا ،سایت انجمن ملی ورزشدانشگاهی آمریکا و غیره.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی روند توسزعه ورزش
دانشززگاهی کشززور براسززاس تحلیززل اسززناد،
گزارشها و عملکرد ادارهکل تربیزتبزدنی وزارت
علوم در طی برنامههای کالن اول تا پنجم توسعه
کشور بود .یکی از مزایای این پژوهش تحلیزل و
بررسی شاخصهای توسعه براساس گزارشهزا و
اسناد به صورت دقیق بود که میتواند پایه قزوی
بززرای مطالعززات بعززدی پیرامززون توسززعه ورزش
دانشززگاهی باشززد .مطالعززات اسززنادی بززا روش
تحلیل شاخص میتواند فارغ از هر نوع سوگیری
در نظرات کارشناسان و مدیران مسزؤل یزا غیزر
مسؤل در ورزش دانشگاهی کشور براساس نتایج
واقعیتزر و ملمزوستزری بدسزت دهزد .در ایزن
پژوهش نیز براساس آنچزه کزه در گززارشهزا و
اسناد به ثبت رسزیده اسزت و آمزار یزا گززارش

مستند دارد شاخصهای پزژوهش مزورد تحلیزل
قرار گرفته است.
بررسی رویدادهای برگزار شده نشان داد که نزوع
و تعداد رویدادها و برنامزههزای ورزشزی برگززار
شده در دانشگاههای کشور براساس بازه زمزانی،
تقارن و توالی آنها ،رونزد برنامزهریززی شزدهای
نداشته و بیشتر مقطعی و نه بزر اسزاس اصزول
برنامهریزی راهبردی و کزالن گزر انجزام گرفتزه
است .مخصوصا برنامههای جزایگزین یزا متقزارن
افزوده شده از سال  1385عالوه بر اینکزه ثبزات
نداشتهاند ،برنامههای متوالی خزود را نیزز تحزت
الشعاع قرار دادهاند .و تشکیالت رقابتی جدیزد (
طرح مناطق ورزشی) نیز نتوانسته است پوشزش
مناسبی برای سطح ورزش قهرمانی دانشزگاههزا
داشززته باشززد .یافتززههززای حمیززدی و همکززاران
( )1390در تحلیل راهبزردی ورزش دانشزگاهی
تأیید کننده این مساله میباشد .به طور کلی بزه
نظر میرسد نوع رویدادهای برگزار شده بزیش از
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آنچه که برنامهریزی براساس اهداف کالن ورزش
دانشگاهی کشور باشد ،تحت تاثیر مواردی مانند
بودجه ،تغییر ساسیتهای وزارت علوم و به طبع
آن ادارهکل تربیتبدنی بوده است .بنزابراین الزم
است سازمانهای متولی ورزش دانشگاهی کشور
به آسیبشناسی ،طراحزی و سزازماندهی مجزدد
سززاختار و تشززکیالت رقززابتی و برنززامززهای آن
بپردازند تا زمینه توسعه مناسزب ایزن بخزش از
نظام ورزش کشور فراهم شزود .ضزمنا پیشزنهاد
میشود اثرات رویدادها برحسب توالی و تقارن با
توجه به تفکیک قهرمانی و همگانی بیشتر مزورد
توجه قرار گیرد.
رویدادهای ورزشی و تیمهای شزرکت کننزده در
مسابقات سراسری و بینالمللی در سالهای ،75
 76و  77نشان می دهد (جدول  )3کاهش قابل
توجهی در روند درصزد رشزد پزیشبینزی شزده
وجود دارد که احتماال عدم امکان تنوع و افزایش
رشتههای ورزشی در دانشگاهها ،محدودیتهزای
مالی و اختصاص نیافتن سرانه ورزشی در بودجه
دانشززگاههززا از دالیززل آن مززیباشززد .در بخززش
مسابقات ورزشی قهرمانی سراسری دانشگاه ها از
 1387 -1384توجه ادارهکل تربیتبزدنی وزارت
علوم به ویژه از سال  85بر کیفزی سزازی ورزش
قهرمانی و توسعه ورزش همگانی قرار گرفت کزه
این میزان رشد احتماال بزه دالیزل ایجزاد دفتزر
مشترک انجمنهای ورزشی و واگذاری اختیارات
اجرایززی بیشززتر بززه آنهززا از سززوی ادارهکززل
تربیتبدنی بوده است .بر طبزق اسزناد ادارهکزل
تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،
در طززی بسززیاری از سززالهززا و بززه خصززوص در
برنامههای کزالن اول تزا پزنجم توسزعه کشزور،
اهداف برنامهها از لحاظ کمی تحقق یافته اسزت.
بنابراین به نظر میرسد چالشهای فراوان موجود

در ورزش دانشززگاهی (بنززا بززه نظززرات مختلززف
رسانهای و نتایج مطالعات) به دلیل عزدم تحقزق
اهداف کیفی برنامهها باشد.
بررسی مولفههای وضزعیت توسزعه انجمزنهزای
ورزشی در دانشگاهها از سال  1383تا پایان سال
 1390نشان میدهد که توسعه این دو مولفه در
ورزش دانشگاهی روند صعودی تقریبا یکنواختی
داشته است و جهش قابل مالحظهای بزه چشزم
نمیخورد .از آنجا کزه تعزداد دانشزکده و ادارات
تربیت بدنی دانشگاهها افزایش و همچنین تغییزر
ساختاری در واحدهای خود نداشتهاند این رونزد
طبیعی به نظر میرسد .همچنزین بررسزی رونزد
اختصاص سرانه بودجه ورزشی دانشجویی نشزان
مززیدهززد کززه در سززال  1385جهززش قابززل
مالحظهای در افزایش نرخ سرانه بودجه مشاهده
می شود .ایزن مسزاله تزا حزد زیزادی بزه دلیزل
گسترش برنامهها و افزودن دبیرخانه منزاطق بزه
برنامه دانشزگاههزا مزیباشزد .نتزایج یافتزههزای
امیرتاش در رابطه با بهبزود کیفزی نسزبتا بزاالی
سطح برگزاری رویدادهای ورزشی دانشجویی در
سه دورههای میانی احتماال میتوانزد بزه همزین
دلیل باشد .بررسی وضعیت سرانه فضای ورزشی
نیز روند افزایشی باالیی را نشان میدهزد کزه بزا
توجه به اسناد و گزارشهای بررسی شزده ،ایزن
افزایش بیشتر مربوط به سطح ورزشی همگانی و
مربوط به ساخت و ساز اماکنی اسزت کزه کمتزر
قابلیت استفاده در سطح قهرمانی را دارند.
بررسی یافتههای مربوط به توانمندسازی نیزروی
انسانی (کالسها ،کارگاههای آموزشزی و غیزره)
نشان میدهد که روند طی شده در سالهای 76
و  86دارای جهش قابل مالحظهای بزوده اسزت.
به نظر میرسد که جهش سال  1376بزه دلیزل
تغییر برنامه و جهش در افزایش سرانه بودجزه و

ینژاد ...
فریدون منافی ،رحیم رمضان 

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،پاییز و زمستان  ،1395شماره  ،2پیاپی 81 9

جهش سزال  1386بزه دلیزل تغییزر سزاختاری
مربوط به شروع بکار دبیرخانه منزاطق و توانزایی
بیشتر در پوشش دادن نیروی انسانی مزیباشزد.
یافتههای مربوط به شاخص کالسهزای داوری و
مربیگری حاکی از روند صزعودی کلزی آنهزا از
سال  72تا  89است .در طی این روند دو جهش
صعودی در سالهای  76و  82داشته است .ایزن
روند با اهداف کمی تعیین شده در سیاستهزای
ادارهکل همخوانی داشته است (گزارش عملکزرد
ادارهکل تربیت بدنی وزارت علزوم.)1390 ،رونزد
توسززعه نیززروی انسززانی تحززت پوشززش ورزش
قهرمانی در دانشگاههای کشور از سال  1368تزا
 1390با نسبت تقریبا یکنواختی افزایش داشزته
اسززت .رونززد شززرکت دانشززجویان در مسززابقات
ورزشی قهرمزانی سراسزری دانشزگاههزا از سزال
 1384تزا  1387سزاالنه حزدود  3درصزد بزرای
سالهای زوج و حدود  6درصد برای سزالهزای
فرد برای شزرکت دانشزجویان دختزر و پسزر در
مسابقات سراسری پیش بینی شده بود .افززایش
شرکت کننزدگان در سزال هزای فزرد بزه دلیزل
برگزاری المپیادهای ورزشی دانشگاه هاست و در
سال های زوج نسبت بزه سزال هزای فزرد شزاهد
کززاهش شززرکت کننززدگان بززوده اسززت .چنززین
تغییراتی نشان میدهد که این محاسزبات بزرای
توصیف مناسب یا آگاهی از دستیابی بزه اهزداف
در سازمان مذکور مناسب نمیباشزد و پیشزنهاد
میشود که برآورد جمعیت تحت پوشش باید بزر
حسب مسابقات فراگیزر بزرای همزه دانشزگاههزا
باشد.
بررسی روند توسعه ورزش نیروی انسزانی تحزت
پوشش ورزش همگانی نیز نشزان مزیدهزد کزه
تعداد دانشجویان تحت پوشش این سطح از سال
 84تا سزال  88سزاالنه  %6رشزد بزرای شزرکت

دانشجویان دختر و پسر پیش بینی شده بود کزه
براساس یافتهها و گزارش ادارهکزل ایزن اهزداف
تقریبا محقزق شزده اسزت .میززان رشزد ورزش
همگانی و دروندانشگاهی از سال  84تا سال 88
ممکن است به عواملی ماننزد نظزارت و ارزیزابی
برنامزززههزززای تربیزززتبزززدنی بزززا حمایزززت از
سیاستگذاری ورزش دانشجویی و الویت ورزش
درون دانشگاهی و همگانی ،افزایش سرانه بودجه
ورزش دانشجویان از  38/000ریال به 300/000
ریال ،استقبال دانشجویان از اجزرای طزرح هزای
ورزشی جذاب و جدید ،افزایش رشتههای متنوع
و فراهم نمودن امکان دسترسی دانشزجویان بزه
فضاهای ورزشی جذاب از طریق توسعه اتاق های
تندرستی مربوط باشزد .البتزه ایجزاد انگیززه در
مدیران تربیت بدنی از طریزق تجلیزل از مزدیران
برتر به ویژه دانشگاههزایی کزه در فعالیزت هزای
همگززانی ابتکززارات و فعالیززتهززای انگیزاننززده و
جذاب برای دانشجویان فراهم نمودنزد ،افززایش
سطح آگزاهیهزای ورزشزی دانشزجویان ،تغییزر
رویکززرد ادارهکززل تربیززت بززدنی از قهرمززانی بززه
همگانی تعداد انجمن های ورزش دانشجویی نیزز
اثرگذار بودهاند .این رویکرد کمی جهزت تشزویق
مشززارکت دانشززجویان در اجززرای فعالیززتهززای
ورزشی و رفع کمبزود نیزروی انسزانی در بخزش
ورزش دانشگاه ها و به عنوان یک ضرورت مزورد
توجه و پیگیری قرار گرفته است.
براساس یافتههای پژوهش ورزش دانشزجویی در
برنامه اول توسعه از جایگاه مشخصزی برخزوردار
نبود و به لحاظ نامشزخص بزودن سیاسزتهزا و
فقدان شاخصهای مرتبط ،امکان ارزیابی دقیزق
از عملکرد ورزش دانشجویی در سالهای برنامزه
اول توسعه وجود ندارد.
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بررسیها نشان داد که این مساله به دلیل نادیده
گرفتززه شززدن شززاخصهززای توسززعه ورزش
دانشجویی و عدم حمایت مزالی توسزط سزازمان
برنامه و بودجه و سازمان تربیتبدنی وقزت بزوده
است .با وجود این ،برنامهریززیهزای الزم بزرای
اجرای رویدادهای ورزشی در دانشگاهها از سزوی
ادارهکل تربیتبدنی وزارت علوم انجام گرفته بود.
با توجه به این یافتههزا ،کزاهش قابزل توجزه در
روند درصد رشد پیش بینی شزده در برنامزه اول
سالهای  77 -75وجود داشته است .بررسزیهزا
نشان داد که این مسأله بنا به دالیل عدم امکزان
افزززایش رشززتههززای ورزشززی در دانشززگاههززا،
محززدودیتهززای مززالی ،عززدم اختصززاص سززرانه
ورزشی در بودجه ورزش دانشگاهها می باشد .بزه
طززور کلززی براسززاس یافتززههززای پززژوهش و
بررسیهای تکمیلی آن؛ در برنامه پزنجسزاله اول
توسعه کمترین توجه به ورزش دانشجویی شزده
است که این موضوع احتماال میتوانزد بزه علزت
شززرایط زمززان اجززرای ایززن برنامززه (سززالهززای
سازندگی) باشد ،زیرا برنامة اول توسزعه ،پزس از
دو دگرگونی و رویداد بززر در کشزور (انقزالب
اسالمی و جنگ تحمیلی) به اجرا درآمد و بعد از
جنگ نیاز کشزور بزه رشزد ابعزاد اصزلی توسزعه
بیشتر بود.
با وجود این که برنامزة دوم توسزعه تحزت تزأثیر
سالهای سازندگی نوشته شد ،اما کمی بیشتر به
تربیت بدنی و ورزش پرداخته شد .اگر چزه ایزن
توجه بسزیار کلزی و بیشزتر متمرکزز بزر ایجزاد
زیرساختها و فضاهای ورزشی است که اقتضای
سالهای اجرای آن بود .ولزی در تزدوین برنامزه
دوم توسززعه ،ورزش دانشززجویی نسززبتا جایگززاه
مشخص خود را پیزدا کزرد و در کمیتزه تزدوین
برنامهها ،از پنج هدف پیشنهادی در نظر گرفتزه

شده برای ورزش دانشجویی ،تنها یکزی از آنهزا
(برنامهریزی فعالیزت هزای ازدیزاد تعزداد نفزرات
شرکت کننده در فوقبرنامزه دانشزگاههزا) مزورد
پذیرش واقع شد و سایر اهداف مانند برنامهریزی
برای ازیاد دانشجویان شرکت کننده پسر و دختر
در مسززابقات سراسززری ،کززالسهززای آمورزشززی
مربیگززری و داوری ،شززوراهای ورزش همگززانی،
انجمنهای ورزشی دختزران و پسزران ،و ازدیزاد
میزززان فضززاهای امززاکن و تاسیسززات ورزشززی
دانشگاههزا در برنامزه دوم درج نگردیزد .بررسزی
عملکرد برنامه دوم توسعه نشزان مزی دهزد کزه
ساالنه  10درصد رشد برای شزرکت دانشزجویان
دختر و پسر در مسابقات سراسزری از سزال 72
پیش بینی شده بود که این روند با نوسان ،تقریباً
محقق شده بود.
از برنامة سوم توسعه به بعد در قانون برنامزههزا،
توسعة ورزش و تربیت بدنی در دو یا چنزد مزاده
به طور خاص مورد توجه قرار گرفزت و در چنزد
ماده نیز در کنار سایر مقولههای فرهنگزی مزورد
تأکید و توجه قرار گرفته است از آنجا کزه نظزام
بودجززهریزززی کشززور عمزالً بززه صززورت افزززایش
سززنواتی رقززم مززی خززورد ،لززیکن چنانچززه در
سززالهززای برنامززه توسززعه ،حمایززتهززای مززالی
مناسبتری از سوی سازمان برنامزه و بودجزه از
ورزش دانشززجویی انجززام مززی گرفززت ورزش
دانشجویی عمال در وضعیت بهتر و مناسزبتزری
قرار می گرفت .ادارهکل تربیتبدنی برای توسزعه
ورزش دانشجویی در برنامه سوم به برنامزهریززی
پززنج سززاله بززا اهززداف کززالن کمززی و کیفززی و
راهبردهای ورزش دانشجویی اقدام کزرد کزه در
این برنامهریزیها ،جهتگیری برنامههای اصزلی
اعم از اهداف کلی و راهبردهای کالن در راستای
سیاست گذاری برنامههای پنجساله و طرح جامع

ینژاد ...
فریدون منافی ،رحیم رمضان 
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ورزش کشور و سند راهبردی جمهوری اسزالمی
ایران بود که خوشبختانه با اجرای شایسته آنها،
اهداف فوق بر اساس ارزیابی به عمل آمده محقق
گردید.
بر اساس ماده  117برنامه چهارم توسعه کشزور،
اداره کل تربیت بزدنی سزازمان امزور دانشزجویان
وزارت علوم ،متولی ورزش دانشگاهها بود که باید
توسززعه جززامع ورزش دانشززگاهی را در راسززتای
اصالح ساختار سازمانی و ترویج فرهنزگ ورزش،
توسززعه کمززی و کیفززی ،دسترسززی بززه ورزش
پرورشی و همگانی ،توسعه نظزام اسزتعدادیابی و
تقویت بخزش دولتزی ،توسزعه امزور پژوهشزی و
تربیت نیروی انسانی کیفی برنامزهریززی و اجزرا
نماید .در ایزن برنامزه دولزت موظزف شزده بزود
براسزززاس سزززند راهبزززردی نظزززام جزززامع،
پشتیبانیهای الزم مزالی را از ورزش کشزور ،بزه
خصوص در بخش ساختار و تشکیالت سزازمانی،
تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیزت نیزروی
انسانی به عمزل آورد .در برنامزه چهزارم ،سزعی
ادارهکل بر این بود که جهتگیزری برنامزههزای
اصلی اعم از اهداف کلی و راهبردهزای کزالن در
راستای سیاستگذاری طرح جامع ورزش کشزور
و سند راهبردی ج.ا.ا انجام گیرد و رویکرد ورزش
دانشجویی بزه ورزش دانشزگاهی تغییزر یافزت و
عالوه بر ورزش دانشجویان ،ورزش برای کارکنان
و اعضای هئیت علمی نیزز در نظزر گرفتزه شزد.
روند شزرکت دانشزجویان در مسزابقات ورزشزی
قهرمانی سراسری دانشزگاه هزا سزاالنه حزدود 3
درصد برای سالهای زوج و حدود  6درصد برای
سال های فرد برای شزرکت دانشزجویان دختزر و
پسر در مسابقات سراسری پیش بینی شزده بزود.
افزایش شرکت کنندگان در سزال هزای فزرد بزه
دلیل برگزاری المپیادهای ورزشی دانشگاه هاست

و در سالهای زوج نسبت به سالهای فرد شاهد
کاهش شرکت کنندگان هسزتیم .ضزمنا احزدا
فضاهای ورزشزی ،رشزد بسزیار بزاالیی داشزت و
میزان نرخ رشد عملکرد ساالنه آن بین 17درصد
تا  31درصد بود .این افزایش مشترکاً بزه دالیزل
رشد هدف کمی اتاق های ورزش دانشگاه ها مزی
باشد .افزایش تعداد ظرفیت وتجهیزات امزاکن و
اتاقهای ورزش دانشگاهها به عنزوان یزک هزدف
کمی برای توسعه فضاهای کم هزینه و زود بازده
در نظر گرفته شده بود و به عنوان هزدفی مهزم
تعقیب شد .روند رشزد عملکزرد آن در سزال 86
نسبت به سال  85میزان  %38و نسبت بزه سزال
پایه  %141بوده اسزت .اعتبزارات جزاری ورزش
دانشگاهها در سزال  85بزه بعزد صزعود جهشزی
داشته است که این میزان رشد  %68نسبت سال
پایه میباشد .روند شرکت دانشزجویان در ورزش
قهرمانی در برنامه چهارم رشد مطلوبی داشزت و
در این برنامة ،توسعة ورزش قهرمانی نیزز مزورد
توجه قرار گرفتزه و تأکیزد زیزادی بزر احزدا و
ایجاد فضاها و اماکن ورزشی شده اسزت .برنامزة
پنجم تنها برنامزهای اسزت کزه توسزعة متزوازن
ورزش را در هر سه سطح مورد توجزه قزرار داده
است .در رویکرد جدید ورزش همگانی بزه جزای
ورزش قهرمانی اقدام به تنظیم نظزامنامزه ورزش
همگانی دانشگاهها کرد .در برنامه پزنجم توسزعه
ادارهکل تربیتبزدنی سزازمان امزور دانشزجویان
براساس سیاستها و شرح وظزایف خزود ضزمن
پشتیبانی ستادی از ورزش دانشگاهها ،سزعی در
ارجاع امور اجرایی به دانشگاههای کشور کزرده و
ضمن برنامهریزیهای کزالن ،تمرکزز خزود را در
سیاسززتگززذاری و حمایززتهززای مززالی ورزش
دانشگاهها گذاشته است،

 84تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران...
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که اقدام مثبتی در جهت تمرکز زدایی و توانمند
سازی تربیت بدنی دانشگاهها می باشد.
براساس یافتزههزای منزدرج در شزکل  3بیشزتر
موفقیتهزا در توسزعه ورزش دانشزگاهی کشزور
جنبه کمی داشت .عالوه براین ،چالشهای اصلی
توسعه ورزش دانشگاهی کشور شامل عدم وجود
روندهای اصولی در توسزعه ،تغییزرات برنامزهای
زیاد ،ثبات ساختاری و برنامهای کم در برگززاری
رویدادها و غیره میباشزد .پیشزرفت مسزتمر در
شاخصهای توسعه در برنامهها بیانگر این اسزت
که در صورت عدم برنامهریزی اساسی و تغییرات
بنیادی ،حتی با رونزد نزرخ افزایشزی فعلزی هزم
نمیتوان به حد مطلوبی از اسزتانداردها نزدیزک
شد .البته بیشترین موفقیت در شاخص سزرانه و
نیروی انسانی بوده اسزت و بنزابراین در برنامزه-
ریزیهای بعدی بایزد توجزه ویزژهای بزه چهزار
شاخص دیگر شود .راهبردهزایی کزه حمیزدی و
همکاران ( )1390و حسینی و همکاران ()1391
نیززز بززرای توسززعه ورزش دانشززگاهی در کشززور
تدوین کردهاند نیاز به توجزه در چهزار شزاخص
مذکور را تایید میکند .یکی از مواردی کزه مزی
تواند پایه توسعه ورزش دانشگاهها باشزد ،وجزود
لیززگ دانشززگاهی پویززا در سززطح درون و بززین
دانشگاهی میباشد که در حال حاضزر در ورزش
دانشززگاهی کشززور وجززود نززدارد .تعززدادی از
دانشگاهها در برخی از رشتهها و به صزورت بزین
دانشکده ای اقدام به برگزاری مسابقاتی در قالزب
لیگ کردهاند ،اما از آنجا که ساختار و تشزکیالت
حرفه ای و پایداری وجود ندارد چنین برنامههایی
بززازدهی کوتززاه مززدت و دورهای دارنززد .یکززی از
چشماندازهایی که میتواند دروازه ورود به سطح
جهانی نیز باشد پیشزرفت ایزران بزه سزطح اول
آسیا (قدرت آسیایی) میباشد که فارغ از بعضزی

از رشتههای خاص (با پشزتوانه تزیمهزای ملزی)
هنوز دور از دسترس است .در شاخص مطالعزات
و برنامهریزی نیز هم در تولیزد و هزم در کزاربرد
دانش تولیدی یا مصرفی ،هنوز چالشهای زیادی
در ورزش دانشگاهی کشور وجود دارد .البته باید
گفت که روند بهبود توسعه شزاخصهزای کزالن
توسعه ورزش دانشگاهی متاثر از رویکردهای باال
دستی میباشد و سیاستگذاریهای کزالن و در
نتیجه تخصیص اعتبارات و برنامزههزا از سزطوح
باالتر نقش اصلی را در توسعه آن ایفزا مزیکنزد.
بنابراین به همان اندازه که میتوان برنامه ورزش
دانشگاهی را مورد نقد اساسی قزرار داد بایزد بزه
وضعیت کلی توسعه در کشور بهخصوص در نظام
ورزش و آموزش عالی توجه کرد.
بررسی کلی نتایج نشان میدهد با توجه به رشزد
و توسعه فوق برنامزه دانشزگاههزا در تعزداد تزیم
شرکت کننده در مسابقات قهرمانی ،تعداد نفرات
شرکت کننده در برنامههای تفریحی و همگزانی،
رشتههای فعال ورزشزی ،تعزداد امکانزات و زیزر
ساختهزای ورزشزی و لزیکن در حزوزه برنامزه،
بودجه ،منابع انسانی و امکانات و زیرساختهزای
ورزشی فوقبرنامه به اسزتاندارد سزازی براسزاس
جمعیت دانشجویی نیاز دارد و میتوان با بررسی
قوت و ضعفها و با تزدوین اهزداف و اسزتراتژی
منسززجم در برنامززه پززنجم توسززعه ،راهکارهززای
توسزززعه ورزش دانشزززجویی و فزززوقبرنامزززه در
دانشگاهها را در آینده مشخص کزرد .نتزایج ایزن
پژوهش براساس تحلیزل اسزناد و گززارشهزای
اصلی ورزش دانشگاهی به وضوح بیانگر تغییرات
و بیثباتی زیاد در برنامهریززی و سزاختار ورزش
دانشززگاهی مززیباشززد .عززالوه بززراین بززا وجززود
پیشرفتهای کمی زیاد در برنامههای توسعه ،بزه
دلیل نامناسب بودن و بی ثباتی برنامهها ،ورزش

ینژاد ...
فریدون منافی ،رحیم رمضان 
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دانشگاه کارایی و اثربخشی پایینی داشزته اسزت
به طوری که با وجزود قشزر فراگیزر دانشزجویی،
تعاملی با سطح ورزش قهرمانی و حرفهای کشور
به خصوص از نظر استعدادیابی و جذب بازیکن و
مربززی وجززود نززدارد .بززا وجززود ایززن نبایززد از
پیشرفتهای برنامه سوم بزه بعزد و تزالشهزای
مدیران چشمپوشی کرد.
تقدیر و تشکر
در پایززان از مسززاعدت مرکززز اسززناد ادارهکززل
تربیتبدنی وزارت علوم ،فدراسزیون ورزشهزای
دانشجویی و ادارهکل تربیتبدنی دانشگاه تهزران
تقدیر به عمل میآید.

منابع
 حسززینی ،گاللززه .حمیززدی ،مهززرزاد؛ تجززاری،
فرشاد ( .)1391تدوین برنامة راهبردی ورزش
دانشززجویی دانشززگاه آزاد اسززالمی ،مززدیریت
ورزشی ،شماره  ،15ص .15-33
 حمیدی ،مهرزاد ،الهی ،علیرضا ،اکبری یززدی،
حسززین ،حمیززدی ،محسززن ( .)1390ورزش

دانشجویی جمهوری اسالمی ایران ،چشم انزداز
و راهبردهززای توسززعه ،مقالززه طززرح پژوهشززی
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،مطالعات
مدیریت ورزشی شماره  ،12صص .13-26
 سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بزدنی
و ورزش کشور ( .)1383شرکت راد سامانه.
 کتابچه گزارش عمکلرد اداره کل تربیت بزدنی
وزارت علوم ( .)1391مرکز اسناد سازمان.
 امیرتززاش علززی محمززد .)1383( .پنجمززین

المپیاد ورزشزی دانشزجویان کشزور از دیزدگاه
داوران،سرپرستان،مربیان و دانشجویان شزرکت
کننده ،حرکت بهار ،19 ،صص .5 -22

 حمیدی ،مهرزاد ( .) 1388تدوین اهداف کالن
سیاستها و راهکارهای اجرایی توسزعه ورزش
دانشجویی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور.
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشزی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری.
 یوسفی ،بهرام ،حسنی ،زهره ،طهماسبی ،وریزا
( .)1389بررسززی عوامززل مززرتبط بززا سززطح

سازگاری تحصزیلی دانشزجویان رشزته تربیزت
بدنی ایران ،پژوهش در علزوم ورزشزی شزماره
 ،26صص .13-26
 طالب پور ،مهدی ،جوادی پو ،محمزد (.)1391
برنامزه راهبززردی رشزته علززوم ورزشزی ،طززرح
پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی.
 حمیدی ،مهرزاد ،الهی ،علیرضا ،ایززدی یززدی
اکبززر ( .)1389تززدوین راهبردهززای توسززعه

سززاختار سززتادی ورزش دانشززجویی ایززران،
پژوهش در علوم ورزشی شماره  26صص -40
.27
 امیرتاش علی محمد ( .)1386مقایسه توصیفی

المپیادهای ورزشی دانشجویی پنجم ،ششزم و
هشززتم و ارائززه راهکززار بززرای ارتقززاء کیفززی
المپیادهای ورزشزی دانشزجویی کشزور ،طزرح
پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی.
 مقایسه وضعیت موجود برنامه های فوق برنامه
ورزشی دانشگاه هزای ایزران بزا ده سزال قبزل
( .)1392دوفصزززلنامه پزززژوهش در مزززدیریت
ورزشززی و رفتززار حرکتززی سززال سززوم (یززازده
پیاپی) ،شماره 5
 میرکاظمی ،سیده عذرا ( .)1388طراحی مدل

ارزیابی عملکرد ادارات تربیتبدنی دانشگاههزا،
رساله دکتری دانشزکده تربیزتبزدنی دانشزگاه
گیالن.
 صفاری ،مرجان ( .)1391طراحی الگوی مزدل
ورزش همگانی ایران ،رساله دکتری ،دانشزکده
علزززوم انسزززانی ،دانشزززگاه تربیزززت مزززدرس.

 86تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران...
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قاسمی ،حمیزد؛ مظفزری ،سزید امیزر احمزد؛
امیرتاش ،علی محمزد ( .)1386توسزعة ورزش
از طریق تلویزیون در ایران .پزژوهش در علزوم
ورزشی .شماره  .17صص .131-148
غفرانی ،محسن؛ گزودرزی ،محمزود؛ سزجادی،
نصرا...؛ جاللی فراهانی ،مجید؛ مقرنسی ،مهدی
( .)1388طراحززی و تززدوین راهبززرد توسززعة
ورزش همگانی استان سیسزتان و بلوچسزتان.
حرکت .شماره  .39ص .107-131
کتابچه گزارش عملکرد ادارهکزل تربیزتبزدنی
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم.)1391( .
مرکز اسناد و اطالعات.
زاهززززدی ،نسززززرین .)1390( .مقایسززززه و

اولویت بندی راهکار های توسعه ورزش همگانی
کشزززور ازدیزززدگاه مزززدیران ،کارشناسزززان و
صززاحبنظران .پایززاننامززه کارشناسززی ارشززد.
دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشزی .دانشزگاه
شمال.
 سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیتبزدنی و
ورزش کشور مطالعات تفصیلی توسزعه ورزش،
سازمان تربیتبدنی جمهزوری اسزالمی ایزران.
(مرکز ملزی مزدیریت و توسزعه ورزش کشزور،
چاپ اول  ،1384انتشارات سیب سبز.
 طرح اجمالی سند راهبرد توسزعه نظزام جزامع
تربیتبدنی و ورزش .)1381( .سازمان تربیزت
بدنی جمهوری اسالمی ایران ،مرور دوم.
 گزارش عملکرد سازمان تربیتبدنی جمهزوری
اسززالمی ایززران در سززالهززای بززین  1381تززا
 1383روابززط عمززومی سززازمان تربیززتبززدنی
جمهوری اسالمی ایران.
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Abstract
Objective: The purpose of this research was to analyze the development of Iranian
collegiate athletics in the macro development programs.
Methodology: The method of research is descriptive and documentary research. All the
documents and reports relevant to the events, actions and activities of the physical
education general office of ministry of science, research and technology were
considered as research population. Components and indexes were examined
descriptively and compared qualitatively with the development goals and programs of
collegiate athletics. Moreover, the changing process of collegiate athletics in the macro
development programs was examined and analyzed according to Iran's 1404 vision plan.
Results: The results showed that the structural changes and progress of development
programs of collegiate athletics have been observed only during the fourth development
program although since the beginning of the 2nd and 3rd development programs, it had
been asserted to do the programs. The quantitative progress of type and level of events
and programs in the development programs were evaluated fairly favorable but they had
low stability and quality as well as many unpredictable changes. However, the coverage
of students in athletic sport and sport for all, programs per capita, facilities and budget
were close to defined goals. The prominent influential dimensions on collegiate athletics
development included founding national federation of collegiate athletics and secretariat
of sport regions, changed approach from athletic sport to sport for all, and holding
nation-wide Olympiads. In sum, the indexes of collegiate athletics development are not
in favorable accordance with Iran's 1404 vision plan and five year development program.
Conclusion: In general, it is offered to revise and redesign the programs, structures and
organizations of collegiate athletics based on criteria and realities of university population
in the scopes of education, recreation, sport for all, and athletic sport.
Keywords: Sport development, Collegiate athletics, Athletic sport, Sport for all.
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