سند تفصیلی برنامه ششم
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

استان گیالن
بخش ورزش و جوانان

  1سند تفصیلی بخش ورزش و جوانان

سرآغاز
امروزه مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش عملی تعلیم و تربیت در نظام
اسالمی از اهمیت ویژهای برخوردار است و عالوه بر مرتفع ساختن نیازهای مختلف آموزشی ،در
جهت حل مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه نیز نقش بسیار مهمی دارد.
ورزش پرورشی و همگانی موجب افزایش نشاط و بهرهوری اجتماعی و ورزش قهرمانی و حرفه-
ای موجب غرورآفرینی و بهرهوری اقتصادی و سیاسی میشود .دستیابی به این اهداف نیاز به
برنامهریزی صحیح ،همگامی با تغییرات فناوری ،برخورداری از امکانات و نیروی انسانی مناسب
و داشتن الگوی استراتژیک مناسب می باشد .كاربرد ارزشمند ورزش در زمینههای یادشده
موجب شده است بسیاری از كشورها با بهرهگیری هوشمندانه از اهرم اقتصادی و علمی خویش،
برای رشد و ارتقای این پدیده در درون مرزهای خویش بکوشند .از طرفی دیگر سازمانهای
ورزشی به عنوان متولیان تربیت بدنی و ورزش نیز همانند سایر سازمانها ،در معرض تغییر و
تحوالت قرار دارند و حوزه ی ورزش و بخشهای آنها با مسائل ویژه خود دست به گریباناند.
از این رو بقاء و تداوم سازمانهای ورزشی و توسعه ورزش نیازمند درك به هنگام وضعیت
محیطی ،تغییرات در قواعد مدیریتی ،تشخیص مناسب چالشها و نیازها ،توسعه ی تفکر
استراتژیک ،تدوین و اجرای مناسب برنامههای راهبردی و عملیاتی میباشند.
 -1بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود بخش ورزش و جوانان
-1-1

توصیف وتحلیل وضع موجود

-1-1-1وضع موجود زیرساخت و اماکن ورزشی استان

كل اماكن و فضاهای ورزشی از لحاظ مالکیت به سه بخش وزارت ورزش ،بخش
خصوصی و بخش دولتی و از لحاظ نوع بنا به سرپوشیده و روباز تقسیم می شود .در استان
گیالن بیشترین سرانه به ترتیب مربوط به بخش وزارت ورزش ،بخش دولتی و خصوصی می
باشد .همچنین سرانه ی فضای روباز به طور معنی داری بیشتر از سرانه فضای سر پوشیده است.
در سال  9313سرانه ی فضای ورزشی استان  0/343متر مربع می باشد .كه از كل
فضاهای ورزشی استان  9484549متر مربع معادل  66/1درصد وابسته به وزارت ورزش و
جوانان 408885 ،متر مربع معادل  99درصد مربوط به بخش خصوصی و  498644متر مربع
معادل  44/9درصد مربوط به فضاهای ورزشی دولتی (به غیر از وزارت ورزش) می باشد.
جدول -1وضعیت سرانه فضای ورزشی استان
وزارت ورزش
شرح
مساحت كل
موجود
(مترمربع)
سرانه ی
ورزشی موجود
(مترمربع)

روباز

سرپوشیده

بخش خصوصی
روباز

سرپوشیده

دولتی
روباز

سرپوشیده

مجموع

9085091

916544

903434

904456

454393

934143

9536043

01491

01035

01049

01040

01994

01083

01343

مآخذ :شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور و محاسبات كارشناسی

 – 1-1-2ورزش همگانی استان

ورزش همگانی اصلیترین بُعد در توسعه ورزش هر كشوری است و بر اساس قوانین مدنی
این بخش از ورزش باید در حد رایگان قابل دسترسی برای همگان باشد .در سطح استانی مهم-
ترین سازمانهای درگیر با این حوزه از ورزش عبارتند از :شهرداریها ،هیأتهای ورزش
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همگانی و بخش ورزش اداره كار و رفاه اجتماعی استان .آمارهای موجود نشان دهنده ی
افزایش میزان تقاضا برای پرداختن به ورزشهای همگانی در استان است .اگر افراد باالی سه
سال ،دارای شرایط برای ورزش همگانی فرض شود براساس مطالعات این حوزه و مجموع
آمارهای سه بخش هیأت ورزش همگانی ،شهرداریها و اداره امور ورزشی اداره كل كار و رفاه
اجتماعی استان میزان مشاركت مردم در ورزش همگانی در محدوده  40تا  30درصد میباشد.
جدول  -2ارزیابی شاخصهای توسعه ورزش همگانی در استان گیالن طی سالهای برنامه
چهارم و پنجم توسعه

9

میزان مشاركت در
ورزش همگانی

نفر

91983 98651

چهارم (درصد)

کمی

1331 1331

رشد /متوسط دوره برنامه

ردیف شاخص/هدف

سنجش

4105

1311 1313 1312 1311 1311

49451 46641 48468 91654 93586

4

برگزاری جشنواره
ورزش همگانی

تعداد

91

904

31118

931

3

میزان مشاركت در
ورزش روستایی و
عشایری

نفر

4400

6136

1183

8846

4

برگزاری
جشنوارههای بازی
های بومی و محلی

تعداد

3

90

3131

49

34

4141

430

93144

8858 3986 94689 5885

0143

94

949

19

934

پنجم (درصد)

عنوان

واحد

رشد/متوسط دوره برنامه

سال های
برنامه چهارم

سال های برنامه پنجم

13

15

46115
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 -1-1-3بخش ورزش قهرمانی و حرفهای استان

وزارت ورزش به عنوان متولی اصل ورزش كشور در چارچوب تشکیالتی خود دارای مركز
(معاونت) ورزش قهرمانی و حرفهای است كه ذیل آن دارای  3دفتر برنامهریزی ،نظارت،
استعدادیابی و توسعه ی ورزش قهرمانی و حرفهای و امور مشترك فدراسیونها قراردارد .در عین
حال 43 ،فدراسیون ورزشی و هیأتهای مستقر در استان و شهرستانها ،در زمینه ی این ورزش
فعال هستند .كمیته ملی المپیک نیز بر اساس اساسنامه ی خود متولی بخش عظیمی از ورزش
قهرمانی ،به ویژه در سطح بینالمللی (بازیهای المپیک و بازیهای آسیایی و جهانی) است .در
این میان ،نقش باشگاهها (دولتی و غیردولتی) را ،به ویژه در قسمت حرفهای نمیتوان نادیده
گرفت .هرچند فعالیت آنها در چند رشته (فوتبال ،كُشتی ،والیبال و بسکتبال) نمود بیشتری دارد.
جدول  -3شاخصهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای استان گیالن طی سالهای
برنامه چهارم و پنجم توسعه

1331 1331

برنامه چهارم (درصد)

شاخص/هدف کمی سنجش

رشد/متوسط دوره

ردیف

عنوان

واحد

1311 1313 1312 1311 1311

رشد/متوسط دوره

چهارم

برنامه پنجم (درصد)

سال های برنامه

سال های برنامه پنجم

9

مدال های كسب شده
در مسابقات قهرمانی
آسیا ساالنه

تعداد

88

45

4161-

43

33

44

30

30

90164-

4

مدال های كسب شده
در مسابقات بین المللی

تعداد

943

431

93163

85

949

89

953

83

4143-

1331 1331

برنامه چهارم (درصد)

شاخص/هدف کمی سنجش

رشد/متوسط دوره

ردیف

عنوان

واحد

1311 1313 1312 1311 1311

رشد/متوسط دوره

چهارم

برنامه پنجم (درصد)

سال های برنامه

سال های برنامه پنجم

آسیا ساالنه

3

مدال های كسب شده
در مسابقات قهرمانی
جهان ساالنه

تعداد

4

مدال های كسب شده
در بازیهای آسیایی
(هر 4سال یکبار-
دوحه،گوانجو،اینچوان)

تعداد

8

مدال های كسب شده
در بازیهای
پاراآسیایی(هر 4سال
یکبار-
دوحه،گوانجو،اینچوان)

تعداد

6

مدال های كسب شده
در بازیهای المپیک
(هر 4سال یکبار-
آتن،پکن،لندن)

تعداد

3

93

0

0

0

89

3

6

0

44183

-

-

-

44

0

0

0

44

0

0

0

43

0

0

0

98

1

8

0

46

0

0

0

4146

-

-

-

مدال های كسب شده
در بازیهای
پاراالمپیک(هر 4سال
یکبار-آتن،پکن،لندن)

تعداد

0

0

-

0

3

0

0

0

-

5

كانون های استعداد
یابی

تعداد

0

0

-

0

0

0

0

0

-

1

تعداد مربیان(زنان و
مردان)

تعداد

3390

6636

98106

99588 90198 1503 1046 3381

99195
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 -1-1-1ورزش کارگری

بخش ورزش كارگری به طور عمده تحت نظر اداره امور ورزشی اداره كل كار و رفاه
اجتماعی استان قرار دارد .براساس اطالعات آماری اخذ شده از این اداره كل در سال  9314به
طور متوسط  4300نفر كارگر و كارمند (بیمه شده) تحت پوشش برنامههای ورزشی آن قرار
داشتهاند و در حال حاضر  90سالن و فضای ورزشی برای اجرای برنامههای ورزش كارگری در
اختیار دارند .یکی از مزیتهای بخش ورزش كارگری استان وجود استراحتگاه كارگران شهر
انزلی است كه یکی از اصلیترین مجتمعهای ورزش كارگری كشور است و ساالنه رویدادهای
ملی و استانی زیادی در آن برگزار میشود؛ به طوری كه در سه سال اخیر به طور میانگین 6
رویداد ملی از جمله ورزشهای ساحلی و كوهستانی در آن برگزار شده است .براساس آمار اداره
ی كل امور ورزشی وزارت كار و رفاه اجتماعی استان گیالن در مجموع شاخصهای ارزیابی
عملکرد سه سال اخیر میانگین نزدیک  88درصد را كسب كرده است؛ در حالی كه استانهایی
مانند تهران ،خراسان رضوی و هرمزگان امتیاز كامل  900را كسب كردهاند.
 -1-1-5بررسی وضعیت ورزش استان در پُستها و کرسیهای ملی و بینالمللی

تجارب و مطالعات مختلف همواره نشان دادهاند كه نفوذ در ساختار نهادهای بینالمللی
ورزشی نقش مهمی در كسب امتیازات مختلف دارد .بنابراین امروزه یکی از شاخصهای توسعه-
یافتگی و حرفهای بودن ورزش نفوذ مدیریتی در ساختاری نهادهای بینالمللی میباشد .ورزش
استان گیالن با توسعهی برخی زمینههای مناسب توسعه منابع انسانی متخصص ،توانسته است
كه در پُستها و كُرسیهای مهم ملی و بینالمللی دارای نمایندگانی باشد هر چند كه هنوز در
مقایسه با استانهای نظیر اصفهان و خراسان رضوی از جایگاه پایین تری برخوردار است.
 -1-1-6بخش ورزش دانشجویی استان

دانشگاههای سطح استان شامل دانشگاه گیالن ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاههای آزاد،
دانشگاههای پیامنور و مؤسسات غیرانتفاعی میباشند .دانشگاه گیالن دارای یکی از بهترین

دانشکدههای تربیتبدنی كشور است كه میتواند مزیتی برای استان باشد .عالوه براین تعدادی
از دانشگاههای آزاد و پیام نور در رشته ی تربیتبدنی دارای مقاطع تحصیلی میباشند .واحدهای
تربیتبدنی عمومی  9و  4تنها برنامه ورزشی مشترك بین تمامی دانشگاههای استان است كه
نقش مهم در احیاء و توسعه ی ورزش در بخش آموزش عالی دارد .عالوه بر این مسابقات
قهرمانی ،جشنوارههای ورزشی و برنامههای آموزشی و تفریحی به صورتهای مختلف و در
سطوح گوناگون در سطح دانشگاههای استان برگزار میشود.
جدول -1شاخصهای توسعه ورزش دانشگاهی استان گیالن طی سالهای برنامه چهارم
و پنجم توسعه

تعداد

4

3

8314

6384

چهارم (درصد)

9

دانشجویان
شركت كننده در
فعالیتهای ورزشی
درون دانشگاهی

رشد /متوسط دوره برنامه

کمی

سنجش
1331 1331

3194

(درصد)

عنوان
ردیف شاخص/هدف

واحد

1311 1313 1312 1311 1311

6153

8808

6114

6801

6633

رشد/متوسط دوره برنامه پنجم

سال های
برنامه چهارم

سال های برنامه پنجم

9145-

تعداد دانشجویان
مشاركت كننده
تحت پوشش
ورزش قهرمانی

تعداد

3345

3631

9150

3854

3809

3441

3568

3681

0184

تعداد اعضا انجمن
های ورزش
دانشجویی

تعداد

43

44

4109-

49

44

931

450

390

16109
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8

تعداد مراكز
مشاوره و اتاق
های تندرستی

3

تعداد

چهارم (درصد)

4

سرانه فضا های
ورزشی سرپوشیده مترمربع 0144

رشد /متوسط دوره برنامه

کمی

سنجش
1331 1331

(درصد)

عنوان
ردیف شاخص/هدف

واحد

1311 1313 1312 1311 1311

رشد/متوسط دوره برنامه پنجم

سال های
برنامه چهارم

سال های برنامه پنجم

0149

9140-

0136

0139

013

0139

0138

0130-

6

94153

6

3

1

1

90

93164

 -1-1-7بخش ورزش دانش آموزی استان

توسعه و تعمیم ورزش دانشآموزی ،كشف و پرورش استعدادهای ورزشی مدارس و
رفع نارسایی جسمانی و حركتی دانشآموزان كشور ،اعم از دختر و پسر و نیز اعزام تیمها به
مسابقات جهانی دانشآموزی برعهدۀ ادارۀ كل تربیتبدنی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت
آموزش و پرورش است.
جدول  -5شاخصهای توسعه ورزش دانش آموزی استان گیالن طی سال های برنامه
چهارم و پنجم توسعه
صد)

م

(در

ه

چهار

دوره

برنام

متو

/

سط

رشد

صد)

(در

پنجم

ه

برنام

سط

دوره

/متو

رشد

ردیف

عنوان

واحد

سال های

شاخص/هدف سنجش برنامه چهارم

سال های برنامه پنجم

کمی
1331 1331

9

سرانه فضاهای ورزشی
روباز و سرپوشیده
دانش آموزی

مترمربع 0103

1311 1313 1312 1311 1311

019

3131

0194

0193

0193

0194 0194

3113

4

تعداد فضاهای ورزشی
روباز دانش آموزی

مکان

4

3

99154

3

3

3

3

3

0100

3

تعداد فضاهای ورزشی
سرپوشیده دانش
آموزی

مکان

34

65

96143

36

50

58

10

908

5144

4

تعداد فضاهای ورزشی
در دست ساخت(نیمه
تمام) دانش آموزی

مکان

9

3

43185

3

3

9

0

9

44104-

8

میزان مشاركت دانش
آموزان در رقابت های
ورزشی

نفر

648

488

6198-

430

450

410

800

890

4106

6

ساعات درس تربیت
بدنی در مدارس

ساعت

4

4

0100

4

4

4

4

4

0100

3

تعداد واحدهای درس
تربیت بدنی

ساعت

4

4

0100

4

4

4

4

4

0100

5

تعداد معلمان تربیت
بدنی

نفر

350

534

4130

535

565

535

558

530

0143-

 1-1-3بخش جوانان

بر اساس نتایج سرشماری سال  9358تعداد جمعیت جوانان استان كه در گروه سنی -41
 98ساله قرار داشتند با  384هزار نفر معادل  39/4درصد جمعیت كل استان را تشکیل می داد.
در سرشماری  9310تعداد جمعیت جوانان استان واقع در گروه های سنی  98-41ساله؛ با 614
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هزار نفر معادل  45درصد جمعیت كل استان را شامل می شود 1.همچنان كه مشاهده می شود
تعداد و سهم جمعیت جوان از كل جمعیت در طی دوره  10ـ  9358كاهش یافته و پیشبینی
می شود با توجه به روند حاكم بر ساختار جمعیتی استان و حركت آن به سمت سالخوردگی روند
كاهشی سهم جمعیت جوان استان در سال های آتی همچنان ادامه داشته باشد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی كار مركز آمار ایران ،نرخ بیکاری جوانان(جمعیت
گروه های سنی  98-41ساله) در سال  9313معادل  30/3درصد است كه این میزان در بین
مردان  46/3درصد و در بین زنان  44/8درصد می باشد 2و بر این اساس نرخ بیکاری جوانان در
بین زنان و مردان تفاوت معناداری با یکدیگر دارد  .در سال مذكور و در سطح كشور این میزان
 49/1درصد را نشان میدهد 3بنابراین نرخ بیکاری جوانان استان  1/5درصد از میانگین كشور
باالتر است.
بر اساس آمار ثبت احوال نسبت طالق به ازدواج در سال 9354؛ در سطح استان  5/1و
میانگین كشور  90/3بوده كه در سال  9355در سطح استان به  98/9و میانگین كشور به 94/9
افزایش یافته است .این شاخص در سال  9310در استان به  93/1و در سطح كشور به 96/3
تغییر یافته و در سال  9313در حالی كه نسبت طالق به ازدواج استان عدد  41/1را نشان می

1

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مركز آمار ایران در سالهای  9358و 9310
 4سالنامه آماری استان گیالن 9313
3سالنامه آماری كشور 9313

دهد؛ این میزان برای كل كشور به  44/6افزایش یافته است 4همچنان كه مشاهده می شود
علی رغم این كه در سال پایه برنامه چهارم ( )9354وضعیت این شاخص در استان گیالن در
شرایط مطلوب تری نسبت به میانگین كشور قرار داشت ولی در سال ها بعد متاسفانه وضعیت
شاخص نسبت طالق به ازدواج استان همواره از میانگین كشور باالتر است .به صورتی كه در
سال  9313این شاخص در استان معادل  3/3از میانگین كشور باالتر است.
بر اساس آمار ثبت احوال تعداد ازدواجهای انجام شده در استان از  45139واقعه در سال
 9354به  41994واقعه در سال  9351افزایش یافته است .اما ،پس از سال  9351این روند
نزولی بوده و به  43343واقعه در سال  9313كاهش یافته است .همچنین ،بر اساس آمار ثبت
احوال در سال  4861 ،9354واقعه طالق در استان رخ داده است كه طی سالهای -9313
 9354روند صعودی داشته و به  6138واقعه در سال  9313افزایش یافته است.
میانگین سن در اولین ازدواج مردان استان در سال  46/6 ،9358سال و در سال ،9310
 43/9گزارش شده است .همین شاخص برای زنان در سال  44/9 ،9358و در سال 43/1 ،9310
گزارش شده است.

8

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،9310نرخ باسوادی
جوانان(جمعیت گروه های سنی  98-41ساله)  15درصد می باشد .این شاخص نشان میدهد
4درصد از نسل جوان استان از نعمت سواد بیبهره بودهاند

.6

 4سالنامه آماری كشور 9313
 .5نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مركز آمار ایران در سالهای  9358و 9310
 .6نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مركز آمار ایران در سال 9310
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تجارب حاصل از برنامه چهارم توسعه در حوزه جوانان كه به پشتوانه ماده  994آن برنامه
حاصل شد در كنار سایر تجارب و اقداماتی كه از طریق تنظیم مقررات توسط هیئت محترم
وزیران ،شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به دست آمد نشان داد كه
ساماندهی امور جوانان دچار برخی از چالشهای اساسی است كه باید از طریق وضع قوانین و
مقررات رفع شود .به همین علّت بود كه قانونگذار در جریان تنظیم قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه درصدد رفع این چالشها برآمد .چالشهایی از جمله  -9عدم شفافیت تکالیف دستگاه-
های اجرایی در قبال فرایند ساماندهی امور جوانان در كشور  -4عدم برخورداری و شفافیت در
منابع و اعتباراتی كه دستگاههای اجرایی باید در حوزه ساماندهی امور جوانان هزینه كنند و -3
عدم وجود شاخصهای قابل اتکاء برای سنجش و پایش میزان پیشرفت نیل به اهداف برنامه
ملی ساماندهی امور جوانان.
در ادامه شاخصهای توسعه حوزه جوانان در استان گیالن در طی برنامه چهارم و پنجم
توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است (جدول )6
جدول  -6شاخصهای توسعه ی حوزه جوانان در استان گیالن طی سال های برنامه
چهارم و پنجم توسعه
(در

صد)

م

چهار

ه

برنام

سط

دوره

/متو

رشد

(در

صد)

ه

پنجم

دوره

برنام

سط

/متو

شاخص/هدف سنجش

چهارم

رشد

ردیف

عنوان

واحد

سال های برنامه

سال های برنامه پنجم

کمی
1331 1331

اجرای برنامه اوقات
9
فراغت جوانان

هزار نفر

-

-

1311 1313 1312 1311 1311

-

0

0

390

344

434

493140

ارتقا فرهنگ و
هویت دینی و ملی هزار نفر
جوانان

-

-

-

0

3

418

3

5

4180

هزارنفر

-

-

-

0

4

94

33

33

48160

اجرای برنامه های
3
مطالعاتی و پژوهشی

مورد-پروژه

-

-

-

0

3

8

90

94

6100

جوانان شركت
كننده(پسران)در
 99برنامه اوقات فراغت
به كل جمعیت
جوان استان

درصد

جوانان شركت
كننده(دختران) در
 94برنامه اوقات فراغت
به كل جمعیت
جوان

4
6

31

ارتقا مشاركت
جوانان

برگزاری كارگاه
های آموزشی و
معرفتی جوانان

-

-

-

0

0

44

44

39

98140

درصد

-

-

-

0

0

40

44

39

94160

تعداد

-

-

-

0

94

43

30

45

43140

نسبت سازمان های
مردم نهاد جوانان
94
به تعداد سمن های
ثبت شده

درصد

تعداد جوانان شركت
كننده در جشنواره
98
حضرت علی
اكبر(ع)

نفر

-

-

-

-

-

-

0

0

0

43

36

86

93000 94800 90800 4300

43100

5840100
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 -1-2چالش های بخش ورزش و جوانان

 -9عدم شفافیت در مالکیت و بهره برداری از اماكن ورزشی سطح استان
 -4مکان یابی نامناسب برخی از پروژه های ورزشی با مالکیت دولتی
 -3سهم اندك ورزش و تربیت بدنی در فعالیت های اوقات فراغت خانوار
 -4پایین بودن سرانه ورزشی و كمبود امکانات سخت افزاری
 -8پایین بودن سطح مشاركت بخش خصوصی و حامیان در امر ورزش
 -6حمایت ناكافی مادی و معنوی از قهرمانان و ورزشکاران حرفه ای در سال های فعالیت
و پس از سن قهرمانی
 -3عدم تناسب بین امکانات ورزشی با نیازهای موجود جامعه
 -5نبود سازوكار انگیزشی كافی برای جلب مشاركت خیرین در امر ورزش
 -1عدم اجرای طرح جامع ورزش استان
 -90فقدان نظام استعدادیابی مدون و منسجم در ورزش استان
 -99محدودیت در جذب نیروی انسانی متخصص و كارآزموده متناسب با نیاز تشکیالت
ورزش استان
 -94كمبود امکانات ورزشی به ویژه برای بانوان
 -93كمبود امکانات و تسهیالت ویژه ورزشی برای سالمندان و معلولین
 -94عدم توجه جدی به امر ورزش دانش آموزی استان
 -98كمبود اعتبارات بخش ورزش متناسب با نیازهای استان
 -96افزایش ناهنجاری های جسمانی و روانی در بین دانش آموزان
 -93كمبود ساعات استاندارد برای ورزش در مدارس
 -95عدم آگاهی آحاد جامعه از نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در فعالیت های
اجتماعی

 -91عدم وجود برنامه مناسب برای مناطق ساحلی گیالن در بحث نجات غریق و پایین
بودن منابع مالی الزم
 -40پایین بودن سطح توجه به بحث توریسم ورزشی و تبادل تجارب فرهنگی ورزشی با
كشورهای حاشیه دریای خزر
 -49عدم توجه رسانه های گروهی و جمعی به فرهنگ سازی در حوزه ورزش و مشاركت
اجتماعی جوانان
 -44باال بودن هزینه احداث ،نگهداری و استهالك زیرساخت های ورزشی با توجه به اقلیم
استان
 -43عدم تشکیل شورای عالی ورزش وفعال نبودن كارگروه فرهنگ و هنر ،تربیت بدنی و
ورزش شورای برنامه ریزی
-2برنامه راهبردی بخش ورزش و جوانان
 -2-1اهداف کلی و راهبردهای بخش ورزش و جوانان
ردیف

اهداف کلی

9

رشد و گسترش ورزش همگانی

راهبردهای دستیابی به اهداف کلی
توسعه ی متوازن و متعادل عرصهها و فضاهای ورزشی
بستر سازی فنی ،فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان
ارتقاء سهم ورزش همگانی در سالمتی و كیفیت زندگی
پایدارسازی درآمدهای بخش ورزش و تخصیص بهینه منابع
ارتقاء فرهنگ و اخالق در ورزش
دانشبنیان نمودن ورزش
توسعه ی تربیت بدنی و وررزش دانشآموزی و دانشجویی

4
3

حمایت از ورزش قهرمانی
توسعه مشاركت نظام مند جوانان در حوزه

توسعه علمی كاربردی ورزش قهرمانی و حرفه ای
توانمند سازی و فرهنگ سازی جوانان در حوزه ازدواج
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های مختلف اجتماعی
4

بهبود و اصالح سبک زندگی جوانان

بسترسازی و فرهنگ سازی در زمینه غنی سازی اوقات
فراغت جوانان
رشد كمی و كیفی سازمان های مردم نهاد جوانان

-2-2اهداف کمی بخش تربیت بدنی
 -2-3راهبردهای دستیابی به اهداف کلی ،سیاست ها و اقداهای اساسی بخش ورزش
و جوانان استان
ردیف

راهبرد

سیاست

ساماندهی و بهرهور نمودن
استفاده از اماكن ورزشی
توسعه ی متوازن و
متعادل عرصهها و
فضاهای ورزشی
9و4
توسعه ی فضاهای ورزشی
بر اساس آمایش ورزشی
استان

بستر سازی فنی،
فرهنگی و اجتماعی
ورزش بانوان

توسعه و آمادهسازی
فضاهای ورزشی بانوان
ارتقاء علمی و فنی نیروی
انسانی ورزش بانوان در
سطح
بهبود نگرش عمومی به

اقدام های اساسی
تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات اماكن ورزشی استان
استفاده ی بهینه از ظرفیت های امکانات ورزشی دستگاه های
اجرایی
تهیه اسناد مالکیت كلیه اماكن ورزشی موجود و در دست احداث
شناسایی و رفع معارضین كلیه ی اماكن موجود و در دست احداث
واگذاری پروژه های نیمه تمام ورزشی به بخش خصوصی (ماده )43
مناسب سازی اماكن و فضاهای ورزشی موجود جهت استفاده گروه
های خاص (جانبازان و معلولین ،سالمندان و كودكان)
تهیه ی سند توسعه اماكن و مجموعه های ورزشی
اجرای برنامه ی آمایش سرزمین ورزش
گسترش زیرساختهای ورزش همگانی
همکاری با نهادها و دستگاههای اجرایی جهت تامین زمین با
كاربری ورزشی
تکمیل اماكن ورزشی در حال ساخت با رعایت شرایط الزم جهت
استفاده گروه های خاص (جانبازان و معلولین ،سالمندان و كودكان)
ساماندهی فضاهای ورزشی موجود برای استفاده ی بانوان
تکمیل اماكن ورزشی در حال ساخت با رعایت شرایط الزم جهت
استفاده ی بانوان
علمی نمودن فرآیند استعدادیابی دانش آموزان دختر و بانوان
ورزشکار
انجام پژوهشهای كاربردی در زمینه ارتقاء بهرهوری ورزش بانوان
تربیت و توسعه ی نیروی انسانی متخصص ورزش بانوان
توسعه ی مسابقات ورزشی بانوان با رعایت موازین اسالمی

ردیف

راهبرد

سیاست
ورزش بانوان و افزایش
مشاركت های زنان در
ورزش
بهبود نگرش عمومی
نسبت به اهمیت و
تأثیرگذاری ورزش همگانی
توسعه ی ورزش در مناطق
روستایی و عشایری

ارتقاء سهم ورزش
همگانی در سالمتی
و كیفیت زندگی

توسعه ی و ترویج
ورزشهای سنتی ،بومی و
محلی

گسترش مشاركت
نهادهای عمومی غیردولتی
و دستگاه های دولتی در
اجرای برنامههای ورزش
همگانی

ارتقاء سهم ورزش
همگانی در سالمتی
و كیفیت زندگی
فرهنگسازی در زمینه
توسعه ی ورزش همگانی
جانبازان و معلولین

برنامه ریزی و نظارت
یکپارچه در زمینه ورزش

اقدام های اساسی
بسترسازی جهت بهرهگیری از پوشش مطلوب در ورزش بانوان
توسعه ی رشتهها و مواد مسابقات ورزشی ویژه بانوان
تبلیغات فراگیر رسانه ای برای ترویج ورزش همگانی
برگزاری همایش های عمومی ورزش همگانی
برگزاری جشنواره های ورزش همگانی
برگزاری جشنوارهها و المپیادهای ورزش روستایی و عشایری
راه اندازی خانه ورزش روستاها
توزیع تجهیزات ورزشی به شوراهای ورزشی روستایی
ثبت ملی و بین المللی بازی های بومی محلی و ورزش های سنتی
استان گیالن
انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در ورزش های سنتی و بازی های
بومی-محلی
برگزاری جشنوارهای ورزشهای سنتی ،بومی و محلی
پیگیری اجرای ورزش صبحگاهی در نهادهای عمومی غیردولتی و
دستگاه های دولتی
اجرای تفاهمنامه های همکاری با نهادهای عمومی دولتی و دستگاه
های غیردولتی
تدوین برنامه های توسعه ورزش در محالت ،مساجد ،پارك ها و
ورزش در خانه و محل كار
اجرای برنامه ها و جشنواره های گروهی و جمعی در ورزش همگانی
و جلب حمایت رسانه ها
ساماندهی ورزش محالت با همکاری شهرداریها و دهیاری ها
اجرای ورزش صبحگاهی ،عصرگاهی و شامگاهی در اماكن عمومی
اجرای مسابقات ورزشی كاركنان دستگاه های اجرایی استان
برگزاری جشنواره برترین های دستگاه های اجرایی در زمینه ی
ورزش همگانی
تبلیغات فراگیر رسانهای برای ترویج ورزش همگانی
برگزاری دوره ها وكالس های آموزشی (تربیت مربی ،كالسبند )
راه اندازی ایستگاههای سالمت درشهرها و مراكز شهرستان ها
اجرای طرح ورزش در منزل
برگزاری همایش ها ،جشنوارهها و مسابقات فرهنگی -ورزشی
برگزاری روز ملی پارالمپیک دراستان
توزیع تجهیزات ورزشی مورد نیاز ورزش جانبازان و معلولین
اجرای ورزش همگانی در مراكز آسایشگاهی
تشکیل شورای عالی ورزش استان
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ردیف

سیاست

راهبرد

اقدام های اساسی

همگانی

بهرهمندی از ظرفیتهای
بخش خصوصی
پایدارسازی
درآمدهای بخش
ورزش و تخصیص
بهینه منابع

بهرهبرداری از منابع جدید
درآمدی

تقویت نظام عادالنه منابع
مالی

ارتقاء فرهنگ و
اخالق در ورزش

بهبود فضای فرهنگی
محیط های ورزشی

دانشبنیان نمودن
ورزش

مبتنی نمودن كلیه
فعالیتهای بخش ورزش
بر یافتههای پژوهشی

توسعه ی تربیت
بدنی و ورزش
دانشآموزیو

دانشجویی

ارتقاء كیفیت و كمیت
اجرای درس تربیت بدنی
در مدارس

تقویت نقش و سهم تربیت
بدنی در فعالیتهای اوقات
فراغت دانش آموزان

مشاركت با بخش خصوصی برای بازسازی و نوسازی اماكن و
فضاهای ورزشی
بستر سازی جهت ایجاد اتحادیه ی باشگاه های خصوصی
اعمال سیاست های تشویقی جهت جلب و جذب سرمایه گذاران و
كارآفرینان
پایدار سازی درآمدهای رسانهای و تبلیغاتی
ایجاد زیر ساخت های توسعه ی گردشگری ورزشی متناسب با توان
محیطی استان
ایجاد صنایع ورزشی در استان
تخصیص منابع براساس ارزیابی عملکرد هیات ها
تخصیص منابع مالی بین شهرستان های استان براساس عملکرد و
طرح آمایش
اجرای نظام جامع فرهنگی ورزش و نظام نامه اخالق ورزشی در
استان
نظارت بر عرضه ی مکمل های ورزشی و اجرای برنامه ی جامع
مبارزه با دوپینگ
فرهنگسازی از طریق رسانههای جمعی ،صدا و سیما و. ...
تدوین و اجرای برنامه جامع پژوهشی و آموزشی
بومی سازی تجارب موفق سایر استان ها در توسعه ی ورزش استان
تشکیل شركت های دانش بنیان در حوزه ی ورزش
استانداردسازی فعالیتها و تجهیزات ورزشی
حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های مقاطع ارشد و
دكتری در حوزه ورزش
نظارت بر اجرای درس تربیتبدنی مدارس
نهادینه كردن سواد حركتی و آموزش اصالح حركتی
الگو برداری از طرح های موفق و قابل اجرا در مدارس (طرح های
ملی ،طرح حیات پویا و)...
برنامه ریزی آموزشی و درسی تربیت بدنی مقاطع مختلف تحصیلی
تشکیل كانون های استعداد یابی
توسعه و ترویج ورزش همگانی دانش آموزان
توسعه فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشآموزان به عنوان مکمل
ساعت درس تربیت بدنی
برگزاری مسابقات و همایش های ورزشی
فعال نمودن كانون های برون مدرسه ای ویژه

ردیف

راهبرد

سیاست
توانمندسازی و بهسازی
نیروی انسانی تربیت بدنی
و ورزش دانش آموزی
تقویت نقش و سهم ورزش
در فعالیت دانشجویان
تدوین استراتژی هیئت
های ورزشی
آموزش و بهسازی نیروی
انسانی متخصص در
عرصه های ورزش
قهرمانی

توسعه ی علمی
كاربردی ورزش
قهرمانی و حرفه ای

تدوین نظام استعدادیابی
(كشف ،پرورش ،ارتقاء و)...

اولویت بندی رشته های
ورزشی مدال آور (طرح
آمایش سرزمین)
نظام مند نمودن مسابقات
ورزشی
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توانمند سازی و
فرهنگ سازی
جوانان در حوزه
ازدواج

توسعه ی ورزش در سطوح
پایه هیئت ها
ارتقاء سطح دانش و
مهارتهای جوانان در
حوزه ازدواج
حمایت از ایجاد و توسعه
مراكز مشاوره ازدواج و

اقدام های اساسی
ارتقاء سطح علمی و عملی منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و ورزش
دانشآموزی
بهرمندی از ظرفیت علمی مراكز آكادمیک (به ویژه دانشگاه
فرهنگیان) در ارتقاء علمی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی
توسعه برنامه های ورزش قهرمانی دانشجویان
توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی دانشجویی
تقویت انجمن های ورزشی دانشجویی
استقرار سامانه آمار و اطالعات نیروی انسانی ورزش
تدوین برنامه ی عملیاتی هیئت های ورزشی با رویکرد همگانی،
قهرمانی ،پرورشی و استعدادیابی
ارتقاء و باز آموزی سطح علمی مربیان و داوران با برگزاری دورههای
آموزشی (تربیت مربی ،داور ،مدیر ورزشی) در ورزش
راه اندازی و احیاء پایگاه های ورزش قهرمانی در سطح استان
افزایش ظرفیت بهره برداری از باشگاه های ورزشی در سطح استان
حمایت از رشته های ورزشی پایه (شنا ،ژیمناستیک و دومیدانی ،شنا
)
اجرای تفاهم نامه با آموزش و پرورش در زمینه استعداد یابی و
برگزاری المپیاد های دانش آموزی در سطح استان
ایجاد اماكن و فضاهای تخصصی رشته های ورزشی مشمول طرح
آمایش سرزمین
تأمین و توزیع عادالنه منابع مالی
برگزاری هدف مند و منظم لیگ ها
مشاركت در برگزاری مسابقات و المپیادهای ورزشی در سطوح
مختلف
حمایت از برنامه های رده سنی پایه در هیات ها
برگزاری جشنواره های ورزشی نونهاالن
حمایت از برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزی
اولویت بخشی به برنامه های رده های سنی و پایه
برگزاری دوره های آموزشی قبل ،حین و پس از ازدواج
برگزاری دوره ها ویژه مشاورین
عقد تفاهم نامه با سازمان نظام روانشناسی جهت معرفی افراد واجد
شرایط

  21سند تفصیلی بخش ورزش و جوانان

ردیف

راهبرد

بسترسازی و
فرهنگ سازی در
زمینه غنی سازی
اوقات فراغت جوانان
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رشد كمی و كیفی
سازمان های مردم
نهاد جوانان

سیاست
خانواده جوان
توانمند سازی و فرهنگ
سازی جوانان در حوزه ی
ازدواج
توانمندسازی ساختارهای
اجرایی مرتبط با اوقات
فراغت جوانان
توسعه ی كمی و كیفی
برنامههای فراغتی جوانان

اقدام های اساسی
انتخاب مراكز خدمات مشاوره ای نمونه
برگزاری نشست های تخصصی با محوریت ازدواج از نگاه اسالم
برگزاری جشنواره پیوند آسمانی
تشکیل مجمع خیرین ازدواج
تشکیل دبیرخانه ی اوقات فراغت
راه اندازی پرتال اوقات فراغت

ترغیب و تشویق جوانان
برای تشکیل سازمان های
مردم نهاد

برگزاری جشنواره اوقات فراغت
افزایش زیرساختها و امکانات فراغتی
شناسایی زمینه های مشاركت اجتماعی جوانان متناسب با وضعیت
استان
تسهیل در روند صدور اعتبار نامه
ایجاد خانه ی جوان
ایجاد امکانات و ظرفیتهای سخت افزاری و نرم افزاری
برگزاری نمایشگاه های توانمندی های سمن ها
برگزاری جشنواره اتفاق
ساخت برنامه های مختلف رسانه ای جهت آگاهی بخشی به گروه
های هدف

دانش افزایی و ارتقا مهارت
اعضاء سازمانهای مردم
نهاد جوانان

برگزاری دوره های دانش افزایی و كارگاه های آموزشی

فرهنگ سازی و آگاهی
بخشی به گروههای هدف

