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بررسی موانع و مشکات باشگاه های ورزشی دولتی  وابسته به اداره کل ورزش و جوانان ) مطالعه موردی باشگاه های 
 ورزشی استان اردبیل(.

مهرداد محرم زاده.2 هوشیار فتاحی.1  

مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه کارشناسی ارشد .1  

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.2  

 

یکی از علت اصلی مشکات ورزش ایران این است که اقتصاد آن دولتی است، و به صورت درونگرا و انحصارگر عمل می کند،  مقدمه:
 همین امر صنعت ورزش ایران را با مشکل مواجه کرده است.

و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحبان باشگاه های دولتی در سطح استان اردبیل توصیفی روش شناسی: 
( بود.1336بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد استاد کاشف و همکاران )  

شگاه های ورزشی اشاره می شود.( به صورت خاصه به چند مورد از مهمترین موانع و مشکات این با1در جدول )یافته ها:   

(: رتبه بندی آزمون فریدمن درباره متغییرهای پژوهش1جدول )  

 موانع و مشکات شناسایی شده میانگین رتبه

63/13  هزینه باای راه اندازی و ساخت اماکن ورزشی 
35/12  وجود هزینه های زیاد برای نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی 
22/3 مدیریت و تامین امنیت اماکن ورزشیمشکات مربوط به    

62/3  عدم تمایل مردم به ورزش و انجام فعالیت های جسمانی 
   

در پژوهش حاضر به مهمترین موانع و مشکات باشگاه های ورزشی دولتی در سطح استان اردبیل پرداخته شد. و با وجود نتیجه گیری: 
ورزش کشور با تقویت بخش خصوصی و باز کردن میدان و عرصه برای فعالیت  این موانع و مشکات، اگر مدیران و دست اندر کاران

 بخش خصوصی می توانند در کاهش این موانع و مشکات در بخش دولتی کمک شایانی به صنعت ورزش کشور کنند.

اردبیل.،باشگاه های ورزشی دولتی  ،مشکات  ،موانع واژه گان کلیدی:   

 منابع: 

، نشریه 1332و  1344( . بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1333، احمد، گودرزی، محمود و جعفری، افشار.).عسکریان، فریبا، فرجی1
.25-33، صص 23حرکت، شماره   

 . 2ون مازندران، ص (. بررسی و تحلیل آثار خصوصی سازی در سازمان تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فن1344.خوش خبر، امیر )2
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