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  صاحبان از دیدگاه خصوصی سازي ورزشبررسی موانع و مشکالت موجود در
 هاي خصوصی شهرستان ارومیه باشگاه 

  
  ، دکتر بختیار ترتیبیان ، دکتر حسن محمدزاده 1اژدر احمدي

  استاد یار دانشگاه ارومیه - استاد یار دانشگاه ارومیه - )رفتار حرکتی(دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  

  : چکیده
از دیدگاه صاحبان باشگاهها و مراکز  ورزش در خصوصی سازيهدف از این تحقیق، بررسی موانع و مشکالت موجود 

و نمونه آماري این تحقیق را کلیه باشگاهها و موسسات ورزشی  جامعه .بود شهرستان ارومیه خصوصی ورزشی
از پرسشنامه . هرستان ارومیه تشکیل می دهندش )جسمانی آمادگی رزمی، هاي باشگاه پرورش اندام، بیلیارد،(خصوصی

در بخش ورزش اجتماعی جهت بررسی موانع و مشکالت  -و فرهنگی عوامل قانونی، اقتصادي، محقق ساخته، دربرگیرنده
باشگاهها توزیع  به صاحبانلیست باشگاهها از سازمان تربیت بدنی، پرسشنامه ها  مجوز و بعد از تهیه. خصوصی استفاده شد

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به نوع مقیاس هاي بکار رفته در داده ها از  .تکمیل، از آنان اخذ گردید زد او بع
اهم موانع و  .استفاده شد Excelافزار و براي ترسیم نمودارها از نرم )مقایسه درصديمیانگین و (روش آمار توصیفی 

، ناکافی بودن %)8/86(اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشیو خرید  ساخت هزینه باالي :مشکالت به شرح زیر بدست آمد
ارائه  و زمانبر بودن ،عدم هماهنگی واحدهاي اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیري%)2/76(تسهیالت ارائه اي توسط دولت

 خدمات استفاده از، عدم توانایی مالی مردم در %)4/72(، عدم تمایل مردم در صرف هزینه براي امور ورزشی%)2/74(مجوز
، دخالت موازي و همزمان سازمان %)6/64(،ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی%)6/64(خصوصی بخشهاي

،عدم تبلیغ و فرهنگسازي مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش )%4/62(تربیت بدنی و سایر نهادهاي دولتی
، %)6/48(م براي قیمت گذاري مناسب به خدمات باشگاههاي خصوصی،فراهم نبودن زمینه الز%)2/54(خصوصی ورزش

، عدم وجود امنیت براي سرمایه گذاري کوتاه %)6/44(عدم تمایل مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیتهاي بدنی
قوانین  ،%)2/42(،وضعیت نامناسب قانون کار،بیمه و مالیات %)6/42(مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش
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، نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخشهاي %)8/36(تگیرانه نهادهاي مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزشیسخ
  .%)6/36(و مشکالت مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاههاي خصوصی%)6/36(خصوصی ورزشی

  
  
  
  
  

  : واژه هاي کلیدي
  کالتموانع و مش، باشگاه هاي خصوصی، ورزش خصوصی سازي

  :مقدمه 
با بررسی دگرگونیهاي تازه اي که در جهان پدید آمده و با توجـه بـه گسـترش دامنـه خـدمات دولتـی در       

الزم مـی سـازد تـا     ،افزایش هزینه هاي عمومی، مسائل اقتصادي و بسیاري از عناصـر دیگـر   سالهاي اخیر،
ی از راه هایی که براي یک. به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد بهبود کارکرد سازمانهاي دولتی

غلبه بر مشکالت بخش عمومی پیشنهاد شده و به صورت گسترده طرفدار پیدا کرده،واگـذاري بـه بخـش    
 همـانطور کـه اهـداف خصوصـی سـازي از کشـوري بـه کشـور دیگـر فـرق مـی کنـد،            . خصوصی اسـت 

راهکارهـا وجـود   به طـور کلـی طیـف گسـترده اي از      .راهکارهاي مورد استفاده آنها نیز مختلف می باشد
داردکه در هر کشوري یک یا چند راهکـار و روش آنهـا اعـم از فـروش دارائیهـاي دولـت بـه بخشـهاي         
خصوصی ، تجدید ساختار سازمانی دولتی و تجزیه آنها به سازمانهاي کوچک، و یا واگـذاري بخشـی از   

ی و شـرایط خـاص   در کشور ما بـا وجـود موانـع قـانون    .امور کشور به بخشهاي خصوصی انتخاب می شود
و اقتصادي، خصوصی سازي زمانی قرین موفقیت خواهد بودکه هدفی روشن و واقع بینانه بـراي  اجتماعی 

آن تعیین و با آماده کردن مقدمات، شرایط مناسب براي اجراي آن فراهم و از همه مهمتر برنامـه عملیـاتی   
فعالیتها از سوي دولـت بـه بخـش     خصوصی سازي ، واگذاري تصددي و اداره.دقیقی براي آن تنظیم کرد

خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی سازي ، وسیله اي براي بهبود عملکرد فعالیتهاي اقتصادي از طریـق  
  .)9(افزایش نقش بازار است

بخش خصوصی ورزش می تواند نقش موثري در توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و همچنـین اهـدافی از   
امـروزه تاسیسـات دولتـی    . وري از اماکن و تجهیزات ورزشی داشـته باشـد  قبیل اشتغالزایی و افزایش بهره 

ورزشی از لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی در حد کمتر از مطلوب هستند و چندان دلخـواه عمـوم   
از این رو بسیاري از تاسیسات ورزشی که کامأل در مالکیت دولـت هسـتند و بـه شـکل     . جامعه نمی باشند
این وضعیت سـبب حـذف یـا کـاهش خـدمات و      . شوند با کمبود بودجه مواجه می شونددولتی اداره می 
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از ایـن رو سـازمانهایی، از جملـه سـازمان     . رویدادهاي ترتیب داده شده به وسیله این موسسات شده اسـت 
تربیت بدنی، که متولی امر ورزش در کشور می باشد براي پیشبرد اهداف ورزشی به سازمانهاي خصوصی 

  )4.(ده است که داراي سرمایه گذاري بهتر و بیشتر نسبت به سازمانهاي دولتی می باشندروي آور
در زمینه ورزش خصوصی تحقیق جامعی تا به حال در ایران گزارش نشده است و اکثر تحقیقـاتی کـه در   
این زمینه انجام شده است به توصیف وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشـی و همچنـین نحـوه بهـره وري از     

برخی از این تحقیقات به کمبود امکانات و تجهیزات ورزشـی در اسـتان هـاي    . ن اماکن اشاره کرده اندای
؛ 1380؛ کـوزه چیـان و عابـدي،   1379؛ قدرتی،1378؛ ثابتی،1378طاهري،(مختلف کشور اشاره کرده اند 

  ).3)(1)(5) (8)(6)(2).(1384؛ جمالی قراخانلو،1381، حمایت طلب و متقی پور،هباقر زاد
برخی از این تحقیقات به پـایین بـودن میـزان بهـره وري امـاکن و تجهیـزات ورزشـی اشـاره کـرده انـد و           

یوسـفی  ). 9)(7)(1384؛جمـالی قراخـانلو،  1384علیـزاده، (راهکارهاي عملی براي مقابله با آن ارائه نمودند 
نسبت مشـاغل   شغل ایجاد می کند و همچنین 3گزارش کرد هر باشگاه خصوصی به طور متوسط ) 1384(

شغل ورزشی یک شـغل مـرتبط بـا ورزش در باشـگاهها      5مستقیم به غیر مستقیم نشان می دهد به ازاي هر 
  ).10(ایجاد می شود 

کشـور  و توسـعه اشـتغالزایی در   با توجه به تاثیر انکارناپذیر ورزش خصوصی در توسعه همه جانبـه ورزش 
زش خصوصـی مـی پـردازد،    رمربـوط بـه و   التموانـع و مشـک  انجام تحقیقاتی که بـه بررسـی و توصـیف    

در تحقیق حاضر هم با توجه به ضرورت ذکر شده به بررسی موانـع و مشـکالت    . ضروري به نظر می رسد
در واقـع  . مـی پـردازد   در شـهر ارومیـه   خصوصی سازي ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه هاي خصوصـی 

کدام موانع موجـود  ،هاي خصوصی کان باشگاهمحقق درصدد رسیدن به این نتیجه است که از دیدگاه مال
  .دارددر خصوصی سازي ورزشی  اي در کشور تاثیر بازدارنده

  

  :روش تحقیق
کلیه باشگاهها و مراکز  این تحقیق را جامعه آماري. میدانی می باشد -توصیفیروش پژوهش از نوع 

 15باشگاه بیلیارد، 26ام،باشگاه پرورش اند24(باشگاه  76به تعداد  ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه
نمی هیچ بهره اي  که از اعتبار و بودجه عمومی دولتتشکیل می دهند  )باشگاه رزمی 11باشگاه بانوان،و

 .در این تحقیق به علت تعداد کم جامعه آماري ، نمونه آماري شامل کل جامعه آماري می باشد .بردند
 شهرستان ارومیه صوصی از سازمان تربیت بدنیلیست تمامی باشگاهها و مراکز ورزشی خمجوز و  ابتدا

 .بعد پرسشنامه ها به تک تک سرپرستان تحویل داده شد و پس از تکمیل از آنان اخذ گردید. تهیه گردید
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الزم به یادآوري است که قبل از تکمیل پرسشنامه ها ، مدیران باشگاهها کامال توجیح شدند که پرسشنامه 
  .و اطالعات آنان کامال محرمانه باقی خواهد ماندها فقط جنبه مطالعاتی دارند 

  
  : ابزار اندازه گیري

جهت ارزیابی موانع و مشکالت موجود در خصوصـی سـازي ورزشـی از یـک پرسشـنامه محقـق سـاخته        
از دو قسمت تشـکیل شـده، قسـمت اول مشخصـات فـردي سرپرسـت و        این پرسشنامه. استفاده شده است

در ارتباط بـا عوامـل تاثیرگـذار در    بسته سئوال  15شامل  قسمت دوم .مشخصات باشگاه را شامل می شود
کـه   همچون موانع و مشکالت قانونی، اقتصادي، و فرهنگی اجتماعی مـی باشـد   ،خصوصی سازي ورزش

نظرات اسـاتید اقتصـاد، تربیـت بـدنی و      از در تهیه این پرسشنامه.سئوال در نظر گرفته شد 5براي هر عامل 
خیلی کم، ( لیکرت ارزشی 5سیستم  براي هر سئوال، با استفاده از نمره گذاري. ه گردیدروانشناسی استفاد

   .صورت گرفت )کمتر، متوسط، زیاد، و خیلی زیاد
  :نتایج و یافته هاي تحقیق

اماکن  یا خرید هزینه باالي ساخت :در یک جمع بندي کلی، اهم موانع و مشکالت به قرار زیر بود
،عدم %)2/76(، ناکافی بودن تسهیالت ارائه اي توسط دولت%)8/86(تجهیزات ورزشیورزشی و 

، عدم تمایل %)2/74(ارائه مجوز و زمانبر بودن هماهنگی واحدهاي اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیري
، عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخشهاي %)4/72(مردم در صرف هزینه براي امور ورزشی

، دخالت موازي و همزمان %)6/64(،ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی%)6/46(صیخصو
،عدم تبلیغ و فرهنگ سازي مناسب مطبوعات و صدا و %)4/62(سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهاي دولتی
 ،فراهم نبودن زمینه الزم براي قیمت گذاري مناسب به%)2/54(سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش

، عدم تمایل مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیتهاي %)6/48(خدمات باشگاههاي خصوصی
، عدم وجود امنیت براي سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی %)6/44(بدنی
،قوانین سختگیرانه نهادهاي مختلف %)2/42(،وضعیت نامناسب قانون کار،بیمه و مالیات %)6/42(ورزش
، نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخشهاي خصوصی %)8/36(در اداره اماکن خصوصی ورزشی دولتی
  %).6/36(و مشکالت مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاه هاي خصوصی%)6/36(ورزشی

  .در نمودار هاي پایین هر عامل به طور جداگانه نشان داده شده است
   موانع و مشکالت قانونی ):1(نمودار



 

 5 

42.2

62.4

36.8

74.2 76.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

  
دخالت موازي یا کارکردهاي مشابه سازمان تربیت  -2یت نامناسب قانون کار، بیمه، و مالیات وضع -1

قوانین سختگیرانه سازمان تربیت بدنی و دیگر نهادها در اداره باشگاههاي  -3بدنی یا سایر نهادهاي دیگر
ناکافی  -5عدم هماهنگی واحدهاي اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیري براي ارائه مجوز  -4خصوصی 

   .....و  بودن تسهیالت دولتی همچون وام بانکی، تخفیف در هزینه مصرفی برق و آب
  

  عوامل مرتبط با  موانع و مشکالت اقتصادي): 2(نمودار
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عدم توانایی مالی -2در بخش ورزش کوتاه مدت و بلند مدت  عدم وجود امنیت براي سرمایه کذاري-1

هزینه باالي ساخت یا خرید اماکن ورزشی و -3هاي خصوصی  مردم در استفاده از خدمات باشگاه
فراهم نبودن زمینه الزم براي قیمت گذاري مناسب به خدمات باشگاه هاي خصوصی -4تجهیزات ورزشی 

   ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد  منابع انسانی -5
  عوامل مرتبط با موانع و مشکالت فرهنگی اجتماعی): 3(نمودار    
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عـدم تبلیـغ و فرهنگسـازي مناسـب      -2دبینانـه مـردم نسـبت بـه بخشـهاي خصوصـی ورزشـی        نگرش ب-1

مشکالت مربوط به مدیریت و تـامین امنیـت    -3مطبوعات و صدا و سیما نسبت به باشگاه هاي  خصوصی 
عـدم  -5 عدم تمایل مردم نسـبت بـه ورزش کـردن و انجـام فعالیتهـاي بـدنی       -4اماکن خصوصی ورزشی 

  رف هزینه براي امور ورزشیتمایل مردم در ص
  
  

  :بحث و نتیجه گیري
قیق بررسی موانع و مشکالت موجود در خصوصـی سـازي ورزشـی از دیـدگاه صـاحبان      هدف از این تح

ی شـود  مشخص مـ  ،با بررسی نتایج بدست آمده از این تحقیق.باشگاه هاي خصوصی شهرستان ارومیه بود
هزینـه بـاالي سـاخت و یـا خریـد       در امر ورزش،که یکی از عمده ترین مشکالت براي خصوصی سازي 
تـاثیر ایـن عامـل را    آزمودنیهـا در ایـن تحقیـق ،    اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی می باشد به طوري که

ئـه اي  آزمودنی ها مهمترین عامـل را ناکـافی بـودن تسـهیالت ارا     %2/76 ،عالوه بر این.تاییدکردند 8/86%
ذکـر کـرده    ... انکی، عدم تخفیف مناسب براي آب،برق،وهمچون وام ب توسط دولت به بخش خصوصی

، عدم هماهنگی واحدهاي اجرایی و تعدد مراجع تصـمیم گیـري بـراي ارائـه مجـوز و      % 2/74همچنین .اند
عـدم تمایـل    .دنـ زمان بر بودن آن را  جزء مشکالت و موانع موجود در خصوصی سازي ورزش ذکر کرد

  .تاثیر گذار می باشد% 4/72خود و فرزندان نیزمردم در صرف هزینه براي امور ورزشی 
مشـکالت مربـوط بـه مـدیریت و تـامین امنیـت        از دیدگاه این صاحبان باشگاه هـاي خصوصـی،   همچنین

قوانین سختگیرانه سازمان تربیت  -نگرش بدبینانه مردم به بخش خصوصی ورزش -باشگاههاي خصوصی
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بـه   وضعیت قانون کار ،بیمه ،و مالیاتو  -اي خصوصیبدنی و نهاد هاي مختلف دولتی در اداره باشگاه ه
    .می باشد عنوان کم اثرترین موانع و مشکالت در ورزش خصوصی

بـا  .باید تحقیقـات بیشـتري انجـام شـود     ،جهت شناسایی بهتر موانع و مشکالت در خصوصی سازي ورزش
شـد و شـکوفایی بیشـتر در    دولـت جهـت ر   توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاد می شود که

مشکالت مالی ورزش خصوصی به  ، بیش از پیشبخش خصوصی ورزش و رشد اشتغالزایی در این زمینه
ارائه تسهیالت بیشتر در ساخت امـاکن ورزشـی و خریـد تجیـزات ورزشـی از داخـل و        .توجه داشته باشد
ن و ارائـه تخفیفهـاي بـاال در    فراهم نمودن وامهاي کافی و زمان مناسب براي بازپرداخـت آ  ،خارج کشور

خصوصـی  می تواند نقش موثري در بهبود و توسـعه   ،براي بخشهاي خصوصی ورزش برق و آب مصرفی
تصمیم گیـري  همچنین هماهنگ کردن بیشتر واحدهاي اجرایی و تعدیل مراجع .داشته باشد سازي ورزش

فرهنگسازي و ترغیب مردم  .شودو تسریع در ارائه مجوز نیز میتواند باعث کاهش مشکالت در این بخش 
توسط سازمانهاي مربوطـه همچـون صـدا و سـیما و      و فعالیتهاي جسمانی امر ورزش دربراي صرف هزینه 

عدم دخالت موازي سایر نهادهاي دولتی در امر ورزش، هم باعث بهبود بهره . مطبوعات نیز موثر می باشد
مایه گذاري بیشتر در ورزش خصوصی را مهیا می باشگاه ها می شود و هم زمینه مناسب براي سروري در 

مـی توانـد    ،سازمان تربیت بـدنی و بخـش خصوصـی    برايبنابراین تعیین متولی امر ورزش در کشور . کند
   .ورزش باشد يجزء بهترین راهکارها در امر خصوصی ساز

نی و همچنین توسعه ورزش همگانی، قهرمابه هر حال، رشد و توسعه باشگاه هاي خصوصی و متعاقب آن 
نیازمنـد همکـاري صـمیمانه     ،اهدافی از قبیل اشتغالزایی و افزایش بهره وري از اماکن و تجهیزات ورزشی

بـه منـابع انسـانی و توسـعه     دادن  باید اقرار کرد که کم اهمیت  .ه نهادهاي دولتی و خصوصی می باشدهم
خدمات باشـگاه هـاي خصوصـی،و     نیافتگی نیروي انسانی، نادیده گرفتن اهمیت قیمت گذاري صحیح بر

مقابـل تغییـر بـه ویـژه در ورزشـهاي تـازه رو بـه رشـد در کشـور،          مقاومت به خرج دادن در باالخره اینکه
ریزي خصوصی سازي در امر ورزش می باشند کـه مـی تواننـد بـه عواقـب سـویی در        خطاهایی در برنامه

  .خصوصی سازي ورزش منجر شوند
  

  :منابع
بررسی علل عدم شرکت دانش  -)1381(متقی پور، مهدي  -حمایت طلب، رسول -...باقرزاده، فضل ا -1

  ).31-23(-11شماره -نشریه حرکت -فوق برنامه آموزان مقطع متوسطه در فعالیت هاي ورزشی
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تاسیسات و تجهیزات برنامه ها و نیروي انسـانی کـانون هـاي ورزشـی خـواهران       -)1378(ثابتی، مریم  -2
پایان نامه کارشناسی ارشد تربیـت بـدنی و علـوم    -دانشگاه آزاد اسالمی-تان مشهدمناطق هفت گانه شهرس

  .ورزشی
بررسـی میـزان بهـره بـرداري از تاسیسـات و امـاکن ورزشـی اسـتان         -)1384(جمالی قره خـانلو، علـی    -3

  .دانشگاه پیام نور تهران-پایان نامه کارشناسی ارشد -آذربایجان شرقی
مدیریت معاصر  -محمد احسانی: ترجمه -زنگر وجروم کورآرترمن-کی. آربیورلی  -پارکز. ژانت بی -4

  .تهران-چاپ اول-انتشارات دانشگاه تربیت مدرس -)1382(ورزش 
ارزشیابی و بررسی برنامه ها، نیروي انسـانی، تاسیسـات و تجهیـزات کانونهـاي      -)1380(صباح، فاطمه  -5

  .دانشگاه تربیت معلم تهران-شد تربیت بدنیپایان نامه کارشناسی ار-ورزشی خواهران شهر تهران
سـازمان برنامـه   -بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش کهکیلویه و بویر احمد -)1378(طاهري، سعید  -6

  .و بودجه
بررسـی شـیوه هـاي بهـره وري امـاکن تاسیسـات و       -)1384(تجـاري، فرشـاد    -علیزاده، محمد حسـین  -7

  .اصفهان-ره ملی و بین المللی مدیریت ورزشیچکیده مقاالت اولین کنگ-تجهیزات ورزشی
توصیف برنامـه هـا، امکانـات، تاسیسـات و نیـروي انسـانی کـانون هـاي         -)1379(قدرتی، عبدالحسین  -8

دانشـگاه آزاد  -پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد     -ورزشی دزفول از دیدگاه مدیران، مربیـان، دانـش آمـوزان   
  .اسالمی واحد مرکز تهران

شـماره  -روزنامه شرق، سال اول. "رابطه خصوصی سازي و فعالیتهاي اقتصادي" .)1383(م، .مهجوري -9
  تیر 13، شنبه  230

 -توصیف اشتغالزایی باشگاههاي ورزش بخش خصوصی -)1384(کدیمی و کامیار  -یوسفی، بهرام -10
  .اصفهان -چکیده مقاالت اولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشی

                                                      
  


