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 چكیده

تنها برای ورزش نخبه و رقابتی، بلکه برای ورزش های ورزشی مردم دارند، و نههای ورزشی نقش مهمی در فعالیتباشگاه

زشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی های وراند. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعة تطبیقی باشگاههمگانی بااهمیت

ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح کشورها، در بود. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رویکرد مقایسه

های مقایسة حداقل دو جامعه استفاده دانیم که از دادهطور معمول پژوهشی را تطبیقی میانجام گرفته است. به 89سال 

صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، هلند، اسپانیا، اتریش، یونان و انگلستان انتخاب شدند. نکند. بدی

طبیق ت ةو مقایس همجواریتوصیف، تفسیر،  ة، چهار مرحلبردیبا استفاده از مدل  سپسگیری به روش هدفمند بود. نمونه

ی های سیاسی و فرهنگهای ورزشی، با تمام ریشهجایگاه باشگاهنتایج نشان داد که در حیطة نقش و  گرفت.ساختار انجام 

گیری آنها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. با متفاوتی که در شکل

زشی، های ورهای باشگاهکار بستن آنها در فعالیتای در کشورهای مورد مطالعه و بهدر نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانی

  کشور را فراهم آورد. ها درتوان شرایط تقویت و توسعة باشگاهمی
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 باشگاه ورزشی، کشورهای منتخب، مطالعة تطبیقی.  اروپایی،
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 مقدمه

های تفعالیهای ورزشی تقریباً در تمام کشورها از یک سنت طولانی برخوردارند. آنها نقش مهمی در باشگاه

اند. تنها برای ورزش رقابتی و نخبه، بلکه برای ورزش همگانی نیز بااهمیتکنند، نهجسمانی افراد بازی می

طور مداوم تغییر کرده است، تغییراتی های ورزشی، جهان پیرامون آن بهدر طول یک قرن از پیدایش باشگاه

ذران اوقات فراغت و شیوة سبک زندگی که در اجتماع، سیاست، نرخ جمعیت، اقتصاد، فرهنگ، نحوة گ

های ورزشی در سرتاسر جهان داشته است. با این حال، ورزش نیز بدون شک تأثیرات زیادی روی باشگاه

  (.1ای، به هستة فرهنگ مدرن انتقال پیدا کرده است )بر زندگی مدرن تأثیر گذاشته و از نقطة حاشیه

ای به مؤسسهلایحة اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، باشگاه ورزشی  2طبق مادة 

با هدف تعلیم و تأمین سلامت جسمی و روحی افراد  ،شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقیاطلاق می

به و مدال دست آوردن رتو به وکارکسبهای اسلامی، ایجاد فضای جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش

با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت  شدهتعیینمطابق ضوابط فنی و عمومی ، ورزشیة در یک یا چند رشت

پذیری طبق قانون و قبول نظارت وزارت ها، ثبت شدن، محاسبهجه اشتراک همة این باشگاه(، و2) کنندمی

ای، نوع باشگاه با عناوین حرفه ( در مطالعات خود به شش2119مجد آرا و همکاران )ورزش و جوانان است. 

ند. اتندرستی یا سلامت، جامع یا چندمنظوره، آمادگی جسمانی، عمومی و محلی در سطح جهان اشاره کرده

ای که در مسابقات لیگ حضور دارند و ماهیت اصلی آنها کسب سود و ثبات پایدار مالی های حرفهباشگاه

محور است و با هماهنگی نهادهای متولی سلامت و بهداشت است؛ باشگاه تندرستی دارای رویکرد سلامت

ها یتها و فعالهای ورزشی جامع یا چندمنظوره که گسترة وسیعی از ورزششود؛ باشگاهکشورها تشکیل می

های بدنسازی و ای دارند. باشگاهرشتههای تکای با باشگاهکنند و تمایز عمدهرا به مخاطبان ارائه می

مراکزی هستند که با هدف کسب منافع اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی  آمادگی جسمانی،

رزشی های وکنند. باشگاهطور معمول خدمات ورزشی خود را با رویکرد انتفاعی ارائه میاند و بهتأسیس شده

ها، مجموعه خدمات ارزان و در دسترسی را به دامنة هایی هستند که با حمایت شهرداریعمومی، باشگاه

یت رو از اهمدهند؛ باشگاه محلی که در بیشتر کشورهای پیشای از مخاطبان و شهروندان ارائه میگسترده

بسزایی برخوردار است، و با محوریت ارائة خدمات ارزان و در دسترس به شهروندان یک محلة خاص 

ی از ظرفیت طور چشمگیرشود؛ نکتة مهم در مورد این باشگاه مردمی بودن آنهاست و بهتأسیس می

  (.3شود )داوطلبان استفاده می
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های های ورزش، در بیشتر کشورهای اروپایی، تمرکز بر ورزش همگانی یا ورزشاولویت سیاست

های ورزشی کشورهاست. هدف تفریحی است، اما حمایت و ارتقای ورزش نخبه نیز بخش مهمی از سیاست

صورت عام ی به اهداف متعددی از طریق ورزش بهطور معمول دستیابهای مربوط به ورزش بهاز سیاست

طور خاص است. از جمله بهبود سلامت عمومی، ادغام مهاجران، پذیرش های ورزشی بهو از طریق باشگاه

های ورزشی تدارک کالاهای باشگاه هدف اصلی باشگاه (.1اجتماعی افراد معلول، آموزش و غیره است )

اند های ورزشی متنوعی اعضای آنهاست. با این حال اهداف ویژة باشگاهمندبرای استفادة انحصاری و علاقه

( محدودة اهداف باشگاه از 2119) شوند. براساس نظر نگالطور همزمان دنبال میو اغلب چندین هدف به

و  های ورزش رقابتیهای تمرینی، برای جمعیت محلی تا ارائة فرصتدسترسی به تدارکات مناسب فرصت

شود. عنوان ابزاری مهم، برای بهبود رفاه اجتماعی شناخته میورزش به (.4پذیری است )عهافزایش جام

های ورزشی همچنین این یک توجیه اساسی، برای تأمین بودجة ورزش از منابع عمومی است و باشگاه

ادی های ورزشی هم از منظر اجتماعی و هم اقتصباشگاه نقش اساسی در دستیابی به این اهداف دارند.

های پس از سدة بیستم نقش اجتماعی ورزش افزایش پیدا کرده است. از آنجا که باشگاهاند. حائز اهمیت

 کارگیری اینعنوان یک بازیگر مهم، در بهاند، آنها بهورزشی، منبع مهمی برای تأمین تدارکات ورزشی

های مورد اهمیت اجتماعی باشگاهای در جانبه. توافق همه(5آیند )شمار مینقش گسترده در ورزش به

ورزشی و توانایی آنها در مشارکت اهداف سیاسی با ملاحظه در شمول اجتماعی، بهداشت و ایمنی وجود 

کارکردهای اجتماعی، بهداشتی،  سبب چنیناند، به های ورزشی برای سطوح محلی بسیار مهم. باشگاهدارد

طور خاص گذاری کرده و بهحلی در ورزش سرمایهآموزشی و فرهنگی ورزش است که دولت مرکزی و م

که صحبت از افزایش نابرابری اجتماعی، انسجام و (. هنگامی1کند )های ورزشی حمایت میاز باشگاه

رو هستند، های مهمی روبهشود، جوامع مختلف با چالشهای مختلف اجتماع مییکپارچگی اجتماعی گروه

عنوان های ورزشی بههای داوطلب و باشگاهدم و محققان، سازمانهای ورزشی، عامة مراز منظر سیاست

های های ورزشی در برنامهبرای مثال باشگاه(. 6) شوندها ترویج میواسطة مؤثر، برای رفع این چالش

آن  با مرتبط تندرستی و سلامت مندی از مزایایبهره برای ورزشی مشارکت دولتی انگلستان، در افزایش

 هایویژه برای جوانان مانند کاهش بزهکاری، اوباشگری و افزایش موفقیتی اجتماعی، بهو دیگر مزایا

های ورزشی نقش شایان توجهی در استعدادیابی و کنند. همچنین باشگاهتحصیلی نقش مهمی بازی می

های ملی و مسابقات عنوان بخشی از سیستم ایجاد برتری ورزشی، برای تیماستعدادپروری ورزشی، به
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های های تناسب اندام، ورزش(. در اتریش باشگاه ورزشی اهداف زیادی چون فعالیت7المللی دارند )بین

های ورزشی موجب کنند. باشگاهرقابتی، اجتماعی شدن، تفریحات خانوادگی و غیره را پشتیبانی می

هرها به حفظ هویت ویژه در روستا ششوند، بهسازی میراث فرهنگی و اجتماعی هر منطقه یا شهر میغنی

دلیل برونداد بیرونی تنها بههای ورزشی نه(، همچنین در آلمان باشگاه9کنند )ای کمک میمحلی و منطقه

تقال شوند، برای انمثبت، موجب ترقی جوانان، یکپارچگی اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و سلامتی می

 (. 1)اند مفاهیمی چون بازی منصفانه و بردباری ارزش زیادی قائل

وکارهای خرد و پیشخوان ارائة خدمات ورزشی، منزلة کسبهای ورزشی بهاز منظر اقتصادی باشگاه

دلیل اینکه عضوی از یک گروه باشند، آن را انتخاب ای از کالاهای باشگاهی هستند، که افراد بهنمونه

 (.8ند )پردازهای ورزشی میعالیتتولید، عضویت و ف -بردن منفعت خود به مصرف منظور بالاکنند و بهمی

ان با شآیند، اما جایگاه آنها و آمیختگیحساب نمیهای ورزشی ابزارهایی برای توسعة اقتصادی بهباشگاه

 های ورزشیهای اقتصادی تولیدی آنها نقش مهمی دارد. باشگاهمحیط شهری در ارزش اقتصادی و فعالیت

 های کالاهای عمومیی و هم از نظر تولید منافعی که با ویژگیهم به لحاظ تولید و عرضة کالاهای خصوص

های ورزشی بر (؛ تأثیر باشگاه11شوند، از نظر اقتصادی برای شهرها اهمیت و ارزش دارند )عرضه می

( مجموع درآمدهای سالیانة 2117اقتصاد اروپا شایان ملاحظه است. براساس محاسبات بروئر و فیلر )

طور میانگین هر باشگاه ورزشی در به(. 4میلیارد یورو بوده است ) 3/3آلمان،  های ورزشی درباشگاه

همچنین  بودند. 2111درصد بیشتر از سال  67اند، که درآمد داشته 2112یورو در سال  925/1انگلستان 

ترین قسمت بخش تجاری ورزش های تناسب اندام و تندرستی، مهمای ورزش و باشگاههای حرفهتیم

ناخالص،  افزودة این قسمت بالاترین میزان ارزش 2112ای که در سال گونهدهند، بهتان را تشکیل میانگلس

 (.11های گوناگون تجاری ورزشی دارا بوده است )دستمزد و میزان کارکنان را در بخش

ر د طور مستقیمهای ورزشی در اروپا، در نیمة دوم سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم بهظهور باشگاه 

ا ها یویژه حق سازماندهی انجمنارتباط با پیدایش فرهنگ شهری و معرفی حقوق اساسی شهروندان، به

ل ها در اروپا را تشکیگیری باشگاهها بوده است. سه جنبش اجتماعی متفاوت، پایه و اساس شکلباشگاه

مان با ایدة ترویج جسم، از آل 1دهند، ورزش انگلستان با مفهوم رقابت و مقایسة دستاوردها، تورنمی

 هایجنبش این هایپرورش بدن انسان با تمرینات ویژه از سوئد. ایده -سلامتی و ذهن، ژیمناستیک

                                                           
1. Turen 
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اکنون هم مفاهیم، و این منجر شده است اروپا سراسر در ورزشی هایباشگاه توسعة و ایجاد به اجتماعی،

 سه این از ترکیبی اغلب ورزشی هایباشگاه ملی هایمدل .کنندایفا می مدرن هایورزش نقشی مهم در

کنندگان ورزشی و فعالیت جسمانی در اروپا نشان (. مطالعات اخیر روی شرکت12است ) اساسی مفهوم

اند و این میزان از درصد مشارکت بین درصد از شهروندان اروپایی عضو یک باشگاه ورزشی 12دهد که می

 در هاهایی در میزان عضویت باشگاهبر این تفاوتتغییری نکرده است. افزون 2113تا  2118های سال

های ورزشی در ساختار ورزش های باشگاهکشورهای اتحادیة اروپا وجود دارد که ناشی از تفاوت جایگاه

 .(1های ورزشی با متن تغییرات فرهنگی کشورهاست )های ورزشی و مسیرهای همسو باشگاهملی، سیاست

 مروزیا شکل به داریاشگاهب. رسدمی دور بسیار هایسال در ایران سابقة طولانی دارد و به داریباشگاه

 انسانی، فضایل ترویج روح، و جسم بلکه سلامت نبوده، درآمد و هدف آن کسب نداشت وجود آن

 ورود با تدریجبودند، به« هازورخانه»ورزشی  مکان. مدنظر بوده است( پروریقهرمان نه) پروریپهلوان

 دش احساس شهرها در ورزشی هایباشگاه در قالب جدید اماکن تأسیس به نیاز ورزشی، مختلف هایرشته

 اب. کردند آغاز هارشته انواع در را ورزشی هایفعالیت و شدند امر بانیان این مردم، میان از مندانعلاقه و

 ( سعی31 دهة در) ورزشی هایباشگاه قانون تصویب و تدوین با وقت هایدولت ها،این فعالیت توسعة

 کشورها سایر در داریقوانین باشگاه با تقریباً همسو قانون این کنند؛ ایجاد داریباشگاه در نظامی کردند،

 جذب ار زیادی مندانعلاقه و یافتند رشد فوتبال هایتیم خصوصبه ورزشی، هایتیم ها،باشگاه این در .بود

 نکردن مناسب رعایت دلیلبه) 1352 مصوب ورزشی هایباشگاه نامةآیین اسلامی، انقلاب وقوع کردند. با

 عمده تغییرات با ورزشی هایباشگاه ایجاد قانون 1368 سال در .شد لغو( اسلامی هایارزش و شئون

شد،  صویبو ت تهیه نیز آن نامةآیین و رسید اسلامی شورای مجلس تصویب به( قبلی نامةبه آیین نسبت)

 1368 سال از .شودمی کشور محسوب در داریباشگاه هایفعالیت احیای برای جدیدی سرآغاز قانون این

 در هااشگاهب تأسیس مجوز صدور به بدنی سازمان تربیت نامة آن،آیین و هاباشگاه تشکیل قانون تصویب با

 فت،نگر صورت آنها اصلی وظایف و تعاریف به توجه با هاباشگاه ولی تأسیس کرد، اقدام بزرگ شهرهای

 انندم های سوددهورزشگاه ایجاد به بیشتر متقاضیان. نگرفت انجام فعالیت آنها بر مناسبی زیرا نظارت

 .آوردند روی( بولینگ و بیلیارد هایاخیر باشگاه هایسال در و) رزمی هایورزش استخرداری، بدنسازی،

(. 13آمد ) وجودبه بزرگ شهرهای در فراوانی کوچک ورزشی ورزشی، اماکن هایباشگاه جایبه واقع در

های ارائة خدمات ورزشی داری در ایران، واژة باشگاه ورزشی دامنة وسیعی از مدلود نظام باشگاهدلیل نببه
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ای تا خدمات آمادگی جسمانی، تناسب اندام در یک محله را در ای در لیگ حرفههای حرفهاز باشگاه

چیزی از های ورزشی خرد و رشد چشمگیر آنها در یک دهة اخیر، سهم ناگیرد. ظهور باشگاهبرمی

های تفریحی، رفاهی سبدهای خانوار ایرانی به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که سهم هزینه

های اول تا های برنامه(. مرور کلی نتایج ارزیابی14ها نیز بسیار ناچیز است )حمایتی دولت از این باشگاه

تر و ول، دوم، سوم، پنجم و توجه عمیقهای ادهندة توجه محدود به توسعة ورزش در برنامهپنجم نشان

ان ها، فقدتوجهی به الزامات تحقق اهداف برنامهدلیل بیویژه در برنامة چهارم توسعه است. متأسفانه به

یک از آنها، ای به برنامه، ضعف محتوایی و... هیچهای لازم جهت اجرایی شدن، رویکرد بودجهضمانت

توسعة ورزش کشور داشته باشند و شاهد ساختار تشکیلاتی نتوانستند در عمل اثر چشمگیری در 

ریزی و سیاستگذاری ها، عدم هماهنگی و یکپارچگی در برنامهکاریغیرمنسجم در این بخش، موازی

تربیت بدنی نیز از این  ای از نظام ورزش وعنوان زیرمجموعههای ورزشی کشور بههستیم. نظام باشگاه

های ورزشی، ( فقدان برنامة راهبردی و کلان برای توسعة باشگاه2117لیلی )(. خ15قاعده مستثنا نیست )

های های ورزشی، مدیریت سنتی توسعة باشگاهضعف در ساختار و تشکیلات مرتبط با مدیریت باشگاه

ها، ضعف در تعامل و برقراری ارتباط ها و متولی باشگاهیافته میان فدراسیونورزشی، فقدان ارتباط سازمان

داری، فقدان تحقیق و پژوهش در گیری از تجارب آنها در حوزة باشگاهمنظور بهرهالمللی بها نهادهای بینب

 هایهای ورزشی، نامشخص بودن انواع باشگاههای ورزشی، وضعیت کمی نامناسب باشگاهحوزة باشگاه

داوطلبی در حمایت از  های ورزشی، فقدان فرایندها در حمایت از باشگاهورزشی، نقش کمرنگ شهرداری

ها و تنگناهای (. با توجه به چالش14داری ایران برشمرده است )ترین نقاط ضعف باشگاهها را مهمباشگاه

های توسعة ورزش، بازنگری در داری در کشور و عدم تحقق اهداف موردنظر در برنامهروی باشگاهپیش

های پژوهش در زمینة بازنگری و نوسازی ز شیوهها نیاز است. یکی اها، ساختار و نقش باشگاهسیاست

ها ورزش کشورها، انجام دادن مطالعات تطبیقی است. مطالعة تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت

هاست ها، جوامع و فرهنگمقیاس مانند مناطق، ملتهای شرایط و پیامدها در بین واحدهای بزرگو تفاوت

ها و ها یا سیاستشمول است و با مطالعة فرهنگعمومی و جهان(. دیدگاه تطبیقی دیدگاهی 16)

وی سزداید و ما را بههای فکری ناشی از انحصار در قالب فرهنگی ملی را میهای مختلف، محدودیتسازمان

ی های سازمانمنظور تغییر در فعالیتدهد؛ شناخت صحیح و حساسیت لازم بهادراکی فراتر از آن سوق می

اند تا وضعیت کند. در این مقاله محققان سعی کردهپیشبرد امور ضروری است، تقویت می را که برای
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های ورزشی در کشورهای منتخب اروپایی مقایسه کنند. ورزش های ورزشی ایران را با باشگاهموجود باشگاه

 . بخش2. بخش عمومی/دولتی، 1ویژه در اروپا در سه بخش مجزا های جهان بهدر بیشتر قسمت

های شود. بخش عمومی سازمانای توسعه و سازماندهی می. بخش خصوصی/ حرفه3داوطلبی/اجتماعی و 

های ملی و دهد، در بیشتر کشورها این بخش به معنای دولتدولتی را در سطوح مختلف تشکیل می

ها در سطح ای و شهرداریها، ادارات منطقههای آنها، نهادهای سیاسی در سطح ایالتفدرال، وزارتخانه

ه در ویژهای ورزشی، بهمحلی است. اهمیت این بخش در تأمین و پشتیبانی مالی و سیاسی از زیرساخت

ی های ورزشهای دولتی برای سازمانقالب ساخت تسهیلات ورزشی، آموزش تربیت بدنی در مدارس و یارانه

های (. بخش داوطلبی به سازمان17)ها شایان توجه است های ورزشی و سایر انجمنغیردولتی مانند باشگاه

غیردولتی اشاره دارد که در بسیاری از کشورها بازیگران مرکزی تدارک خدمات ورزشی به شهروندان 

های ورزشی ملی اشاره دارد. در بسیاری طور معمول به فدراسیونهستند. در سطح ملی، بخش داوطلبی به

ستان و بخش محلی وجود دارند. خدمات بخش های ورزشی در سطح استان، شهراز کشورها سازمان

های ورزشی و در برخی کشورها توسط مؤسسات آموزشی ارائه طور معمول توسط باشگاهاجتماعی، به

اند. سومین بخش مهم کنند و اساساً غیرانتفاعیصورت داوطلبی کار میها اغلب بهشوند. این سازمانمی

کنند و است که محصولات و خدمات ورزشی را تولید میهای خصوصی با سودآوری ورزشی شامل شرکت

کنندگانی است که برای شرکت در ای و مصرففروشند. این بخش همچنین شامل ورزشکاران حرفهمی

های ورزشی وکار ورزشی، تیمکنند. بخش خصوصی شامل کسبورزش و تماشای ورزش هزینه می

های ایران (. در این تحقیق باشگاه17ای است )ای حرفههای، توریسم ورزشی، مراکز تندرستی و لیگحرفه

 های دولتی و داوطلبی ورزش مقایسه خواهد شد.های کشورهای منتخب در بخشو باشگاه

آموزی از دیگران برای های فهیم در پی درسدهد که ملتهای اخیر نشان میتجربة جهانی در سده

ها طور معمول جهانی و میان ملتهای بشری بهدر واقع چالشاند. نایافتگیرهایی سریع از مدارهای توسعه

(. نظام ورزش 16های مشترک سود جست )حلتوان از راهرو در بسیاری از مواقع میاند و ازاینمشترک

دست للی بهالمتوان از بررسی تطبیقی بیننیز در پیروی از این قاعده مستثنا نیست. مزایای متعددی را می

ی هاتری از مسائلی منجر شود که نگرانیهای جدید و فهم عمیقتواند به بینشاز این امر میآورد، در آغ

گیری از عملکردهای کشورهای منتخب در حوزة اصلی کشورهای مختلف است، در نتیجه با بهره
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 های ورزشی را در ورزش کشور تبیین وتوان جایگاه باشگاههای ورزشی و تجارب موفق آنها میباشگاه

 ت:ها صورت گرفته اسهای آینده را هدایت کرد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این پرسشپیشرفت

های ورزشی در ساختار ورزش کشورهای مورد هایی در نوع موقعیت باشگاهها و شباهتچه تفاوت

 شود؟مطالعه دیده می

و کشورهای منتخب اروپایی وجود های ورزشی ایران هایی در امور مالی، باشگاهها و شباهتچه تفاوت

 دارد؟

ها های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی مورد مطالعه، چه شباهتهای باشگاهتنگناها و چالش

 هایی دارند؟ و تفاوت

های ورزشی ایران و ها و میزان عضویت در باشگاههایی در نوع فعالیت باشگاهها و شباهتچه تفاوت

 اروپایی وجود دارد؟کشورهای منتخب 

 

 شناسی روش

ای و از نظر سطح تطبیق مکانی و زمانی در سطح این پژوهش با روش تحقیق کیفی با رویکرد مقایسه

سیری طور کلی تفهای تحقیق بههای تطبیقی از بعد یافتهانجام گرفته است. پژوهش 89کشورها و در سال 

ی توضیح علل شباهت یا تفاوت میان دو جامعه، تفسیرهای طور معمول براها بهاند. این پژوهشو تبیینی

دهند. روش این تحقیق براساس روش پیشنهادی بردی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی ارائه می

در چهار مرحلة توصیف، تفسیر، همجواری و تطبیق انجام گرفته است. منظور از توصیف، مطالعة منابع 

یر در این روش به معنای مطالعة گستردة کشور مورد مطالعه از نظر پیشینة گوناگون و گسترده است و تفس

تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... است. مرحلة سوم این روش همجواری است. منظور از همجواری، 

کند و در ها را در کنار هم گذاشتن است. این مرحله معیاری برای مقایسه فراهم میها و تفاوتشباهت

هاست. در این مرحله، مسئلة تحقیق با توجه به ها و تفاوتن مرحلة تطبیقی تفسیر نهایی شباهتآخری

های تحقیق بررسی و مقایسه و در انتها ها و دادن پاسخ به پرسشها و تفاوتجزئیات در زمینة شباهت

های یم که از دادهدانطور معمول پژوهشی را تطبیقی می(. به16شوند )پیشنهادها و راهکارها ارائه می

صورت نه کشور فرانسه، دانمارک، لهستان، آلمان، انگلستان، مقایسة حداقل دو جامعه استفاده کند. بدین

گیری به روش هدفمند بود. معیار انتخاب کشورها با هلند، اسپانیا، اتریش و یونان انتخاب شدند. نمونه
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تی های حمایهای ورزشی، تنوع و روشنی سیاستاهتوجه به سابقة تاریخی و فرهنگی آنها در زمینة باشگ

های ورزشی، تجارب و رویکردهای موفق و دسترسی به اطلاعات آنها بوده است. نگال و همکاران از باشگاه

کار برده و سه سطح کلان، میانی و خرد را ها بهای را برای بررسی تطبیقی باشگاه(، مدل چندگانه2116)

ها نباید فقط در سطح کلان صورت پذیرد، ها و تفاوته به این مدل بررسی شباهتاند. با توجبررسی کرده

(. در نتیجه در این تحقیق در سطح کلان موقعیت 18بلکه سطوح میانی و خرد نیز باید مدنظر قرار گیرد )

ها الشها، چهای ورزشی در ساختار ورزش کشورهای مورد مطالعه و در سطح میانی امور مالی باشگاهباشگاه

های اعضا و نوع فعالیت باشگاه بررسی شده است. های ورزشی و در سطح خرد ویژگیو تنگناهای باشگاه

های تحقیقاتی کمیسیون اروپا، ها و اطلاعات مرتبط با کشورهای منتخب به پروژهدست آوردن دادهبرای به

 های مرتبط والمللی و سیاستنها، مقالات معتبر بیهای کمیسیون اجتماعی ورزش اروپا، کتابپژوهش

های مربوط به ها و اطلاعات استخراج شده است. برای دستیابی به دادهمعتبر هر کشور مراجعه و داده

های توسعه، سند جامعة تربیت بدنی، ساختار های ورزشی در ایران از اسناد بالادستی همچون برنامهباشگاه

های معتبر استفاده های ورزشی در کشور، مقالات و پژوهشاهها و نهادهای مسئول باشگو وظایف سازمان

ها و ها و اطلاعات مربوطه از سوی متخصصان تأیید شده است. برای قضاوت دربارة دادهشده است. داده

اطلاعات به نقد بیرونی و درونی منابع توجه شد. در نقد بیرونی، دست اول بودن اطلاعات موردنظر بود و 

ها و اطلاعات قضاوت شد، برای افزایش اعتبار تلاش شد از نی اهمیت و صحت محتوای دادهدر ارزیابی درو

 المللی استفاده شود.اسناد معتبر بین

 

 هایافته

 های ورزشی در ايرانباشگاه 

بق های آنها طها و نظارت بر فعالیتهای مربوط به صدور و لغو پروانة باشگاهمسئولیت تدوین شاخص

ای وزارت نامة مصوب از وظایف وزارت ورزش و جوانان است. معاونت توسعة ورزش قهرمانی و حرفهآیین

ورزش قهرمانی و  ةها در زمینو نظارت بر توسعه و تقویت فعالیت باشگاه یزیربرنامهورزش و جوانان، 

و راهکارهای حمایتی، نظارتی،  هاوهیو طراحی ش هااستیمنظور تدوین سنظارت به و یزیربرنامهی، احرفه

 های ورزشی با توجهارزیابی عملکرد باشگاه نظارت و، های ورزشی در سطح کشورهدایتی در امور باشگاه

، وظایف و هااستانرا در سطح ملی بر عهده دارد. ادارات کل ورزش  شدهنییتع یهااستیبه اهداف و س
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. در سطح استانی، معاونت توسعة دهندیمهای ورزشی را در سطح استانی انجام های حیطة باشگاهفعالیت

نظارت و ارزیابی عملکرد  را بر عهده دارد. هاباشگاهورزش، نظارت بر اجرای مقررات مربوط به فعالیت 

نامة ایجاد آیینهای ورزشی در سطح شهرستان بر عهدة ادارة ورزش و جوانان شهرستان است. باشگاه

نامه به پیشنهاد سازمان تربیت به تصویب هیأت وزیران رسید. این آیین 1371های ورزشی در سال باشگاه

ن اجازة تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم قانو»واحدة ماده 4و  1های بدنی و به استناد تبصره

توانند براساس تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، می ،بود. بر این اساس« با نظارت دولت

شی نامه، باشگاه ورزقانون اجازة تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم، با نظارت دولت و این آیین

باشگاه به  11511از  1382های ورزشی در ایران در سال . تعداد باشگاه(13و ورزشگاه تأسیس کنند )

در ساختار ورزش . (15درصدی بوده است ) 73رسیده که دارای رشد  1385باشگاه در سال  19174

لی . خلیشوندیمی ایجاد ردولتیغاند و توسط بخش خصوصی و یردولتیغدارای ساختار  هاباشگاهایران 

های موجود را تحت مالکیت بخش خصوصی و مالکیت درصد باشگاه 84عیت مالکیت، ( از منظر وض2117)

های موجود را در اختیار دولت بیان کرده است. همچنین در این تحقیق از نظر وضعیت درصد از باشگاه 6

اند. مطالعة دارای سند قطعی هاباشگاهدرصد  29ی و ااجارهدرصد آنها  72، هاباشگاهمالکیت مکانی 

های ترین رشته در باشگاهدهد، رشتة بدنسازی رایجهای کشور نشان میهای ورزشی موجود در باشگاهرشته

های بعدی قرار دارند. در بخش مردان های آمادگی جسمانی و بیلیارد در ردهکشور است و پس از آن رشته

های آمادگی جسمانی و بیلیارد، و در بخش بانوان باشگاه ی بدنسازی وهارشتهدر  هاباشگاهبیشترین 

 (. 14ژیمناستیک هستند )

ورت صها بهها بستگی دارد. برخی باشگاههای ورزشی در ایران به نوع فعالیت باشگاهدرآمد باشگاه

ند. دار وکارای هستند و بیشتر جنبة کسبرشتهطور معمول تکشوند، که بهمکان ورزشی کوچک اداره می

ر دولتی های دیگها با استفاده از تسهیلات دولتی مانند تسهیلات قوانین بودجه یا کمکتعدادی از باشگاه

کمک و تکمیل و تجهیز اماکن »با عنوان  31511248مانند واگذاری زمین یا کمک طرح عمرانی شمارة 

اند. این ایجاد شده 1395در قانون بودجة « های فنی و اعتباری به بخش غیردولتیکمک»و « خصوصی

 (.14)اند ای فعالهای ورزش حرفهها کمتر در فعالیتباشگاه

 



 141                                                         های ورزشی ايران و کشورهای منتخب اروپايیمطالعة تطبیقی باشگاه 

 

 

 

 

 مراتبی و روابط مالی ساختار ورزش جمهوری اسلامی ايران.  وضعیت سلسله1شكل
 

اکنون در چند رشتة ورزشی فعالیت دارند، اند و همها از قبل از انقلاب وجود داشتهتعدادی از باشگاه

های ورزشی و از این قبیل ها از محل آموزش، فروش بلیت، حق عضویت و آموزشدرآمد این نوع باشگاه

ت آنها از محل اعتبارات هایی است که اعتباراهای ورزشی، باشگاهگیرد. نوع دیگری از باشگاهصورت می

های نظامی و انتظامی و های اجرایی، مانند دستگاهشود و اغلب مرتبط با دستگاهدولتی تأمین می

های بدنسازی ترین منبع درآمدزدایی باشگاه( مهم2118(. اسماعیلی و همکاران )14اند )های دولتیشرکت

را شاگردان خصوصی، فروش اقلام ورزشی، بوفة  دانند و منابع درآمدی دیگرکشور را دریافت شهریه می

های ورزشی ایران هزینة های باشگاهترین هزینهاند. مهمبرنامه برشمردههای تفریحی و فوقغذایی و برنامه

های جاری، تأمین فضاهای ورزشی، خرید تجهیزات ورزشی و هزینة شرکت در حقوق مربیان، هزینه

 هزینة ینترعنوان مهمبها برای مستأجران بههمچون اجاره هاییهینهزمسابقات ورزشی است. همچنین 

گاه، باش تنگهداری و تعمیر تجهیزا باشگاه، خرید سنگین خرید ملک برای مالکان هایینهباشگاه، هز

های باشگاه بدنسازی کشور عنوان کردند ینههزین ترمهمرا کارکنان و هزینة مربوط به انشعابات  هایینههز

(18.) 

شود؛ های ورزشی ایران به دو پژوهش اشاره میروی باشگاهدر خصوص مشکلات و تنگناهای پیش 

ریزی راهبردی، ضعف در سازماندهی داری ایران را فقدان برنامه( که تنگناهای نظام باشگاه2117خلیلی )
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رایند ورزشی، فقدان فهای ها، ضعف در نظارت، کنترل و ارزیابی باشگاه)نهاد و تشکیلات( مرتبط با باشگاه

ها، ضعف در قوانین و مقررات موجود عنوان کرده است منظور نوآوری و توسعة باشگاهتحقیق و پژوهش به

های ورزشی خصوصی را هزینة بالای ترین موانع و مشکلات باشگاه( مهم2115(. فراهانی و همکاران )14)

های زیاد برای نگهداری و تعمیر مانند وام، هزینه اندازی و ساخت اماکن ورزشی، ناکافی بودن تسهیلاتراه

 (.21اند )گذاری اذعان داشتهاماکن ورزشی، ناهماهنگی واحدهای اجرایی، فقدان امنیت سرمایه

 های ورزشی در فرانسهباشگاه

محور شناخته منزلة سازمانی متمرکز و دولتسازمان ورزش در فرانسه تحت نفوذ دولت است و به

(. از 21توان در اهمیت بالای وزارت ملی ورزش مشاهده کرد )های متمرکز را میگیریتشود. جهمی

های شود که باشگاهگر و دولتی توصیف میلحاظ تاریخی، بخش ورزش در فرانسه توسط یک مدل مداخله

 های ورزشی فرانسه بخشی از یکورزشی در آن سنگ بنای جنبش ورزشی کاملاً متحدند. موقعیت باشگاه

در  های ورزشییافته است. باشگاهکنندة جنبش ائتلافی ورزشی بسیار ساختسازمان عمودی و منعکس

ها قرار دارند. اعضای آنها ساختار ورزش فرانسه در سطح چهارم پشت سر فدراسیون، مناطق و دپارتمان

ای هاند؛ شبکیکنند یا اعضای فدراسیون ورزشطور معمول کسانی هستند که حق اشتراک پرداخت میبه

های ملی دهند که در بالای آن فدراسیونباشگاه ورزشی که پایه و اساس هرمی را شکل می 164137از 

ا های ورزشی رورزشی و کمیتة ملی المپیک فرانسه قرار دارد. در فرانسه وزارت مسئول ورزش، فدراسیون

های بر این، در میان فدراسیونزونکند: ورزش انفرادی و ورزش گروهی. افبندی میدر دو دسته طبقه

های ورزشی انفرادی المپیکی، گیرد. فدراسیونهای المپیکی صورت میانفرادی، تمایزی برای فدراسیون

دهند، های ورزشی را تشکیل میدرصد کل باشگاه 41باشگاه ورزشی برآورد شده است که  69111تقریباً

باشگاه هستند. میانگین تعداد اعضای  54111ای بیش از های چندرشتههای وابسته به فدراسیونباشگاه

تواند به نفر است. باشگاه می 1577357921های ورزشی نفر و تعداد اعضای باشگاه 86هر باشگاه ورزشی 

های ورزشی در نقطة تلاقی بین دو اصل، رویکرد یک یا چند فدراسیون بپیوندد. در این موقعیت، باشگاه

ی از جنبش ورزش فدرال و همچنین پیوندی با دولت و نهادهای غیرمتمرکز آن( عنوان بخشعمودی )به

و اصل رویکرد افقی در ارتباط با مقامات محلی )شهر، بخش، منطقه( با مخاطبانی با انتظارات ویژه و 

کنندگان ورزشی های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون قرار دارند. اطلاعات ملی از شرکتویژگی
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صورت منظم فعالیت بدنی دارند، درصد مردم فرانسه کم و بیش به 43،  2113دهد، در سال مینشان 

 (.22کنند )درصد آنها در مراکز تندرستی فعالیت می 4درصد در باشگاه ورزشی و  16که تنها درحالی

 ورزشی در ساختار ورزش فرانسه هایباشگاه. موقعیت 1 شكل

ها، حامیان مالی ترتیب شامل حق عضویت، یارانههای ورزشی فرانسه بهباشگاهدرآمدهای عمدة بودجة 

های ورزشی های ورزشی فرانسه و باشگاههای درآمدزاست. مقایسة ساختار منابع مالی باشگاهو فعالیت

های ها )فروش خدمات و محصولات(، باشگاهدهد که از منظر درآمدهای حاصل از فعالیتاروپا نشان می

های اروپا نزدیک به هم قرار دارند. همچنین میزان درآمدهای حاصل حق عضویت و انسه و باشگاهفر

 دهد. با وجود مقررات سودمندتری را تشکیل میحامیان مالی به نسبت به کشورهای اروپایی بخش کوچک

های رند. کمکها وزن نسبی چشمگیری در فرانسه داهای مالی برای کاهش مالیات، یارانهحمایتی و کمک

های بر کمکها بالا و گسترده است. افزونخصوص توسط شهرداریای و محلی بهمالی توسط مقامات منطقه

صورت کامل در اختیار مقامات محلی قرار دارد، از مالی مستقیم، از طریق تدارک تسهیلات ورزشی که به

های سرگرمی های انجمنی از مالیاتکنند. بخشهای ورزشی حمایت میطریق تأمین کارکنان از باشگاه

اند. همچنین شود( معافها واریز می)مالیاتی که برای رویدادهای ورزشی اعمال شده و به شهرداری

شامل  ترتیبهای ورزشی بههای باشگاههای ورزشی است. هزینهداوطلبی، یکی از منابع تأمین مالی باشگاه

هاست. نکتة شایان توجه هزینة اجارة ها و دیگر هزینهفدراسیونحقوق، خرید کالا، اجارة تأسیسات، سفر، 

ها نسبت به کشورهای دیگر اروپایی های شهرداریعلت حمایتتسهیلات ورزشی در فرانسه است که به

 (.22پایین است )
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ا، هغیرمالی بخش عمومی و فرایند داوطلبی در بودجة باشگاه های مالی وشفافیت ناکافی حمایت

ای ههای اقتصادی، افزایش بدهیها توسط مقامات محلی هنگام بحرانمین منابع مالی باشگاهمشکل تأ

های ورزشی با روند رو به رشد شهرداری، کاهش تعهد بلندمدت نیروهای داوطلبی، عدم تطبیق انجمن

ی شهای ورزهای طبیعی و رقابت با باشگاههای ورزشی برای سلامتی، تمرینات ورزشتقاضای فعالیت

 (.22ها و تنگناهای باشگاهی ورزشی کشور فرانسه هستند )ترین چالشعمومی و خصوصی برای کسب سود، مهم

 های ورزشی دانمارکباشگاه

ای، محلی و ساختارهای دولتی، سازمان امروزی ورزش دانمارک را در سطوح ملی، منطقه 3شکل 

زشی دولتی در سطح ملی، وزارت فرهنگ دهد. در بخش بازیگران ورای و غیردولتی نشان میواسطه

های مهم (، زیرا در دانمارک هم ورزش نخبه و هم ورزش همگانی از ویژگی23مسئول ورزش است )

شهرداری، مسئولیت تسهیلات ورزش عمومی و تدارک  89آیند. در سطح محلی حساب میفرهنگ به

های مالی به امر به قانون تخصیص کمک عهده دارند. با توجه های ورزشی محلی را برحمایت از باشگاه

کنند و ملزم به ها نقش اصلی در ورزش محلی بازی میهای جوانان، شهرداریآموزش غیررسمی و فعالیت

های های سرگرمی، فرهنگ و ورزش هستند. در بخش بازیگران ورزشی غیردولتی، سیستمحمایت از انجمن

، ایهای منطقهها، سازمانهای غیرانتفاعی، باشگاهی از سازماناهای داوطلبی قرار دارند که از شبکهورزش

های چون عضویت داوطلبانه، ساختار های ملی چترگونه با ویژگیهای ورزش ملی و سازمانفدراسیون

گیری دموکراتیک، استقلال رسمی از مقامات محلی و کار داوطلبانه بدون پرداخت تشکیل شده تصمیم

 (.23است )

سطح ملی توسط سه  با بسیاری از کشورها و در نتیجه تاریخ خاص دانمارک، ورزش دردر مقایسه 

 شود. کمیتة ملی المپیکهای متفاوت سازماندهی میسازمان چترگونة اصلی با اهداف، ساختار و ایدئولوژی

 باشگاه 8111فدراسیون ملی تقریباً متشکل از  61ای، برای و کنفدراسیون ورزشی سازمان چترگونه

انجمن  15ورزشی است. انجمن ورزشی و ژیمناستیک دانمارک، سازمان چترگونة دیگری است برای 

تعداد  2115ای )واحدهای غیرمتمرکز( که بر دستیابی به ورزش همگانی متمرکز است. در سال منطقه

نفر  175117111باشگاه و  6111ترتیب های ورزشی و ژیمناستیک دانمارک بهها و اعضای انجمنباشگاه

 3717111انجمن شرکت ورزشی محلی با تقریباً  91بوده است. فدراسیون شرکت ورزشی دانمارک، با 

نفر  161عضو، سومین سازمان چترگونة ورزش دانمارک است. میانگین تعداد اعضای هر باشگاه ورزشی 
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ک عضو مراکز های ورزشی و همین درصد از جمعیت دانماردرصد جمعیت دانمارک عضو باشگاه 25است. 

 (.24اند )تندرستی و آمادگی جسمانی
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 ورزشی در ساختار ورزش دانمارک هایباشگاهموقعیت  .3 شكل

 

ها متفاوت با باشگاه ورزشی در بسیاری از کشورهای اروپایی است؛ نخست اینکه در دانمارک باشگاه

بت های ورزشی نسکنند و تعداد باشگاهمی های ورزشی شرکتسهم کودکان و بزرگسالانی که در باشگاه

زش سوی ورگیری ورزش بهبه جمعیت دانمارک بسیار زیاد است، دوم اینکه بیشتر از سایر کشورها جهت

های هها برای گروکنند، و بسیاری از باشگاههمگانی است و بیشتر اعضا در مسابقات ورزشی شرکت نمی

های ورزشی در دانمارک تقریباً کنند؛ سوم اینکه باشگاهلیت میخاص )افراد مسن، معلولان و غیره( فعا

کنند، بدون نفری که در باشگاه ورزشی کار مینه نفر از ده مبتنی بر کار داوطلبانه و بدون حقوق هستند.

های ورزشی ها ناشی از تاریخچة داوطلبی و جایگاه باشگاهاین تفاوت دهند.دریافت حقوقی آن را انجام می

یورو بوده است و  557111های ورزشی ، میانگین درآمدهای باشگاه2118است. در سال  1دولت رفاهدر 

یورو دارند. بیشترین  117111های ورزشی درآمدی کمتر از درصد باشگاه 41تقریباً  طور متوسط،به

شوند، در درجة اول ناشی از حق ها ایجاد میهای ورزشی در دانمارک توسط باشگاهدرآمدهای باشگاه

دهد، از طریق حامیان، رویدادها و درصد کل درآمدها را تشکیل می 61طور متوسط عضویت است که به

شود، در مجموع منابع درآمدی خودتولیدشده، توسط باشگاه درصد از کل منابع تأمین می 11ها الیتفع

درصد کل درآمدهاست. پس از منابع خودتولیدشده، درآمدهای حاصل از حامیان مالی قرار دارد که  71تا 

                                                           
1. welfare state 
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از کل منابع را  درصد 13دهد. ممکن است بودجة عمومی تنها در صد از مجموعة منابع را تشکیل می 11

شود و مبنای اختصاص آن ها حاصل میترین بخش این بودجه از طرف شهرداریتشکیل دهد. بزرگ

های های ورزشی که در حیطة فعالیترو باشگاهسال سن است. ازاین 25های با اعضای کمتر از باشگاه

ودجة کنند. بخش اعظم بافت میکنند، بیشترین میزان بودجة عمومی را دریکودکان و نوجوانان فعالیت می

ها مجبورند شود. براساس قانون، شهرداریها از طریق تهیة تسهیلات ورزشی توزیع میعمومی شهرداری

رسد مینظر نطور کلی بهصورت رایگان ارائه دهند. بههای ورزشی بههای باشگاهتسهیلاتی را برای فعالیت

 هایترین چالشمهمبا این حال های زیادی را تجربه کنند، های ورزشی دانمارک مشکلات و چالشباشگاه

یری کارگکنندگان، بههای ورزشی دانمارک شامل حصول اطمینان از تعهد اعضا و شرکتروی باشگاهپیش

 (. 25های ورزشی است )کافی و رقابت با سایر مراکز تجاری و باشگاه بودجة آوریجمع داوطلبان،

  های ورزشی لهستانباشگاه

شود. سطوح مرکزی این ساختار، وسیلة ساختارهای دولتی و غیردولتی مدیریت میورزش لهستان به

های ورزشی حداقل از سه باشگاه های ورزشی لهستان است. انجمنهای ورزشی و انجمنشامل انجمن

ش، به ورزهای مربوط ای هستند. اهداف اصلی آنها انجام فعالیترشتهشوند، آنها بینورزشی تشکیل می

های آموزشی، های جسمانی، سازماندهی ورزش و مسابقات تفریحی و رویدادها، انجام فعالیتسرگرمی

های ورزشی شامل انجمن ای مربیان است. انجمنسازی فرهنگ جسمانی و آموزش حرفهعمومی

(. 26)های مدرسه هستند های روستایی، انجمن ورزشهای ورزشهای دانشگاه، انجمن باشگاهورزش

های دانشگاه، تحت رهبری دانشجویان، سازمانی در سرتاسر کشور برای ورزش دانشگاهی انجمن ورزش

سازی و توسعة فرهنگ جسمانی در محیط دانشگاهی است. در حال در لهستان است که هدف آن عمومی

های ورزشهای باشگاه دانشگاهی دارد. انجمن باشگاه 251عضو و  417111حاضر این انجمن بیش از 

روستایی، سازمانی ورزشی ملی در لهستان است که در درجة نخست در مناطق روستایی و شهرهای 

سازی و توسعة ورزش، تفریح، تربیت جسمانی و گردشگری است. کوچک فعال است. هدف از آن عمومی

فعال است؛ آموزان تمام مقاطع تحصیلی انجمن ورزش مدرسه، سازمانی است که در بین کودکان و دانش

پذیرد. های ورزشی بین مدارس صورت میای فعالیت آن براساس رقابت باشگاهدر حیطة ورزش حرفه

آموزی انجام های دانشهای ورزشهای مدرسه و باشگاههای ورزشهای تفریحی توسط انجمنفعالیت

ه در یک رشتة ای از انجمن ورزش در سطح کشورند کهای ورزشی لهستان شکل ویژهگیرد. انجمنمی
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 منظور ثبت و فعالیت نیاز دارند. درکنند و به مجوز وزارت ورزش و توریسم لهستان بهورزشی فعالیت می

های ورزشی با ساختار دارد. بسیاری از انجمن وجود در لهستان فعال ورزشی انجمن 71 حاضر حال

 اصلی واحد محلی، سطح رد ای هستند.غیردولتی در سطوح میانی دارای ساختاری در سطوح منطقه

 تربیش حقوقی، نظر از. است ورزشی باشگاه کند،ایفا می را ورزش به مربوط وظایف و که اهداف سازمانی

(. 26دارند ) تعلق غیرانتفاعی بخش به آنها که معنا این به کنند،می فعالیت انجمن عنوانبه هاباشگاه

 را اروپا هایموقعیت آخرین از یکی شهروند هر برای ورزش برای عمومی هایهزینه میزان نظر از لهستان

 تأمین الگوی براساس رو(.یورو در کشورهای پیش 211یورو در مقایسه با  25به خود اختصاص داده است )

سوم کل است. فقط یک دولتی بخش ورزش مالی تأمین اصلی منبع اجراست، حال در هاسال که مالی

های شانس، که انحصار دولتی بندی بازیشود، مبالغ دیگر از طریق شرطها از بودجة ملی تأمین میهزینه

 (.26شود )صل میدارد، حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی در ساختار ورزش لهستان  هایباشگاه. موقعیت 0 شكل

 

علت مشکلات آموزشی، سازمانی و مالی پیوسته در وضعیت های ورزشی بهورزش لهستان و باشگاه

های درآمدزا و حامیان مالی در تأمین مالی بدتر شدن قرار دارند و با مشکلاتی چون نقش کمرنگ فعالیت

رزشی های ورساختهای ورزشی، اتکای بیش از اندازه به منابع دولتی، عدم انطباق کیفی و کمی زیباشگاه

یان کارگیری مربهای ورزشی، منابع مالی ناکافی برای بهبا استانداردهای اروپایی، هزینة بالای اجارة سالن
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انداز ای، نبود کادر مدیریتی مجرب )آگاهی در زمینة بازاریابی ورزشی(، نبود برنامة راهبردی و چشمحرفه

 (.26رو هستند )هراسی و تعصب روبه، بیگانهفکری و مشکلات اجتماعی چون دوپینگ، اوباشگری
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 های ورزشی انگلستان باشگاه

ساختار ورزش در انگلستان، همانند کشورهای دیگر از سه بخش وسیع تشکیل شده است، هریک از 

های انجام خود را دارند و شامل بخش دولتی، داوطلب و بخش خصوصی است. آنها فلسفة خاص و شیوه

های آنها ارائه تسهیلات و خدماتی است که توسط دولت محلی ملی یا نمایندگی بخش عمومی، شامل

شود. شود؛ بخش تجاری خصوصی و بخش غیرانتفاعی خصوصی که اغلب بخش سوم نامیده میمی

های تندرستی های ورزشی اغلب با بخش غیرانتفاعی خصوصی همکاری دارند، هرچند باشگاهباشگاه

های ورزشی ش تجاری خصوصی در ورزش است و تعداد زیادی از باشگاهتجاری، قسمت مهمی از بخ

و نوع طور کلی دکنند که توسط بخش عمومی فراهم شده است. بهغیرانتفاعی از تسهیلاتی استفاده می

ها های ورزشی انجمنی که اغلب در مراکز انجمنباشگاه ورزشی در انگلستان وجود دارد؛ نخست باشگاه

وضوح با های ورزشی غیرانجمنی که بهصورت مستقل ثبت شوند، و باشگاهتوانند بهمیگیرند و شکل می

باشگاه ورزشی منفرد در انگلستان وجود دارد.  1517111اند. همچنین های ورزشی مرتبطفدراسیون

نفر است.  141میانگین اعضای هر باشگاه  های ورزشی در انگلستان هستند.نفر عضو باشگاه 671117111

های درصد از باشگاه 2درصد از مراکز سلامت و تندرستی و  19های ورزشی، درصد اعضا از باشگاه11

 محور( تشکیلهای مدرسه و دانشگاهفرهنگی اجتماعی )شامل باشگاه کارگران، باشگاه جوانان، باشگاه

 (.7اند )شده

 
 ورزشی در ساختار ورزش انگلستان هایباشگاه. موقعیت 9 شكل

 

افتی های دریها، بودجهگذاریترتیب شامل سرمایههای ورزشی در انگلستان بهترین منابع باشگاهمهم

های ورزشی و مقامات محلی(، درآمدهای حاصل از حق عضویت، )فدراسیون های بیرونیاز سازمان
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های ورزشی از های باشگاهترین هزینهرویدادهای اجتماعی و اجارة تسهیلات باشگاه است. همچنین مهم

وکار، های کسبهای تسهیلات درونی، مالیات داراییهای نگهداری تسهیلات بیرونی، هزینههزینه

 های ورزشیروی باشگاههای پیشترین چالشهای گاز و برق تشکیل شده است. مهمهای آب، هزینههزینه

ونی های قان، واکنش به چارچوبسازی بخش داوطلبیایکارگیری و حفظ داوطلبان، حرفهدر انگلستان، به

آوری اطلاعات دربارة داوطلبان، دستیابی به بودجة پایدار، مقابله با فقدان راهبردی روشن و نظارتی، جمع

های ورزشی انگلستان پیچیدگی مدیریت، انداز کاری است. نگرانی اصلی در زمینة باشگاهدر یک چشم

 (.7)ه، وام و سطوح پایین بودجة عمومی است ها، بیمکارگیری افراد، یارانهمسئولیت به

 های ورزشی آلمان باشگاه

های ورزشی غیرانتفاعی که پایه و اساس سیستم ورزش آلمان داری ساختار هرمی است با باشگاه

هزار  81111شود. امروزه، آلمان میزبان بیش از گیری تدارکات ورزش جمعی در آلمان محسوب میشکل

اند. سیستم ورزشی که توسط کنفدراسیون است که در سرتاسر کشور گسترده شدههای ورزشی باشگاه

شود، سازمانی چترگونه از بخش ورزش داوطلبی در آلمان است. های المپیکی آلمان رهبری میورزش

 34سازمان عضو وابسته به این بخش است؛  89قسمت میانی هرم ساختار ورزش آلمان متشکل از 

ای و کنفدراسیون ورزش منطقه 16فدراسیون ورزشی غیرالمپیکی،  29المپیکی، های فدراسیون ورزش

های عضو دارای استقلال مالی و سازمانی هستند. فدراسیون ورزشی با وظایف خاص است. تمام سازمان 21

های ورزشی در سیاست را نمایندگی کرده و به آنها در ای، منافع باشگاههای ورزشی منطقهکنفدراسیون

کنند. هر باشگاه ورزشی مستقل از های مختلف چون همکاری با مدارس کمک و پشتیبانی میینهزم

ت های ورزشی اسای و محلی و کنفدراسیونکنفدراسیون ورزشی المپیک آلمان، فدراسیون ورزشی منطقه

ان آلم زش درهای ورزشی در ساختار پایین به بالای ورشود. استقلال زیاد باشگاهو توسط آنها اداره نمی

ود ای فعالیت کنند. حدای یا چندرشتهرشتههای تکعنوان باشگاهتوانند بهها می(. باشگاه21مشهود است )

 (.27های ورزشی عضویت دارند )سوم جمعیت آن در باشگاهمیلیون نفر از جمعیت آلمان در حدود یک

حیطة  18های ورزشی در های باشگاهنههای ورزشی آلمان متعددند. هزیها و درآمدها در باشگاههزینه

ترین شود. مهممنبع درآمدی مختلف حاصل می 25های ورزشی از مختلف صرف و درآمدهای باشگاه

ها، ای، بیمههای منطقهها و فدراسیونهای ورزشی مانند کنفدراسیونها مربوط به سازمانبخش هزینه

ی های ورزشا توجه به متوسط هزینة سالانه، باشگاهلباس و تجهیزات ورزشی، مدیریت و مربیان است. ب
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کنند و پس از آن حفظ و نگهداری تسهیلات یورو( صرف می 77146بیشترین هزینه را در بخش مربیان )

یورو( و  27314یورو(، سازماندهی رویداد ورزشی ) 27524یورو(، تجهیزات و لباس ) 47983ورزشی )

 .(27یورو( قرار دارند ) 17974های ورزشی )های سازمانهزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی در ساختار ورزش آلمان هایباشگاه. موقعیت 2 شكل

 

های ورزشی در آلمان درآمدهایی را از طریق حق عضویت ها، تمام باشگاهبا توجه به درآمد باشگاه

چهارم تمام سههای مالی است. های ورزشی آلمان، کمککنند. منبع درآمدی معمول در باشگاهکسب می

درصد از کل منابع مالی  8های مالی، کنند و میزان کمکهای مالی را دریافت میها، کمکباشگاه

های عمومی دریافت های ورزشی، یارانهدرصد باشگاه 74بر این های ورزشی آلمان است. افزونباشگاه

درصد کل  3رزشی دارند، زیرا فقط های وکنند. حامیان مالی نقش کمتری در تأمین منابع مالی باشگاهمی

 167621های ورزشی درآمد حاصل از حق عضویت )کند. بیشترین منابع درآمدی باشگاهمنابع را تأمین می

یورو( و  17466ها )یورو(، رستوران 17721های عمومی )(، یارانه37183های مالی )یورو یورو(، کمک

های ورزشی در آلمان به عوامل مختلف ساختاری اشگاهمشکلات ب. ( است17462رویدادهای ورزشی )یورو 

های ورزشی در آلمان شامل ها و تنگناهای باشگاهترین چالش(. مهم27شود )و سازمانی مربوط می

کارگیری و حفظ داوطلبان، ورزشکاران بزرگسال رقابتی، مربیان، داوران، اعضا، تغییرات جمعیتی مناطق، به

ها، تأثیر مدارس بر دسترسی به زمان تمرین، هزینة مسابقات ورزشی، وضعیت ملتعداد قوانین و دستورالع
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ها، شرایط تسهیلات ورزشی، دسترسی به تسهیلات انداز جامع باشگاهها، نامشخص بودن چشممالی باشگاه

 (.27های تجاری است )ورزشی و رقابت با باشگاه

 های ورزشی يونان باشگاه

، مسئولیت توسعة سیاست ورزش در دولت مرکزی را با همکاری دبیرخانة وزارت فرهنگ و ورزش یونان

 بینیپیش سازمان مرکزی، دولت بودجة توسط ورزش، کل دبیرخانة کل ورزش بر عهده دارد. بودجة

 هایفدراسیون .شودمی تأمین ملی گذاریسرمایه برنامة و سوارکاری مسابقات سازمان یونان، فوتبال

 ساله هر که مالی هایکمک میزان در مورد که شوند،می هدایت ورزش عمومی دبیرخانة توسط ورزشی

ورزش در هر رشتة ورزشی، مربوط به فدراسیون آن  توسعة وظیفة .گیرندمی تصمیم کنند،می دریافت

 بر را خود ورزشی هایانجمن و هاباشگاه بر نظارت ها مسئولیتفدراسیون همچنین رشتة ورزشی است.

( باشگاه 79)مادة  1888/2725طبق قانون  .دهندمی ارائه را ها و خدمات ورزشیبرنامه که عهده دارند

ای از افراد و هدف آن، ایجاد محیطی برای توسعه و آموزش ورزشکاران برای رقابت است ورزشی اتحادیه

ها و این است که باشگاه(. ویژگی متفاوت ورزش یونان، در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیة اروپا 29)

هایی را برای آموزش ورزشکاران گذاری کرده و فرصتطور سنتی جوانان را هدفهای ورزشی بهانجمن

های ورزشی ها و انجمنکنند. تنها در دو سال اخیر بعضی باشگاهجوانان و توسعة ورزش نخبه فراهم می

اغلب به ورزش در محیط باز )مانند  اند وگذاری خود را براساس ورزش همگانی قرار دادههدف

ترین های ورزش آنها، مهمپردازند. مقامات محلی و بخشگانه( میپیمایی و سهسواری، کوهدوچرخه

های جمعیتی بیشتر کنندگان ورزش همگانی در یونان هستند. آنها از طریق پوشش دادن گروهفراهم

نام به کیفیت زندگی ساکنان جامعة و هزینة پایین ثبت )سالمندان، معلولان، افراد بیمار و افراد محروم(

 شبخ .کنندمی فراهم را ورزش در حضور هایفرصت نیز، یونان خصوصی هایبخش کنند.محلی کمک می

ورد برآ. است باز فضای در تفریحی امکانات همچنین و تندرستی و سلامت هایباشگاه شامل خصوصی

 (.29های ورزشی تندرستی و سلامت هستند )یونان عضو باشگاهدرصد کل جمعیت  4تا  3شود که می
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 ورزشی در ساختار ورزش ملی يونان هایباشگاه. موقعیت 7 شكل
 

های دبیرخانة کل وزرش که به های ورزشی از طریق حق عضویت و بودجهمنابع مالی باشگاه

های ورزشی ها، باشگاهبه کاهش بودجة فدراسیونشود. با توجه دهد، تأمین میها اختصاص میفدراسیون

های ورزشی کودکان و هایی در زمینة سازماندهی آکادمیدنبال منابع مالی جایگزین از طریق فعالیتبه

گذاری خصوصی و حامیان مالی بودند. با توجه به مرحلة تغییر نوجوانان، اردوهای تابستانی، جذب سرمایه

 سازی(،ای ورزشی )مانند کاهش بودجه، تغییر ساختار دولتی و خصوصیهحاکمیت دولتی بر باشگاه

رو شامل افزایش منابع مالی، پذیرش یک های پیشهای ورزشی در سالها و انجمنهای باشگاهچالش

های خود، جذب حامیان مالی از بخش خصوصی، افزایش تعداد اعضا، جذاب و فلسفة تفریحی در برنامه

اتی های عملیا، بازاریابی، آموزش فلسفة فرهنگ تفریحی به مربیان و کاهش هزینههرقابتی کردن ورزش

 (. 29است )

 های ورزشی هلند باشگاه

های شهری یا های ورزشی بیش از مدارس، سازماندر نتیجة توسعة ورزش در هلند، همیشه باشگاه

شوند. یافته شناخته میزمانهای وزشی ساترین ساختار فعالیتعنوان مهمکنندگان تجاری بهفراهم

هایی غیرتجاری و بر مبنای یک سیستم حمایتی چندگانه )کار داوطلبانه( و های ورزشی سازمانباشگاه

های ورزشی ملی هر ورزش خاص مرتبط بوده طور کلی به فدراسیونهای ورزشی بهاند. باشگاهخودسازمانی

 247727های ورزشی در هلند ، تعداد باشگاه2112و هستة اصلی سیستم ورزشی هلند هستند. در سال 

ها عضویت هزار نفر در این باشگاه 479117111های ورزشی وابسته بودند. باشگاه بوده است که به فدراسیون

های ورزشی هلند درصد باشگاه 81شود نفر است. تخمین زده می 211دارند و میانگین اعضای هر باشگاه 
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ها به کنفدراسیون ورزش و کمیتة ملی المپیک هلند شند که خود فدراسیونهای ورزشی باعضو فدراسیون

 (. 28اند )وابسته

ها( تشکیل های ورزشی و شهرداریای و محلی )باشگاهساختار ورزش هلند از سه سطح ملی، منطقه

 را ایهای ویژهکند. بسیاری از آنها سیاستشده است. دولت محلی نقش مهمی در ورزش محلی بازی می

کنند. بیشترین بودجة محلی برای ساخت و حفظ تسهیلات ورزشی و ترویج مشارکت ورزشی اتخاذ می

های های ورزشی را کاهش دهد. بدون کاهش هزینههای باشگاهشود تا هزینهصرف تسهیلات ورزشی می

سخت خواهد  های ورزشیها، تعدیل بودجه برای باشگاههای شهرداریتسهیلات ورزشی و همچنین یارانه

 ای وجود دارندهای منطقههای ورزشی، همچنین سازمانبر سیستم حمایتی محلی برای باشگاهبود. افزون

های توسعة محلی پشتیبانی طور عمده از برنامهاستان به 12کنند. های ورزشی حمایت میکه از باشگاه

ها، برای حمایت از بر این استانفزونکنند. اای بین سطوح محلی و ملی عمل میعنوان واسطهکرده و به

 ورزش شورای کنند.های ورزشی، شوراهای ورزشی را تأمین مالی میهای ورزشی، مانند باشگاهسازمان

 (.28دهد )می ارائه ورزشی هایباشگاه به مشاوره و دانش اطلاعات، عمده طوربه استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی در ساختار ورزش هلند هایباشگاه. موقعیت 9 شكل
 

اند و در نتیجه بودجة مثبت باید به سود اعضا باشد. برای های غیرانتفاعیهای ورزشی سازمانباشگاه

ها ارانهبر این یها هستند. افزونترین مسیر درآمد باشگاههای عضو، اصلیهای ورزشی،کمکبیشتر باشگاه

ها شوند. هزینهرویدادها منابع دیگر درآمدی محسوب میهای ورزشی و و درآمدهای حاصل از فعالیت

های انرژی، کارکنان، قوانین و مقررات )مجوزها( شامل هزینة نگهداری تسهیلات، تجهیزات ورزشی، هزینه
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کارگیری اعضای جدید، کاهش تعداد اعضا، ها و تنگناهای باشگاه ورزشی هلند بهترین چالشاست. مهم

ها )اجارة اماکن ورزشی(، حفظ حامیان مالی هداری کارکنان، اغلب با افزایش هزینهها و نگکمبود قابلیت

های ورزشی مسائل مالی است. چهارمین چالش روی باشگاهقدیمی و تعدیل بودجه، سومین چالش پیش

ها به چنین مشکلی اشاره درصد باشگاه 28های ورزشی مربوط به تسهیلات ورزشی است. روی باشگاهپیش

های ها کیفیت و نگهداری اماکن ورزشی است. تقریباً نیمی از باشگاهترین مشکل باشگاه(. مهم29اند )هکرد

کنند که مسئولیت مدیریت و نگهداری آنها بر عهدة شهرداری محلی ورزشی از تسهیلاتی استفاده می

 (.28ها و قوانین و مقررات است )نامهها آیینروی باشگاهاست. آخرین چالش پیش

 های ورزشی در اتريشباشگاه

ه منزلة بخشی از نظام آموزشی در مقایساتریش از نظر سنتی نگرش مثبت کمتری نسبت به ورزش به

ها پذیرفته شد، تر توسط مدارس و دانشگاهبا کشورهای آمریکا و بریتانیا دارد. از آنجا که ورزش سخت

ند. صورت گسترده عمل کبود تا بتواند بهسازمانی میهای فعالیت و ساختار ورزش باید در پی سایر زمینه

های باشگاه آغاز شد. موفقیت در با تصویب سیاست 1961ها از اواسط سدة نوزدهم در سال این فعالیت

های های ورزشی بود. در طول این فعالیتگیری فدراسیونواسطة شکلهای ورزشی بهگذاری باشگاهپایه

های اجتماعی، بلکه از دیدگاه مذهبی، سیاسی های مختلف و اعضای گروهورزش تنها در زمینةبنیادی، نه

ها ایجاد شد. تداوم تمایز باشگاه ورزشی و و ایدئولوژیک نوعی تمایز در فرهنگ فدراسیون و توسعة باشگاه

یشی ، که تا به امروز وجود دارند؛ انجمن اتر1فرهنگ فدراسیون به تشکیل سه انجمن ورزشی چتر منجر شد

انجمن  (.9)4و انجمن عمومی ورزش اتریش 3، اتحادیة ورزش اتریش2برای فرهنگ جسمانی و ورزش

 گردد، که در اوایلاتریشی برای فرهنگ جسمانی و ورزش به انجمن ژیمناستیک کارگری اتریش برمی

ورزشی ترین انجمن باشگاه ورزشی، بزرگ 4716عضو در  1198415تشکیل شد. این انجمن با  1981دهة 

است. معادل ایدئولوژیک انجمن اتریشی برای فرهنگ جسمانی و ورزش، اتحادیة ورزش اتریش است. در 

های ژیمناستیک مسیحی رو از اتحادیة ورزش به نام فدراسیون عالی باشگاهیک سازمان پیش 1814سال 

انجمن ورزشی عضو سومین  814763باشگاه و  3863و آلمانی در اتریش تأسیس شد؛ این انجمن با 

                                                           
1. umbrella sport associations 

2. Austrian Association for Sport and Physical Culture (ASKÖ) 

3. Austrian Sport Union 

4. Austrian General Sport Association )ASVÖ( 
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های ورزشی از پسران قدرتمند در اتریش است که پس از دو دهه در رتبة دوم قرار گرفته است. گروه

پیشاهنگ اتریشی و جوانان مسیحی، به اتحادیة ورزش تعلق دارند و همکاری نزدیک با مدارس توسط 

. انجمن عمومی ورزش های تناسب اندام تمرکز داردانجمن وجود دارد. همچنین این انجمن بر ورزش

عنوان سومین انجمن ورزشی چتر ظاهر شد. انجمن عمومی ورزش اتریش خود به 1848اتریش در سال 

انجمن  توانستند به اینهای مستقل از جریانات سیاسی میرا فراتر از خطوط حزبی معرفی کرد. تنها باشگاه

شده بود. المللی تأییدهای بینبه فدراسیونها بپیوندند. یکی دیگر از الزامات پذیرش، وابستگی باشگاه

های ورزشی عضو است. باشگاه 819763ای از باشگاه ورزشی با مجموعه 5379امروزه این انجمن با 

های ورزشی زیرمجموعه هستند، خواه آنها عضوهایی در یکی از سه چتر انجمن ورزشی یا نه در فدراسیون

ها بر مسابقات قهرمانی موردنظر خود در سطح شوند. فدراسیونباشند، با توجه به نوع ورزش ارائه می

 .نندکهای خود را ارائه میهای الزامی برای باشگاهالمللی نظارت کرده و دستورالعملاستانی، ملی و بین

ن طور میانگیباشگاه ورزشی در اتریش وجود دارد که عضو یکی از اعضای چتر است. به 14131در مجموع 

میلیون  177شود که حدود شهروند در اتریش وجود دارد. برآورد می 11111رزشی برای هر باشگاه و 14

 (.9های ورزشی باشند )نفر )شامل کودکان( عضو باشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار ورزش ملی اتريش ورزشی در هایباشگاه. موقعیت 9 شكل

 

کنند، توجیه اصلی حمایت ها پشتیبانی میهای ورزشی و فدراسیونکارکردهای مهمی که باشگاه

میزان طور عمده، حمایت دولت در اتریش به معنای حمایت توسط ایالات فدرال است، دولت است. به

رال دتخصیص برای هر فدراسیون به اندازة عضویت آنها بستگی دارد. منابع مالی توسط سازمان ورزش ف

(BSOمدیریت می ) .ها در ها و شهرداریهای ورزشی، توسط ایالتهای بیشتر برای باشگاهیارانهشود
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های ورزشی در اتریش بر رویدادهای شود. در خصوص منابع مالی، تأکید باشگاهشان فراهم میمحدوده

های های تبلیغاتی، کمکاست. منابع دیگر با اولویت کمتری از طریق حق عضویت، درآمد 1ورزشی و مراسم

ای، حامیان های ورزشی حرفهترین منابع مالی برای باشگاهمهم آید.دست میعمومی و حامیان مالی به

 هایههزین ها،زیرساخت) منظم ورزشی فعالیت طریق از ورزشی هایباشگاه هایهزینه بیشترین مالی است.

ها و محل اقامت باشگاه، عمومی )مدیریت، اجارة سالنهای شود. هزینهایجاد می( غیره و مسابقات سفر،

ها هستند. هزینة کارکنان های باشگاهمحل باشگاه، تبلیغات، مالیات و رویدادهای اجتماعی( دیگر هزینه

ها قرار دارد، که ارزش بالای کار ای در رتبة سوم هزینههای حرفهجز باشگاههای ورزشی بهتنها در باشگاه

 ساختار باید ورزشی هایباشگاه عامل، این بدون سازد.سط کارکنان و اعضا را برجسته میداوطلبانه تو

. ودشهدایت می کارکنان هایهزینه با طور معمولبه باشند، که داشته خدماتی هایشرکت مشابه ایهزینه

 در باشگاه ورزشی توان به کاهش تعداد کودکان و نوجوانانها در اتریش را میها و تنگناهای باشگاهچالش

ان رغبتی جوانان به کار رایگعلت بیسبب کاهش نرخ زاد و ولد، محدود شدن ظرفیت افتخاری باشگاه بهبه

 ترینرسد، جدینظر میها برشمرد. با وجود کاهش و رکورد تعداد اعضا بهو کاهش حمایت اعضا از باشگاه

 از سیاریویژه بفی بودن تسهیلات ورزشی است. بههای ورزشی اتریش، ناکاتنگنا در زمینة وضعیت باشگاه

 مشکل بسیار اساسی امکانات چنین برای اجاره هزینة و زمین فوتبال ندارند فوتبال، برای خود هایباشگاه

 (.9است )

 های ورزشی اسپانیاباشگاه

های دولتی، بخش خصوصی انجمنی و بخش سازمان ورزش در اسپانیا نتیجة همکاری میان بخش

خصوصی تجاری است. مشخصة ساختار و سازمان ورزش در بخش دولتی ورزش اسپانیا، ساختار سیاسی 

داوطلبانه  بخش اصلی ای و محلی( است. بازیگرانغیرمتمرکز با فعالیت در سه سطح )ملی، منطقه

 رزشیو ایمنطقه هایفدراسیون ورزش، ملی هایفدراسیون اسپانیا، المپیک کمیتة اسپانیا در )انجمنی(

 هایشود؛ از یک سو باشگاهبخش خصوصی انجمنی در دو سطح سازماندهی می .اندورزشی هایباشگاه و

دهندة ورزشی ای و نهادهای توسعههای حرفههای ورزشی، لیگهای باشگاهورزشی و از سوی دیگر گروه

های ورزشی پایه و باشگاه های ورزشی ابتدایی،های ورزشی خود به سه دسته باشگاهقرار دارند. باشگاه

 و زمانسا یک ابتدایی، دارای ورزشی هایباشگاه شوند.های ورزشی با مسئولیت محدود تقسیم میشرکت

                                                           
1 . Celebrations and sport events 
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 ستا ایمنطقه یا محلی سطح در مسابقات در شرکت و ورزشی تمرین آنها هدف و اندساده بسیار ساختار

دارند.  تریهای ورزشی پایه ساختارهای پیچیدهباشگاه .هستند ابتدایی بسیار اجرایی نامةآیین دارای که

کنندة مقررات اجرایی آنهاست. ای که منعکسآنها شخصیت حقوقی خود را دارا هستند و دارای اساسنامه

ا های ورزشی بشرکت دهند.های ورزشی یا مسابقات را تشکیل میآنها به نوبة خود بخشی از فدراسیون

 در که آنها ایحرفه هایتیم یا هاباشگاه. اندشده طراحی ایحرفه ورزش ایبر( SAD)مسئولیت محدود 

. نندک اتخاذ را قانونی شکل این باید کنند،می شرکت ملی و ایحرفه سطح در ورزشی رسمی مسابقات

SAD (.23محدودند ) هایشرکت عمومی مقررات مشمول ورزش، ملی نامةآیین در مندرج خصوصیات با ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار ورزش ملی اسپانیا ورزشی در هایباشگاه. موقعیت 14 شكل
 

د، که دههای ورزشی در اسپانیا تفاوت چشمگیری را بین آنها نشان میوتحلیل بودجة باشگاهتجزیه

ترین متغیر است. حق عضویت مهم 51171111یورو تا بیش از  57111هایی با مبالغی کمتر ازاز بودجه

ها، ها، اجارههای مالی، خدمات ورزشی، یارانههای ورزشی است. هزینة ورود، کمکشگاهمنبع درآمدی با

گذاری از منابع دیگر ها و خود سرمایهفروشی رویداد، حامیان مالی و تبلیغات، مدیریت داراییبلیت

 برای) است اقتصادی ورزشی، وضعیت هایباشگاه مشکل ترینهای ورزشی در اسپانیاست. بزرگباشگاه

راد اف عضویت به مربوط باشگاه دوم مشکل(. ترامن درآمدهای به دستیابی و بودجه کسری جبران مثال

کارگیری داوطلبان دیگر تنگناهای ها و خدمات جدید و همچنین بهگسترش و جذابیت فعالیت .است

 (.31های ورزشی در اسپانیاست )باشگاه

 

 گیریبحث و نتیجه
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های ورزشی کشورهای منتخب اروپا و های باشگاهها و شباهتقایسة تفاوتهدف کلی تحقیق حاضر، م

های متفاوتی در سیاست و ساختار های ورزشی موقعیتایران در سه سطح کلان، میانی و خرد است. باشگاه

های اجتماعی و اقتصادی به توسعة ویژة آنها دلیل فرهنگی، تاریخی، تفاوتورزش ملی دارند. به

های مشابه زیادی، های ورزشی در ویژگیاروپایی منجر شده است. با این حال باشگاهدرکشورهای 

های ای بخشی از کنفدراسیون ورزشهای منطقههای ملی و سازماناند. در اروپا فدراسیون ورزشمشترک

های مدیریت مشیشود. خطهای ورزشی در اروپا محسوب میملی است که چتری سازمانی برای باشگاه

د کنهای ورزشی را بیان میها، چارچوب مدیریتی برای باشگاهها و شهردارییاسی مقامات محلی، دولتس

های سیاسی آنها در سدة گذشته، به های تاریخی متفاوت ورزش در کشورها و خاستگاه(. این ریشه4)

ن و همکارابندی مختلف سیستم ورزشی کنونی، در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است. کمی شکل

بندی بوروکراتیک با بندی ابتدایی در سیستم ورزشی اروپا، شامل شکل( به چهار نوع شکل2114)

های ورزشی، فعالیت جنبش ورزش داوطلبانه هایی چون نقش غالب دولت، چارچوب قانونی رشتهویژگی

 کنندگان وصرفتوسط هیأت نمایندگان، نبود تقریباً هیچ شریک اجتماعی، تأثیر اندک کاربران، م

با خصوصیاتی مانند جنبش ورزشی  1بندی مسیونری )مبلغی و مذهبی(کارآفرینان بخش خصوصی؛ شکل

 های سیاست ورزش،گیریداوطلبانة مستقل و غالب، واگذاری مسئولیت توسط بخش دولتی در امر جهت

حضور اندک شرکای اجتماعی، مشروعیت بیشتر توسط مدیران داوطلب نسبت به کارمندان، فعالیت 

ز ایی چون قوانین سیستمی برخاسته اهبندی کارآفرینی با ویژگیکارآفرینان خصوصی در حاشیه؛ شکل

تقاضاهای اجتماعی یا اقتصادی، نقش اساسی مقامات دولتی در پذیرش چارچوبی برای توانمندی منطق 

بازار، سازگاری نهضت ورزشی داوطلبانه با تمایلات کارآفرینی و تلاش برای حفظ جایگاه خود؛ و پیکربندی 

چندجانبه، اجماع و همکاری بین  سیستم یک در تماعیاج شرکای اجتماعی با خصوصیاتی مانند حضور

(. در این تحقیق 31اند )بازیگران دولتی، داوطلبانه و تجاری، تأکید بر منافع مشترک ورزشی اشاره کرده

بندی بوروکراتیک، کشورهای دانمارک، اتریش و کشورهای فرانسه، لهستان، اسپانیا و یونان دارای شکل

اند؛ میسیونری، انگلستان پیکربندی کارآفرینی و هلند پیکربندی اجتماعی بودهبندی آلمان دارای شکل

هایی سوی چنین سیستمهای اجتماعی و کارآفرینی و چرخش بههرچند شواهدی از تقویت کلی از موقعیت

در بیشتر کشورها وجود دارد، و ظهور بخش خصوصی و عمومی در ورزش با سیاست عدم تمرکز، در 

                                                           
1. Missionary 
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های توان نتیجه گرفت که جایگاه فعلی باشگاهطور کلی می(. به32شورها مشهود است )بسیاری از ک

ورزشی در سیستم ورزشی، در کشورهای مختلف اروپایی تا حد زیادی نتیجة نقاط عطف تاریخی در 

طور های ورزشی بهطور کلی باشگاهکشورهای اروپایی، مانند جنگ جهانی و تغییرات سیاسی است. به

اند. ههای ورزش محلی درهم تنیدگیرند و بیشتر و بیشتر با سیاستای در یک بازار ورزشی قرار میدهفزاین

های ورزشی در سیستم ورزشی تحول پیدا کرده و در بیشتر موارد تقویت شده ها موقعیت باشگاهطی سال

با توجه به ماهیت (. 32اند )های ورزشیاست. بدون شک هستة اصلی سیستم ورزشی در اروپا، باشگاه

های توان پیکربندی باشگاههای ورزشی در کشور و حضور غالب بخش خصوصی در ورزش میباشگاه

گیری آنان بوروکراتیک، ولی از منظر ماهیت سودآوری  ورزشی در کشور را از منظر قوانین و نوع و شکل

در ضمن فقدان نوع پیکربندی ای مستقیم( کارآفرینی قلمداد کرد. های دولتی )یارانهو عدم حمایت

ویژه مسیونری و جایگاه بااهمیت بخش داوطلبانه در آن و پیکربندی اجتماعی در ورزش کشور به

های ورزش کشور همچون دیگر کشورها تقویت متعادل های ورزشی مشهود است، که لازمة سیاستباشگاه

 کشور است.های ویژه باشگاههم بخش خصوصی و هم دولتی در زمینة ورزش به

ای حیطة فعالیت های ورزش و اهداف معاونت توسعة ورزش قهرمانی و حرفهاز منظر سیاست

 جامع راهبردی نظام ای است. هرچند براساس سندهای قهرمانی و حرفههای ورزشی کشور در حوزهباشگاه

ا تفریحی را ب و همگانی ورزش هایفعالیت های ورزشی اجرایکشور، باشگاه ورزش و بدنی تربیت توسعة

ها و ی کلان وزارت ورزش و برنامة ششم توسعه سیاستهااستیسبر عهده دارند، اما در  حمایت دولت

نشده و تنها به طراحی و  نییتبهای ورزشی هایی در جهت توسعة ورزش همگانی از طریق باشگاهاقدام

ی درآمدهای دارسازیپاعنوان اقدامی در جهت های خصوصی بهتدوین نظام چگونگی حمایت از باشگاه

. در تمام کشورهای مورد مطالعه سه نوع باشگاه عمومی )دولتی(، (33)بخش ورزش اشاره شده است 

های خصوصی نه به شکل صحیح آن در کشور ما تنها باشگاه کهیدرحالداوطلب و خصوصی وجود دارند. 

ید. ها به تصویب رسهای توسعه برای جذب بخش خصوصی برای ایجاد باشگاهتسهیلاتی در برنامه هرچند)

ریزی مناسبی صورت نگرفت، ها و نیز ارائة تسهیلات، برنامهولی از آنجا که نحوة صدور مجوز باشگاه

های و کوچک، مانند بدنسازی، استخرداری، ورزش های ورزشی سوددهمتقاضیان بیشتر به ایجاد مکان

های کوچک ورزشی فراوانی با عنوان باشگاه ورزشی رو مکانرزمی، بولینگ و بیلیارد روی آوردند، ازاین

ای فعالیت های دولتی در حیطة ورزش حرفه(، و حتی باشگاه14توسط بخش خصوصی ایجاد شده است )
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های کلان ورزش کشور به حضور بخش خصوصی در ایجاد و ادارة استدارند. تأکید اسناد بالادستی و سی

تواند زمینة اجرای راهبردهای های ورزشی در سطح کشور است، حال آنکه چنین سیاستی نمیباشگاه

 کلان ورزش همگانی و تفریحی را تسهیل کند.

ا، غرب و شمال اروپویژه کشورهای های ورزشی در سیاست کشورها، بهبا توجه به تغییر نقش باشگاه

های ورزشی جلسات طور سنتی باشگاهاند. بههای خود را گسترش دادههای ورزشی فعالیتباشگاه

کنند. این مسئله هنوز در ها را سازماندهی میهای شرکت در مسابقات و تورنمنتسازی، فرصتآماده

ی در متن هاای دیگر، اکثر باشگاهافتد. در بیشتر کشورهبعضی کشورها مانند لهستان و یونان اتفاق می

های غیرورزشی برای تقویت انسجام های ورزشی رقابتی و همچنین فعالیتورزش همگانی، فعالیت

های آلمان از سال های جدید اهداف باشگاه(. براساس یافته32کنند )اجتماعی بین اعضا سازماندهی می

فی، های کیگیریبیشتر بر اهدافی چون جهت به طرز چشمگیری تغییر کرده و تأکیدی 2115تا  2115

های سلامتی شده است، و به همان نسبت توجه به ترویج ها و ورزشکارگیری نیروهای جوانان در باشگاهبه

( تمرکز 2116(. براساس نظر ایبسن و همکاران )4استعدادیابی و موفقیت رقابتی کاهش پیدا کرده است )

 ها و اهدافبر تدارک ورزش همگانی است. در نتیجه در تدوین سیاستهای ورزشی اروپا بیشتر باشگاه

ای و هم حوزة ورزش های ورزشی هم باید حوزة قهرمانی و حرفهکلان ورزش در ارتباط با جایگاه باشگاه

 (.24همگانی به میزان برابری مورد توجه قرار گیرد )

در سطح ملی وزارت ورزش و جوانان  های ورزشی در ساختار ورزش کشور،در خصوص موقعیت باشگاه

تان ها و در سطح شهرسها را بر عهده دارد. در سطح استانی، ادارات کل تربیت بدنی استانمسئولیت باشگاه

های ورزشی را بر عهده دارند. در کشورهای ادارات تربیت بدنی هر شهر، مسئولیت و حمایت از باشگاه

های ورزشی مشهود است. در ها در حمایت از باشگاههرداریهای ملی و شمورد مطالعه، نقش فدراسیون

توانند به حمایت دولت اعتماد کنند. این حمایت اغلب های ورزشی میتمام کشورهای اروپایی باشگاه

ها، امکانات ورزشی را برای ورزش اجتماع ایجاد کنندة دولت محلی است. شهرداریمربوط به نقش تسهیل

ن دهند. ایهای ورزشی ارائه میصورت رایگان یا با هزینة کمتر به باشگاهنها را بهکنند و آو نگهداری می

مسئله در همة کشورهای مورد مطالعة این تحقیق صادق بوده و مطابق با منشور ورزش همگانی است، که 

توسعة  قانون برنامة چهارم 117براساس مادة های ورزشی تأکید دارد. بر وظیفة دولت برای تسهیل فعالیت

های لازم را از توسعه اند حمایتها موظفها و دهیاریکشور نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شهرداری
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و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی 

های تربیت بدنی و ورزش لیتها، فعاقانون شهرداری 55مادة  6همچنین براساس بند  .(33)عمل آورند به

ها رسالت و فعالیت ورزشی را ها قرار دارد. در حقیقت، قانونگذار برای شهردارینیز جزء وظایف شهرداری

های همگانی و ایجاد مناسب فعالیت ورزشی برای همة اقشار منظور ارتقای سلامتی با توسعة ورزشبه

های ورزشی عمومی جای حمایت و تقویت باشگاهبه ها(. ولی شهرداری33بینی کرده است )جامعه پیش

جای تمرکز و توسعه بر ورزش همگانی در کنند، و بهای فعالیت میهای ورزش قهرمانی و حرفهدر حوزه

پردازند. در نتیجه های مختلف شهری میها به ساماندهی ورزش محلات و توسعة ورزش در موقعیتباشگاه

 های ورزشی در سطحگیری و تقویت باشگاهلی و مقامات محلی در شکلهای مهمکاری بیشتر فدراسیون

 شود.کشور احساس می

اند، که هدف به حداکثر های غیرانتفاعیهای ورزشی در کشورهای اروپایی سازماناگرچه باشگاه

کنند، با وجود این سلامت مالی برای حفظ و ثبات آنها حائز اهمیت است. رساندن سود را دنبال نمی

گذارد. دهد که نوع مأموریت یک باشگاه ورزشی بر میزان تنوع منابع درآمدی تأثیر میتحقیقات نشان می

های یگیرهایی با جهتهایی که بیشتر تجاری هستند، درآمد متمرکزتری، در مقایسه با باشگاهباشگاه

 یتوضع خود، درآمد سبد بهبخشیدن  تنوع با توانندمی هاسازمان که است این بر فرض (.34سنتی دارند )

 یورزش هایباشگاه که دهندمی گزارش و را حمایت فرض این موجود تحقیقات بخشند. بهبود را خود مالی

دارند. ثباتی مالی کمتری برخورپذیری و بیدارند و از آسیب بهتری مالی کلی وضعیت ترمتنوع درآمدهای با

ناسی، شترین این نوعمطرح شده است. یکی از ابتدایی شناسیها چند نوعدر خصوص منشأ درآمد باشگاه

تفاوت بین منابع درآمد داخلی و خارجی است. در این زمینه درآمدهای داخلی، درآمدی است که از 

ه کشود )مانند حق عضویت، هزینة پذیرش، هزینة خدمات برای اعضا(، درحالیاعضای باشگاه ناشی می

های دولتی و درآمدهای شود )مانند یارانهرج از باشگاه حاصل میدرآمدهای خارجی از سهامداران خا

 عنوان یک منبع خارجیهایی که به حامیان مالی بهدهد باشگاهحاصل از حامیان مالی(. تحقیقات نشان می

بندی منشأ درآمدها تفاوت بین منابع (. نوع دیگری از طبقه35اند )اند، مشکلات مالی را تجربه کردهمتکی

شود که قل و غیرمستقل است. در این زمینه، منابع درآمدی مستقل به آن دسته از منابعی گفته میمست

تواند میزان کل درآمد حاصل از این منابع تواند بر قیمت آنها تأثیر بگذارد و در عین حال نمیباشگاه می

 ر باشگاه تعیین کند، اما درها را دتواند قیمت غذا و نوشیدنیخاص را کنترل کند. برای مثال باشگاه می
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بندی منابع درآمدی غیرمستقل با این تواند بر میزان فروش آنها کنترلی داشته باشد. دستهنهایت نمی

ها ندارد، برای نمونه میزان درآمدی که یک اسپانسر واقعیت سروکار دارند که باشگاه هیچ کنترلی بر قیمت

های ورزشی در اروپا (. از آنجا که باشگاه32اند تعیین شود )تودهند، نمییا یک فرد خیر به باشگاه می

هایی را برای منافع مشترک خود ترتیب اند که در آن افراد فعالیتهای غیرانتفاعیطور سنتی سازمانبه

د ترین درآمها حق عضویت مهمها متعادل باشد. برای بیشتر باشگاهدهند، حداقل باید درآمدها و هزینهمی

گذاری، حامیان های باشگاه در زمینة سرمایههای دولت محلی، فعالیتبر این یارانههاست. افزونباشگاه

 آزمایی وهاست. در برخی کشورها درآمدهای حاصل از بختمالی و تبلیغات از دیگر منابع درآمدی باشگاه

ز درآمدها را شامل تواند شایان توجه باشد، سایر درآمدها تنها بخش کوچکی اخدمات پرداختی نیز می

 شود. می

ها اجارة دهند. باشگاههای مرکزی یا محلی تسهیلات ورزشی را ارائه میدر بیشتر کشورها دولت

 هایهای ورزشی هزینهکنند، با این حال برای باشگاهمحدودی را برای استفاده از تسهیلات پرداخت می

هایی است که در زمینة های مهم دیگر، هزینهمرتبط با تسهیلات ورزشی هنوز شایان توجه است. هزینه

شود. خلیلی فدراسیون ورزشی، حقوق و دستمزد، انرژی، مالیات، بیمه و وسایل ورزشی پرداخت می

(. همچنین اسماعیلی و 14های کشور را حق عضویت عنوان کرده است )ترین منابع باشگاه( مهم1396)

د انهای بدنسازی در کشور ذکر کردهمنابع درآمدی باشگاه ترین( دریافت شهریه را مهم2119همکاران )

ها در کشورهای مورد مطالعه هستند. منابع درآمدی حاصل از که همسو و مشابه با منابع درآمدی باشگاه

ها های کارکنان باشگاههای مستقیم و غیرمستقیم دولتی )اعطای تسهیلات ورزشی، پرداخت هزینهیارانه

( به باشگاه در کشور مغفول مانده است که باید در راهبرد و راهکارهای توسعة ورزش توسط مقامات محلی

 های ورزشهای باشگاهترین هزینهگرفته مهمهای کشور مدنظر قرار گیرد. در تحقیقات انجامدر باشگاه

یروهای کارگیری ن(. به18کشور حقوق منابع انسانی، اجاره و تعمیرات تسهیلات ورزشی بیان شده است )

 های ورزشی است وصرفه در باشگاههای ورزشی مقرون بهداوطلب یک منبع کلیدی برای تأمین فعالیت

های ورزشی موجب تقویت انسجام اجتماعی و شهروندی فعال مشارکت منظم نیروی داوطلبی در باشگاه

. شودن کمتر توجه میکارگیری نیروهای داوطلب در ایراهایی در به(؛ به چنین سیاست36شود )آنها می

کارگیری، آموزش و حفظ داوطلبان در انجام فعالیت منظور بهتوان با تبیین بسترهای لازم بهدر نتیجه می

 ها را کاهش داد و از تأثیرات ارزشمند داوطلبان استفاده کرد.ها، هزینة باشگاهباشگاه
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رو هستند، هایی روبها چالشها و تنگناها مشخص شد که کشورهای مورد مطالعه بدر بخش چالش

های کشورهای مورد مطالعه جذب و حفظ اعضاست که روی باشگاههای پیشترین چالشیکی از مهم

خصوص در مراکز تناسب اندام ، با افزایش آمیز بخش تجاری در بازار ورزش اروپا بهدلیل نفوذ موفقیتبه

مدت به یک باشگاه ورزشی و حضور کمتر د طولانیفردگردایی در بین افراد، کاهش انگیزش آنها برای تعه

های تر شده است. یکی دیگر از چالشعلت کاهش نرخ زاد و ولد نسبت به گذشته سختاعضای جوان به

ده دلیل فردگرایی مشکل شهای ورزشی است، که بهکارگیری نیروی داوطلب در باشگاهرو حفظ و بهپیش

در کشورهای اروپایی مورد مطالعه حل دیگر مشکلات اجتماعی  های ورزشیهای باشگاهاست. از چالش

 ای شدناست که نیازمند آشنایی بیشتر با وظایف اداری و روندهای قانونی است و همة اینها به حرفه

ها با مشکلاتی چون تأمین بودجه، رکود اقتصادی جهانی، ها نیازمند است. همچنین باشگاهبیشتر در باشگاه

ها و تأثیر آن بر ساخت و نگهداری تسهیلات ورزشی، سخت بودن یافتن حامیان مالی لتبودجة اندک دو

های ورزشی در سطح محلی، ناکافی بودن تسهیلات ورزشی )اتریش(، نبود استانداردهای کمی برای باشگاه

اعدتاً ق (.32رو هستند )ها و نیازمندی به تعمیرات کامل اماکن ورزشی )لهستان( روبهو کیفی زیرساخت

رو هستند. های مشابهی در حیطة اقتصادی و مالی روبههای ورزشی در کشور ما با چنین چالشباشگاه

های ورزشی در ایران با مشکلاتی در زمینة نظارت، ارزیابی و های مشترکی، باشگاهبر چنین چالشافزون

د با توانشهری در کشور ما میاند. در این قسمت، بخش دولتی و کنترل باشگاه و ضعف سازماندهی مواجه

های ورزشی با هزینة های حمایتی چون ساخت تسهیلات ورزشی و اجاره به متقاضیان باشگاهسیاست

ای در حفظ و نگهداری اماکن ورزشی، های مشاورهبهره، اشتراک تجربیات و کمکهای کمکمتر، اعطای وام

ت ها و مشکلاهای غیرمجاز از میزان این چالشاشگاهاجرا و پیگیری قوانین نظارتی در زمینة برخورد با ب

 بکاهد.

های ورزشی است. میانگین از منظر مفهوم کالاهای باشگاهی، اندازه، عامل مهمی برای درک باشگاه

طور کلی نگاه درست بر این مبناست که های ورزشی در میان کشورها متفاوت است. بهاندازة باشگاه

تر های کوچککه باشگاهگزاری ورزش رقابتی و تفریحی تمایل دارند، درحالیتر به برهای بزرگباشگاه

ه در ای به ویژرشتهصورت تکهای ورزشی بهطور معمول بر ورزش تفریحی متمرکزند. بیشتر باشگاهبه

ای هتری از باشگاهدرصد( فعالیت دارند، در آلمان و اتریش گروه قابل توجه 71درصد( و اسپانیا ) 91هلند ) 

درصد  65در ایران با توجه به اطلاعات موجود،  (.32های گوناگون وجود دارند )ای با ورزشچندرشته
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ای های ورزشی دو رشتهدرصد باشگاه 24اند. های مورد بررسی در تنها دارای یک رشتة ورزشیباشگاه

نتایج تحقیقات در بین (. براساس 14ها بیش از سه رشتة ورزشی دارند )درصد باشگاه 8هستند و تنها 

های ورزشی تحت نفر است، اما میزان عضویت باشگاه 238ها کشورهای اروپایی میانگین اعضای باشگاه

عضو )بیش از نیمی از باشگاه( و تعداد  111های ورزشی کوچک با کمتر از سلطة تعداد زیادی از باشگاه

های طور میانگین، باشگاهبه (.32) رار دارنددرصد( ق 11عضو ) 511های بزرگ با بیش از کمی از باشگاه

ای ورزشی های اعضای بیشتری دارند، در نتیجه نگرش باشگاهرشتههای تکای نسبت به باشگاهچندرشته

ها سوق پیدا کند. در کشورهای ای و گوناگون در باشگاههای چندرشتهتواند به سمت فعالیتکشور می

های سنی و شناختی بین گروههای ورزشی و عوامل جمعیتای باشگاهاروپایی مورد مطالعه از نظر اعض

های سنی مدرسه بیشتر از ویژه گروهها از سوی جوانان بهجنسیت تفاوت وجود دارد. گرایش به باشگاه

های ورزشی توسط مردان بیشتر از زنان است، بر این عضویت در باشگاههای سنی است. افزونسایر گروه

های رزمی و فوتبال( و ها مردان )ورزشهایی وجود دارد. در بعضی باشگاهها تفاوتورزش هرچند در بین

(. در ایران براساس اطلاعات موجود تعداد زیادی از 32اند )نظر اعضا غالب برخی زنان )سوارکاری( از

درصد  21دهند. ها را تشکیل میدرصد باشگاه 67های موجود منحصر به مردان هستند، که باشگاه

ها فقط به زنان اختصاص درصد باشگاه 12ها برای استفادة مشترک مردان و زنان هستند و تنها باشگاه

( یکی از راهکارهای اساسی توسعة یکپارچگی اجتماعی در 2121(. کورتئوس و همکاران )14دارند )

های اهنان، معلولان در باشگهای سالمندان، زها و فعالیتکشورهای اروپایی را توجه و تمرکز بیشتر بر فرصت

های ورزشی متعلق به زنان و (. در نتیجه باید از نابرابری موجود در باشگاه37اند )ورزشی عنوان کرده

های حضور آنها در های ورزشی مربوط به سالمندان در کشور کاسته شود و فرصتهمچنین باشگاه

هایی مها و اقداکارگیری سیاستم بر جامعه با بهخصوص زنان با توجه به شرایط حاکهای ورزشی بهباشگاه

 های مستقیم و غیرمستقیم گسترش یابد.صورت حمایتچه به

توان های ورزشی کشورهای منتخب اروپایی و ایران میدر پایان، با توجه به بررسی تطبیقی باشگاه

در  و فرهنگی متفاوتی که های سیاسیهای ورزشی، با تمام ریشهگفت که در حیطة نقش و جایگاه باشگاه

گیری آنها وجود دارد، در بسیاری از موارد اشتراکات فراوانی در کشورهای مورد بررسی وجود دارد شکل

ر کار بستن آنها دای در کشورهای مورد مطالعه و بهتوان با در نظر گرفتن نقاط قوت چنین مبانیکه می

ها در کشور را فراهم آورد؛ نقاط قوتی و توسعة باشگاه های ورزشی کشور شرایط تقویتهای باشگاهفعالیت
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های مستقیم و غیرمستقیم بخش ها و نقش آنها در توسعة ورزش همگانی، حمایتچون جایگاه باشگاه

های های ورزشی، نقش و جایگاه بخش محلی و شهری در تبیین سیاستمحلی و دولتی از باشگاه

فاده از ها، استبا یکدیگر، نقش پررنگ بخش داوطلبی در باشگاه تنیدگی آنهاهای ورزشی و درهمباشگاه

ها، تأمین و آموزش نیروی انسانی توسط بخش عمومی و تزریق آنها به تسهیلات عمومی توسط باشگاه

 ها در یکپارچگی اجتماعی، ارتباطات و سیاستگذاریها، مستقل بودن از دولت، تأکید بر نقش باشگاهباشگاه

 ها.ورزشی در باشگاه هایفدراسیون

 سپاسگزاری

  ردد.گاز کلیه اساتید محترم که ما را در راستای انجام این تحقیق یاری رساندند، تشکر و قدردانی می
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Abstract 
Sport clubs have an important role in the people’s sporting activities; these 
clubs are important not only for the competitive, the elite sport but also for the 
public sport. The objective of conducting the present research was the 
comparative study of the sport clubs in Iran and the selected European 
Countries. The present research has been done among the countries in 2019 
taking a qualitative research method as well as utilizing a comparative 
approach in terms of spatial and temporal adaptation level. We usually 
consider a research as the comparative one in which the comparison data of at 
least two societies have been used. Therefore, nine countries, France, 
Denmark, Poland, Germany, Netherlands, Spain, Austria, Greece and England 
have been selected. The sampling was done in a purposeful way. Then, the 
four stages-description, interpretation, juxtaposition and comparison of the 
structural adaptation- have been fulfilled utilizing Bereday’s model. The 
results showed a lot of similarities, in many cases, between the countries being 
studied regarding the role and the position of the sport clubs despite different 
cultural and political origins in their formation. We can provide conditions for 
strengthening and developing the clubs in the country considering the 
strengths of such fundamentals in the countries being studied utilizing those 
strengths in the activities of the sport clubs in the country. 
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