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 مقدمه 

کلی ایجاد های سیاست های خود را با الهام ازها و برنامهوزارت آموزش و پرورش سیاست

ترسیم  و پرورش آموزش های سند تحول بنیادینآموزهتحول در نظام آموزش و پرورش و 

گانه  6های عنوان یکی از ساحتده است که در این سند ساحت زیستی و بدنی بهکر

از طرفی در برنامه درسی ملی نیز حوزه یادگیری سالمت و  1.تربیت معرفی شده است

های تفریحی سالم برقراری سالمت کامل جسمانی، روانی و ایجاد روش دنبالبدنی بهتربیت

برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری سالمت و است) بدنیتربیتدر حوزه 

 یهااستیس« ۵-۵»۵و ورزش در مدارس در بند  بدنیتربیت(. توسعه 28: بدنیتربیت

(صراحتًا 1392) یمقام معظم رهبر هیتحول در نظام آموزش و پرورش ابالغ جادیا یکل

در آموزش و پرورش موضوع  یمهم تحولهای از مقوله یک. یواقع شده است دیکأمورد ت

 .است یورزش یاهساختریز آن، توجه بهتوسعه  یمبنا است کهورزش مدارس 

 های مرتبط با توسعه ورزش در جهان، گسترش ورزش در اقشار مختلفدر تمام برنامه

های کاربردی بوده است. نهادهای باالدستی ورزش آموزان یکی از استراتژیدانشویژه به

عالی در ایران با توجه به اهداف در سطح حکومتی، مجلس، دولت و شوراهای بدنیتربیتو 

                                                 
ساحت تربیتی: تربیت اعتقادی،عبادی  6سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مبانی نظری آن شامل . 1

ای؛ تربیت علمی و فناورانه، تربیت اجتماعی و سیاسی؛ تربیت زیستی و اخالقی؛ تربیت اقتصادی و حرفه
عالی شورای 6/10/1390مورخ  704مصوب جلسه و بدنی و تربیت زیباشناختی و هنری است. این سند 

 و برای اجرا ابالغ شده است. است انقالب فرهنگی 
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ابعاد فرهنگی، اجتماعی ویژه به و بدنیتربیتو وظایف کالن و خرد تا حدودی به ورزش و 

جمهوری  سالهبیستانداز (. چشم1390)آقاپور، و همکاران،  اندتهو تربیتی آن اشاره داش

، منشور ملی جوانان، سند کشورفرهنگی  سیاستاصول ، 1404در افق  اسالمی ایران

ساله توسعه و ... همگی دارای بندها و های پنجتحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه

 اهداف و رویکردهای آن در جامعه هستند.  و اصول و بدنیتربیتموادی درباره ورزش و 

بخشی به برنامه درس ترین عوامل کیفیتاماکن و فضاهای ورزشی، یکی از مهم

خص های ورزشی، شاآموزان است. سرانه زیرساختهای ورزشی دانشو فعالیت بدنیتربیت

زش اخت ورانداز آینده زیرسمهمی در تعیین وضعیت موجود و معیاری برای ترسیم چشم

ت. در ریزی در سطح کالن قرار گرفته اسآموزی بوده و همواره مورد توجه برنامهدانش

 ،شمار آوردترین فضاهای تربیتی بهتوان یکی از مهمهمین راستا زیرساخت ورزشی را می

ه محیط بر این فضای تربیتی بشود. عالوهفضای تربیتی صرفاً به کالس محدود نمی زیرا

م در گیرد که این مهشود و فضاهای خارج از مدرسه را نیز دربرمیهم ختم نمی مدرسه

ای زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری در راستای حفظ و نگهداری مطلوب فضاه

جویی اقتصادی وری و صرفههای ورزشی و افزایش بهرهورزشی، افزایش سرانه زیرساخت

 ست. اوسازهای ورزشی همواره مورد تأکید بوده ساخت گیری از فضاهای نوین وبا بهره

و  سرانه فضای ورزشی ،این گزارش به وضعیت ورزش مدارس از جنبه زیرساخت

یی را شناسی وضع موجود پرداخته و راهکارهاهای کشور و آسیبدر استان نیروی انسانی

 پیشنهاد داده است. 
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 وضعیت زیرساخت ورزش مدارس درکشور .1

 های روباز و سرپوشیدهوضعیت زیرساخت ورزشی مدارس در کشور در دو دسته زیرساخت

. (1399، بدنیتربیت)سالنامه آماری معاونت  در جداول زیر ارائه شده است عهو مجمو

ها و رتبه های روباز ورزش مدارس را به تفکیک استانوضعیت سرانه زیرساخت 1جدول 

های بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی، سمنان ن اساس استانکشوری نشان داده است. بر ای

های استان اول کشور از منظر سرانه فضاهای ورزشی روباز هستند. استان ۵و یزد؛ 

یلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، البرز، سیستان و بلوچستان دارای گهرمزگان، که

این است که سرانه  اساسیه ترین سهم سرانه زیرساخت ورزشی روباز هستند. نکتپایین

آموزی در بهترین وضعیت در کشور، کمتر از نیم متر مربع زیرساخت روباز ورزش دانش

اما  ،استاندارد مورد اجماعی برای زیرساخت ورزش مدارس در جهان وجود ندارداست. 

مربع متر  ۵/2ان را آموزدانشترین سرانه زیرساخت برای پایین 1گزارش کمیسیون اروپایی،

نیز سرانه حداقلی  2آموزان در انگلستاناعالم کرده است. در گزارش استانداردهای ورزش دانش

متر تعیین شده است. این میزان تنها شامل فضاهای داخل مدرسه است و در مورد  3-2بین 

 متر هم در نظر گرفته شده است. 4فضاهای بیرون مدرسه، سرانه حداقلی تا 

 

  

                                                 
1. .European Commission (2018). Sport Statistics.  

2. School Sport Facilities in UK. app.croneri.co.uk   
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 هاهای ورزشی روباز مدارس استانسرانه زیرساختوضعیت . 1جدول 

 (1399)سال  

 رتبه )مترمربع( سرانه استان ردیف
 اول 423/0 بوشهر 1

 دوم 362/0 اصفهان 2

 سوم 322/0 خراسان رضوی 3

 چهارم 300/0 سمنان 4

 پنجم 277/0 یزد ۵

 ششم 238/0 قزوین 6

 هفتم 236/0 خراسان شمالی 7

 هشتم 2/0 مرکزی 8

 نهم 186/0 فارس 9

 دهم 162/0 خراسان جنوبی 10

 یازدهم 1۵6/0 لرستان 11

 دوازدهم 14۵/0 مازندران 12

 سیزدهم 143/0 همدان 13

 چهاردهم 142/0 کرمانشاه 14

 پانزدهم 136/0 گلستان 1۵

 شانزدهم 128/0 اردبیل 16

 هفدهم 107/0 های تهرانشهرستان 17

 هجدهم 10۵/0 گیالن 18

 نوزدهم 101/0 ذربایجان شرقیآ 19

 بیستم 101/0 شهر تهران 20

 یکموبیست 1/0 خوزستان 21

 بیست و دوم 098/0 کردستان 22

 بیست و سوم 077/0 ایالم 23

 وچهارمبیست 07۵/0 کرمان 24

 وپنجمبیست 066/0 قم 2۵

 وششمبیست 0۵9/0 چهارمحال و بختیاری 26



 

 _________________________________________________  

 

 

۵ 

 رتبه )مترمربع( سرانه استان ردیف
 وهفتمبیست 0۵۵/0 زنجان 27

 وهشتمبیست 046/0 هرمزگان 28

 ونهمبیست 044/0 بویراحمدیلویه و گکه 29

 امسی 033/0 آذربایجان غربی 30

 یکموسی 028/0 البرز 31

 دوموسی 02۵/0 سیستان و بلوچستان 32

 

های سرپوشیده ورزش مدارس را به تفکیک وضعیت سرانه زیرساخت 2جدول 

 های بوشهر، مرکزی،ها و رتبه کشوری نشان داده است. بر این اساس استاناستان

اهای استان اول کشور از منظر سرانه فض ۵هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و سمنان؛ 

رش هستند. شهر تهران، استان ورزش سرپوشیده مدارس و ادارت کل آموزش و پرو

ترین ینهای استان تهران و استان البرز دارای پایخوزستان، استان کردستان، شهرستان

این است که سرانه  اساسیسهم سرانه زیرساخت ورزشی سرپوشیده هستند. نکته 

 40آموزی در بهترین وضعیت در کشور، کمتر از زیرساخت سرپوشیده ورزش دانش

 ربع است.سانتیمتر م
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  هامدارس استان سرپوشیده ورزشیهای وضعیت سرانه زیرساخت. 2جدول 

 (1399)سال 

 رتبه سرانه)مترمربع( استان ردیف
 اول 3۵۵/0 بوشهر 1

 دوم 306/0 مرکزی 2

 سوم 306/0 هرمزگان 3

 چهارم 30۵/0 چهارمحال و بختیاری 4

 پنجم 286/0 سمنان ۵

 ششم 283/0 قم 6

 هفتم 238/0 لرستان 7

 هشتم 236/0 زنجان 8

 نهم 223/0 خراسان جنوبی 9

 دهم 222/0 همدان 10

 یازدهم 21۵/0 یزد 11

 دوازدهم 207/0 فهانصا 12

 سیزدهم 207/0 ایالم 13

 چهاردهم 204/0 کرمانشاه 14

 پانزدهم 193/0 خراسان شمالی 1۵

 شانزدهم 193/0 آذربایجان شرقی 16

 هفدهم 173/0 بویراحمدیلویه و گکه 17

 هجدهم 166/0 گلستان 18

 نوزدهم 161/0 خراسان رضوی 19

 بیستم 147/0 گیالن 20

 ویکمبیست 144/0 کرمان 21

 ودومبیست 144/0 سیستان و بلوچستان 22

 وسومبیست 126/0 مازندران 23

 وچهارمبیست 126/0 اردبیل 24

 وپنجمبیست 126/0 فارس 2۵

 وششمبیست 117/0 غربی ذربایجانآ 26



 

 _________________________________________________  
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 رتبه سرانه)مترمربع( استان ردیف
 وهفتمبیست 106/0 قزوین 27

 وهشتمبیست 106/0 شهر تهران 28

 ونهمبیست 088/0 خوزستان 29

 امسی 074/0 کردستان 30

 ویکمسی 074/0 های تهرانشهرستان 31

 ودومسی 067/0 البرز 32

 

مدارس را های روباز و سرپوشیده ورزش وضعیت سرانه مجموع زیرساخت 3جدول 

های بوشهر، ها و رتبه کشوری نشان داده است. بر این اساس استانبه تفکیک استان

روباز و  استان اول کشور از منظر سرانه فضاهای ورزش ۵سمنان، اصفهان، مرکزی و یزد؛ 

های سرپوشیده مدارس و ادارات کل آموزش و پرورش هستند. استان کردستان، شهرستان

ترین یینهای سیستان بلوچستان، آذربایجان غربی و البرز دارای پاتاناستان تهران، اس

رانه ساین است که  اساسیسهم سرانه زیرساخت ورزشی روباز و سرپوشیده هستند. نکته 

 80آموزی در بهترین وضعیت در کشور، کمتر از زیرساخت سرپوشیده ورزش دانش

 سانتیمتر مربع است.
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 ورزشیهای مجموع زیرساختوضعیت سرانه . 3جدول 

 (1399)سال  هامدارس استان هروباز و سرپوشید 

 رتبه سرانه)مترمربع( استان ردیف
 اول 778/0 بوشهر 1

 دوم ۵86/0 سمنان 2

 سوم ۵77/0 اسفهان 3

 چهارم ۵06/0 مرکزی 4

 پنجم 499/0 یزد ۵

 ششم 488/0 خراسان رضوی 6

 هفتم 440/0 خراسان شمالی 7

 هشتم 393/0 لرستان 8

 نهم 38۵/0 خراسان جنوبی 9

 دهم 366/0 همدان 10

 یازدهم 364/0 چهارمحال و بختیاری 11

 دوازدهم 3۵4/0 قزوین 12

 سیزدهم 3۵1/0 هرمزگان 13

 چهاردهم 349/0 قم 14

 پانزدهم 349/0 کرمانشاه 1۵

 شانزدهم 312/0 فارس 16

 هفدهم 309/0 گلستان 17

 هجدهم 294/0 شرقی آذربایجان 18

 نوزدهم 291/0 زنجان 19

 بیستم 289/0 مازندران 20

 ویکمبیست 284/0 ایالم 21

 ودومبیست 266/0 گیالن 22

 وسومبیست 2۵4/0 اردبیل 23

 وچهارمبیست 237/0 یلویه و بویراحمدگکه 24

 وپنجمبیست 222/0 کرمان 2۵

 وششمبیست 207/0 شهر تهران 26
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 رتبه سرانه)مترمربع( استان ردیف
 وهفتمبیست 206/0 خوزستان 27

 وهشتمبیست 18۵/0 کردستان 28

 ونهمبیست 18/0 های تهرانشهرستان 29

 امسی 169/0 سیستان و بلوچستان 30

 ویکمسی 1۵9/0 آذربایجان غربی 31

 ودومسی 09۵/0 البرز 32

 

 ورزش مدارس درکشور نیروی انسانی وضعیت. 2

و  بدنیتربیتهای آموزش به فرصت ها درخصوص دسترسیترین شاخصیکی از مهم

ترین بعد از این شاخص عبارتست آموزی، نیروی انسانی این حوزه است. مهمورزش دانش

های آموزان به معلم ورزش. اطالعات این شاخص به همراه شاخصاز نسبت تعداد کل دانش

 آورده شده است. 4در جدول  1399-1400مرتبط برای سال تحصیلی 

 

 نیروی انسانی در حوزه ورزش مدارس کشور وضعیت . 4جدول 

 (1399-1400)سال تحصیلی 

نسبت تعداد کل 

 آموزان به معلمدانش

نسبت تعداد کل 

 آموزان به معلم ورزشدانش

آموزان نسبت تعداد کل دانش

 به مراقب سالمت

0۵/22 7۵/۵۵9 10/3۵93 

 

 آموز به معلم ورزششود، شاخص نسبت تعداد دانشمی طور که مشاهدههمان

نفر( در وضعیت بسیار نامطلوبی است. این میزان در مقایسه با نسبت کل  7۵/۵۵9)

( بیانگر وضعیت نامطلوب نیروی انسانی متخصص در حوزه 0۵/22) آموزان به معلمدانش
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ورزش مدارس است. با توجه به اینکه در آمارهای تفصیلی وزارت آموزش و پرورش، کیفیت 

یالت معلمان ورزش مدارس از دیگر معلمان و کادر آموزشی و پرورشی و وضعیت تحص

مدارس  بدنیتربیتتفکیک نشده است، امکان بررسی شاخص سطح تحصیالت معلمان 

 صورت مجزا فراهم نیست. به

 

 شاخگیهای ورزش مدارس: مدل سه.آسیب3

در مدل توان تشریح کرد. می شاخگیسههای ورزش مدارس در کشور را با مدل آسیب

های سازمانی و مرتبط با مدیریت در سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری ، پدیدهشاخگیسه

آن است که  شاخگیسهشوند. علت نامگذاری این مدل به می ای بررسی و تحلیلو زمینه

رویدادی ای است که هیچ پدیده یا گونهای بهارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

تواند خارج از تعامل این سه شاخه صورت پذیرد. این له مورد بررسی نمیئدر سازمان/ مس

شناسی مباحث سیستمی/ سازمانی و سطح کالن ها برای آسیبمدل یکی از بهترین گزینه

این مدل در این گزارش؛ بر زیرساخت، روساخت و فرایندها در ورزش مدارس کشور است. 

 عنوان آسیب معرفی شده است، مستخرج ازدر اینجا بهکه بخشی از آنچه متمرکز است. 

ها ماهیتی کیفی دارند و ها و چالشمطالعات انجام شدِه مستقل است. اساسًا این آسیب

های جامع کشوری در مورد آنها در دسترس نیست. بر این اساس تالش اطالعات و داده

های مطالعات ار و اطالعات)در صورت وجود( و یافتهشده است تا برای هر بند شواهدی از آم

 پیشین آورده شود. 
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 های مربوط به زیرساختآسیب .1-3

عمومًا  ؛استفاده چندگانه، متنوع و غیرتخصصی از فضاهای ورزشی مدارس .1

آموزان طور تخصصی و صرفاً برای ورزش دانشورزشی مدارس در کشور بههای زیرساخت

که این  اند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان داده استقرار نگرفتهبرداری مورد بهره

ست عملی/ آموزشی و تفریحی دیگری نیز استفاده شده اهای ها برای فعالیتزیرساخت

ورزشی  که منجر به کاهش کارایی، افزایش فرسودگی فضا و از بین رفتن ساخت و عملکرد

ر و (؛ شعبانی بها1388پور)(؛ مهدی1396) ور و همکارانآن شده است. مطالعات پیله

ورزشی  ( و ... استفاده غیرتخصصی و متفرقه از فضاهای1383زاده)(؛ عوض1386همکاران)

 اند. های ورزش مدارس برشمردهمدارس را یکی از آسیب

 ؛آموزاناستاندارد پایین کیفیت فضا و احتمال آسیب جسمانی به دانش .2

های ورزشی مدارس از ابتدای ایجاد و استقرار فاقد استانداردهای حداقلی ایمنی زیرساخت

ان هستند. استفاده نادرست و غیربهینه از این فضاها، کاهش کیفیت آموزدانشو سالمت 

د. کنمی ان را با خطرات مختلف جسمانی مواجهآموزدانشمراتب شدت بخشیده و آنها را به

داردهای روشن برای ورزش در مدارس دولتی و غیردولتی نیز گذاری و استانعدم ضابطه

های ورزشی افزاید. اطالعات جامعی درخصوص وضعیت آسیبمی لهئبر شدت این مس

حاکی  1شناسیهای مطالعات شیوعاما نگاهی به یافته ،آموزان در کشور موجود نیستدانش

لوب به آموزش)معلم ورزش( در از نقش مؤثر دو عامل کیفیت پایین فضا و دسترسی نامط

های جسمانی آموزان، آسیبهرساله تعداد زیادی از دانشآموزان است. پذیری دانشآسیب

و موجب دردهای  هستند خفیفکنند که اغلب آنها ناشی از ورزش و افتادن را تجربه می

                                                 
 اند.هاي جسماني در ورزش مدارس پرداختهمطالعاتي كه به فراواني،شیوع و علل آسیب .1
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ناپذیری جبرانتوانند موجب عواقب شوند و برخی از آنها شدیدند و میآنی و زودگذر می

آموز از فعالیت و ورزش، توان به دور شدن دانشها میبرای آنان شوند. از عواقب این آسیب

ترس از فعالیت و ورزش، منزوی شدن و افسردگی آنان، دردهای مزمن و کاهش آمادگی 

امطلوب بودن سطوح زمین بازی که (. ن1393)ابوالقاسمی و برکاتی، جسمانی اشاره کرد

صورت آسفالت و بتن سخت است، علت مهم شود و بهحیاط مدرسه مشاهده میاغلب در 

توان به موانع های پوستی است. در کنار آن، میویژه خراشیدگیها بهبسیاری از آسیب

ها، عدم ها، چالهویژه حیاط مدرسه )پلهخطرناک متعدد در محیط ورزشی مدارس به

شکل جدی کتبال و...( اشاره کرد که بههای دروازه هندبال، بسپوشش حفاظتی میله

 (. حسنی و همکاران1391)فارسی و دیگران،  کندرا تهدید می آموزاندانشسالمت 

مدارس اهواز، میانگین ایمنی  بدنیتربیت( در توصیف و مقایسه مدیریت ایمنی در 1387)

 اند. در این درس را در حد متوسط ارزیابی کرده

ویژه برای به) فضاهای سرپوشیده ورزش مدارسپایین بودن سرانه  .3

در ویژه به یکی از مشکالت بزرگ (؛های با آلودگی هوا/ گرما یا سرمای فصلیاستان

پایداری  شهرها و مناطقی که تعادل آب و هوایی در فصول مختلف در آنها کمتر است،کالن

د. کنیم ز را غیرممکنآلودگی هوا، گرما یا سرمای شدید است که ورزش در فضاهای روبا

را در  ها عمالً ورزش مدارسپایین بودن سرانه فضاهای سرپوشیده ورزشی در این استان

ن گزارش ای 2کشاند. نگاهی به اطالعات جدول می زمانی خاص از سال به تعطیلیهای بازه

که در ست ها و مناطقی اروشنی بیانگر سرانه بسیار پایین فضاهای سرپوشیده در استانبه

های کنند) برای نمونه شهر تهران، شهرستانطول سال آلودگی شدید هوا را تجربه می

 استان تهران، البرز، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان(. 
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یکی از مشکالت اساسی در حوزه ورزش  ؛استانداردهای نامتعین ورزش مدارس .4

 رورش درخصوص استانداردهای ورزشعالی آموزش و پگذاری شورایمدارس، عدم ضابطه

، هیچ 886های آموزشی در مصوبه رغم تصویب شاخصمدارس است. این شورا علی

زش م وربه معل آموزدانشنه ورزشی، نسبت استانداردی برای ورزش مدارس از جهت سرا

آموز در مدارس میلیون دانش 2و ...تعریف نکرده است. نکته دیگر اینکه نزدیک به 

حاکم  لتی مشغول به تحصیل هستند. اما این شورا تاکنون ضوابط فضا و تجهیزاتغیردو

تجهیزات  بر این مدارس را به تصویب نرسانده است. در صورتی که براساس زیرنظام فضا و

لوب مصوب آن شورا، مکلف به این کار بوده است. پیامد این امر وضعیت بسیار نامط

 است. زیرساخت ورزشی در مدارس غیردولتی 

افزایی آموزش و پرورش با نهادهای سازی اجتماعی برای همضعف شبکه .۵

ها برای حل ؛ یکی از بهترین گزینههای ورزش مدارسدیگر در تدارک زیرساخت

ت و افزایی نهادی برای اشتراک امکانامشکالت زیرساخت ورزش در مدارس، نگاشت و هم

رایج  در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا نیزتسهیالت ورزشی با مدارس است. این موضوع 

اهم های حقوقی، ضعف رویکرد سیستمی و ضعف در تفطدلیل احتیااست. لکن در ایران به

های موجود سازی اجتماعی، آموزش و پرورش نتوانسته است از ظرفیتبین نهادی و شبکه

 ند.کاستفاده بهینه  های ورزش مدارسدر نهادهای دولتی و خصوصی برای تأمین زیرساخت

 ؛ویژه در حوزه ورزشآفرینی و ارتباط متقابل مدرسه و محله بهعدم نقش .6

های اصلی سند تحول بنیادین است. از محور «مدرسه کانون محله»و  «محوریمدرسه»

آفرینی مدرسه های الزم برای نقشسند تحول بنیادین باید زمینه 7-1براساس راهکار 

نقشه راه »عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله فراهم شود و بر همین اساس در به
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-1397های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه )برنامه زیرنظام

نامه اجرایی یینکید بر آأها با تنامهیینهایی همچون بازنگری مقررات و آبرنامه 1«(1400

 تمرکز و افزایش اختیارات مدرسه در ارائه خدمات ورزشی،مدارس با رویکرد کاهش 

طراحی برنامه عمل و نقشه راه همکاری متقابل آموزش و پرورش و مدارس با سایر 

مذهبی و ورزشی محالت و طراحی سازوکارهای امکان استفاده  ها و مراکز فرهنگی،سازمان

فضاهای آموزشی و تربیتی  وریاز فضای مدرسه برای افزایش بهره مشترک مدرسه و محله

اما  اند،و امکانات ورزشی به تصویب رسیده کید بر استفاده مشترک از نمازخانهأبا ت

که اجرای  اند.درحالیها به اجرا درنیامدهسفانه با گذشت چند سال ،تاکنون این برنامهأمت

 راهکار ذیل نیز مصوبه همین در. اساسی را پوشش دهد تواند این خألها میاین برنامه

 مراکز با مدرسه همکاری تقویت و سازینهادینه موضوع با بنیادین تحول سند 2-7

 مدرسه جایگاه یارتقا برای سازیظرفیت خصوصای دربرنامه محله، علمی و فرهنگی

 جهت مراکز و هادستگاه سایر همکاری و مشارکت با محله اطالعاتی پایگاه عنوانهب

 به تاکنون سفانهأمت نیز برنامه این که ،است شده گرفته نظر در ورزشی دماتخ ارائه

 .در نیامده است اجرا

  

                                                 
. عنوان يكي از اسناد مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش جهت اجراي سند تحول بنیادين توسط آموزش  1

 و پرورش است.
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 های مربوط به روساختآسیب .2-3

های یکی از شاخص ؛در مدارس )معلم ورزش( کمبود نیروی انسانی متخصص .1

رزش آموز به معلم ودر ورزش مدارس، نسبت تعداد دانش مهم در دسترسی به فرصت آموزش

 ،1399-1400نیز اشاره شد، این شاخص در سال تحصیلی  4طور که در جدول هماناست. 

 در ورزشی -نفر بوده است. این شاخص، وضعیت بسیار نامناسب سرانه آموزشی 7۵/۵۵9

 دهد. مضاف بر کمیت نیروی انسانی متخصص در ورزش مدارس،مدارس کشور را نشان می

ها های استانآمایش سرزمینی برمبنای نیازها و استعدادباید به توزیع جغرافیایی و مالحظات 

برای  بدنیتربیتهای آموزش در حوزه مندی عادالنه از فرصتتوجه ویژه شود تا امکان بهره

 آموزان و مناطق کشور فراهم شود.تمام دانش

معلمان غالب )نشست( دانشی در بین  ضعف خالقیت و فرسودگی .2

آموزشی و های و علوم ورزشی یکی از حوزه بدنیتربیتموضوع  ؛مدارس بدنیتربیت

کند. یکی می سرعت به تمام کشورها سرایتآن بههای پژوهشی در دنیا است که پیشرفت

معلمان بسیاری از هماهنگی ناآموزی در کشور، بزرگ حوزه ورزش دانشهای از ضعف

 بدنیتربیتطرح درس با دانش روز و خالقیت و نوآوری در اجرایی ساختن  بدنیتربیت

 حمدیم(؛ علی 1384) (؛ ضرابیان1396) ور و همکاران)رجوع شود به مطالعات پیله است

 ((. 1386) فرد و همکاران(؛ صانعی138۵)

 

 های مربوط به فرایندها آسیب .3-3

یکی از  ؛بدنیتربیتان در درس آموزدانشهای غیراستاندارد از ارزشیابی .1

مدارس؛ ارزشیابی  بدنیتربیتان از برنامه آموزدانشهای نارضایتی ترین مشکالت وبزرگ
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کننده آمادگی جسمانی توسط معلمان ورزش مدارس است. یکسان، فاقد نوآوری و کسل

های معلمان ای شاید، همکاری و اشتراک تخصصلهئحل برای چنین مسترین راهساده

های تخصصی و مورد در ورزش آموزانمدارس مختلف یک شهر برای ارزشیابی دانش

تواند به اما می ،ان نیستآموزدانششان باشد. این امر نافی لزوم تحرک بدنی برای عالقه

)رضوی و همکاران،  کننده ارزشیابی ورزشی اندکی انعطاف ببخشدساختار سخت و فرسوده

 (.1397؛ دوستی پاشاکالیی و همکاران، 1393

؛ شتیبانی از استعدادهای ورزشی مدارسفقدان نظام شناسایی، معرفی و پ .2

تواند شود، میشی نامیده میچیزی که با عنوان شناسایی و پشتیبانی از استعدادهای ورز

آموزی باشد. لکن و ورزش دانش بدنیتربیتملی داد ممکن از خالل برنامه ترین برونمهم

رنامه بثری از ؤخروجی مدلیل فقدان برنامه اجرایی، مدون و مشخص برای چنین امری، به

؛ 1387)خسروی زاده،  شودهای پایه ورزش کشور مشاهده نمیآموزی در ردهورزش دانش

 (. 1390آقاپور و شکرانی، 

 

 گیرینتیجه

ورزشی روباز و سرپوشیده کشور با های های این گزارش سرانه زیرساختمبنای یافتهبر

توجهی دارد. توجه به سرانه ورزش تفاوت قابلآموزی در جهان استانداردهای سرانه دانش

مدارس در دو حوزه نیازمند توجه بسیار جدی است. زیرساخت فیزیکی و نیروی انسانی 

ها نشان داده است که در هر دو بعد وضعیت بسیار نامناسبی حاکم است. متخصص. یافته

مباحث  دد و بایبدیهی است صرفاً توجه به کمیت هر دو بعد چندان کارگشا نخواهد بو

وجه قرار گیرد. طور جدی مورد تافزایی و ارزشیابی نیز بهکیفیت، نوآوری، خالقیت، دانش
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افزایی معلمان ورزش مدارس بیشتر متناسب با و دانش افزاییالبته ضروری است مهارت

 ای. مقتضیات و استانداردهای ورزش مدارس باشد تا ورزش قهرمانی و حرفه

های موجود بسیار قابل تأمل است، استفاده بهینه و مطلوب از زیرساختموضوع بعدی که 

منی و طور که ذکر شد، استفاده غیرتخصصی از این فضاها به سرعت کارایی، ایاست. همان

 شود. می انآموزدانشهای احتمالی به کیفیت این فضاها را کاهش داده و باعث آسیب

 ی موجود در نهادهایهانهادی و ظرفیتموضوع مهم بعدی لزوم توجه به نگاشت 

افزایی و مشارکت در ورزش مدارس است. ضمن تأکید مجدد بر لزوم دیگر برای هم

های ورزش های نهادهای دیگر برای تأمین زیرساختسازی و استفاده از ظرفیتشبکه

اذ تدابیری اتخآموزی، در ادامه راهکارهایی برای استفاده بهینه از فضاهای موجود و دانش

یفی از آموزی ارائه خواهد شد که طها و افزایش سرانه ورزش دانشبرای توسعه زیرساخت

 مه و بودجهسازمان برنا ،استانداری ،ادارات کل استانی، مدارس ،)معلمان نهادهای مسئول

 گیرد. وزارت آموزش و پرورش( را دربرمیو 

 

 پیشنهادها

 تانی با هماهنگی استانداری و سازمان برنامه و بودجه؛استفاده از ظرفیت اعتبارات اس .1

سازمان برنامه و بودجه سهم ورزش مدارس از اعتبارات موضوع ماده شود که پیشنهاد می

ار دهد تا ها قرقانون برنامه ششم توسعه را در اختیار سازمان نوسازی مدارس استان (94)

سازی تکمیل اماکن سرپوشیده و ایمند و ساز نسبت به ایجابا همکاری خیرین مدرسه

کف حیاط مدارس اقدام شود. اعتبارات مذکور با عنوان سهم نوسازی مدارس از محل 

 شود. می افزوده به جدول اعتبارات استانی اضافهمالیات بر ارزش 27/0
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همیت آموزان و نظر به اورزش دانشهای در راستای حمایت از ایجاد زیرساخت .2

ها دهمحیطی و آالینبه مشکالت زیست آموزان و با توجهی بدنی دانشتندرستی و آمادگ

بر  قانون مالیات (38)ماده  «3»شوند، در تبصره می که مانع فعالیت در فضای باز

 اضافه شود.« ورزشی»، عبارت «آموزشی»افزوده؛ پس از عبارت ارزش

 ییاجرا یهادستگاه ریسراسرکشور و سا یهایوزارت ورزش و جوانان، شهردار .3

 یورزش یربرکا یدارا ای یاماکن ورزش هیند کلمکلف یتیو امن یانتظام ینهادها یاستثنا به

درس  یوزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ازیاعالم ن ایخود را حسب درخواست 

ه قرار دهند تا مورد استفاد یدولت رسمدا اریدر اخت گانیصورت رابه یبدنتیترب

 .ردیآموزان قرار گدانش

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف شود در احداث، تکمیل،  .4

تجهیز، نوسازی یا بهسازی فضاهای آموزشی کشور، نسبت به رعایت ضوابط و 

ورد ماستانداردهای ورزشی مقرر در زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و  فناوری و حسب 

 عالی آموزش و پرورش اقدام نمایند. مقررات شورای

 و یو سازمان نوساز یاماکن ورزش زیوزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجه .۵

 یزشکه به احداث و توسعه اماکن ور ییاجراهای دستگاه ریمدارس کشور و سا یبهساز

 اطیآزاد و ح یفضا یسازو مناسب یسازنهیبه مبادرت دارند مکلفند نسبت به احداث،

 تیبا رعا دهیسرپوش یورزش یفضا تیاولو با منیا یورزش رساختیعنوان زمدارس به

دف مدارس ه نییمصوب آموزش و پرورش اقدام کنند. تع یورزشهای ضوابط و استاندارد

 آموزش و پرورش منطقه است یحکم با شورا نیموضوع ا
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حکم  نیمدارس موضوع ا اطیدر ح دهیسرپوش یورزش یاحداث مکان و فضاـ «1» تبصره

خصوص متراژ در هایقانون شهردار (100)ماده  ونیسیکمهای تیبدون محدود

 .شودمی انجام یو بهداشت یاصول فن تیمستحدثات مربوطه با رعا

ش و ماده متعلق به وزارت آموز نیمستحدثات موضوع ا تیریو مد تیمالک -«2» تبصره

ده در ش جادیا یمنابع حاصل از ارائه خدمات و اجاره اماکن ورزش هیپرورش بوده و کل

وزش درصد سهم وزارت آم 20به نسبت  یرآموزشیمدارس در ساعات غ اطیآزاد و ح یفضا

 کننده خواهد بود.رکتدستگاه مشا گریدرصد د 80و پرورش و 

 تیاآموزش و پرورش مکلف است نظامنامه توسعه ورزش مدارس را با رع یعالیشورا .6

 :دیو ابالغ نما بیتصو لیذهای لفهؤم

 شیمتناسب با آما یـ جمع یفرد یرشته ورزش کیحداقل  یلی( در هر سال تحصالف

 ،آموزش داده شود یاـ منطقه ینیسرزم

آموزان ضمن اجرا شود که دانش یبه نحو دیبا یورزشهای ( برنامه آموزش رشتهب

 تیاآنها با رع یلیرشته تحص متناسب با سن و جنس و یو تجرب یعمل یممارست، کارها

 ،ندیرا کسب نما ازیمهارت مورد ن کیحداقل  یبوم طیو شرا یامنطقه یهاتیاولو

 یسن هایرده یهرگونه مسابقات ورزش یو برگزار دادهایرو ی( صدور مجوز اجراج

 ،سال با وزارت آموزش و پرورش است 12 ریز

سب متنا ازیمورد ن یورزشهای رشته یگریو مرب یضمن خدمت، بازآموز یها( دورهد

 ،نه برگزار گرددیاصورت سالمعلمان ورزش به یبرا یامنطقه شیبا آما

 امیاز ا ریشود که به غ نیمع ینحوهآن ب بیساعات و اوقات ورزش و ترت تعداد( هـ

و نظارت  تیریرا تحت مد یورزش تیمدارس دانش آموزان فعال هیهمه روزه در کل لیتعط
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در مدارس در خارج از ساعات  یفوق برنامه ورزشهای تیعمل آورند. انجام فعالمدارس به

درصد  10برنامه و بودجه مکلف است حداقل  سازمانمجاز است.  لیتعط امیو ا یآموزش

وزارت ورزش و جوانان مقرر  یورزشهای ونیها و فدراستیئاز اعتبارات برنامه کمک به ه

 یحکم با معرف نیرا کسر نموده و به حساب مدارس فعال موضوع ا یدر قانون بودجه سنوات

 ید،نما زیوزارت آموزش و پرورش وار

 .باشند ها از معلمان ورزش به انتخاب خود آنهااستان یورزش یهاتیئعضو ه 4( حداقل و

 تیریمد یقانون سند مل نیماه پس از ابالغ ا 6ورزش ظرف مدت  یعالیـ شورا تبصره

 یو معرف ییشناسا تیکه مسئول دینما بیتصو یاگونهرا به یورزش یاستعدادها

با  پرورش، حفظ و نگهداشت تیبا وزارت آموزش و پرورش و مسئول یورزش یاستعدادها

 باشد یزشورهای ونیوزارت ورزش و جوانان و فدراس

( 134ده )مالیاتی، در ماهای ها و معافیتمنظور استفاده هدفمند و منطقی از مشوقبه .7

ت اصالحات و الحاقات بعدی، پس از عباربا  1366مستقیم مصوب های قانون مالیات

جه با در اناختصاصی بانوان، کودکان و نوجوانان و سایر»، عبارت «مؤسسات ورزشی»

 افزوده شود. « یک

مالیات درصد  27/0بدنی آموزش و پرورش از اعتبارات نظارت و پیگیری سهم تربیت .8

اشاره مختصری به توسعه که ( 1396) قانون برنامه ششم توسعه (94)افزوده. ماده بر ارزش

درصد  9درصد از کل  27/0دولت موظف است »ورزش مدارس داشته است مبنی بر اینکه: 

المللی افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینشمالیات بر ارز

ه های پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت ورزشی در حوزورزش

این بند از قانون اگر به مرحله اجرای دقیق هم برسد، «. جانبازان و معلوالن اختصاص دهد
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مکفی و چشمگیر نخواهد بود. در راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

توان راهکارهای اما می ،صورت ویژه و تخصصی به ورزش مدارس پرداخته نشده استبه

 ای ورزش مدارس مرتبط دانست. حل برخی مشکالت زمینهرا برای  «23»تا  «8»بندهای 

ش بدنی برمبنای وضعیت زیرساخت مدرسه با هدف افزایبازنویسی طرح درس تربیت .9

 جسمانی؛ ایمنی و کاهش آسیب

 س؛مبنای وضعیت زیرساخت مداربدنی بربینی ریسک فاکتورها در طراحی درس تربیتپیش .10

های درخصوص فیزیولوژی ورزشی و آسیبافزایی معلمان ورزش مدارس دانش .11

 آموزان؛حرکتی و جسمانی دانش

 اصالح تشکیالتی و ایجاد یک پست تخصصی به عنوان ناظر ورزش در ادارت کل، .12

ها، هایی شامل خراشیدگی، کوفتگی، اسپرینمناطق و مدارس: نظارت و گزارش آسیب

های باالتنه طور ویژه، آسیببه های چندگانه، مرکب یا ساده یاها، انواع شکستگیاسترین

های ورزشی را تسهیل خواهد کرد. زیرساخت های آماری آسیبتنه، پیگیریو پایین

ها یا حتی به های حیاط مدرسه، نبود حفاظ تیرکورزشی نامناسب، وجود پستی و بلندی

 از کم معلم در انجام تمرینات و ضعف آگاهی های ورزشی مناسب، دانشپا نکردن کفش

ها وشرو چندین عوامل مهم دیگر از جمله عناصری است که در  چگونگی برخورد با آسیب

رفت سالمت شده در نظر خواهند بود. نظارت بر این عوامل، بهبود و پیشو راهکارهای عرضه

 آموزان را تأمین و ضمانت خواهد کرد.ورزشی دانش

گذاری ورت به اشتراکمالیاتی به بخش خصوصی در صهای اعطای تسهیالت و مشوق .13

 ها؛زیرساخت ورزشی با مدارس استان
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آموز برای استفاده ورزشی با شرایط دختران دانشهای سازی زیرساختمتناسب .14

 بهینه و حداکثری آنان؛

های بینی و تأمین زیرساخت استاندارد ورزشی در ارائه مجوزبخشی به پیشاولویت .1۵

 .اهمربوط به ساخت و نوسازی مدارس استان
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