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  ٢نازنین راسخ 

  ٣سید محمدحسین رضوي

   ٤مرتضی دوستی

 
 ٢۵/١١/١٣٩۵: تاریخ دریافت مقالھ

  ۵/٣/١٣٩۶ :تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 جملـه  از هـا نظـام  تمـامی  در کالن اهداف به رسیدن براي ترین عاملمهم و اولین کارآمد، و مناسب ساختار

 کشـورهاي  و ایران ورزش ساختار تطبیقی مطالعه، بنابراین هدف از اجراي تحقیق حاضر. است ورزش نظام

انجـام   1395تطبیقـی در سـال    -کـاربردي و بـا روش توصـیفی    ،هدف نظر ازتحقیق این  .بود منتخب اروپا

 ترکیـه،  بریتانیـا،  اسـتونی،  آلمان،( منتخب اروپایی کشورهايو  ساختار ورزش ایران مقایسه منظور به. گرفت

 اطالعـات مربـوط بـه سـاختار    . هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفـت جنبه )هلند و نروژ لهستان، دانمارك،

. آوري شـد جمـع ... و  رسـانی اطـالع  هـاي با بررسی کتب، مجالت علمی، پایگـاه هاي منتخب ورزش کشور

 تشـکیالت  و وظـایف  ساختار ورزش ایران نیـز بـا مطالعـه قـانون اهـداف،      تحلیلبراي  نیاز مورد اطالعات

همچنـین  هـا و  هاي سازمانهاي مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طریق رجوع به سایتسازمان

سپس  و آوري شدهاي مربوط جمعهاي راهبردي سازمانمطالعه اساسنامه تشکیالتی و مطالعه کتب و برنامه

نتـایج   .شـد  انجام ساختار تطبیق مقایسه و جواريهم مدل بردي، چهار مرحله توصیف، تفسیر، از استفاده با

 سازوکارهاي و بسیاري از اصول و مبانی، روشرغم اشتراك در ساختاري، علی بعد با ارتباط در نشان داد که

بـودن   حجم کمکوچکی و  .متفاوت است با یکدیگر کشورهاي منتخبایران و  در شده  گرفته کار به اجرایی

توزیع متوازن اختیارات و قـدرت  ها، دستگاه مشترك و موازي وظایف حذف ، پرهیز از بوروکراسی،ساختار

 شرح وظـایف شـفاف   مشخص نمودنمیان واحدهاي سازمانی، تبیین دقیق و روشن ارتباطات بین واحدها، 

                                                           
١
 ، ایرانمازندران، دانشگاه مازندران ،دکتري مدیریت ورزشی 
٢
  E-mail: N_rasekh663@yahoo.com                           )نویسنده مسئول(بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران  پژوهشگاه تربیتاستادیار،  
٣
 ، ایرانمازندران ،دانشگاه مازندران ،دانشیار 
٤
 ، ایرانمازندران ،دانشگاه مازندران ،استادیار 



٢ 
 

ترین اصولی از مهم انسجام و یکپارچگی برقراريبین نهادها و  ملی و هماهنگی کار تقسیم نهادها،ي تمام برا

  . است که باید رعایت گردد

   ییاروپاکشورهاي  ایران وهاي ورزشی، سازمانساختار، مطالعه تطبیقی،  :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

 نظـام  ازجملـه  هـا نظـام  تمـامی  در کالن اهداف به رسیدن ترین عاملمهم و اولین کارآمد، و مناسب ساختار

هـا  برنامهاند با تدوین استراتژي و ارائه اند، سعی کردهکشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته. است ورزش

عبـارتی، رشـد ورزش قهرمـانی و همچنـین اقبـال      بـه . و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند

ی اصـولی و  ساختار و مدیریت و توفیق در تحقق این آرمان در سایه همگانییافته به ورزش کشورهاي توسعه

هـا و  و سـازمان ) و ورزشـکاران  مـدیران، مربیـان  (همه افراد  ).1394 شعبانی،( صحیح در ورزش بوده است

-از طریق ورزش به شناخت جهانی دست پیدا کرده المللی و شرکاي تجاري در رویدادهاي بین حامیان مالی

الملـل در  هاي مـدیریت ورزش بـین  بنیان. ها مقوله ورزش است زبان مشترك همه آن ،اند و به تعبیري دیگر

هـاي مهـم   سـاختارها و سـازمان  . للی ورزش توسعه یافته استالمهاي بینها و فدراسیونروابط بین سازمان

هـاي  الملل ازجمله ارتباطات درون و بین افراد و سازمانالمللی ورزش و فرآیندهاي مدیریتی ورزش بین بین

الملـل و تحـول و   هاي مرتبط، تصویر کلی از حوزه صنعت ورزش بـین ها با سایر حوزه ورزش و ارتباط آن

المللـی  تشـکیالت بـین   80 هتا اوایـل دهـ  ). 44-45: 1390 میرزمانی،(دهد ه را نشان میسترش آن در آیندگ

بسیاري به تشکیالت  هاي به بعد سازمان 1985، اما از سال اي استوار بودهاي غیرحرفهپایه ورزش ورزش بر

اي، دادگـاه  هـاي ورزشـکاران حرفـه   اي، اتحادیـه المللی ورزش ازجمله بسیاري از سازمان ورزش حرفهبین

 ).46: 1390 میرزمـانی، ( افـزوده شـد   غیرههاي ورزشی و ازمانداوري ورزش و شرکاي تجاري و حامیان س

ها اهمیتی دوچندان یافته است، چراکه با اسـتفاده از ورزش اهـداف متنـوع در    ورزش براي حکومتامروزه 

و در صـورت وجـود مـدیریت و    شـود  مسیر بهبود اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، رفاهی و سالمتی دنبال مـی 

امـروزه   ،دیگـر  عبـارت   بـه   ).25:1392 آجرلـو، (توان به این اهداف دسـت پیـدا کـرد    ساختاري صحیح می

مطـرح  ... عنوان ابزاري براي توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و   فراگیرشدن ورزش به

هـاي  تواند در نیل به اهداف و سیاسـت این ابزار می هبنابراین لزوم تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسع. است

عالوه بر آن، در کشور ما به دلیل جوان بودن ساختار جمعیتی و تـأثیر آن  . استراتژیک کشور مؤثر واقع شود

بـا افـزایش چشـمگیر     ).3:1389قالیبـاف،  (در نشاط و سالمت عمومی، ورزش اهمیتی دوچندان یافته است 

ورزش بـه   اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشـرفت درزمینـه   نقش ورزش در توسعه

تردید، پیشرفت در بی. شورهاي مختلف دنیا تبدیل شده استریزان در کهاي راهبردي برنامهیکی از اولویت

ت نوعی از پیشـرف  پیشرفت در ورزش به. ها تصور کردتوان جدا از پیشرفت سایر بخشورزش کشور را نمی
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خوبی از  ها بهبدون ساختار مناسب که در آن نقش ،دیگر  عبارت  به. کنددر ساختار سازمانی ورزش عبور می

درسـتی صـورت گرفتـه     کار بـه  در حوزه ورزش تقسیم هم تفکیک شده باشند و میان نهادهاي مختلف مؤثر

در ایـران تشـکیالت ورزش از بـدو     ).14:1392 آجرلـو، (گیرد باشد، حرکت به سمت پیشرفت صورت نمی

 هـا و نهادهـاي  ، تـا امـروز کـه سـازمان    1313 سال در "ایران پیشاهنگی و بدنیتربیت ملی انجمن"تأسیس 

و ساختاري متعـددي را تجربـه کـرده، نتوانسـته      رغم اینکه تغییرات تشکیالتیاند، علیمختلفی شکل گرفته

فقـدان   1.خود را بـه دسـت آورد   و جایگاه بایسته ایدایفا نماست نقش شایسته خود را در رسیدن به اهداف 

 تربیتی، ورزش امور هاي متعدد و بعضاً موازي و مشخص نبودن متولینظام مدیریتی یکپارچه، وجود سازمان

 وزارت ورزش و جوانـان،  در اجـرا  و گـذاري بودن سیاسـت  توأمان همچنین اي وحرفه و قهرمانی همگانی،

 سـلب کـرده   نیز را خصوصی بخش از رقابت امکان البته که آورده ها به وجودبخش این دررا  هایینارسایی

با چالش عدم سازگاري ساختار و تشکیالت اجرایی بـا اهـداف و   نبوده،  مرتبط هاسازمان این ساختار .است

عـدم   این به مربوط هاينارسایی و مشکالت تدریج به عنوان یک مسئله اساسی مواجه است وها بهمأموریت

هـاي مـرتبط بـا    این خصوص الزم به توضیح است که بسیاري از ارگـان  در .دهدمی نشان را خود هماهنگی

، بهداشت و درمان، تعاون، وپرورش، علوم ش و جوانان، آموزشهاي ورزخانهمانند وزارت )1 شکل(ورزش 

 ملـی  کمیتـه  ماننـد  غیردولتـی  عمـومی و همچنین نهادهـاي   انتظامی و نظامی کار و رفاه اجتماعی، نیروهاي

همگانی کردن، ورزش  هایی درزمینهها برنامهو همچنین شهرداري ورزشی هاي هیئت و هافدراسیون المپیک،

نمایند که هرچند در جاي خود مناسـب و اثـربخش اسـت، لکـن در     تدوین و اجرا می... قهرمانی، تربیتی و 

گـذاري  کاري و اتالف سـرمایه تا اثربخشی آن بیشتر و از دوباره گیردمرجع خاصی مورد هماهنگی قرار نمی

  ).24:1394 اسالمی، شوراي مجلس هايپژوهش مرکز فرهنگی مطالعات دفتر(جلوگیري شود 
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 قانون تصویب از که داشت نظر در باید. .ندارد وجود سازگاري سابق بدنیتربیت سازمان قانون احکام برخی با ورزش فعلی هايفعالیت بین است که الزم به ذکر.  

 رنگکم قانون این با فعلی نیازهاي بین الزم خوانیهم و هماهنگی است، نموده تغییر نیازها مدت این طول در و گذردمی سال 40 از بیش ایران بدنیتربیت سازمان

 به نسبت است ضروري لذا. .شود لحاظ مذکور قانون در باید که دارد وجود موارد از برخی جوانان و ورزش وزارت تشکیل با آنکه ضمن. نیست گوجواب و شده

 دفتر(شود  فراهم ورزش بیشتر توسعه امکان و جلوگیري مشکالت بروز از، برطرف موجود هايکاستی تا گردد اقدام کشور ورزش براي جدید اساسنامه تصویب

  ).24- 25:1394اسالمی،  شوراي مجلس هايپژوهش مرکز فرهنگی مطالعات



  
  کشور ورزش

 هـا، دسـتگاه  ایـن  اختیـارات  و وظـایف 

 در ملی کار تقسیم عدم :ازعبارت اند 

 و هـا فعالیـت  پوشانیهم و کاريموازي

 تشـکیل  عـدم  دلیـل  بـه  ورزش بخـش 

 انسـجام  این ناسـازگاري و عـدم   ).

هـاي مختلـف ورزش کاسـته    شرایط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بین بخـش 

 هـا، دور وري، تکـراري بـودن برنامـه   

 در کشـور  ورزش پیشـرفت  افتادن از اهداف، عدم تطابق با تغییرات محیطی، کمبود نیروي متخصص، عـدم 

هاي آسیایی، جهـانی و المپیـک   کسب نتایج ضعیف در بازي

تواند تأثیرگـذاري ورزش را  بدیهی است که این مشکالت می

ورزش ایران  سازماندهی و ساختار

 دادن انجـام  ورزش کشـورها، ساختارهاي 

  بـه  یـا  اسـت  دیگران تجارب از جهت استفاده

 یـا تشـابه   و اختالف وجوه و گیرند

1 . Comparative Study 

وزارت علوم

باشگاهها

۵ 

ورزش مدیریت در دخیل هايدستگاه و هاسازمان: 1شکل 

وظـایف  شرح اهداف، گزارش برنامه ششم توسعه ورزش، بررسی

عبارت اند  ها آن ترینمهم که باشدها میچالش و مشکالت از

موازي؛ ورزش بخش در گیرندهتصمیم نهادهاي تعدد

بخـش  در کالن گذاريسیاست و هماهنگی جهت مرجعی

).114-115: 1394 ،وزارت ورزش و جوانان(کشور 

شرایط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بین بخـش 

وري، تکـراري بـودن برنامـه   کمبود بهـره  امکانات، از بهینه استفاده ضعف در 

افتادن از اهداف، عدم تطابق با تغییرات محیطی، کمبود نیروي متخصص، عـدم 

کسب نتایج ضعیف در بازي قهرمانی، و همگانی سطوح

بدیهی است که این مشکالت می. فراهم آید... هاي مختلف ورزشی و 

 در هاییبازنگري رسد کهمی نظر بنابراین به. ملی کمرنگ نماید

ساختارهاي  و نوسازي بازنگري زمینه در پژوهش هايشیوه

جهت استفاده عقالیی راهبردهایی ،تطبیقی مطالعات. است

گیرندمی قرار هم کنار در چند پدیده یا دو آن در که است

                                         

ساختار 

ورزش ایران

وزارت 

ورش و 

جوانان
کمیته ملی 

المپیک

وزارت 

آموزش و 

پرورش

وزارت 

بهداشت

شهرداري ها

نیروهاي 

مسلح

وزارت 

تعاون

وزارت علوم

باشگاهها

فدراسیونها

 

  

گزارش برنامه ششم توسعه ورزش، بررسی بر اساس

از ايپاره وجود گویاي

تعدد؛ کشور ورزش بخش

مرجعی فقدانو  اقدامات

کشور  ورزش عالی شوراي

شرایط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بین بخـش  تا در سایه باعث شده

 زمینهنتیجه  در شود و

افتادن از اهداف، عدم تطابق با تغییرات محیطی، کمبود نیروي متخصص، عـدم 

سطوح در انتظار مورد حد

هاي مختلف ورزشی و در رشته

ملی کمرنگ نماید در توسعه

شیوه از یکی .نیاز باشد

است ١مطالعات تطبیقی

است عملی ،دیگر  عبارت
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البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه       ).556: 1394رفعتی و همکـاران،  (گیرند می قرار تحلیل و  تجزیه مورد ها آن

هاي سیاسی، حکـومتی و سـاختار تشـکیالت دولتـی،     ساختار مدیریت ورزش در هر کشور متناسب با نظام

لذا الگوبرداري کامل از یک مدل بـراي  . شرایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی آن کشور طراحی گردیده است

آنکـه بـا ترکیـب      حال. وت شرایط مختلف، اثربخشی الزم را در بر نخواهد داشتسایر کشورها به دلیل تفا

توان به الگویی و با ملحوظ داشتن شرایط خاص ایران، می دیگربرخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهاي 

مطالعه ساختار ورزش کشورهاي مختلـف بایـد    بنابراین با ).1394 شعبانی،(مناسب براي کشور نائل گشت 

برداري را آموخت، زیرا عواملی مانند محـیط، فرهنـگ و تاریخچـه    مبانی را فراگرفت نه اینکه کپیاصول و 

سـاختار ورزش   تطبیقیبه مطالعه  این تحقیقدر  ،رو ازاین. ورزشی در هر کشوري متفاوت است هاي سازمان

سـاختار   .پردازیممیهلند  و نروژ لهستان، دانمارك، ترکیه، بریتانیا، استونی، آلمان، ییاروپاهاي کشورایران و 

. ورزش آلمان از اصولی مانند استقالل ورزش، حمایت، همکاري و مشارکت در ورزش ریشه گرفتـه اسـت  

ساختار ورزش آلمان تا حد . طورکلی مداخله آلمان در ورزش، در مقایسه با بسیاري از کشورها کمتر است به

 1المپیـک  کمیتـه  ،در استونی ).115: 1395 سجادي،( وسیله ساختار فدرال کشور شکل گرفته است زیادي به

با اتحادیه مرکزي ورزش ادغام گردید، به سازمان مرجع ورزش این کشور تبدیل  2001در سال  اینکه از بعد

 ورزش ،بریتانیــادر  ).103: 1395 ســجادي،( گرفــتورزش کشــور را بــر عهــده  شــد و مســئولیت توســعه

 هـاي سیاسـت  تعیـین  بـراي  هریـک  ،محلـی  و ايغیردولتی، منطقـه  ،یدولت بخش چهار. باشد یم یرمتمرکزغ

 و یافته توسعه ،یرمتمرکزغ ساختاري داراي ورزش مسئول يها سازمان .هستند قدرت داراي ،متفاوت ورزشی

  ).117: 1395 سجادي،( دهدرا نشان می بریتانیا ورزش مدل ساختار ،2 شکل .هستند طوالنی سابقه با

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 . Estonia Olympic Committee (EOC) 



٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار ورزش بریتانیامدل  :2شکل 

 ورزش وزارت. است یافته اختصاص ورزش به ايماده ،آن اساسی قانون در که باشدمی کشورهایی از ترکیه

 ویژگـی  ).104: 1395 سـجادي، ( شد تأسیس 1938 سال در ترکیه، ورزش فقرات ستونبه عنوان  جوانان، و

 عنـوان مربـی کـار    دهند و بـه ها را انجام مینی است که مدیریت باشگاهاداوطلب زیادتعداد  ،ورزش دانمارك

   ورزش ساختار ،3 شکل. دارد يقدرتمندهاي تاریخی ریشه ،این نوع از سازمان پایین به باال. کنندمی

  ).121: 1395 سجادي،(دهد دانمارك را نشان می

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار ورزش دانماركمدل  :3 شکل

  
UK اسپورت 

IOC 

اتحاد ورزش و 
 تفریح

  دولت انگلستان

 هاي ورزشیفدراسیون

 هاي ورزشیباشگاه

انجمن المپیک 
 بریتانیا

وزارت فرهنگ، رسانه و 
 ورزش

 اسپورت ولز

هاي کانتی همکاري
 اسپورت

اسپورت 
 انگلند

اسپورت 
 اسکاتلند

اسپورت 
 ایرلندشمالی

 هاي ورزشیباشگاه

دولت  دولت ولز
 اسکاتلند

 دولت
  ایرلند شمالی

 

 
 

 ورزش نخبه ورزش جامعه

 ورزش همگانی ورزش نخبگان

IOC 

کمیته ملی المپیک و 
 DIFکنفدراسیون ورزشی 

 هاي ورزش ملیفدراسیون

 دولت دانمارك

 وزارت فرهنگ

 هاي ورزشیباشگاه

تیم دانمارك و اسپورت ایونت 
 دانمارك

 هاي کاريمحیط هاشهرداري
هاي فدراسیون

 ورزش ملی
 

هاي ورزشی انجمن
و ژیمناستیک 

DGI 

فدراسیون 
هاي  ورزش
 DFIFشرکتی 

 هاي ورزشیباشگاه
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هـاي  ماننـد سیسـتم  . بنا نهـاده شـده اسـت    1مدنی -اساس یک مدل ترکیبی دولتی، برساختار ورزش لهستان

شـده و   یـان گذاشـته  ورزش کشورهاي اروپایی، این مدل بر همکاري بین دو بخش دولتـی و خصوصـی بن  

بـرخالف دیگـر کشـورهاي اروپـایی، دولـت در       ،حال  ینا با. گیرد یبرمی را در داوطلبي تجاري و ها بخش

: 1395 سـجادي، ( دهد، ساختار ورزش لهستان را نشان می4 شکل .هاي ورزش مداخله زیادي داردسیاست

126.(  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار ورزش لهستان در سه بخش دولتی، تجاري و داوطلبانهمدل  :4شکل 

  

زمان یک برنامه موفق بـراي  توانسته هم این کشور. شودعنوان بهترین نمونه یاد میاز سیستم ورزشی نروژ به

   هـاي ورزش  ایـن تـوازن در صـحنه   . نمایـد  اجـرا نخبگان و یک برنامه که براي هر شهروند طراحی شده را 

  ).131: 1395 سجادي،( دهد، ساختار ورزش نروژ را نشان می5 شکل .المللی امروزي نادر استبین

  

  

                                                           
1 . State- Civic 

 

 

 نخست وزیر

 وزیر وزرش

مرکز ملی 
 ورزش

انجمن 
 وزرش

مدیریت 

 هاوویدشیپ

هاي وویودشیپ

 مستقل

اداره استاروستا 

 ايناحیه
 جمینا مستقل

کمیته ملی 

کمیته ملی  المپیک

 پاراالمپیک
هاي شرکت

اي در سرمایه
هاي فدراسیون

 ورزشی

هاي فدراسیون

 شیورز

هاي فدراسیون

 اي رشته ملی چند
لیگ 

 ايحرفه

هاي ورزشی سازمان

 وویودشیپ

هاي ورزشی فدراسیون
 ايمنطقه

هاي باشگاه
 ورزشی

هاي انجمن

ورزشی چند 
 ايرشته

هاي شرکت
تجاري در 

هاي باشگاه

 سطح ملی

  سطح 

 ايمنطقه

 سطح محلی 

 سلسه مراتب جزایی ايبودجه

 بخش غیردولتی بخش دولتی

 تجاري داوطلبی
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  نروژ ورزش ساختارمدل  :5 شکل

هاي ورزشـی توسـط   ساختار ورزش و باشگاه .سازمان پایین به باالي آن است ،هلند ویژگی ساختار ورزش

گـذاران آن  نفعان و سیاستترین ذيمهم. مستقیم دولت سازماندهی شده استبخش داوطلب و بدون کنترل 

  ).135: 1395 سجادي،(دهد ، ساختار ورزش هلند را نشان می6 شکل. مستقل از دولت هستند

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار ورزش هلندمدل : 6 شکل

گیري آن با بهره ها و مشکالت ساختار تشکیالتی موجود و اصالحبا توجه به آنچه گفته شد، تحلیل نارسایی

بـود   خواهد  از تجارب موفق دیگر کشورها، با لحاظ نمودن اصول قانونی و شرایط و اقتضائات بومی، مفید

لـذا  . هاي کنونی ساختار ورزش کشور را مرتفـع نمایـد  تواند مشکالت و کاستیپیشنهادي می راهکارهايو 

  : اساسی صورت گرفته استسؤال گویی به این تحقیق حاضر با هدف پاسخ

  ؟اند کدم منتخب اروپاییکشورهاي ساختار ورزش ایران و  تشابه و اختالف وجوه

  

 دولت

 ها استان
وزارت بهداشت، رفاه و 

 ورزش

 دپارتمان وزرش هاشهرداري

 هاي وزرشیباشگاه

 هاي ورزشیفدراسیون

NOC*NSF 
فدراسیون * کمیته المپیک هلند

  هاي ورزش هلند

IOC 

 روابط اداري
 ها عضویت باشگاه

ي
ار

ج
ش ت

خ
ب

 

IOC 

کمیته المپیک  و کنفدراسیون ورزش 
 نروژ

)NIF(  

 المپیاتاپن

 اتحادیه کانتی اسپورت هاي ورزشیفدراسیون

 هاي ورزشی محلیانجمن کانتی اسپورتهاي فدراسیون

 هاي ورزشیباشگاه

 وزارت فرهنگ

 دولت نروز
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  پژوهششناسی روش

 منظـور  بـه  .انجـام گرفـت   1395تطبیقی در سـال   -توصیفیکاربردي و با روش  ،هدف نظر ازتحقیق حاضر 

سازمان اصـلی متـولی   : ازجملههاي مختلفی و ایران، جنبه کشورهاي منتخب اروپاییورزش ساختار  مقایسه

-، فدراسـیون )هاشهرداري( شهري هايدولت استانی، نقش هايدولت نقشدر ورزش، نقش دولت ورزش، 

کـه از   بودجـه  تأمین و ساختارورزشی  قوانین و باالدستی اسنادها، باشگاهکمیته ملی المپیک، ، ورزشی هاي

 انتخـاب  الزم به ذکر اسـت کـه معیـار    .قرار گرفت بررسی مورد، باشدارکان اصلی نظام ورزش کشورها می

 هاي مؤثر و کارآمدگامی و داشتن سابقه طوالنی از لحاظ اجراي شیوهوجود اطالعات مبنی بر پیش کشورها،

 ورزش، دارا و بدنی تربیت نظام تنوع المللی ورزشی،بین دستاوردهاي کسب ورزش و و بدنیتربیت درزمینه

ایـن   نیـاز  مـورد  اطالعـات  بـودن  دسـتیابی  قابـل  سـاختار ورزش،  براي تعریف قابل و مشخص الگوي بودن

 .شـد  گرفتـه  نظر در ایران کشور شرایط کنونی به توجه با آن اجراي قابلیت و الگوبرداري امکان و 1کشورها

مـورد   انتخـاب و  هلنـد  و نـروژ  لهسـتان،  دانمارك، ترکیه، بریتانیا، استونی، آلمان، هشت کشور ترتیب، این به

با بررسی کتـب، مجـالت علمـی،     منتخب هايورزش کشور اطالعات مربوط به ساختار .گرفتند قرار تحلیل

نیـز بـا    ایـران براي شناخت ساختار ورزش  نیاز مورد اطالعات .آوري شدجمع... و  رسانیاطالع هايپایگاه

هاي مختلفی که در عرصه ورزش فعال هسـتند، از طریـق   سازمان تشکیالت و وظایف مطالعه قانون اهداف،

هـاي راهبـردي   ها و همچنین مطالعه اساسنامه تشکیالتی و مطالعه کتب و برنامهسازمان هاي سایترجوع به 

یـک   مـدل این . است ٢بردي مدلدر پژوهش حاضر،  استفاده مورد مدل. آوري شدهاي مربوط جمعسازمان

و  ٥جـواري  هم، ٤، تفسیر٣هاي مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله توصیفق و انتزاعی از روشروش مطل

ـ در مرحله توصیف، پدیده .کندرا در مطالعات تطبیقی مشخص می ٦مقایسه ر اسـاس شـواهد و   هاي تحقیق ب

در . شـوند هاي کافی براي بررسی و نقادي در مرحله بعد آماده میو تدارك یافته برداري اطالعات، یادداشت

، اطالعـاتی کـه در   جواري همدر مرحله . شونده تفسیر، اطالعات وارسی شده در مرحله اول تحلیل میمرحل

و  بنديطبقه ،هاها و تفاوتمنظور ایجاد چهارچوبی براي مقایسه شباهتشده بودند به آوري مرحله قبل جمع

                                                           
1
 جهت کشورها، انتخاب هايشاخص از یکی سبب همین به ..بود دشوار بسیار جهان کشورهاي اکثر ساختار ورزش به دستیابی که است ذکر به الزم.  

  .است بوده هاآن تشکیالت و نمودار به مشروح دسترسی بررسی، و تحلیل
2 . Beredy 
3 . Description, 
4 . Interpretation 
5 . Juxtaposition 
6 . Comparison 
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 هـا و  شـباهت  جزئیـات در زمینـه  در مرحله مقایسه، مسئله تحقیـق بـا توجـه بـه     . گیرنددر کنار هم قرار می

بـر اسـاس   ). 1394رفعتی و همکاران، (شوند تحقیق بررسی و مقایسه می سؤاالتها و دادن پاسخ به تفاوت

سپس اطالعـات در  . مورد مطالعه دقیق قرار گرفت کشورهاي منتخبایران و ورزش  ساختار، ابتدا مدلاین 

   هـا و  شـباهت  تعیـین و پـس از   گردیـد اسـتخراج و خالصـه    ،عناصـر تطبیـق  قالب جداولی براي هریک از 

   .کارها ارائه شدپیشنهادها و راه ،هاتفاوت

  پزوهشهاي یافته

نقـش  سـازمان اصـلی متـولی ورزش،     :ازجملـه  هاي مختلفجنبهنتایج حاصل از مطالعه و مقایسه در مورد 

کمیتـه ملـی    ،ورزشـی  هـاي فدراسـیون شـهري،   هايدولت نقش استانی، هايدولت نقشدر ورزش، دولت 

بـه   کشورهاي منتخب اروپـایی در ایران و  بودجه تأمین و ساختار ورزشی باالدستی ها، اسناد، باشگاهالمپیک

   .شده است )مرحله اول مطالعه تطبیقی( توصیف 2 و 1تفکیک در جداول 

  

  ورزش سازمان اصلی متولی/ نهاد اساس بر مطالعه مورد کشورهاي بررسی :1 جدول

  ارتباط با دولت  نهاد مرجع  سال تأسیس  نام سازمان  کشور  ردیف

  دولت به وابسته  دولت ایران  1389  وزارت ورزش و جوانان  ایران  1

  دولت از مستقل  -  2006  هاي المپیکیکنفدراسیون ورزش  آلمان  2

  دولت از مستقل  -  2001   المپیک کمیته  استونی  3

  دولت به وابسته  وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش  1997  اسپورت انگلندکی اسپورت و .یو  بریتانیا  4

  دولت به وابسته  وزیرينخست  1938  وزارت ورزش و جوانان  ترکیه  5

  دولت به وابسته  وزارت فرهنگ  1984  تیم دانمارك  دانمارك  6

  دولت به وابسته  دولت لهستان  2005  وزارت ورزش  لهستان  7

ورزش نروژ  کنفدراسیونو  المپیک کمیته  نروژ  8

)NIF(  

  دولت از مستقل - 1996

 ورزش هايهلند و فدراسیون المپیک کمیته  هلند  9

  )NOC*NSF(هلند 

  دولت از مستقل  -  1993
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  تشکیالت ورزش ساختار اساس بر مطالعه مورد کشورهاي بررسی :2 جدول

  ورزش ساختار هايویژگی  کشور

  

  

  

  

  

  

  ایران

 متولی عنوان وزارت ورزش و جوانان به. فعالیت دارند ورزش هاي مختلفی دردستگاه ایران، مهوري اسالمیج در

اي را بر عهده بر ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه گذاري و نظارتریزي، سیاستبرنامه، وظیفه اصلی

هاي صدور و لغو پروانه تدوین شاخص، ورزشی و اداره مراکز تأسیس ورزش، مربیان و داوران تربیت. دارد

 اداره. ازجمله دیگر وظایف وزارت در حوزه ورزش استهاي ورزشی ها و هیئتفدراسیوناز حمایت و  هاباشگاه

ورزشی،  هاي هیئت هماهنگی و پشتیبانی: وزارت ورزش ازجمله اجرایی وظایف ها،استان جوانان و ورزش کل

باشند را می ورزشی هايفعالیت داراي که هاییبا سازمان همکاريورزشی و  مراکز همگانی، توسعه ورزش توسعه

گسترش ورزش قهرمانی در کشور از . رودغیردولتی به شمار می عمومی نهاد ،المپیک ملی کمیته. دهدانجام می

گسترش ، روانی و فکري ورزشکاران هاي جسمی، طریق بسترسازي و رشد استعدادهاي بالقوه و ارتقاي توانایی

و هاي ورزشی حمایت از فدراسیونمساعدت و ، ورزش همگانی از طریق سازماندهی و ترغیب مردم به ورزش

هاي المپیک و ید و اعزام ورزشکاران کشور به بازيأیت سازي، مدیریت و نظارت بر روند آمادهها، تأیید اساسنامه آن

    مایت از حو  آي او سیشده از سوي  ههاي به رسمیت شناختاي و سایر بازيآسیایی، رویدادهاي منطقه

و نیروهاي  يآموز هاي دانشجویی، دانشتیم  هاي ورزشی،ویژه باشگاهههاي عمومی در ورزش کشور بسازمان

 غیردولتی عمومی مؤسسات نیز ورزشی هايفدراسیون .ترین وظایف کمیته ملی المپیک استازجمله مهم مسلح

وزارت ورزش و  هماهنگی با و شوندمی تشکیل ورزشی رشته هر در صالحذي مرجع عنوان باالترینبه که هستند

 هاي تیم مختلف، تشکیل سنی هايرده در کشور سطح در ورزشی مسابقات برگزاري .نمایندفعالیت می جوانان

 فدراسیون نماینده ،ورزشی هیئت. باشدها میورزشی ازجمله وظایف فدراسیون هاي هیئت بر و نظارت ملی

 و اجرا استان ورزش و جوانان کلاداره با هماهنگی را استان سطح در مرتبط هايکه فعالیت بوده استان در مربوطه

داري دولتی رشد بیشتري پیدا نموده و بخش خصوصی قادر به حضور در رقابت در ایران باشگاه .نماید می نظارت

 وزارت ،وزارت علوم پرورش، و  آموزش هاي دولتی وزارت در هریک از دستگاه .باشدبا بخش دولتی نمی

و به توسعه  ردره تا معاونت دامسلح، ورزش جایگاه سازمانی مختلفی از سطح ادا نیروهاي وکار  ، وزارتبهداشت

 پرورش و و  آموزش دو وزارتخانه ،بین  ینا در. پردازندقهرمانی در بین جامعه هدف خود می و همگانی ورزش

آموزي و فدراسیون ورزش دانش دو ،همچنین. باشندها میعلوم، متولی ورزش تربیتی در مدارس و دانشگاه

و همچنین برگزاري  المللیبین مسابقات و دانشجویی در آموزيدانش هايتیم حضور نمودن دانشگاهی با فراهم

. نمایندورزش قهرمانی فعالیت می علوم در زمینهپرورش و وزارت  و  ، زیر نظر وزارت آموزشزشیمسابقات ور

. دهد و زیر نظر وزارت کار قرار داردفدراسیون ورزش کارگري همین وظیفه را در بین جامعه کارگري انجام می

 به مالی ها، وظیفه کمکقانون شهرداري 55که بر اساس ماده  هستند غیردولتی عمومی مؤسسات ،هاشهرداري

 گذاريقانون لحاظ به ایران. دارند ورزش توسعه راستاي در شهرها را در ورزشگاه ساخت و بدنیتربیت انجمن

 مواردي ذکر به تنها و روستروبه بسیاري هايضعف با ورزش ساختار و توسعه هايسیاست ویژهبه ورزش در

 امور مالی نیز شفافیت زمینه در. است شده اشاره ورزش به توسعه سالهپنج هايبرنامه قالب در پراکنده و مختصر

 منابع طریق از نیز ايحرفه ورزش و گیردمی صورت دولتی مالی منابع طریق از بیشتر مالی تأمین. ندارد وجود

  .شودمی تأمین دولتی

با توجه به ساختار فدرالی، مناطق فدرال . مداخله آلمان در ورزش، در مقایسه با بسیاري از کشورها کمتر است  
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  آلمان

. اي هر هیئت حاکمه، بخشی دارد که مسئول ورزش استدر سطح منطقه. گذاري زیادي در ورزش دارندسرمایه

حال، در سطح دولت محلی، مسائل  بااین. در آلمان، وزارتخانه تخصصی و مستقلی براي اداره ورزش وجود ندارد

هاي تحت المپیکی تنها حامی سازمان هاي ورزشکنفدراسیون . ورزشی بر عهده ادارات ورزشی تخصصی است

) ايکمیته عملکرد منطقه(اي کنفدراسیون و ساختارهاي معادل آن در سطح منطقهبخش عملکرد . نظر است

هاي ورزشی، بدنه اصلی سیستم ورزش قهرمانی  ها و فدراسیونباشگاه. مدیریت ورزش قهرمانی را بر عهده دارند

به مسابقات  هاي ملیها، مسئولیت سازماندهی مسابقات در  کشور و اعزام تیمفدراسیون. دهندرا تشکیل می

هاي مالی این کمک. هاي مالی به ورزش هستندمناطق فدرال، مسئول کمک. اروپایی و جهانی را برعهده دارند

. شودها و ساخت اماکن ورزشی هزینه میبیشتر در ورزش مدارس، ورزش دانشگاه، ورزش همگانی، فدراسیون

کند و است که مانند یک بخش تخصصی عمل میحال، مسئولیت ورزش قهرمانی در دولت با وزارت کشور  بااین

  .کند هارا که مسئولیتی در ورزش قهرمانی دارند را هماهنگ میخانهدیگر وزارت

  

  

  

  

  

  

  استونی

المپیک استونی، زمانی که با اتحادیه مرکزي ورزش استونی ادغام گردید، به سازمان مرجع ورزش این کشور  کمیته

این موضوع در . ورزش را بر عهده دارد عالوه بر کارهاي معمول، این کمیته مسئولیت عمومی توسعه .تبدیل شد

فدراسیون ورزشی المپیکی و  64ملی المپیک آمده است که این کمیته متشکل از  بخش عضویت کمیته

ها، مدارس، ر دانشگاهانجمن ورزشی متشکل از نمایندگان ورزش د 13اي و اتحادیه ورزش منطقه 19غیرالمپیکی، 

. ساختاري ساده و روشن دارد ،المپیک استونی کمیته. هاي جنبش ورزش استپزشکی ورزشی و سایر عرصه

بار جلسه برگزار دهند که هرسال یکشورایی را تشکیل می) عضو عادي 13عضو قایقرانی و  96(تمامی اعضا 

این شورا مرکب . کندا مجمع عمومی را با انتخاب آرا تعیین میملی المپیک، این شور کمیته طبق اساسنامه. کنندمی

این شورا همچنین . هاي ورزشی المپیکی هستندها، نمایندگان فدراسیون نماینده است که بیش از نیمی از آن 59از 

بگیر نفر مدیر حقوق 10المپیک استونی از  مرکز اداري کمیته. کند میرئیسه را انتخاب  تن از اعضاي هیئت 17

رئیسه مسئولیت طیف وسیعی  اعضاي ستادي زیرنظر هیئت. باشدتشکیل شده است که داراي رئیس و دبیرکل می

همکاري  ها و باها را با کمک کمیتهها این مسئولیت آن. هاي مختلف جنبش ورزش را بر عهده دارنداز فعالیت

عنوان باالترین  المپیک استونی به کمیته. دهندهاي دولتی و مسئوالن محلی انجام میهاي عضو، سازمانسازمان

ورزش جوانان، ورزش همگانی، مربیان شایسته، : هاي روشنی داردسازمان ورزشی در کشور خود، اولویت

هاي ریزي بعد از دوران ورزشی و حمایتخدمات پزشکی ورزش، مبارزه با دوپینگ، ورزش قهرمانی و برنامه

  .شایسته از ورزشکاران

  

  

  

  ریتانیاب

. کنددولت در هردو بعد دخالت می. تمرکز دارند همگانی و قهرمانیورزش  برهاي فعال در ورزش بیشتر سازمان

کی .و یو) و حمایت از مشارکت عمومی در ورزش ءارتقا(اسپورت انگلند  ،دو نهادي که بیشترین نفوذ را دارند

مسئولیت  قهرمانیتوسعه و تأمین مالی ورزش . هستند) هاتخصیص بودجه و بررسی عملکرد فدراسیون(اسپورت 

پادشاهی متحده شامل چهار  .شودکی اسپورت است که از طرف وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش حمایت می.یو

؛ اسپورت انگلند .هاي ورزشی استوظایف ورزش همگانی برعهده انجمن ،در هر هوم نیشن .هوم نیشن است

ها مسئول انجمن .هاي خود وابسته هستنداسپورت ویلز به دولتو  اسکاتلند اسپورت؛ اسپورت ایرلند شمالی

هاي منظور افزایش مشارکت، مسئولیت تخصیص بودجه را میان پروژههاي دولت هستند و بهسیاست اجراي

      ها این باشگاه. گیردهاي ورزشی محلی قرار میدر اختیار باشگاه نهایتاً بودجه. ورزش جامعه برعهده دارند

 هاي ورزشی دارندها همکاري نزدیکی با فدراسیونانجمن. توانند بودجه را صرف ارتقاي تسهیالت محلی کنندمی
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یک در  اطمینان ازهمین دلیل براي به .دارنداز طریق شناسایی پتانسیل افراد نقش مهمی را در پرورش استعدادها  و

و اسپورت انگلند  UKSوزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بر  .نندکهمکاري می UKSبا  گرفتن اهداف،راستا قرار

 تواند براي ورزش همگانی ومی وزارت. را داردها  کننده آنکند، وظیفه تأمین بودجه و نقش هماهنگنظارت می

هاي هایی هستند که دربرگیرنده سازمانشبکه ،هاي کانتی اسپورتهمکاري. تعیین سیاست کند قهرمانیورزش 

ها هاي ورزش همگانی و سایر سازمانهاي ورزشی، شبکهمقامات، فدراسیون. طق هستندافعال در ورزش منمحلی 

اسپورت اسکاتلند، اسپورت ایرلند  .کنندهاي ورزشی براي جمعیت محلی با یکدیگر کار میمنظور ایجاد فرصتبه

را در هوم نیشن  UKSوظایف  "دخو"شمالی و اسپورت ولز از طریق هماهنگی و حمایت از ورزشکاران نخبه 

سازي براي المپیک را ها و کمک به آمادهوظیفه اجراي برنامه BOAانجمن المپیک بریتانیا . کنندمربوطه تکمیل می

هاي فدراسیون. است UKSهاي ورزشی المپیک برعهده اما تأمین مالی مستقیم ورزشکاران و فدراسیون ،دارد

  .هستند BOAورزشی المپیکی اعضاي معمول 

  

  

  

  

  

  ترکیه

 59براساس ماده . اي به ورزش اختصاص یافته استباشد که در قانون اساسی آن مادهترکیه ازجمله کشورهایی می

عمل هاي سنی بهدولت اقداماتی را براي توسعه سالمت جسمانی و ذهنی اتباع ترك در تمام گروه"، قانون اساسی

دولت از ورزشکاران . را موردحمایت و تشویق قرار خواهد داد ها تودهخواهد آورد و گسترش ورزش در میان 

ستون فقرات ورزش ترکیه، برترین سازمان ورزش به عنوان وزارت ورزش و جوانان، . "موفق حمایت خواهد کرد

خدمات این وزارت، داراي اداره استانی است که ارائه . باشدوزیري میرود که وابسته به نخستکشور به شمار می

فدراسیون  37در حال حاضر  ،در چارچوب سازمانی این وزارت. انداستان را تحت پوشش خود قرار داده 81در 

ها در ترکیه فدراسیون ندارند، لیکن در چارچوب سازمانی رغم اینکه برخی ورزشعلی. ورزشی وجود دارد

اي ورزشی را در راستاي تقاضاهایی که از هوزیري برنامهساله نخست همه. کنندهاي ورزشی فعالیت میباشگاه

هاي مربیگري و نظارت و و دوره می نمایدکند، تهیه ها دریافت میادارات استانی ورزش و جوانان و فدراسیون

ترین هدف وزارت ورزش و جوانان، مهم. آوردمی سمینارهاي گوناگونی را جهت آموزش ورزشکاران به اجرا در

هاي سنی بتوانند جهت سالمت جسمی و ذهنی خود به باشد که شهروندان در تمام گروهآوردن شرایطی میفراهم

. دهدبر همین اساس، موفقیت در ورزش را توسعه ورزش در جامعه تشکیل می. تمرینات ورزشی بپردازند

ابتی را ترین اجزاي توسعه ورزش رقیکی از مهم ،هاي ورزشی گستردهورزش براي همه و فعالیت  مقوله ،همچنین

     هاي ورزشی یکی از اهداف اساسی ورزشی در ترکیه توسعه ورزش براي عموم در باشگاه. دهدتشکیل می

  .پردازندها به فعالیت میاي اشتغال دارند نیز در چارچوب تشکیالت باشگاهکسانی که به ورزش حرفه. باشدمی

  

  

  

  

  

  

  

  دانمارك

راهنماي  ،هاي تعیین شده توسط وزارتسیاست. کندموضوعات ملی ورزش را مدیریت می ،وزارت فرهنگ

 تخصیص بودجه را میان و تیم دانمارك است ر عهدهب قهرمانیمدیریت ورزش . استهاي ورزشی سازمان

 .کنداي حمایت میخدمات ورزش حرفه زمینه ن دراهاي ورزشی برعهده دارد و از یک سیستم متخصصفدراسیون

هاي متعددي هاي ورزش همگانی برعهده سازمانمسئولیت. دولت عمدتاً بر توسعه ورزش همگانی نظارت دارد

 ورزشی کنفدراسیون هاي فراگیر ملی مانندبر سیستم گسترده باشگاه ورزشی داوطلبانه، سازمانعالوه. است

در سطح  DIF .ندثیرگذارأت گانیورزش همدانمارك بر  هاي ژیمناستیک و ورزشو انجمن (DIF) دانمارك

عنوان ترین سازمان است و بهبزرگ قهرمانیباشگاهی بین سه سازمان ملی مسئول ورزش همگانی و ورزش 

انجمن ژیمناستیک و ورزش . کنندها به تیم دانمارك یارانه پرداخت می آن. کندنماینده ورزشکاران نخبه فعالیت می

اداره  15شامل  و کنددخالتی نمی قهرمانیدر ورزش و  کندفعالیت می تفریحیاي هاي براي ورزشعنوان نمایندهبه
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هاي ها تشویق عضویت در باشگاه آنمشترك گرچه این مناطق تاحدي مستقل هستند، هدف . اي استمنطقه

 و ندکفدراسیون ورزش شرکتی انجام تمرینات بدنی را در محیط کار تشویق می .است ورزشی در میان عموم مردم

 .این سازمان وابسته هستند هباشگاه ورزش شرکتی ب 8000حدود . ورزشی محلی است هايداراي انجمن

ها بر فدراسیون .کنندرا مدیریت می قهرمانیهاي مرتبط با سطح مسئولیت و هستند DIFاعضاي  هافدراسیون

ها گنجانده هاي آماتور در فدراسیوناي و هم باشگاههاي حرفههم باشگاه .کنندنیز نظارت می همگانیورزش 

  هایی که داراي باشگاه. کندسیستم باشگاهی سیاست دولتی افزایش مشارکت در ورزش را اجرا می .اندشده

تنها بر ورزش همگانی تمرکز  ها باشگاهتر بیش. دهندمسابقه می قهرمانانهاي در لیگ ،اي هستندهاي حرفهبخش

 و کندها را تأمین میومی فدراسیونبودجه عم DIF. یابدوسیله دو سازمان تخصیص میهاي مالی بهکمک .دارند

تر بخش ورزش همگانی ساده. هایی که بیشترین پتانسیل را براي موفقیت دارند، متمرکز استتیم دانمارك بر آن

که زمانی. ندکنهاي مالی متعددي دریافت میهاي ورزشی از دولت و مقامات محلی حمایتاست و باشگاه

  .ددهها نیز مدنظر قرار میگیرد، نیازهاي باشگاهشهرداري درباره مخارج ورزشی خود تصمیم می

  

  لهستان

در سـطح ملـی   . ی و بخـش تجـاري اسـت   داوطلبـ یم قدرت بین بخش دولتی، بخـش  تقسبازتاب  ،ساختار ورزش

اي، سـاختار  در سطح منطقه. است) ايازجمله ورزش حرفه(ها گیري براي تمام بخش یمتصموزارت ورزش مرکز 

هـاي دولتـی سـطح محلـی،     سـازمان .  شوداي پشتیبانی میهاي تخصصی در ادارات منطقهوسیله سازمانورزش به

ها بیشتر بـر ورزش کودکـان و جوانـان     آن. هاي ورزشی هستندداراي واحدهایی براي مدیریت و هماهنگی فعالیت

تضمین حضـور   باهدفها و کمیته المپیک متشکل از انجمن. کنندمانی توجه میتمرکز دارند و کمتر به ورزش قهر

هاي ورزشی بـا ورزش قهرمـانی سـروکار    ها و انجمنفدراسیون. هاي المپیک استنمایندگان ملی لهستان در بازي

 دانشـگاهی تـوان انجمـن ورزش   میاز آن میان اي هستند که هایی چند رشتههاي ورزشی، انجمنفدراسیون. دارند

هاي دانشـگاهی  ها در سازمانبیشترین پتانسیل ورزشی فدراسیون. هاي ارتش را نام بردلهستان و فدراسیون ورزش

ي ا رشـته  تکهاي هاي ورزشی لهستان سازمانانجمن. شودهاي علمی آمادگی جسمانی مشاهده میویژه باشگاهو به

هـاي  انجمـن . هـاي ورزشـی را بـه عهـده دارنـد     به باشگاههستند که برگزاري رویدادهاي ورزشی و اهداي مجوز 

در سطح محلـی عملیـات اصـلی توسـط     . اي خود را دارنداي نمایندگان منطقههاي چند رشته یونفدراسورزشی و 

هاي اجتماعی مانند ورزش مدرسه، ورزش دانشـگاهی،  ها بر اساس گروهباشگاه. گیرد یمهاي ورزشی انجام باشگاه

آید کـه  هایی پدید میساختارهاي لیگ در رشته. شوند، ورزش نظامی و ورزش معلوالن تقسیم میجوامع روستایی

 اي کـه بـه  این نوع لیـگ حرفـه  . هاي سهامی عام را داشته باشندها، وضعیت حقوقی شرکتبیش از نیمی از باشگاه

ه تشکیل یک شرکت تجاري، تواند بشود، میهاي ورزشی مدیریت میوسیله اشخاص حقوقی غیروابسته به انجمن

الگوهاي مـدیریتی مشـابهی در سـطح محلـی در     . یک شرکت با مسئولیت محدود یا یک شرکت سهامی اقدام کند

هـا  هایی با شرایط شرکت سهامی عام اجازه ورود به رقابتشود که در آن فقط باشگاهاي مشاهده میهاي حرفهلیگ

. کننـد اي را با تمرکز بر بخـش تجـاري هـدایت مـی    سعه ورزش حرفهاین مقررات تا حد زیادي مسیر تو. را دارند

هـاي  گیـرد کـه بـه شـرکت    هاي ورزشی در صورتی مورد تأیید رسمی قـرار مـی  اي باشگاهمشارکت در لیگ حرفه

  . سهامی واگذار شوند

  

  

  

انتقال  NIFاین وزارتخانه به . مسئول تخصیص منابع مالی براي توسعه تسهیالت ورزشی است ،دپارتمان ورزش

 NIF. کنندمقامات محلی از ورزش محله حمایت می. را بر عهده داردها فدراسیونتأمین مالی و  می کندپول 

هاي ورزشی در سطوح یک نهاد فراگیر براي سازمان NIF. مستقل از دولت است وباالترین مقام در ورزش 
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  نروژ

ها در سطح ملی  ها و نماینده آنتخصیص منابع مالی عمومی به فدراسیون آنوظیفه اصلی  و تر کشور استپایین

-ها را انتخاب میکنندگان و رهبران بازيشرکت ،از زمان ادغام، نقش کمیته ملی المپیک را برعهده دارد. باشدمی

هاي ورزشی تمام باشگاه. فدراسیون ورزش ملی است 54و ) CSA(اتحادیه کانتی اسپورت  19کند و شامل 

کننده سازمان هماهنگ) OLT( المپیاتاپن .دهندها پایه این سازمان را تشکیل میهستند، این باشگاه NIFاعضاي 

 OLTوظیفه . را برعهده دارد قهرمانیمسئولیت کامل نتایج ورزش  است و قهرمانیمرکزي براي توسعه ورزش 

هاي دولتی فعال در منطقه خود مراکز ورزشی المپیک با دبیرستان .ص منابع مالی به ورزشکاران نخبه استتخصی

اند و بر یک ورزش اندازي کردهراه OLTهاي آموزش ورزشی را با حمایت مدارس برنامه. دارندروابط قوي 

خود را دارد  CSAهر کانتی . کانتی اسپورت در نروژ وجود دارد 19 .تمرکز دارند... و  واحد مانند اسکی، بیاتلون

بر اجراي سیاست ورزش نظارت دارد و نقش  CSA. کندعنوان یک نهاد کلی براي ورزش منطقه عمل میکه به

NIF هاي ورزش محلی در جلسه هاي ورزش کانتی و انجمنفدراسیون. دهدرا در کانتی انجام میCSA  حق

آنهایی که براي بیش از سه باشگاه ورزشی . شودشهرداري تقسیم می 430کانتی در مجموع به  19. ي دارندأر

شوند و وظیفه ها اداره میCSA یلهوس ها بهانجمن. کنند، باید یک انجمن ورزش محلی برپا کننداقامتگاه تهیه می

 شی فعال در شهرداري بهاي ورزهها همچنین براي باشگاه آن. را دارندسازماندهی توسعه تسهیالت ورزش محلی 

مسئولیت اصلی و  هر فدراسیون یک نهاد دولتی ملی براي یک ورزش است. کنندکننده عمل میعنوان هماهنگ

    ها در سطح کانتی تأسیسبسیاري از فدراسیون. را در ورزش خود برعهده دارند قهرمانیهاي ورزش فعالیت

ها خواهند  بسیار زیاد است و تنها از طریق یک نهاد واحد قادر به اداره آنها شوند، زیرا تعداد اعضاي باشگاهمی

  . بود

  

  هلند

هاي ورزشی بدون کنترل ساختار ورزش و باشگاه. سازمان پایین به باالي آن است ،ویژگی ساختار ورزش هلند

 NOC*NSF. گذاران آن مستقل از دولت هستندترین سیاستمهم. مستقیم دولت مرکزي سازماندهی شده است

نماینده  NOC*NSF. دهدو وظایف کمیته ملی المپیک را انجام می استترین نهاد در سیستم ورزش مهم

نقش اصلی در تأمین مالی  ایفاکننده و کندصورت مستقل از دولت فعالیت میاست و به همگانیو  قهرمانیورزش 

هر فدراسیون نماینده یک . دندار قرار NOC*NSFتحت نظارت ها ونفدراسی. ورزش در سطح ملی است

هاي سیاست هاي داخلی و تهیه مقدماتورزش خاص است و وظایف تخصیص بودجه، سازماندهی رقابت

 ش هستند و عضو فدراسیون ملی ورزشهاي تشکیالتی مهم سیستم ورزها، بخشباشگاه .ورزشی خاص را دارند

، ورزش در )VWS(دپارتمان ورزش در وزارت بهداشت، رفاه و ورزش  با تشکیل .باشند یمهاي متناظر با خود 

دولت کنترل . از زمان تأسیس، چند سیاست تدوین کرده است VWS. ه استسطح دولتی اهمیت زیادي پیدا کرد

همکاري نقش اصلی آن . داوطلبانه ندارد هاي بخش غیردولتییا سایر سازمان NOC*NSFمستقیمی بر مدیریت 

  هاي جدید مشورت سیاستاتخاذ در  NOC*NSFو VWS. هاي ملی استو فدراسیون NOC*NSFبا 

ها و ها به باشگاهکنند، این انجمناي را تأمین مالی میهاي غیردولتی ورزش منطقهها انجمنستانا. کنندمی

هاي ازمانبستر اولیه را براي سها شهرداري. دهندهاي فنی و اداري ارائه میهاي ورزش محلی کمکسازمان

اجازه و  دنشوورزشی سازمان اصلی محسوب می هايبراي باشگاه هاشهرداري. کنند یورزشی داوطلب فراهم م

کند ها کمک می این امر به آن. بگیرند نباشد، برعهده ورزشدارند هر نقشی را تا جایی که مغایر با سیاست ملی در 

  .کنند تا ورزش محلی را سازماندهی
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 شواهد اساس بر تحقیق مختلف هايپدیده ها،یافته توصیف و 2 و 1 جداول در مندرج اطالعات به توجه با

 آمـاده  بعد مرحله در مقایسه و جواري هم تفسیر، براي کافی هايیافته تدارك و برداريیادداشت اطالعات، و

  .اندشده

  گیريبحث و نتیجه

در  .اسـت  ایـران  و کشـورهاي منتخـب اروپـا    در ورزش مدیریت ساختار مقایسه ،حاضر مطالعه کلی هدف

 در هریک از کشـورهاي منتخـب، دسـتگاه خاصـی    قسمت سازمان متولی اصلی ورزش مشخص گردید که 

اصـلی ورزش، وظیفـه    متـولی  عنـوان ، وزارت ورزش و جوانان بهنیز در ایران. باشدمتولی اصلی ورزش می

 . اي را بـر عهـده دارد  بر ورزش تربیتـی، همگـانی، قهرمـانی و حرفـه     نظارتگذاري و ریزي، سیاستبرنامه

 و بـدنی اشـکاالت  تربیـت  سـازمان  مختلـف  واحـدهاي  وظایف شرح نتیجه گرفت که در) 1375( نژادهمتی

نتیجـه گرفـت کـه نامشـخص بـودن وضـعیت        )الف1385(رضوي  .شودمی مشاهده زیادي وظایف تداخل

بـدنی   ملی المپیـک یـا سـازمان تربیـت     این نظر که کدام نهاد یا سازمان، کمیتهورزش قهرمانی در کشور از 

نیـز نشـان داد   ) 1392(میرمحمدي . گیردهاي موازي صورت میمتولی ورزش قهرمانی هستند، عمالً حرکت

گیري تعـارض میـان   ها و شکلخانهشدن دولت و افزایش بوروکراسی، تداخل در کار دیگر وزارتکه بزرگ

  .بدنی است تربیت سازمان و جوانان ملی سازمان ها از معایب ادغاممانساز

 پیچیدگی نظر منتخب، از کشورهاي اکثر در ورزش مدیریت نظام قسمت نقش دولت مشخص گردید که در

 از بعضـی  بـا  مقایسـه  در ورزش، در هـا برخـی از دولـت   مداخله .است حجم کم و ساده تشکیالتی، ساختار

در ایـن کشـورها یـک    . ها مداخله زیـادي در ورزش دارنـد  و در عوض برخی از دولت است کمتر کشورها

هـاي  سیاسـت . گذاري در ورزش را بر عهـده دارد وزارتخانه که مستقیماً در دولت قرار دارد، وظیفه سیاست

مختلـف دولتـی و   ي هـا در ایران نیـز دسـتگاه   .استهاي ورزشی راهنماي سازمان، توسط وزارت شده یینتع

 قـراردادن  لحـاظ  بدون را ايجداگانه هايفعالیت ها آن از بسیاري فعالیت دارند و ورزش حوزه دولتی درغیر

 همچنـین . اسـت  شـده ...  و کـاري موازي وظایف، تداخل باعث که دهندمی انجام هادستگاه سایر هايبرنامه

هـاي غیردولتـی در   بـه سـازمان  تري را نسبت وزارت ورزش و جوانان نقش مهم ازجملههاي دولتی سازمان

ساختار تشکیالتی فعلی  )1379( هاي مجلس شوراي اسالمیهاي مرکز پژوهشیافته بر اساس .ورزش دارند

تـرین نقـاط   کشور فاقد کارایی الزم است و عدم سازماندهی و تشکیالت صحیح و مناسـب، از مهـم  ورزش 

 گـذار  سیاست نهادهاي تداخل و نتیجه گرفت که تعدد) 1394(شعبانی  ،همچنین. ضعف ورزش کشور است
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 کـاهش  ییاجرا  راهکارهاي) 1394( پورجوادي. است کشور قهرمانی ورزش بیرونی هايچالش ترینمهم از

 هـر  مساعدت و همکاري و هماهنگی جهت اداري وظایف سازيروشن و تشکیالتی و اداري هايپیچیدگی

د گـرد بنابراین پیشنهاد مـی  .نمود ارائه مشکالت اصالح منظوربه را یکدیگر با ورزشی هايسازمان بیشتر چه

ساختار ورزش کشور، از تداخل وظایف   دهنده هاي مختلف تشکیلکردن شرح وظایف بخش که با مشخص

و  مظفـري ، که ساختار ورزش ایران دولتی اسـت  این یافته تحقیق مورددر . ها جلوگیري شودکاريو موازي

 لطمـات  بازار متحمـل  انحصاري ساختار دولتی و گسترده مالکیت از داشتند ورزش ایران بیان) 1388(الهی 

 ورزش سـاختاري  تعـدیل  بـا  کشـور  ورزش اکثر مدیران نشان داد که )ب1385(رضوي . است شده فراوانی

تـر  گرفته شد کـه بـا کوچـک   موافق بودند و باتوجه به دیدگاه مدیران نتیجه  سازيخصوصی طریق از کشور

گـذاري،  شدن ساختار موجود از طریق فروش و واگذاري اماکن و دخالت دادن بخش غیردولتی در سـرمایه 

 کـه  دادنـد  نشان) 2009( 1بالک و رابینسون. شودرسانی بهتر میسرعت کارها و کارایی بیشتر شده و خدمت

نشـان داد کـه   ) 2006( 2کارلیز. دهد می افزایش را ورزشکاران المللیبین موفقیت احتمال رقابتی، ساختارهاي

کلـت و   .گري دولت در بخش ورزش اسـت هاي کارآفرینی در ورزش کانادا، کاهش تصديازجمله فرصت

 و رسـمی  سـاختار  فقـدان  اسـترالیا،  ورزش توسـعه  مهم عوامل ازجمله که گرفتند نیز نتیجه) 2009( 3راسل

گري دولت در چنین شـرایطی، واگـذاري   ، منطق سیاست کاهش تصديبنابراین. است ورزش در زیاد کنترل

وري در ورزش مـؤثر  تواند براي ارتقاي بهرهگري در ورزش است که میبخشی از اختیارات موضوع تصدي

ضـمن   دگـرد مـی بنـابراین پیشـنهاد   . دولت است در کاهش اندازه فرایندي مؤثر ،سازيخصوصی. واقع شود

آن، بخش غیردولتی نیز از نقش مهمی در این زمینه برخـوردار   کارآمد حضور با همراه دولت تصدى کاهش

و کاهش بوروکراسی، حـذف وظـایف مشـابه و     زائدهاي تا با حذف رویه گردد تالش ،دیگر عبارت به. باشد

سـادگی   هاينمودن ویژگی بر لحاظ پیچیدگی، عالوه ها و عدمکاريتکراري، رفع وظایف متداخل و موازي

     ي تمـام نهادهـایی کـه   بـرا شـرح وظـایف روشـنی    ورزش،  بخش در دولت گريتصدي کاهش و چابکی و

  .توانند در گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعریف شودمی

 هـاي تشکیالت ورزشی خاص خود را دارند و انجمن فدرال مناطق فدرالی اکثر کشورها، ساختار به توجه با

. گیـرد ورزش نخبه در سطح فدرال تحت حمایت قرار می. کنندمی مالی تأمین را ايمنطقه ورزش غیردولتی

به وزارت ورزش و جوانان را انجام  مربوط اجرایی وظایف ها،استان جوانان و ورزش کل ادارهنیز در ایران 

                                                           
1 . Boulk & Rabinson 
2 . Karlis 
3 . Kellet & Russel 
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 داراي ورزش مـدیریت  نظـام  ،کشـورهاي منتخـب   این نتـایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه در      .دهندمی

 و مکیـنن تحقیـق   نتـایج . کنـد مـی  پیروي نظام غیرمتمرکز یک از اجرا مقام در اما است، متمرکز ریزي برنامه

 هرمـی  مـدل . فنالنـد بـود   بـدنی  هـاي فعالیت و ورزش در دولت نقش شدنکم حاکی از) 2016( 1همکاران

 نمـودن  بنديبخش و شده جایگزین عملکردي مراکز سازمان چندین با اصلی سازمان قدیمی مراتبی سلسله

 .بـود  هـاي سـاختار  آلاز ایده باشد، داشته وجود آشکار طوربه مرکزي قدرت یک اینکه بدون ورزش جنبش

 و فراگیـر  سـازمان  یـک  ایجـاد  براي تالش که داد نشانورزش فنالند  ساختار قلمرو توسعه تحلیل و تجزیه

حـاکی از   هـا آنیافته تحقیـق  . است خورده شکست باشد، داشته عهده بر را قلمروها همه هدایت که چتري

نتیجـه گرفـت کـه بایـد از     ) 1379( هاي مجلس شوراي اسـالمی مرکز پژوهش. باشداهمیت عدم تمرکز می

 ورزش اکثـر مـدیران   نتیجه گرفـت کـه   )ب1385(رضوي  ،همچنین .کشورهاي خارجی استفاده کرد  تجربه

کـه در   شـود بنـابراین پیشـنهاد مـی   . خواسـتار تمرکززدایـی نظـام اداري شـدند    براي اصالح ساختار،  کشور

، ماننـد  منتخـب دن اصـول سـاختار ورزش کشـورهاي    نموسازماندهی ورزش ایران سعی گردد که با لحاظ 

حجـم بـودن    یالتی ورزش، کوچک و کمریزي متمرکز، عدم تمرکز قدرت، عدم پیچیدگی ساختار تشکبرنامه

 نمـودن  محـدود  و سـتادي   حـوزه  از یـی اجرا وظـایف  تفکیک، میان ورزش پایه و قهرمانیتعادل ساختار و 

 اسـتانی و  واحـدهاي  بـه  ییاجرا وظایف انتقال و ریزي برنامه گذاري،سیاست اعمال به ستادي  حوزه  فعالیت

چـابکی و پویـایی    در راستايتوزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهاي سازمانی با و به عبارتی  شهر

  . ساختار ورزش کشور حرکت کرد

وسـاز  ها براي ساختشهرداري ،شهري مشخص گردید که در کشورهاي منتخب هايدولت در قسمت نقش

در ایـران نیـز   . دارنـد مالی  منطقه خود کمکي هاباشگاه و به می کنندتسهیالت ورزش همگانی تأمین مالی 

 سـاخت  و بـدنی تربیتهاي  انجمن به مالی کمکست و ارائه هاشهرداري وظایف وجز ورزشی هايفعالیت

 راهکـار  کـه  دادنـد  نشـان ) 1392( همکـاران  و شـهبازي  .باشـد این وظایف می ازجمله شهرها در ورزشگاه

 بخـش  ورود هـاي زمینـه  کردنو فراهم اندرکاردست نهادهاي و هاسازمان تمام وظایف شرح کردن مشخص

هـاي محلـی و   ، دولـت باتوجـه بـه اینکـه    .اسـت  برخـوردار  باالیی اولویت از همگانی ورزش به خصوصی

هـاي  بنـابراین ایجـاد زمینـه    ،هاي بدنی دارندها نقش مهمی را در جذب مردم به ورزش و فعالیتشهرداري

نمـودن و تعمـیم ورزش در سـطح    عمـومی  جهت درها ورزشی ها براي توسعه زیرساختفعالیت شهرداري

  . باشداز ضروریات مهم می) ورزش همگانی(کشور 

                                                           
1 . Makinen et al 
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 سـازماندهی  وظـایف کننـد و  در دو سـطح ملـی و اسـتانی فعالیـت مـی     ها فدراسیون ،کشورهاي منتخبدر 

، نیـز  هـاي اسـتانی  فدراسـیون . دارنـد بر عهـده   را ملی هايتیم مدیریت همچنین و کشور قهرمانی مسابقات

 ورزشی رشته هر مرجع باالترین ورزشی، هايفدراسیون ، ایراندر . دهندش را در مناطق خود ترویج میورز

 نظـارت  و ملی هايتیم تشکیل مختلف، سنی هايرده در کشور سطح در ورزشی مسابقات برگزاري. هستند

 ورزشـی  فدراسـیون  نماینـده  ،ورزشـی  هیئـت . باشـد می هافدراسیون وظایف ازجمله ورزشی هاي هیئت بر

 اسـتان  جوانان و ورزش کلاداره هماهنگی با را استان سطح در مرتبط هايفعالیت که است استان در مربوطه

و  هـا سـازمان  بـین  ملی کار تقسیم نبودنروشن )1394( پورهاي تحقیق جواديبر اساس یافته. نماید می اجرا

قهرمانی و ورزش  در نهادهاي موجود و هاهمکاري سازمان قهرمانی، عدم ورزش مرتبط با مختلف نهادهاي

 و سـاختاري  مشکالت و هاچالش اجرا ازجمله امور در ورزش قهرمانی در گذار سیاست هاي سازمان دخالت

 دولتـی  گسترده مالکیت از ایران ورزش داشتند بیان) 1388( الهی و مظفري. است قهرمانی ورزش تشکیالتی

 تعامـل  افـزایش  پیشـنهادي،  راهبردهاي از یکی. است شده فراوانی لطمات متحمل بازار انحصاري ساختار و

) 1390(نـژاد و همکـاران   رمضانی. بود قهرمانی ورزش ايمنطقه و ملی نهادهاي بین اثربخش و یافتهسازمان

 هـاي  فدراسـیون  کنـار  در تخصصـی،  سـاختار  کـه  دادند پیشنهاد کشور در ايحرفه ورزش چالش حل براي

هـاي ورزشـی بخـش    هـا و هیئـت  فدراسـیون  ازآنجاکه. بگیرد شکل المپیک ملی کمیته و ها باشگاهورزشی، 

ضـمن تمرکـز بـر وظـایف     ها بـازنگري و  غیردولتی هستند، ضروري است که ساختار و اساسنامه این ارگان

  .ها در راستاي ترویج و عمومی کردن ورزش تالش نمایندها و هیئتاصلی، هریک از فدراسیون

متولی  ، کمیته المپیکو در برخی از کشورها است دولت از مستقلالمپیک  ملی کمیته ،کشورهاي منتخب در

 هـا فدراسـیون  بـا المپیـک،   براي ورزشکاران و هاتیم سازيآماده منظوربه سازمان این .باشداصلی ورزش می

 گسـترش . رودمـی  شـمار  بـه  غیردولتـی  عمومی نهادهاي ونیز جز ایران المپیک ملی کمیته. کندمی همکاري

 اساسـنامه  تأییـد  و ورزشـی  هـاي فدراسیون از حمایت همگانی، ورزش گسترش کشور، در قهرمانی ورزش

 آسـیاي  و المپیک هايبازي به کشور ورزشکاران اعزام و تأیید  سازي،آماده روند بر نظارت و مدیریت ،ها آن

 کمیتـه  وظـایف  ترینمهم ازجمله المپیک المللیبین کمیته سوي از شده شناخته رسمیت به هايبازي سایر و

، عـدم  )1379( هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی    هاي تحقیق مرکز پـژوهش بر اساس یافته .است المپیک ملی

تـرین  باشند، از مهمنوعی به امر ورزش در کشور مرتبط می که به ییاجرا هماهنگی و همکاري در بین مراکز 

تمرکـز در  مـواردي ماننـد عـدم    گرنشـان طورکلی نتایج وضعیت موجود،  به. نقاط ضعف ورزش کشور است

 بـدنی  تربیـت از ضعف سـاختار تشـکیالتی دسـتگاه    که هاست ها و اجراي برنامهریزيها، برنامهگیريتصمیم
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در نظـام ورزش   همکـاري کـه کمبـود    نـد نشـان داد نیـز   )2016( 1گاتورپ و همکاران. حکایت داردکشور 

 المپیکی تابستانی یورزش هايو سازمان) آي اس سی(استرالیا  کمیسیون ورزشویژه بین قهرمانی استرالیا، به

ها و اتخاذ گیريبدنی، ایجاد تمرکز در تصمیمساختار تشکیالتی سازمان تربیت موردبنابراین در . وجود دارد

پـرورش،   و  ویـژه آمـوزش   بـدنی بـه  هاي ورزشی با سازمان تربیـت ارگان ها از طریق هماهنگی کلیهسیاست

که  شود میملی المپیک پیشنهاد  با توجه به نقش و جایگاه کمیته .ملی المپیک پیشنهاد شد ها و کمیتههدانشگا

بـه  کمیتـه ملـی المپیـک    وظـایف   تقویت شود وبین وزارت ورزش با کمیته ملی المپیک و همکاري تعامل 

هـاي آسـیایی و المپیـک محـدود و     هاي ورزشی بـه بـازي  وظایف اصلی سازماندهی، هماهنگی و اعزام تیم

  .رعایت گرددنیز استقالل سازمانی کمیته ملی المپیک 

هـاي  و فعالیـت تمـام بخـش    هسـتند کشورهاي منتخب هاي تشکیالتی مهم سیستم ورزش بخش، هاباشگاه

هـم  ها هم در زمینه ورزش عمـومی و  باشگاه. باشدها می نحوي در ارتباط با فعالیت آنبهباید ورزش کشور 

امـا در   .شونداز طریق بخش خصوصی اداره می هاباشگاه. اي فعالیت دارنددر زمینه ورزش قهرمانی و حرفه

 مظفري .باشدداري دولتی رشد پیدا نموده و بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نمیایران، باشگاه

 و گراییبرون رقابتی، ساختار استقرار نمودند، تجویز ساختاري ایرادات رفع براي که حلیراه) 1388( الهی و

 آن قرارگرفتن و خصوصی بخش جایگاه و نقش گسترش با اهدافی چنین. بود جهانی اقتصاد با تعامل توسعه

 نتیجـه ) 2012( 2همکـاران  و تیري .است پذیرامکان اقتصادي هايبنگاه فعالیت در عنصر تریناصلی عنوانبه

 هـایی باشگاه مالی ساختار در تعادل ایجاد و بخشیدن نظم براي راهی بورس، در هاباشگاه حضور که گرفتند

در  گـري  اي حرفـه داري و ازآنجاکـه باشـگاه   .دارنـد  نگرانی خود مالی تعادل و بدهکاري مورد در که است

ورزش باید از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و اختصاص اعتبارات دولتی براي ایـن منظـور بـا عـدم     

گذاري بخش خصوصی و تعاونی در این زمینه مواجه شده و از سوي دیگر توان رقابـت را از  جذب سرمایه

بـه واگـذاري   اي جز مکلف نمودن دولت لذا از این منظر چاره گردیده،هاي موجود خصوصی سلب باشگاه

     سـازي در ورزش زمـانی افـزایش   جـذابیت خصوصـی  . هاي دولتی به بخش خصوصی وجود نـدارد باشگاه

جاي درآمدزایی، هدر دهنـده سـرمایه هسـتند و از     هاي ورزشی دولتی بهبسیاري از باشگاهبدانیم یابد که می

دولتی تعهدات دولت را بـاال بـرده و   هاي ورزشی هاي تولید و بازیکنان از سوي باشگاهطرفی افزایش هزینه

                                                           
1 . Gowthorp et al 
2 . Theiri et al 
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 تـدوین  "در ایـران  دارينظام باشگاه جامع طرح" الزم است  ،همچنین. کرده استهاي سنگینی ایجاد قرض

  . شود

هـا و  سیاسـت . آیـد شـمار مـی  یک راهنماي کلی براي ذینفعان ورزش به ،کشورهاي منتخبسیاست ورزش 

   امـا ایـران بـه لحـاظ وضـعیت       ،باشـد کامالً شفاف و مشخص مـی  ورزش همگانی و نخبه مربوط بهقوانین 

هـاي بسـیاري رو بـه    ورزش بـا ضـعف  هاي توسعه و ساختار ویژه سیاستگذاري در حوزه ورزش بهقانون

نشان دادند که سه کشور کانادا، استرالیا و انگلستان در جهت ایجاد تعادل ) 2005( 1هولیهان و گرین. سترو

نیز تأیید کرد که این ) 2007( ٢هاي تحقیق گرینیافته. اندهمگانی و قهرمانی گام برداشته میان اهداف ورزش

نـژاد  رمضانی. اند بین نیازهاي ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی تعادل برقرار کنندسه کشور کوشیده

 ریـزي و برنامـه  گـذاري سیاسـت  میـان  و فاصله زیادي انقطاع نتیجه گرفتند که در ایران) 1390(و همکاران 

نتیجـه گرفـت   نیـز   )1394( پورواديج .دارد وجود ايو حرفه قهرمانی ورزش با و آموزشی همگانی ورزش

 و روشـن  مـوازي  و مقـررات ناهماهنـگ   و قوانین ورزش قهرمانی و وجود توسعه حقوقی براي نظام فقدان

 وضـع  ورزش قهرمانی از حقوقی قهرمانی، موجب شده وضعیت ورزش هايگیريجهت و هاسیاست نبودن

کـه   دهندگان معتقـد بودنـد  پاسخ اکثر) 1394(هاي شعبانی بر اساس یافته ،همچنین. برخوردار نباشد مناسبی

سـاختار   اصـلی  بخـش  چهـار  نیازهاي همه ،کشور پنجم سالهپنج قانون تدوین در مربوطه مسئوالن و دولت

ها حاکی از این است کـه  متأسفانه بررسی. ناکافی است ها آن به توجه میزان و نداده پوشش را کشور ورزش

البتـه  . سـت روها و مشـکالت بسـیاري روبـه   ضعفگذاري در حوزه ورزش با ایران به لحاظ وضعیت قانون

سـاله توسـعه   هـاي پـنج  ها و همچنین ذکر مـواردي در قـوانین برنامـه   نامهاقداماتی در خصوص تدوین آیین

هنگی کشور صورت گرفته است، اما این اقدامات ناکـافی اسـت و سـاختار ورزش    اقتصادي، اجتماعی و فر

هاي ورزش چهارگانه اسـت  هاي شفاف و مشخص در حوزهایران نیازمند قوانین جامع، یکپارچه و شاخص

  .صورت ملی به تصویب برسدبه گذار قانونکه از طرف 

اي منتخب کانـال تـأمین مـالی شـفاف     در کشوره مشخص گردید که ورزش بودجه تأمین ساختاردر بخش 

استفاده  ی و غیردولتیاز منابع مالی دولت هاي مشخصاز طریق برنامهسازمان ورزش قهرمانی کشور . باشدمی

اما در ایـن زمینـه در ایـران     ،ها واگذار شده استها و شهرداريتأمین مالی ورزش همگانی به استان. کندمی

این عدم شفافیت . گیردورزش بیشتر از طریق منابع مالی دولتی صورت میتأمین مالی . شفافیت وجود ندارد

                                                           
1 . Green & Houlihan 
2 . Green 
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 .توزیع منابع در بسیاري از مواقع فساد، اسراف و هدر رفتن منابع را به همراه داشـته اسـت  ناعادالنه و نحوه 

 اسـت و بخـش   وابسـته  دولـت  مـالی  منابع به شدت به قهرمانی نتیجه گرفت که ورزش )1394( پورجوادي

آن   دهنـده  نشان) 2009(هاي تحقیق کلت و راسل یافته .کندنمی گذاريسرمایه قهرمانی ورزش در خصوصی

هـاي دولتـی، وجـود    وابستگی کـم بـه کمـک   . است که محیط صنعت ورزش استرالیا با ایران متفاوت است

زجمله مواردي بودند ریزي براي توسعه ورزش اگذاري زیاد و وجود تسهیالت و برنامهکارآفرینان و سرمایه

فالن و  .ل شده بوده آگذاري زیاد در بخش ورزش استرالیا و رشد کارآفرینی در سطح ایدکه منجر به سرمایه

گرفته از ارتباط بسیاري طوالنی بـین   معتقدند که سیاست ورزشی معاصر در سوئد نشأت) 2016( 1استنلینگ

مبتنی بر عضویت که منجر بـه حمایـت    و غیرانتفاعی هاي ملی و محلی و باشگاهی ورزشی داوطلبانه،دولت

 از ورزش در مـالی  تـأمین  و منـابع  یکپارچه مدیریت که ازآنجایی. یافته است مالی گسترده از ورزش سازمان

 پیشنهاد نماید، تکمیل را آن و برطرف را موجود ابهامات از برخی تواندمی و است برخوردار بسیاري اهمیت

و مشـخص و شـفاف گـردد     ورزش در درآمـد  و هزینـه  مدیریت و ورزش مالی گردش سیستم که شودمی

  . هاي مختلف تقسیم گرددعادالنه بین بخش صورت بهبودجه 

نتایج  گیري مباحث و مقایسهدر پایان، باتوجه به ساختار ورزش کشورهاي منتخب و ایران و همچنین نتیجه

رغـم اشـتراك در   سـاختاري، علـی   بعـد  اظهار کـرد کـه در   توان چنیناین تحقیق با تحقیقات مرور شده می

متفـاوت   بـا یکـدیگر   هاکشور در شده گرفته کار به اجرایی سازوکارهاي و بسیاري از اصول و مبانی، روش

راستاي انجـام   در خود، خاص نظام سیاسی شرایط و هازیرساخت گرفتن نظر در با کشور هر ،درواقع. است

بنابراین الگوبرداري کامل از یک مدل بـه دلیـل تفـاوت شـرایط      .است برداشته گام اهداف و تحقق وظایف

آنکـه بـا ترکیـب برخـی از ابعـاد سـاختار ورزش در         حـال  ؛مختلف، اثربخشی الزم را در بر نخواهد داشت

. توان به الگویی مناسب نائل گشـت داشتن اصول و شرایط مختلف کشور، می کشورهاي پیشرو و با ملحوظ

 دسـتگاه  مشـترك  و موازي وظایف که عنوان گردید در سازماندهی ورزش کشور نیز ضمن حذف طورهمان

ـ اجرا وظـایف  ها، توزیع متوازن اختیارات و قدرت میان واحدهاي سازمانی، تفکیک  و سـتادي   حـوزه  از یی

 مشـخص نمـودن  ، تقویت بخش خصوصـی و  گذاريسیاست اعمال به ستادي  حوزه  فعالیت نمودن محدود

مستقیم یـا   طور بهتوانند  یمها و نهادهایی که ي تمام سازمانبراارتباطات بین واحدها، شرح وظایف روشنی 

 و اهـداف  هـا بـا  فعالیـت  کـردن  سـو همبا  وورزش نقش داشته باشند، تعریف شود غیرمستقیم در گسترش 

  .برقرار گردد هماهنگی انسجام وها دستگاه کلیهبین  ،هاسیاست

                                                           
1 . Fahlen & Stenling 
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An efficient structure is the most important factor for reaching goals in all 
systems including sport. Since, the purpose of this research is comparative study 
of sport structure in Iran and European countries. This descriptive-comparative 
study was carried out in 2016. In order to compare the of sports structure in Iran 
and European countries (Germany, Estonia, Great Britain, Turkey, Denmark, 
Poland, Norway and the Netherlands), various aspects were investigated. data 
for recognizing sport structure of European countries were collected by 
searching through book, magazine and internet, data for recognizing sport 
structure of Iran were collected by searching law of objecvtive, duties of sport 
organization and compared using Bereday’s four-stage model: description, 
interpretation, juxtaposition and comparison. Regarding the structural 
dimension, despite many similarities in principles, the applied methods and 
mechanism are different. Low size of structure, avoiding bureaucracy, 
elimination of parallel and common duties of organizations, symmetrical 
distribution of authorities and powers among organization units, clear definition 
of communications among units, identify clear job descriptions for all 
institutions, National division of work and Coordination between institutions 
and establishing integrity are the most important principles that must be 
regarded. 

Key words: Comparative Study, Structure, Sport Organizations, Iran and 
European Countries 


