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 چکیده

صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر در تاریخ  از شواهد تاریخی همچون کتیبه های ایران باستان و سپس ،

پاریس که نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم تلقی می شود، می توان به حقوق بنیادی  ۰۴۹۱دسامبر  ۰۱

مدنی و اجتماعی افراد بشر اشاره نمود. افراد با انگیزه های متفاوت به سمت حرکات جسمانی 

ط های ورزشی بر طبق قواعدی که با قوانین )ورزش( تمایل دارند پس می بایست حقوق آنها  در محی

و مصوبات، پیش بینی شده ، لحاظ شود

  حقوق شهروندی،ورزش همگانی ، مدیریت شهری:واژگان کلیدی

 مقدمه 

در زندگی امروزی شهر نشینی و تغییر چشمگیر دیدگاه اجتماعی شهروندان  نسبت به فضایهای شهری و 

مکانات عمومی ، ارتقا کیفیت زندگی مردم بطور گسترده ،پذیرش توقعات شهرنشینان از برخورداری ا

مسئولیتی ریز بینانه تر ، در نحوه مدیریت شهری  را بر عهده متولیان امور شهرها ، محول می نماید. جهت 

حمایت حقوق شهروندان در برخوداری از امکانات شهر نشینی ،  طبق حقوق شهروندی، از جمله توسعه 

ورزشی عمومی ، برای رفاه افراد جامعه شهری می بایست  تدابیر ویژه ای  در تخصیص پایدار فضاهای 

فضاهای طبیعی جهت نیل مقاصد تربیت بدنی در دستور کار مدیران شهرها و بالخص متولی اصلیه  آن که 

 شهرداری  میباشد  قرار بگیرد.

 شناسی تحقیق  روش

آثار نویسندگان در حیطه  فواید ورزش ،حقوق شهروندی در این مقاله سعی بر آن شده تا از کتب و 

،وظایف شهرداری در اعمال حقوق شهروندان،فضاسازی جهت گسترش فضاهای ورزش همگانی ،با 

مروری بر اسناد تاریخی  بین المللی ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین شهرداری،از اسناد 

عات بطور علمی جمع آوری و نگاشته شده است.کتابخانه ای،مطالب مستند ،دارای ارجا

 (21، اندازه  B Titrها )  یافته

این مقاله ابتدا در جهت تعاریف لغت و مفهوم اوغات فراغت ، سپس ورزش همگانی پرداخته است.در 

حقوق شهروندی که  از جمله حقوق مسلم افراد  جامعه شهری تلقی می شود، در حقوق داخلی و   بین 

رد حمایت واقع شده  است .شهرداریها نقش مهمی در ایجاد فضاهای پایدار ورزشی و تفریحی المللی مو

همگانی ایفا می نمایند ،با توجه به آموزه های دینی و حمایت قانون گذار در متن قانون اساسی جمهوری 
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صل اهداف اسالمی ایران ، کشور ما ، همانند سایر کشورها به ورزش همگانی توجه خاصی نموده و در ف

شهرداری ها ، نیز تعریف  شده است

 بحث و نتیجه گیری 

( به معنای آزاد بودن ، گرفته شده و می توان گفت به licereواژه اوقات فراغت از کلمه التین لیسر)

( بسیار نزدیک است. به نظر می رسد منظور از اوقات فراغت ، آن نوع loisirواژه فرانسوی لوسیر )

باشد که آدمی در وقت آزاد خویش احساس می کند ؛ بنابراین ، اوقات فراغت به رهایی و رستگی 

 (.1389برهه ای از زمان گفته می شود که در آن حق  انتخاب )آزادی گزینش( وجود دارد) احسانی ،

سرگرمی ها ، تفریحات و فعالیت های که » در فرهنگ الروس اوقات فراغت چنین تعریف شده است: 

 (.۰8۱1ام آسودگی از کار عادی با شوق و رغبت به آن می پردازند)جاللی فراهانی ،افراد به هنگ

نظر اسالم در باره نحوه گذران اوقات فراغت بدین ترتیب است که،میل به تفریح یکی از نیاز های 

طبیعی بوده که با سرشت انسان آمیخته شده و از آغاز تا پایان زندگی همواره وجود دارد؛ به طوریکه  

در دوران کودکی به شکل بازی های کودکانه انجام می شود و در بزرگسالی به اعتبار تفاوت های 

اجتماعی و خانوادگی ، به اشکال گوناگون تحقق می یابد. هم چنین همان اندازه که انسان به انجام 

به وی شده امور عبادی و مادی دعوت شده ، در زمینه توجه به اوقات فراغت  نیز به وی توصیه هایی 

است؛ بنابراین توجه به اوقات فراغت از موارد خاصی است که هیچ مسلمانی نباید به آن بی اعتنا باشد 

 (.۰8۱1و باید نهایت بهره روحی و معنوی را از آن بگیرد)جاللی فراهانی،

ان در قرآن کریم ویژه گیهای به خدمت گرفتن موسی )ع( بوسیله شعیب )ع ( قوی و عمیم بودن او عنو

همانا بهترین کسی که می توانی به خدمت بگیری ، کسی است که قوی و عمیم » : شده است؛

 (.۰8۴۱باران چشمه،«)باشد

در تمام مدت عمر ، برای سالمتی و حفظ تندرستی خود بکوشید » امام  حسین ) ع( می فرماید : 

 ( ۰8۴۱سیاح ،«)

، به معنای ورزیدن است و مصدر آن ) واژه ورزش، در فرهنگ  دهخدا ، از نظر لغوی اسم مصدر 

برزیدن( ، یعنی کار کردن ، عمل کردن، کوشیدن ،پیا پی انجام دادن  و رضایت یافتن است . کواکمی، 

یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی » ورزش را چنین تعریف می کند: 

وسیله شرکت کننده گانی است که یا عوامل درونی و شدید یا استفاده از مهارتهای جسمانی پیچیده ب

 ( .۰8۴۰بیرونی تحریک می شوند ) صفاری ، 

ورزش تفریحی ، شکلی از فعالیتهای جسمانی یا حضور  منظم در فعالیتهای فیزیکی است که سالمت 

بدنی و روانی را بهبود می بخشد ، روابط اجتماعی را شکل می دهد یا منجر به نتایج مثبت می شود ) 
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 (.۰8۱1نظام جامعه ورزش کشور، 

اروپا ، تربیت بدنی و ورزش، جزو حقوق  بر اساس منشور بین المللی تربیت بدنی و ورزش اتحادیه

جدا نشدنی هر شهروند است . در سال های اخیر ، سازمان های ورزشی بسیاری، فعالیت های خود را 

 (.۰8۴۰از ورزش های رقابتی و قهرمانی به سمت فعالیت های بدنی برای همه تغییر داده اند) صفاری،

لت ها به ورزش تنها به عنوان پدیده ای حاشیه ای می میالدی ، دو 0۱و اوایل دهه  0۱تا اواخر دهه 

نگریستند. پیش از این تاریخ ، دخالت دولت ها در ورزش ، عموماٌ یک عکس العمل در مقابل 

مشکالت ویژه ای مانند استاندارد های پایین بهداشتی ، نیاز های نظامی و دفاعی بود و به ندرت بدلیل 

طه سیاست انجام می گرفت. دولت ها در یافتند ،که ،یکی از آگاهی از نقش و ارزش ورزش، در حی

شاخص های توسعه اجتماعی می تواند ورزش باشد و برای حفظ حاکمیت خود ، به این پدیده به 

عنوان یکی از نهاد های اجتماعی نیاز دارند. بنابراین با اهداف متعددی وارد  عرصه ورزش شدند  ) 

 (.۰8۴1حمیدی، 

قه اجتماعی به ورزش در ده سال گذشته افزایش یافته و مشارکت فعاالنه در آشکار است که عال

ورزش ، به یکی از مهم ترین فعالیت های اوقات فراغت تبدیل شده است که این روند را ورزشی 

 (.۰8۴1()حمیدی،sportization of societyشدن جامعه می گویند)

تعیین شده است . خط مشی  آینده  در برخی از کشور های اروپایی خط مشی ورزش همگانی

فدراسیون  ورزش های همگانی آلمان  ، برای افزایش آمار شرکت کنند گان در ورزش های همگانی ، 

تبلیغات ، ایجاد امکانات ورزشی ، استاندارد کردن روش های آموزش ورزش به مردم و تشریک 

همگانی یکی از سیاست های  مساعی برای ارزش اجتماعی دادن به شرکت کنندگان در ورزش های

 (.۰8۴۱این کشور برای ارتقاء سطح ورزش های همگانی می باشد) جوادی پور ،

زندگی امروزه در کالن شهرها ، شکل وسیع اجتماعی و پیچیده ای به خود گرفته و هویت جغرافیایی 

غدغه و مسئولیت شهرها و امکانات طبیعی قابل تغییر و تنوع بخشی به آن ، توسط مدیران شهر ، یک د

تلقی می شود و برنامه ریزان محیط های ورزشی ، براساس مدیریت زیر ساخت ها و متغییر های 

ورزشی ، در صدد رشد کیفیت تکنولوژیک و بهره بری ، برای افراد جامعه هستند. نگاه   -فضایی 

به سزایی در اجتماعی و فرهنگی برای ارتقاء زندگی مردم و افزایش سطح مشارکت مردمی ، نقش 

شاخه های مدیریت شهری  ، برای اداره شهر ایفا می نماید. حقوق شهروندی در حمایت ساکنان شهر 

، برای فراهم سازی تفریحات عمومی ، به ویژه تربیت بدنی بر عهده مدیران شهر و شهر داری ،وظایفی 

و جزئی تفکیک ناپذیر  را محول می نماید. در منشور سازمان ملل متحد ورزش یک حق ،برای ملت ها

از حقوق شهر وندی هر انسان تلقی شده است. سیاست مداران و مسئوالن امور فرهنگی ورزشی ، 
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جهت تجلی عدالت اجتماعی که درنظام جمهوری اسالمی ایران و اصل سوم قانون اساسی تاکید شده 

آحاد یک جامعه از   ، تالش خود را در راستای  تجلی این امر و ترویج ورزش همگانی برای تمام

گروه های سنی متفاوت و جنسی می گمارند. نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول زندگی جهت 

رشد جسمی و کارایی بهتر ذهنی،  نیازی اساسی و فیزیولوژیک تلقی می شود. چنانچه افراد به صورت 

رزشمند و نعمت الهی بوده بالقوه ، در صدد استفاده و باروری استعدادهای درونی، که، یک ذخیره ا

برآیند ، بی گمان  به لحاظ کیفی  در تفکرات و کارائی ذهنی از ضریب کیفیت باالئی برخوردار 

خواهند شد.بسیاری از اختراعات ،اکتشافات و کشفیات علمی نوع بشر ، در اوقات فراغت شکل گرفته 

طلوب از اوقات فراغت خود هستند. و ،که ،این نشان می دهد افراد به صورت بالقوه در صدد استفاده م

این یک ذخیره ارزشمند ملی برای برنامه ریزی در راستای ساختن  جامعه ای بهتر و توسعه یافته تر 

 (.۰8۱0است )حاج عبدالهی ،

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

، قانون برنامه راهبردی شهر تهران ، اساس  نامه و برنامه های سازمان  ،مصوبات شورای شهر تهران

ورزش شهرداری تهران و قانون نظام جامع ورزش کشور از جمله الزامات حقوقی می باشد.  در  بند 

دولت جمهورس اسالمی ایران موظف است برای نیل به » سه اصل سوم قانون اساسی  عنوان شده 

دوم همه امکانات برای امور زیر بکار برد ، از جمله این اصول آموزش و  اهداف یاد شده در اصل

پرورش و تربیت بندی رایگان ، برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. در 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به  ۰۰1بند دوم ماده 

شهرداریها در مورد توسعه ورزش همگانی تاکید شده و نهادهای عمومی غیردولتی و  نقش و وظیفه

کلیه شهر داری ها و ده یاریها موظفند، حمایت های الزم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و 

آئین  ۹ایجاد تسهیالت الزم برای دسترسی آسان مردم به  فضاها و اماکن ورزشی انجام دهند.در ماده 

اجرائی تبصره ده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسالمی ایران نامه 

نیز عنوان شده که ،شهر داری ها مجازند با استفاده از اراضی با کاربری های خدماتی نسبت به ایجاد 

 (.۰8۱۴پارکها و فضا های سبز و ایستگاه های خدمات آتش نشانی و غیره اقدام کنند) شکری ،

مطالعه راهبردها و قوانین کشورها ، محققان را به این  نتیجه می رساند که دولت ها با تمام توان ، 

دنباله رو گرایش ها  و خواستهای مردمند . در این راستا ، تقاضای اجتماعی از مهم ترین عوامل موثر 

 (.۰8۴۱بر گرایش مردم به فعالیت ورزشی و تعیین اولیت های آن است. )غفتری ،

برای درک و شناخت چرایی شهرداری به ورزش همگانی ، اطالعاتی را از این طریق همانند مصاحبه 

با مدیران سازمان ورزش شهر داری گرد آوری نموده ایم.عالوه بر آن در مدل فرآیندی مدریت 
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له ، اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ، چرایی پرداختن به رویکردهای مختلف را با بررسی چهار مقو

اسناد باالدستی و الزامات حقوقی ، مبانی نظری ، مطالعات تجربی و محیطی  و تجربه سایر کشورها 

تبیین نمودیم.مدیران سازمان شهرداری تهران ، چرایی ورود شهرداری به فعالیت های ورزش همگانی 

در شهر تهران ، را این گونه  پاسخ داده اند: مصوبه شورای تهران ، مبنی بر توسعه ورزش همگانی 

ابالغیه ای بود که به شهرداری اعالم شد و دلیل دیگر ورود شهرداری به مقوله ورزش همگانی ، تاکید 

شهردار بر تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد فرهنگی بوده و اعتقاد ایشان به این 

ست ، قابل توجه می باشد.) موضوع که شهرداری مسئول توجه به زندگی شهروندان از تولد تا مرگ ا

 (.۰8۴1حمیدی، 

با مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فعالیت های ورزشی همگانی  در ایران ، شهردار یها سه 

 سطح زمینه ای ، مدیریتی و رفتاری  به عنوان سطوح اساسی در ورزش همگانی تشکیل دادند .

حقوقی ،محیط  –یط اقتصادی ، محیط سیاسی سطح زمینه ای: محیط فرهنگی ،  محیط اجتماعی ، مح

 بین الملل  و محیط زیست.

سطح مدیریتی: منابع انسانی ، منابع مالی ،  قوانین و مقررات ، تجهیزات زیر ساخت ها ، رسانه های 

 سازمانی ، سازمان های همکار و تکنولوژی .

 (.۰8۴۰ی ،سطح رفتاری: عوامل ساختاری ، عوامل بین فردی و عوامل فردی ) صفار

 خالصه اینکه:

 .  بدیهی است که ورزش برای سالمت روح و جسم آدمی و نتایج آن برای سعادت  جامعه در

 داشتن افرادی نیرومند و سالم ،مفید می باشد .

  تربیت بدنی از  قرن بیستم با  اهدافی نظیر رشد اجتماعی که پرورش عمومی جامعه را در بر

 متخصصان رشد جسمانی ، تربیتی ، مدیریتی بوده است.می گیرد بیشتر مورد توجه 

  یک جامعه برای رسیدن به مرحله پیشرفت و باروری نیازمند برخورداری ارتباط مستقیم میان

 حقوق و ورزش  می باشد.

  عالقه اجتماعی به ورزش در یک دهه گذشته نسبت به قبل ،افزایش یافته و مشارکت موثر و

 روند ورزشی شدن جامعه را به همراه داشته است. فعال در ورزش موجب پیشرفت

  ورزش نوعی از فعالیت فیزیکی می باشد که سالمت روح و جسم را به ارمغان داشته و برای

 داشتن  یک رابطه اجتماعی مناسب و مسلط به امور نتایج مثبتی را داشته است.
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 آزاد اسالمی واحد رودهن.
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