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   مقدمه
هاي ورزشي دولتي در كشور، از لحاظ كارايي عملياتي و عملكرد مالي در حد كمتر از مطلوب سازمان

هاي ورزشي كه كامالً در مالكيت رو بسياري از سازمان ازاين. ندان دلخواه عموم جامعه نيستندهستند و چ
اند و اين وضعيت سبب حذف يا  شوند، با كمبود بودجه مواجهدولت هستند و به شكل دولتي اداره مي
مشكالت  شايد علت اصلي   .ها شده استشده توسط اين سازمان كاهش خدمات و رويدادهاي ترتيب داده

كند، همين امر گرا و انحصارگر عمل ميصورت درون ورزش ايران اين باشد كه اقتصاد آن دولتي است و به
  ). 4(صنعت ورزش ايران را با مشكل مواجه كرده است 

هايي كه براي غلبه بر مشكالت بخش عمومي پيشنهاد شده و طرفداران زيادي پيدا كرده،  يكي از راه
تواند نقش مؤثري در توسعة ورزش بخش خصوصي ورزش مي). 27(وصي است واگذاري به بخش خص

وري از اماكن و تجهيزات ورزشي  زايي و افزايش بهرههمگاني، قهرماني و همچنين اهدافي مانند اشتغال
يافته اهميت بسيار زيادي دارد و با  سازي ورزش در كشورهاي غربي و توسعه خصوصي ).5(داشته باشد 
ترين داليل آنها براي اين مسئله، اهميت اقتصادي يكي از مهم. شده است مقوله پرداخته  جديت به اين

. عنوان يك صنعت ياد كرد براي اولين بار از ورزش به) 1983 (مولين ). 25(ورزش و تفريحات سالم است 
كاال و خدمات اي كه موجبات افزايش ارزش افزودة  او اشاره داشت هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه

  ). 14(شود  ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محسوب مي
هاي ورزشي هستة اصلي كه باشگاه طوري به. ها در صنعت ورزش اهميت بيشتري داردنقش باشگاه

گيرد و زيرساخت ها شكل ميروند، ريشه و هستة اصلي توسعة ورزش در درون باشگاهشمار مي آن به
هاي اقتصادي اين هاي توليدي و بنگاهمثابة كارخانه هايي هستند كه بهاصلي صنعت ورزش باشگاه

هاي ورزشي با مراجع دولتي موضوعي است كه بر اين، ارتباط باشگاه عالوه). 6(كنند صنعت عمل مي
بنابراين در بسياري موارد اين . صورت روشن و مشخص تعريف نشده است هنوز در بعضي از كشورها به

هاي ورزشي به داليل باشگاه). 7(هاي زيادي دارد ت معضلي اجتماعي نمود يافته و هزينهصور موضوع به
مختلف، نياز مبرم به حمايت دولت دارند، ولي مسئلة بااهميت اين است كه رابطة دولت و باشگاه بايد 

  ). 15(طور روشن و صريح تعريف و تبيين شود  به
  طور متوسط سه شغل ايجاد  باشگاه خصوصي به، گزارش كردند هر )1384(يوسفي و همكاران 

دهد به ازاي هر پنج شغل ورزشي يك كند، همچنين نسبت مشاغل مستقيم به غيرمستقيم نشان ميمي
  ).19(شود  ها ايجاد ميشغل مرتبط با ورزش در باشگاه
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سازي و موانع و مشكالت آن در  بررسي سياست خصوصي«، با عنوان )1384(در پژوهش عارفيان 
آوري نظرهاي مديران ورزش ، محقق ضمن جمع»بدني از ديدگاه مديران ورزشي استان مازندران تربيت 

هاي هاي ورزشي و مديران باشگاهها، رؤساي هيأتبدني شهرستان  اعم از رئيس و معاونان تربيت
سازي در  وري و بهينهسازي را موجب افزايش بهره درصد افراد، خصوصي 79گرفت كه  خصوصي، نتيجه

هاي غيردولتي را هاي دولتي به بخشهاي تحت پوشش بخشورزش دانسته و واگذاري خدمات و فعاليت
سازي، با اصالح  درصد مديران در نيل به اهداف خصوصي 90همچنين، . انديكي از راهكارها عنوان كرده

هاي رض و واگذاري زمينقوانين و مقررات اعم از اعطاي تسهيالت بانكي، بخشودگي ماليات، تعديل عوا
  ).12(اند شدت موافق بوده سازي به با كاربري ورزشي و غيره، در راه رفع موانع و مشكالت سياست خصوصي

اعالم كردند، » سازي كشور بررسي موانع خصوصي«در پژوهشي با عنوان ) 1385(فاضل و همكاران 
دليل ضعف مهارت مديريت  بههاي خصوصي در بسياري از كشورها سازي و توسعة بنگاهخصوصي

هاي سنگين، قواعد خشك دولتي و حسادت اجتماعي نسبت به صاحبان سرمايه و اقتصادي، ماليات
  ). 17(شود  سازي هموار ميپذير است كه با رفع آنها راه براي خصوصي هاي خصوصي، بسيار آسيبشركت

و مشكالت موجود در رابطه با  بررسي موانع«، در پژوهش خود با عنوان )1386(كاشف و همكاران 
، پانزده »هاي خصوصي شهرستان اصفهانقانون اساسي در ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه 44اصل 

سازي ورزش را به سه دسته عوامل مرتبط با قانون، عوامل ترين عوامل تأثيرگذار بر خصوصيمورد از مهم
ناكافي بودن : مل اقتصادي عبارت بودند ازترين عوامهم. كردند  فرهنگي و عوامل اقتصادي تقسيم

هاي خصوصي؛ فراهم نبودن زمينة  تسهيالت مثل وام بانكي، عدم توانايي مالي مردم در استفاده از بخش
گذاري مناسب به خدمات؛ هزينة باالي ساخت اماكن و تجهيزات ورزشي؛ نبود امنيت  الزم براي قيمت

  ). 18(قوق و دستمزد منابع انساني گذاري؛ ناتواني در تأمين ح براي سرمايه
هاي خصوصي شهر ايالم و نيز تحليل ، در بررسي وضعيت باشگاه)1388(شمسايي و همكاران 

ها، رابطة بين متوسط شهرية دريافتي و تعداد مراجعان و شاغالن و نيز هاي اشتغال در اين باشگاهويژگي
نتايج پژوهش . ، و تعداد شاغالن را بررسي كردندگذاري اوليه، درآمد خالص باشگاه ارتباط بين سرمايه

هاي مختلف و با عناوين مختلف ايجاد شغل در ورزش 83ها در مجموع  آنها نشان داد، در اين باشگاه
. همچنين، مشخص شد بين ميزان شهريه و تعداد مراجعان و شاغالن ارتباطي وجود نداشت. شده است

همچنين، بين تعداد شاغالن و . تباط معناداري وجود داشتبين تعداد شاغالن و تعداد مراجعان ار
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درنهايت اينكه بين تعداد . ها ارتباط مثبتي مشاهده شد، اما معنادار نبود گذاري اوليه باشگاه سرمايه
  ).11(شاغالن و درآمد خالص باشگاه نيز ارتباط منفي ناچيزي وجود داشت 

هاي فوتبال انگلستان بيان كرد  يت كلي باشگاهپس از بررسي وضع) 1997(در همين زمينه، اسميت 
هاي فوتبال بايد به وضعيت خودشان سروسامان دهند تا از اين طريق مسئوالن دولتي اجازة كه باشگاه

  ). 25(دخالت در امور آنها را نيابند 
انتظارات مشتريان از خدمات در مراكز «در تحقيق خود با عنوان ) 2006(آفتينوس و همكاران 

، به اين نتيجه رسيدند كه مشتريان مراكز آمادگي خصوصي بيشتر به »دگي دولتي و خصوصي يونانآما
راحتي در  تجهيزات مدرن، تمايل كاركنان باشگاه به كمك و امنيت؛ و مشتريان مراكز آمادگي دولتي به

  ).20(وآمد به مراكز آمادگي تمايل داشتند  رفت
، ميزان »مزاياي رقابتي در صنعت آمادگي و سالمتي«نيز در پژوهشي با عنوان ) 2008( وولف

نتايج . هاي سنجش آمادگي بررسي كردخصوص آزمون مندي مشتريان را به خدمات پشتيباني به عالقه
هاي متنوعي از خدمات پشتيباني را مجموعه. 2مشتريان به خدمات پشتيباني توجه دارند؛ . 1: نشان داد

ندي مشتريان بيشتر نسبت به خدماتي است كه نيمرخ رواني و م عالقه. 3توان تعريف كرد؛ مي
توانند با توجه به خواست مشتريان و داران ميبنابراين باشگاه. دهندفيزيولوژيكي متنوعي را ارائه مي

گونه خدمات پشتيباني، ضمن دستيابي و حفظ مزاياي رقابت در بازار، خود را نيز متفاوت از  تهية اين
  ).28(دهند  ساير رقبا نشان

گرفته در حوزة ورزش دولتي مشخص شد كه اين بخش مشكالت و تنگناهاي فراواني  با بررسي انجام
هاي ورزشي دولتي از لحاظ كارايي عملياتي و عملكرد مالي در حد كمتر از مطلوب امروزه سازمان. دارد

هاي ورزشي كه كامًال در رو بسياري از سازمان ازاين. هستند و چندان دلخواه عموم جامعه نيستند
اين وضعيت . شوند شوند، با كمبود بودجه مواجه مي مالكيت دولت هستند و به شكل دولتي اداره مي

بخش   .ها شده استشده توسط اين سازمان سبب حذف يا كاهش خدمات و رويدادهاي ترتيب داده
مچنين اهدافي مانند تواند نقش مؤثري در توسعة ورزش همگاني، قهرماني و ه خصوصي ورزش مي

   ).5(وري از اماكن و تجهيزات ورزشي داشته باشد  زايي و افزايش بهرهاشتغال
سازي  نتايج تحقيقات در كشورهاي با درآمد پايين اقتصادي نشان داده كه موفقيت خصوصي

. مستلزم ايجاد محيط مناسب است تا بخش خصوصي توانايي انجام كار در آن شرايط را داشته باشد
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ايجاد چنين محيطي مستلزم اصالحات كالن اقتصادي، بهبود چارچوب حقوقي و قانوني، تقويت نظام 
  ). 15(زدايي از بازار كاال و خدمات است  مالي، از بين بردن موانع رقابت، مقررات

هاي سالم براي اعضا ايجاد مند به انجام فعاليت هاي خصوصي توسط فرد يا گروهي عالقهباشگاه
هاي خصوصي اكنون باشگاه). 24(ها را دارند و بيشتر شهرهاي دنيا حداقل يكي از اين باشگاه شوند مي

، بنابراين اهميت اين بخش روشن و )2(شوند  هاي كشورمان را شامل ميدرصد از باشگاه 68حدود 
سازي مشخص كرده كه بخش خصوصي با حداكثر هاي گذشته در زمينة خصوصيواضح است و پژوهش

  . موفق عمل كرده استآرا 
هاي خصوصي شهرستان مسئله و موضوع اين پژوهش بيانگر وضعيت و مشكالت موجود در باشگاه

سازي گرفته، نظرهاي مديران ورزشي را در زمينة خصوصي هاي انجاماغلب پژوهش. شهركرد است
اي ورزشي خصوصي و هصاحبان باشگاه. اندها پرداختهبررسي كرده و كمتر به مشكالت صاحبان باشگاه

ها، هر كدام داليلي ها ارتباط دارند، در خصوص مشكالت اين باشگاهكساني كه به هر دليل با اين باشگاه
هاي خصوصي بنابراين، محقق در صدد تحليل موانع ايجادشده در راه توسعة باشگاه. كنندرا بيان مي

  .انع ارائه كنداست و قصد دارد راهكارهايي را براي حل اين مشكالت و مو
 

  روش تحقيق
  جامعة آماري، كلية مديران و صاحبان . روش اجراي اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي بود

 91هاي ورزشي خصوصي شهرستان شهركرد بودند كه تعداد آنها در زمان اجراي پژوهش برابر با باشگاه
خصوصي هاي گرفتن استعالم در مورد تعداد باشگاه پس از. نمونة آماري نيز، برابر جامعه انتخاب شد. بودباشگاه 

دست آوردن آدرس آنها، پرسشنامه به مديران  بدني استان چهارمحال و بختياري و به از ادارة كل تربيت 
  . پرسشنامه ارزيابي شد 80هاي ورزشي خصوصي تحويل شد كه درنهايت و صاحبان تمامي باشگاه

هاي ورزشي سؤال بود كه موانع و مشكالت باشگاه 21حاوي  ايابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
اي اين پرسشنامه بر پاية پرسشنامه. كردهاي مختلف ارزيابي ميخصوصي شهرستان شهركرد را از جنبه
بررسي موانع و مشكالت موجود در رابطه با «، با عنوان )1386(است كه در پژوهش كاشف و همكاران 

انجام » هاي خصوصي شهرستان اصفهانزش از ديدگاه صاحبان باشگاهقانون اساسي در ور 44اصل 
  ). 18(گرفته بود 
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سؤال  20پرسشنامه شامل دو قسمت بود؛ قسمت اول شامل مشخصات فردي و قسمت دوم شامل 
اين موانع در چهار دسته موانع حقوقي و . هاي ورزشي خصوصيبسته در مورد موانع و مشكالت باشگاه

دهي به هر سؤال با شيوة نمره. شد  ي و فرهنگي، مديريتي و دولتي و اقتصادي تقسيمقانوني، اجتماع
ترتيب عبارت بودند از  هر سؤال داراي پنج گزينه بود كه به. ارزشي ليكرت بود استفاده از طيف پنج

ي اين پرسشنامه توسط هشت نفر از استادان مديريت ورزش. "خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم"
، )α=  86/0(اگرچه پايايي پرسشنامه قبالً محاسبه شده بود . بازبيني و اصالح شده و روايي آن تأييد شد

ها توزيع شد تن از مديران باشگاه 20صورت آزمايشي بين  براي اطمينان، قبل از پژوهش پرسشنامه به
وتحليل اطالعات  زيهبراي تج. دست آمد به 91/0كه پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ آن 

هاي پژوهش از براي توصيف داده. هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شدشده از روش آوري جمع
همچنين، براي پاسخ به . ميانگين و انحراف معيار و براي نمايش آنها از نمودارهاي گوناگون استفاده شد

كلية عمليات آماري پژوهش با . فاده شدهاي پژوهش از آزمون آماري فريدمن و تحليل عاملي است پرسش
  .انجام گرفت Excel 2007و  17نسخة  SPSSافزارهاي كامپيوتري  استفاده از نرم

 
  هاي تحقيقنتايج و يافته

. بودند) درصد 15(نفر زن  12و ) درصد 85(نفر مرد  68نفر افراد نمونه در اين پژوهش،  80از بين 
شايان ). درصد 90(داري ورزشي داشتند ل تجربة كار در زمينة باشگاهسا 10تا  6بيشتر افراد نمونه، بين 

داراي تحصيالت مرتبط با رشتة تربيت بدني بودند و ) نفر 7(درصد از افراد نمونه  9ذكر است كه تنها 
 1ميانگين و انحراف معيار هر گويه، در جدول . كرده بودند ها تحصيلمانده در ساير رشتهدرصد باقي 91

 .شده است آورده

 هاي پژوهشها و مؤلفهميانگين و انحراف معيار در هريك از گويه. 1جدول 

 انحراف
 شده موانع شناسايي ميانگين معيار

25/1 29/3 
سازي نامناسب مطبوعات و صداوسيما در مورد بخش تبليغ و فرهنگ
 خصوصي ورزشي

 رزشگذاري در وعدم تمايل مردم در صرف هزينه و سرمايه 26/3 08/1

 هاي خصوصي در ورزشنگرش بدبينانة مردم به بخش 55/2 22/1

 هاي جسمانيعدم تمايل مردم به ورزش و فعاليت 83/1 671/0
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 هاي پژوهشها و مؤلفهميانگين و انحراف معيار در هريك از گويه. 1جدول ادامة 

 انحراف
 شده موانع شناسايي ميانگين معيار

 تماعي و فرهنگيمجموع موانع اج 73/2 505/0

 اندازي و ساخت اماكن خصوصي ورزشيهزينة باالي راه 80/4 433/0

815/0 36/4 
هاي هاي خصوصي در ورزش نسبت به باشگاهباالتر بودن هزينة استفاده از بخش

 دولتي

 هاي زياد نگهداري و تعمير اماكن ورزشيوجود هزينه 33/4 952/0

 مدت و بلندمدت در بخش خصوصي ورزشگذاري كوتاهيهفقدان امنيت براي سرما 96/3 25/1

 هاشده در باشگاهكار گرفتهناتواني در تأمين حقوق و دستمزد منابع انساني به 66/3 856/0

 بينانه در واگذاري اماكن ورزشي به بخش خصوصيبرآورد غيرواقع 81/2 22/1

 مجموع موانع اقتصادي و مالي 98/3 374/0

 گيري براي ارائة مجوزماهنگي واحدهاي اجرايي و تعدد مراجع تصميمناه 14/4 807/0

 هاي خصوصيگذاري مناسب خدمات باشگاهفراهم نبودن زمينة الزم براي قيمت 86/3 807/0

 هاي دولتي و خصوصينبود فضاي رقابتي سالم بين باشگاه 39/3 03/1

 بدني و ساير نهادهاي دولتييتدخالت موازي يا كاركردهاي مشابه سازمان ترب 54/2 12/1

 مشكالت مربوط به مديريت و تأمين امنيت اماكن خصوصي ورزشي 41/2 09/1

 مجموع موانع مديريتي و دولتي 26/3 408/0

 ناكافي بودن تسهيالتي مثل وام بانكي و غيره براي اماكن خصوصي ورزشي 50/4 694/0

 رق، گاز و غيره براي اماكن خصوصي ورزشيهاي آب، بعدم تخفيف از طرف سازمان 80/3 14/1

 وضعيت موجود قانون كار و بيمه 05/3 34/1

 وضعيت موجود قوانين مالياتي و كمبود تسهيالت در اين زمينه 96/2 25/1

 قوانين سختگيرانة نهادهاي دولتي در ادارة اماكن خصوصي ورزشي 26/2 964/0

 مجموع موانع حقوقي و قانوني 31/3 481/0

 
شده، از آزمون فريدمن استفاده شد كه نتايج آن در  براي تعيين رتبة هريك از موانع شناسايي

  .شده است  نشان داده 3و  2جداول 

  بندي آزمون آماري فريدمنرتبه. 2جدول 
 Pمقدار  Df دو آمارة خي تعداد

80 87/611  19 001/0  
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هاي اقتصادي و حقوقي  بيشتر در بخشترين موانع و مشكالت،  شود، مهمطوركه مشاهده ميهمان
  . داشتند بوده و عوامل مديريتي و اجتماعي اهميت كمتري

  بندي آزمون فريدمن دربارة متغيرهاي پژوهشرتبه. 3جدول 
ميانگين 
 رتبه

 شده موانع شناسايي

 اندازي و ساخت اماكن خصوصي ورزشيهزينة باالي راه 85/16

 ل وام بانكي و غيره براي اماكن خصوصي ورزشيناكافي بودن تسهيالتي مث 38/15

 هاي دولتيهاي خصوصي نسبت به باشگاهباالتر بودن هزينة استفاده از بخش 86/14

 هاي زياد براي نگهداري و تعمير اماكن ورزشيوجود هزينه 66/14

 گيري براي ارائة مجوزناهماهنگي واحدهاي اجرايي و تعدد مراجع تصميم 68/13

 مدت و بلندمدت در بخش خصوصي ورزشگذاري كوتاهفقدان امنيت براي سرمايه 16/13

 هاي خصوصيگذاري مناسب خدمات باشگاهفراهم نبودن زمينة الزم براي قيمت 48/12

 هاي آب، برق، گاز و غيره براي اماكن ورزشيعدم تخفيف از طرف سازمان 25/12

 هاشده در باشگاهكارگرفتهبع انساني بهناتواني در تأمين حقوق و دستمزد منا 35/11

 هاي دولتي و خصوصينبود فضاي رقابتي سالم بين باشگاه 26/10

 سازي نامناسب مطبوعات و صداوسيما نسبت به بخش خصوصي ورزشيفرهنگ 13/10

 گذاري در ورزشعدم تمايل مردم در صرف هزينه و سرمايه 84/9

 هوضعيت موجود قانون كار و بيم 93/8

 وضعيت موجود قوانين مالياتي و كمبود تسهيالت در اين زمينه 50/8

 بينانه در واگذاري اماكن ورزشي به بخش خصوصيبرآورد غيرواقع 06/8

 هاي خصوصي در ورزشنگرش بدبينانة مردم به بخش 98/6

 بدني و ساير نهادهاي دولتيدخالت موازي يا كاركردهاي مشابه سازمان تربيت 76/6

 مشكالت مربوط به مديريت و تأمين امنيت اماكن خصوصي ورزشي 30/6

 قوانين سختگيرانة نهادهاي دولتي در ادارة اماكن خصوصي ورزشي 77/5

 هاي جسمانيعدم تمايل مردم به ورزش و انجام فعاليت 82/3
 

  

 گيريبحث و نتيجه

اندازي و ساخت اماكن  هزينة باالي راهها، ترين مانع از نظر مديران باشگاه در پژوهش حاضر، مهم
هاي از نظر مديران باشگاه. خصوصي ورزشي و نيز ناكافي بودن تسهيالتي مثل وام بانكي و غيره بود
اين . ها قرار داردسازي باشگاه خصوصي در شهرستان شهركرد اين مشكل در صدر مشكالت خصوصي

. كرداولين موردي بود كه ايجاد مشكل مي در شهرستان اصفهان نيز) 1386(مشكل در پژوهش كاشف 
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هاي خصوصي ترين مانع در پيشرفت باشگاه در اروميه نيز اين مورد را مهم) 1385(پژوهش احمدي 
  ).8، 18(دانست 

هاي خصوصي در هر كشور، متغيرهاي اقتصادي همچون نرخ گذارياز جمله عوامل مؤثر بر سرمايه
گذاري دولتي و ديگر متغيرهاي نهادي معطوف به امنيت سرمايهتورم، نرخ ارز، ميزان تقاضا، حجم 

هاي داخلي و خارجي گذاري مانند ثبات دولت، حاكميت نظم و قانون، خطر بروز درگيريمحيط سرمايه
گذاري در افزايش سالمتي گذاري در بخش ورزش، سرمايهاز آنجا كه افزايش هر گونه سرمايه). 21(است 

شود، ايجاد تسهيالت الزم براي ترغيب بخش خصوصي هاي درمان محسوب ميجامعه و كاهش هزينه
از سوي ديگر، سهم مبادالت كاالهاي ورزشي ايران در . رسدنظر ميدر اين زمينه بسيار ضروري به

  ).13(مقايسه با ديگر كشورها بسيار پايين است 
خانوار، پايين بودن ميزان  هايهايي همچون مسكن و تغذيه در سبد هزينهباال بودن سهم هزينه

ها، باال بودن ميزان تورم در كشور و عدم مشاركت درصد متوسط درآمد ساالنة خانوار نسبت به هزينه
هاي ورزشي نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته، ازجمله داليل پايين بودن سهم زياد مردم در فعاليت

هاي دهند هزينهآنجا كه تحقيقات نشان مي از). 26(هاي خانوار است هاي ورزشي از كل هزينههزينه
ورزشي خانوار، ارتباط مستقيمي با ميزان مشاركت ورزشي و ميزان درآمد و رفاه مردم يك كشور دارد 

كشور  GDP هاي خانوار و هاي ورزشي از هزينه ترين عوامل پايين بودن ميزان هزينه ، از مهم)23(
ه پايين بودن ميزان مشاركت ورزشي در ايران نسبت به توان ب نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته مي

درصد از افراد   60سال به باال در ايران، در مقابل بيش از  6درصد از افراد   7/31(كشورهاي پيشرفته 
و پايين بودن ميزان توليد ناخالص داخلي سرانة ايران نسبت به ) سال به باال در كشورهاي پيشرفته 15

  ). 12(ه كرد كشورهاي پيشرفته اشار
هاي دهد كه دومين عامل مؤثر در مشكالت باشگاه ها و نتايج اين پژوهش نشان ميبررسي يافته

هاي خصوصي ورزشي خصوصي شهركرد از نظر صاحبان اين اماكن، باالتر بودن هزينة استفاده از بخش
  ادند بين ، نشان د)1389(دوست و همكاران علي. هاي دولتي استدر ورزش نسبت به باشگاه

هاي خصوصي و دولتي تفاوت معناداري وجود دارد و در مندي مشتريان از هزينه و شهرية باشگاهرضايت
هاي خصوصي به منابع بديهي است، چون باشگاه. داري داشتندهاي دولتي برتري معنااين زمينه باشگاه

كنند، بنابراين ميزان ميدولتي وابسته نيستند و به قصد درآمدزايي و كسب منفعت بيشتر فعاليت 
دنبال ترويج فرهنگ عمومي ورزش و  كه بيشتر به(هاي دولتي شهرية بيشتري را نيز نسبت به باشگاه
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مندي كمتر در تواند موجب بروز رضايتكنند، و همين مسئله ميدريافت مي) اند ارائة خدمات همگاني
 ).16(هاي بدنسازي خصوصي نسبت به دولتي شود باشگاه

قان اعتقاد دارند، احداث و مديريت فضاهاي ورزشي، توليد، تجهيز و نگهداري آنها توسط بخش محق
كار گرفته شده و آثار آن  هاي دولتي، در بيشتر كشورهاي جهان، امروز به خصوصي در كنار ساير سازمان
هاي كافي و از ديگر سو، نهادهاي خصوصي با در اختيار داشتن سرمايه. بر كل جامعه نمايان شده است

طور مثال، متوسط هزينة ساخت  به. هاي مؤثري بردارندتوانند در اين خصوص گامتجهيزات مورد نياز مي
هاي سربار، عدم اتكا به اعتبارات محدود يك متر مربع از فضاهاي ورزشي به داليل نداشتن هزينه

هاي مربوط يريت دولتي، هزينههاي باالسر مضاعف ناشي از مدساليانه، كوتاه شدن زمان ساخت، هزينه
به رعايت قوانين و مقررات دولتي از جمله آگهي فراخوان، مناقصه، ماليات، بيمه و غيره، در شرايط بهينه 

بنابراين، ). 10(رسد تر از بخش دولتي به سرانجام ميدرصد ارزان 40هاي دولتي، حدود نسبت به پروژه
تواند در بهبود فضاها، گسترش اماكن ورزشي، ادشده ميهاي يبخش خصوصي با برخورداري از ظرفيت

تري از خود نشان دهد كه اين امر مهم نيازمند توليد، تجهيزات و نگهداري اماكن ورزشي نقش فعال
بسترسازي مناسب، اعطاي تسهيالت و ارائة سازوكارهاي تشويقي از طرف دولت است تا به روي آوردن 

ورزشي و به تبع آن تغيير فرهنگ الگوي مصرف در جامعه و جدي بخش خصوصي به ارائة خدمات 
هاي ورزشي، رونق اين امر اقتصادي شدن پروژه. افزايش سهم ورزش در سبد خانوار منجر شود

گذاران در ورود به اين مقوله را در پي  مندي و رغبت بيشتر سرمايه گذاري در امر ورزش و عالقه سرمايه
  .خواهد داشت

شود، در صورت ها و كاركردشان كمكي به دولت محسوب ميه وجود اين باشگاهبا توجه به اينك
ها همة اين مخارج را ها تعلق گيرد تا الزم نباشد كه صاحبان باشگاهاي به اين باشگاههزينه امكان كمك

از طرف ديگر . شودكنند تأمين كنند، تا حدي اين مشكل حل مينام مي از افرادي كه در باشگاه ثبت
هاي خصوصي بايد امكانات و تجهيزاتي را در اختيار كارآموزان خود قرار دهند كه از احبان باشگاهص

سطح امكانات دولتي باالتر باشند، به اين ترتيب افراد گرايش بيشتري به بخش خصوصي پيدا خواهند 
تي نداشته باشيم، سازي، بايد به جايي برسيم كه ديگر باشگاه دول البته با توجه به سياست خصوصي. كرد

هاي دولتي را  زيرا بخش خصوصي با توجه به بودجة محدودي كه در اختيار دارد، امكان رقابت با بخش
  .نخواهد داشت
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هاي زياد  برند، هزينه هاي خصوصي شهركرد از آن رنج ميمشكل و مانع ديگري كه صاحبان باشگاه
هاي  ها از طريق انتقال خدمات به سازمان ولتدر برخي كشورها، د. نگهداري و تعمير اماكن ورزشي است

هاي دولتي كشورهاي در حال  آژانس. اند غيردولتي يا خصوصي در حال افزايش مشاركت بخش خصوصي
هاي خصوصي را به ارائة مؤثر  هاي مالي، سازمان هاي الزم و انگيزه توسعه سعي دارند كه با ايجاد تضمين

در اين ). 3(كنند  و حتي اقدام به پرداخت يارانه و وام هم مي خدمات در توسعة اقتصادي ترغيب كنند
  .مورد نيز همانند موارد قبلي به كمك دولت نياز است

شان مؤثر بوده، عدم ها در روند كارييكي ديگر از مشكالتي كه در اين پژوهش، از نظر صاحبان باشگاه
اين مشكل در ابتداي كار . ئة مجوز بوده استگيري براي اراهماهنگي واحدهاي اجرايي و تعدد مراجع تصميم

آيد و فردي كه قصد گرفتن مجوز را دارد، با مشكالت زيادي وجود ميبراي گرفتن مجوز افتتاح باشگاه به
بديهي است افرادي كه . وآمدهاي زيادي براي رسيدن به مجوز باشگاه انجام دهد شود، بايد رفت مواجه مي

هاي مختلف صالحيت داشته و قابل اطمينان باشند؛ اما مراجع ، بايد از جنبهقصد تأسيس باشگاهي را دارند
تر انجام گيرد و افراد را درگير  تر و راحتمرتبط با اين موضوع بهتر است تدابيري بينديشند كه اين امر سريع

  .يز هستندفرسا نكنند، فرايندهايي كه در برخي موارد حتي غيرضروري ن فرايندهاي اداري پيچيده و طاقت
گرايي را موجب  ، ساختارهاي ناهماهنگ با شرايط جديد و نبود واقع)2001(موزانگازا و همكاران 

، اجتناب از ايجاد مراكز )1372(بندزاده شاه). 22(دانند كندي اجراي اقدامات و عمليات دولتي مي
  جديد مدنظر قرار  سازي را هنگام ايجاد ساختاري متعدد مديريتي و فرماندهي در فرايند خصوصي

، معتقد است كه انتقال سازماني و تغيير ساختار در فرايند )1374(همچنين، احمدوند ). 9(دهد مي
از مجموع ). 1(ها مشخص شود و از الگوي معيني پيروي كند سازي بايد براساس هدف خصوصي
آيد كه براي اصالح ساختار اند و نتايج حاصل از آنها، چنين برميهايي كه به اين موضوع پرداختهپژوهش

هاي آن چون ورزش قهرماني بايد هدف، طرح و برنامة مشخصي براي اجراي كار تعيين شود و مرحله
ها، شايستگي، بودجة الزم براي اجراي طرح و نظام انگيزشي مناسبات تقسيم كار، ارتباط پويا بين بخش

  .اي مؤثر اجرا شودگونه انتقال وظايف سازماني بهبراي كاركنان مدنظر قرار گيرد تا طرح اصالح ساختار و 
هاي ورزشي تمايل دارند، شهرية بخش خصوصي و دولتي را با هم افرادي كه به شركت در فعاليت

هاي باشگاه. تر بودن شهريه انتخاب كننددليل ارزان كنند و ممكن است بخش دولتي را بهمقايسه مي
اند و امكان رقابت با اين بخش را  هاي دولتي بسيار ضعيفباشگاهخصوصي از نظر اقتصادي در مقايسه با 

شايد . پذير نباشد راحتي امكان ها بههاي دولت، ادامة حيات اين باشگاهرسد بدون كمكنظر مي به. ندارند
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ها انگيزة خود را براي ادامة فعاليتشان در باشگاه از دست  با ادامة اين مشكالت برخي از صاحبان باشگاه
هاي بخش جلب سرمايه. تر از گذشته به خدمتشان به ورزش ادامه دهنددهند، يا اينكه در ادامه كمرنگب

بلكه . پذير نخواهد بود گذاران به ورزش درآمدزا امكان سوي ورزش، صرفاً با تشويق سرمايه خصوصي به
تر بخش خصوصي در  هاي عظيمگذاري تواند به سرمايهنقش و جايگاه پشتيبان دولت در اين زمينه مي

  . بينانه و در چارچوب امكانات موجود باشد ها بايد واقعريزيدر نتيجه برنامه. اين حوزه منجر شود
منظور پيشبرد اهداف و اجراي موفق  توان گفت كه ارائة راهكارهاي عملياتي معين و دقيق بهدرنهايت مي

ترين  يكي از مهم. بسيار مهم و اثربخش استسازي در بخش ورزش همگاني و قهرماني، هاي خصوصيبرنامه
اين راهكارها، كاهش حضور دولت در مالكيت و مديريت مستقيم و تغيير نقش آن به سياستگذاري، هدايت و 

سازي شود ضمن حركت منطقي به سمت خصوصيبر اين توصيه مي عالوه. نظارت در صنعت ورزش است
قهرماني، نظارت عالي و دقيق از طرف دولت و مجلس شوراي ويژه در ورزش  اي بهورزش و واگذاري مرحله

همچنين براي ارزشگذاري اموال از كارشناسان خبره استفاده . سازي انجام گيرد اسالمي بر فرايند خصوصي
  . ها انجام گيردشود و اقدامات الزم در زمينة تخمين و برآورد قيمت واقعي دارايي
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