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  چكيده
 و ورزشكاران اين مربيانهاي مديران، هاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران براساس ارزيابيمقايسة امكانات باشگاه :هدف
كه )  درصد دولتي45 ( باشگاه ورزشي بانوان چهار حوزة شهر تهران207براي اين منظور، از بين :  روش.  هدف تحقيق حاضر بودها باشگاه

 42 ( باشگاه85اي نسبتي  ي تصادفي طبقهگير  بودند، با استفاده از روش نمونهفعالزشي  سه رشتة ورحد اقلداراي فضاي سرپوشيده و 
ي ورزشي در سه ها ، از سياهة ارزيابي امكانات و تجهيزات باشگاهها براي گردآوري داده. از چهار حوزة شهر انتخاب شدند) باشگاه دولتي

نتايج نشان داد كه بين : ها يافته.  استفاده گرديد،ابي شد تحقيق ساخت و اعتباري فرآيند ايني و ورزشكار كه درويرايش، ويژة مدير، مرب
تجزيه و . )P<05/0 (داري وجود ندارد تفاوت معني،هاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهراني امكانات باشگاه كلّكيفيت
 كيفيتهاي دولتي و خصوصي ن آشكار كرد كه مديران باشگاه و ورزشكارامربيانهاي مديران، ي بيشتر براي مقايسة ارزيابيها تحليل

نتايج : ثبح. )P>05/0 (اندگزارش كرده  و ورزشكارانمربياني باالتر از دار معنيت خود را به طور هاي تحت مديريامكانات باشگاه
 بيشتر روي برخي از توجه ضرورت ،قمحقّ .هاي ورزشي بانوان شهر تهران بودو كيفي امكانات و تجهيزات باشگاه  يمحاكي از رشد ك

  . دهي مورد بحث قرار داد سرويسوضعيتهاي دولتي و خصوصي را جهت بهبود ي امكانات باشگاهها فهلّؤم
  

  .باشگاه ورزشي دولتي، باشگاه ورزشي دولتي، امكانات، شهر تهران: كليدي هايواژه
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  مقدمه
در واقع . كننددر سالمت جسماني و رواني افراد جامعه ايفا مي  يمايگاه مه بدني روزمره و ورزش، نقش و جيتفعال

 وضعيتكند كه به موجب آن، عالوه بر بهبود تك افراد ايجاد مي ي براي تكهاي خاصپرداختن به ورزش فرصت
ز اين رو به وجود ا. )1 (گيرد قرار ميتأثير و سبك زندگي افراد و سالمت اجتماعي نيز تحت ها سالمتي، مهارت

باشد كه اين گذاران كشور ميهاي مديران و سياستها از طريق ورزش يكي از وظايف و رسالتآوردن اين فرصت
تت و چه از جهت شرايط اجتماعي آن مهم در جوامعي مانند شهر تهران چه از جهت ازدحام جمعييبيشتري اهم 

 از توزيع دبايها است كه ميها و برنامهپيش نياز اجراي اين سياستهاي ورزشي در اين ميان، باشگاه. كندپيدا مي
هاي ت افراد در باشگاهگذار بر عضويتأثيرقاني كه به بررسي عوامل محقّ. )8 ( مناسب برخوردار باشدكيفيتو 

گذار بر تأثير ها را از عواملاند نيز فراهم بودن امكانات و تجهيزات ورزشي و دسترسي آسان به آنورزشي پرداخته
ت به همان شكل، باالبودن عالوه بر اين. )14، 9 (اندهاي ورزشي ذكر كردهت افراد در باشگاهعضوياماكن و كيفي 

-امكانات باشگاه. )6 (هاي مهم در روي آوردن افراد به ورزش شناخته شده استتجهيزات ورزشي، يكي از جاذبه
 تأسيسات و كيفيتاز جمله نكات مهم در . توان بررسي كرد مييزات فة تأسيسات و تجهلّؤهاي ورزشي را در دو م

ي و مهندسي، ايمني، توان به نكات فنّ ميباشد كه از آن جمله اماكن ورزشي رعايت استانداردهاي تعريف شده مي
 دباي تهويه و گرمايش و سرويس بهداشتي اشاره كرد كه ميوضعيت صداگيري، وضعيت نور، وضعيتديوار و در، 

ها فهلّؤ بااليي برخورارند و كمبود هر كدام از اين ماهميتهر يك از اين عوامل از . )6 (دگير  قرارتوجهمورد 
به عنوان مثال يكي از مسائل مهم در ايمني تأسيسات و اماكن ورزشي، . تواند كارايي موارد ديگر را مختل نمايد مي

دها، شود و ازدياد اين تردد بيشتري ميك باعث ترداند   وفضاهاي محدود. داشتن فضاي وسيع و كافي است
تواند عالوه بر هدر مي  ...وسعت و هاي كوچك و كمي، انتخاب مكانكلّ به طور.كند احتمال برخوردها را بيشتر مي

دگان كنن و اعتبارات و بودجه، باعث به خطر افتادن سالمتي ورزشكاران و مراجعهمتخصصرفتن نيروهاي انساني 
 ـ ت شماليبا موقعي شده در زميني با وسعت كافي، مناسب و هموار، نورگير، در مقابل چنانچه مكان انتخاب. شود

در اين ميان رعايت . )6 (كنندگان تأمين كندتواند فضايي ايمن و مطمئني براي استفاده مي،باشد. . . جنوبي، و
رعايت استاندارد وسايل و . اكن و تأسيسات استاندارد استاستانداردهاي امكانات و تجهيزات، مكمل كارايي ام

استانداردهاي وضع شده براي وسايل و تجهيزات . هاي ايمني استهاي مهم در رعايت جنبهفهلّؤتجهيزات از م
دها رعايت استاندار. را شامل شود. . . ازه، ارتفاع، طول، استحكام واند  هايي از قبيل وزن، حجم، جنس،تواند جنبهمي

پذيري و  شود كه آسيببه معني پيشگيري كامل از بروز حوادث نيست، به طوري كه در بسياري از مواقع ديده مي
بر اين اساس جنبة ديگر رعايت . خراب شدن تجهيزات و وسايل ورزشي استاندارد منجر به بروز حوادث شده است

نهايت تعمير و ترميم روزانه وسايل پس از انجام اصول ايمني در مورد تجهيزات و وسايل، معاينه و وارسي و در 
كند كه در صورت عدم استفاده از وسايل و تجهيزات مستعمل، كهنه و از تمرينات و يا مسابقات است و ايجاب مي
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 و استاندارد تأسيسات و تجهيزات بر اثربخشي نيروي كيفيت تأثيراز سوي ديگر . )5 (كار افتاده، كنار گذاشتن شوند
نيروي . باشدهاي ورزشي مي و استاندارد امكانات باشگاهكيفيت به توجه اهميتهاي ديگر ي نيز از جنبهانسان

ازه اند طبيعي است هر.  امكانات برخوردار باشندحد اكثرانساني زماني قادر به انجام وظايف خود هستند كه از 
بنابراين بايد به . )8، 5 (اثربخشي بيشتري خواهند داشتتر باشند، نيروي انساني امكانات با نيازها موجود متناسب

  . اي شود ويژهتوجهها تأسيسات و تجهيزات باشگاه
ها و گذاري براي گسترس باشگاههاي اخير، سياستبا گسترش و جا افتادن جايگاه ورزش در سال
اي پيگيري  خصوصي به گونهها در دو بخش دولتي وفضاهاي ورزشي نيز رو به افزايش بوده است و اين سياست

 ورزشي براي بخش خصوصي هموارتر شده هاي يتفعالگذاري و شود كه با ارائه تسهيالت ويژه، مسير سرمايهمي
اي به  ويژهتوجهها و به طور اختصاصي ادارات كل تربيت بدني ها و ارگانسازمان ميدر بخش دولتي نيز تما. است

  .  مطلوب دارندكيفيتزشي با بحث تأمين اماكن و تأسيسات ور
 هاي يتفعالاز افراد جامعه براي شركت در   ميعنوان نيكه بانوان به   مي به سهتوجهدر اين ميان، با 

چه بسا زنان و دختراني . هاي ورزشي مختص بانوان نيز نبايد به فراموشي سپرده شود به باشگاهتوجهورزشي دارند، 
ها و فضاهاي ورزشي مختص بانوان  اجتماعي تمايل بيشتري براي حضور در باشگاهكه به دليل مسائل فرهنگي و

-اين اماكن از مشاركت در ورزش امتناع مي) 10 (يا مناسب نبودن) 5 (دارند و در بيشتر موارد به دليل در دسترس
 موانع شركت زنان در ترينبه اين نتيجه دست يافت كه از جمله مهم) 1381(  ميدر تحقيقات اين حوزه، سال. كنند
 ورزشي، نبودن امكانات ورزشي در محل زندگي و محدود بودن فضاهاي مناسب براي انجام هاي يتفعال
پذيري باالي رواني  به آسيبتوجهت كرد كه مشاركت زنان در ورزش با بايد دقّ. )5 ( ورزشي زنان استهاي يتفعال

و در دسترس و مناسب نبودن امكانات ) 12 (دارد بسزايي هميتا ،نو جسماني، و نقش و جايگاه مهم خانوادگي آنا
 پژوهش و تحقيقات و ةهاي كميتتر بررسيپيش. بي را به دنبال داردخرِّ آثار مه،وورزشي براي اين قشر به طور بالقُ

  منطقة6ويژه بانوان شهر تهران در  اماكن ورزشي وضعيتكه به بررسي ) 1374 (معاونت ورزشي شهر تهران
هاي اخير ا با اين وجود در سال ام؛)10 ( اماكن ورزشي را نامطلوب اعالم كرده بودوضعيتتهران پرداخته بود، 

رود، شرايط  قهرماني شده است كه انتظار مياي به امر ورزش بانوان چه در حوزة همگاني و چه در حوزة ويژهتوجه
با . شودده باشد كه در روند اين تحقيق به آن پرداخته ميتر شهاي قبل مطلوبدر حال حاضر نسبت به سال

هاي ورزشي دولتي و  كنوني امكانات باشگاهوضعيتتوصيف ارائه شده، يكي از اهداف اين تحقيق بررسي 
  . خصوصي بانوان در شهر تهران بود

شده از  ر ارائهت مرد به زن در شهر تهران بر اساس آماكه نسبت جمعي  به اينتوجهعالوه بر اين با 
تي معادل مردان دارند، تعداد و به طور تقريبي زنان جمعي) 22 ( است05/1سوي مركز سرشماري ايران معادل 

 فاصلة زيادي ، ورزشي مردان و زنانهاي يتفعال و هنوز بين است برابر تعداد ورزشكاران زن 66/1ورزشكاران مرد 
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 مردان و روابط برتر مردان به دليل نفوذ به وسيلةيالت ورزشي قان انحصاري كردن تشكمحقّ. )21 (وجود دارد
در حقيقت آمار . )19، 18 (دانندت مي ورزشي بين دو جنسيهاي يتفعالترين عوامل تفاوت در   عمده رااجتماعي آنان

ان در بخش شده از سوي ادارة تربيت بدني شهر تهر بر اساس آمار ارائه. كنندة اين موضوع است موجود نيز تأييد
از اين آمار و ارقام . )23 (هاي اختصاصي بانوان است  برابر باشگاه6/14اختصاصي  هاي غيرخصوصي، تعداد باشگاه

آوري در  به سودتوجهشايد . اختصاصي بيشتر است هاي غيرآيد كه گرايش به سمت افتتاح باشگاهچنين بر مي
  .  دليل عمدة اين گرايش باشدبخش خصوصي و روند خصوصي سازي اماكن ورزشي دولتي

 ورزشي بين زنان و مردان، هاي يتفعالآيد كه وجود تفاوت در  چنين برمي، به آنچه كه گذشتتوجهبا 
اختصاصي هدايت  هاي غيرگذاران در بخش خصوصي را براي كسب سود بيشتر به سمت احداث باشگاهسرمايه
-كارايي به سمت كاهش سرمايه  وان را براي رعايت نسبت هزينههاي اختصاصي بان باشگاه است و باقيماندةكرده

 افزايش يافته از سوي دولت روي ورزش بانوان در توجه عالوهه بحث اخير، ب. گذاري روي امكانات سوق دهد
ورزشي دولتي و خصوصي بانوان تفاوت وجود هاي كند كه بين امكانات ورزشي باشگاههاي اخير پيشنهاد ميسال
ورزشي دولتي و خصوصي بانوان از ديدگاه مديران، هاي  در تحقيق حاضر امكانات ورزشي باشگاهاز اين رو .دارد

. دهدها مورد بررسي قرار گرفت كه هدف اصلي تحقيق حاضر را شكل مي و ورزشكاران اين باشگاهمربيان
هاي  تحقيق حاضر، ارزيابيهاي صورت گرفته درچنين براي فرآهم كردن درك درستي نسبت به ارزيابي هم

  . شود و ورزشكاران مورد مقايسه قرار گرفت كه در ادامه به آن پرداخته ميمربيان مديران، به وسيلةصورت گرفته 
  

   شناسي روش
. روش ميداني صورت پذيرفتهاي آن بهاي بود كه گردآوري داده مقايسهـ پژوهش حاضر از نوع مطالعات علّي

بانوان شهر تهران بود )  باشگاه114 (و خصوصي)  باشگاه93 (هاي ورزشي دولتي باشگاهةي كلّ پژوهشجامعة آماري
گيري در اين تحقيق با استفاده از روش نمونه.  بودندفعال سه رشتة ورزشي حد اقلكه داراي فضاي سرپوشيده و 

 نمونة آماريعنوان   شهر تهران به باشگاه خصوصي از چهار حوزة60ي و  باشگاه دولت60اي نسبتي، تصادفي طبقه
 43و )  درصد70 ( باشگاه دولتي42 اطّالعاتها عدم همكاري برخي از باشگاهت به علّا در نهايت  ام؛انتخاب شدند

  . براي تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت)  درصد72 (باشگاه خصوصي
ي ورزشي در سه ها كانات و تجهيزات باشگاهساختة ارزيابي ام ق از سياهة محقّها براي گردآوري داده

براي هر 39 و بيشترين امتياز 13ي و ورزشكار استفاده گرديد كه در آن كمترين امتياز ويرايش، ويژة مدير، مرب 
ت ورزش ين مديريمتخصصچنين روايي صوري و محتوايي آن با استفاده از نظر  باشگاه در نظر گرفته شده و هم

شوند نيازي به  مينامه، ابزاري كه در قالب سياهه ساخته   به اين كه مطابق اصول ساخت پرسشهتوجبا . تعيين شد
از ها در تجزيه و تحليل داده. بررسي پايايي ندارند لذا ضريب پايايي براي ابزار استفاده شده محاسبه نگرديد
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 و از هامتغير وضعيت توصيف براي) ميانگين، انحراف استاندارد، نمودار و جدول (ي آمار توصيفيها روش
-در اين تحقيق از آزمون.  بهره گرفته شدها فرضيه درصد براي آزمون 5ي آمار استنباطي در سطح آلفاي ها آزمون

و از ) ها و تجانس واريانستوزيع داده (هاي آماريهاي كلوموگروف اسميرنوف و لوين براي بررسي پيش فرض
هاي تحقيق و آزمون تعقيبي شفه جهت مقايسه بين گروه) ANOVA (سويه، تحليل واريانس يك tهاي آزمون

  .  انجام شد15 نسخه SPSSي آماري با استفاده از بستة آماري ها ة تجزيه و تحليليكلّ. استفاده شد
  

  ها نتايج و يافته
، ) فضاهاي روبازها وسالن (فة تأسيساتلّؤهاي ورزشي دولتي و خصوصي در سه مدر تحقيق حاضر امكانات باشگاه

 شد كه در نمونة مشخّصهاي گردآوري شده اساس داده بر. تجهيزات و خدمات رفاهي مورد ارزيابي قرار گرفت
هاي ها سالنهاي دولتي و خصوصي بانوان، فضاي رو باز ورزشي وجود ندارد و تنها تأسيسات اين باشگاهباشگاه

.  سالن وجود داشت51 باشگاه خصوصي 43ب سالن و در  با81 باشگاه دولتي 42باشد كه در سرپوشيده مي
 و ورزشكاران در مربيانهاي دولتي و خصوصي از ديدگاه مديران، هاي سرپوشيدة باشگاه كيفي سالنوضعيت
 خدمات وضعيت، 2  تجهيزات در جدولوضعيتهاي صورت گرفته روي چنين نتايج ارزيابي هم.  آمده است1جدول 

عالوه بر اين در .  آمده است4هاي دولني و خصوصي در جدول  ي امكانات باشگاه كلّوضعيت و 3رفاهي در جدول 
 و ورزشكاران مورد مقايسه مربيانهاي مديران، هاي دولتي و خصوصي و ديدگاه  امكانات باشگاهوضعيت 1شكل 

 ها حاكي ازس واريانس گروهها و تجاندر بخش استنباطي، نتايج حاصل از بررسي توزيع داده. قرار گرفته است
- از آزمونها هاي آماري براي استفاده از آمار پارامتريك بود، از اين رو، در تجزيه و تحليل داده برقراري پيش فرض

هاي ورزشي  امكانات در باشگاهوضعيت جهت مقايسه t، نتايج آزمون 5جدول . هاي آمار پارامتريك بهره گرفته شد
  . دهد و ورزشكاران نشان ميمربيانشهر تهران از ديدگاه مديران، دولتي و خصوصي بانوان 
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هاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران از ديدگاه هاي سرپوشيدة باشگاه كيفي سالنوضعيت .1جدول 
   و ورزشكارانمربيانمديران، 

  ميانگين امتيازات
  خصوصي  دولتي

 شاخص،           
  نوع باشگاه

  و ديدگاه 
هر سه   ورزشكار  يمرب  مدير  فة كيفيلّؤم

هر سه   ورزشكار  يمرب  مدير  ديدگاه
  ديدگاه

  52/2  43/2  43/2  71/2  65/2  17/2  83/2  96/2  نور
  63/2  35/2  69/2  86/2  41/2  09/2  58/2  57/2  كف سالن
  31/2  14/2  31/2  49/2  55/2  3/2  63/2  74/2  ارتفاع
  42/2  06/2  47/2  75/2  24/2  99/1  36/2  38/2  تهويه
  61/2  29/2  73/2  82/2  24/2  86/1  28/2  6/2  گرمايش
  48/2  2/2  55/2  71/2  09/2  69/1  16/2  43/2  سرمايش
  25/2  92/1  43/2  41/2  78/1  35/1  93/1  07/2  دوش
  49/2  98/1  67/2  84/2  13/2  8/1  28/2  33/2  رختكن

  7/2  39/2  82/2  9/2  6/2  26/2  7/2  84/2  سرويس بهداشتي
96/2  94/2  94/2  3  41/2  28/1  98/2  99/2  تامني  

  41/25  71/22  04/26  49/27  18/23  79/18  83/24  93/25  جمع امتيازات
  

  هاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران از ديدگاه مديران،   تجهيزات باشگاهوضعيت .2جدول 
   و ورزشكارانمربيان

  ميانگين امتيازات
  خصوصي  دولتي

شاخص، نوع             
 و ديدگاه باشگاه

  
هر سه  ورزشكار  يمرب  مدير  مورد ارزيابيفة لّؤم

هر سه  ورزشكار  يمرب  مدير  ديدگاه
  ديدگاه

تناسب تجهيزات با 
  38/2  4/2  09/2  65/2  69/1  86/1  9/1  33/1  نفرات

  52/2  65/2  37/2  56/2  18/2  21/2  05/2  29/2   تجهيزاتكيفيت
  91/4  05/5  47/4  21/5  88/3  07/4  95/3  62/3  جمع امتيازات
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هاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران از ديدگاه مديران،   خدمات رفاهي باشگاهوضعيت .3جدول 
   و ورزشكارانمربيان

  ميانگين امتيازات
  خصوصي  دولتي

 شاخص، 
 نوع باشگاه

 و ديدگاه 
  
  فة مورد ارزيابيلّؤم

هر سه  ورزشكار  يمرب  مدير
هر سه  ورزشكار  يمرب  يرمد  ديدگاه

  ديدگاه

  3/2  84/1  05/2  02/3  11/2  83/1  74/1  76/2  خدمات رفاهي
  

 و مربيانهاي ورزشي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران از ديدگاه مديران،   امكانات باشگاهوضعيت .4جدول 
  ورزشكاران

  ديدگاه  هر سه ديدگاه  ورزشكار  مربي  مدير
  و شاخص   

  
  

  نوع باشگاه

انحراف  ميانگين 
انحراف  ميانگين   استاندارد

انحراف  ميانگين   استاندارد
انحراف  ميانگين   استاندارد

  استاندارد

  61/1  17/29  59/0  69/24  51/0  52/30  61/0  31/32  دولتي
  98/1  61/32  98/0  6/29  63/0  56/32  45/0  69/35  خصوصي
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 و مربيانهاي دولتي و خصوصي از سه ديدگاه مديران،  امكانات باشگاهوضعيت  مقايسة ميانگينـ1شكل 

  ورزشكاران
  

هاي دولتي و خصوصي از  امكانات باشگاهوضعيت مستقل جهت مقايسةهاي   براي گروهt نتايج آزمون .5جدول 
   و ورزشكارانمربيانديدگاه مديران، 

 شاخص  آزمون لوين
ديدگاه 
  ارزيابي

  نوع 
انحراف  ميانگين تعداد  باشگاه

 استاندارد
F Sig 

t df Sig 

  208/0  02/73  ـ26/1 286/0  15/1  45/0  69/35  43 خصوصي  مديران  61/0  31/32  42  دولتي

  831/0  88/78  695/0 189/0 751/1  63/0  56/32  43 خصوصي  مربيان  51/0  52/30  42  دولتي

  49/0  83  691/0 073/0  48/4  98/0  6/29  43 خصوصي  ورزشكاران  59/0  69/24  42  دولتي

  384/0  61/74  937/0 214/0  52/2  98/1  61/32  43 خصوصي  هر سه ديدگاه  61/1  17/29  42  دولتي
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 و ورزشكاران از مربياني مديران، ها  ارزيابيتحليل واريانس يك سويه جهت مقايسة نتايج آزمون .6جدول 
  هاي دولتي و خصوصيهامكانات باشگا

 شاخص 
  

نوع 
  باشگاه

انحراف  ميانگين تعداد  ديدگاه
 df  F  Sigمجموع مربعات استاندارد

بين   61/0  31/32  42  مديران
  2 02/254 گروهي

درون   51/0  52/30  42  مربيان
  دولتي 123  5/180 گروهي

 125  2/434 مجموع  59/0  69/24  42 ورزشكاران

46/9  
*001/

0  

بين   45/0  69/35  43  ديرانم
  2 39/148 گروهي

درون   63/0  56/32  43  مربيان
  خصوصي 126  5/176 گروهي

 128  3/328 مجموع  98/0  6/29  43 ورزشكاران

15/14 
*001/

0  

  .  استدار معني درصد 5تفاوت در سطح آلفاي  *
  

 و ورزشكاران مربيانيران،  آمده براي ديدگاه مدبه دست P، مقدار 5 ارائه شده در جدولاطّالعاتمطابق 
، لذا شواهد كافي براي رد فرض )P<05/0 (باشد مي49/0 و 831/0، 208/0 درصد به ترتيب 5در سطح آلفاي 
هاي ورزشي دولتي و  امكانات باشگاهوضعيتهاي تحقيق حاضر بين اساس يافته از اين رو بر. صفر وجود ندارد

  . داري وجود ندارد و ورزشكاران تفاوت معنيمربيانه مديران، خصوصي بانوان شهر تهران از هر سه ديدگا
 و مربيانهاي مديران، چنين بر اساس نتايج تحليل واريانس يك سويه براي مقايسة ديدگاه هم

به  001/0 درصد برابر 5هاي دولتي و خصوصي در سطح آلفاي  در هر دوي باشگاهP، مقادير )6جدول  (ورزشكاران
-هاي تحقيق مورد تأييد قرار ميفرضيههاي صفر رد و ، لذا براساس شواهد موجود فرض)P>05/0 ( آمددست
 امكانات وضعيت و ورزشكاران از مربيانهاي مديران، ها تحقيق حاضر، بين ارزيابياز اين رو بر اساس يافته. گيرند
ها به نتايج آزمون تر اين تفاوت براي تعيين دقيق. داري وجود داردهاي دولتي و خصوصي تفاوت معنيباشگاه

هاي دولتي و ي در اين تحقيق مديران باشگاهبه طور كلّ.  كنيدتوجه آمده است 7تعقيبي شفه كه در جدول 
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 و ورزشكاران گزارش مربياني باالتر از دار معنيت خود را به طور هاي تحت مديريخصوصي امكانات باشگاه
  . كردند

  
هاي  و ورزشكاران از امكانات باشگاهمربياني مديران، ها  ارزيابيجهت مقايسةقيبي شفه  نتايج آزمون تع.7جدول 

  دولتي و خصوصي
  شاخص              

 
  نوع باشگاه

ي مورد ها گروه
 اختالف ميانگين  مقايسه

خطاي 
 استاندارد

سطوح 
  يدار معني

  012/0*  38/1  79/1  مربيانمديران و 
  دولتي  001/0**  38/1  62/7  مديران و ورزشكاران

  361/0  38/1  83/5   و ورزشكارانمربيان
  005/0*  46/1  13/3  مربيانمديران و 

  خصوصي  001/0**  46/1  09/6  مديران و ورزشكاران
  097/0  46/1  96/2   و ورزشكارانمربيان

     . استدار معني درصد 5تفاوت در سطح آلفاي  *
  .  استدار معني درصد 1تفاوت در سطح آلفاي  **
  

  يگير بحث و نتيجه
نقش . ت ورزشي افزايش يافته است به مديريتوجهتر شدن نقش ورزش در سالمت جامعه و افراد، امروزه با روشن

ريزي، تخصيص منابع و در نهايت كنترل امور ورزش بر رنگ مديران ورزشي در هماهنگي، سازماندهي، برنامهپر
هاي خود يگير راستا، از جمله نيازهايي كه مديران ورزش براي تصميمدر اين . )5، 3 (هيچ كس پوشيده نيست

در . شودها و مطالعات سيستماتيك و دقيق حاصل ميسايه بررسي باشد كه در دقيق و به روز مياطّالعاتدارند، 
هي به با نگا. دهدهاي آتي را شكل ميگذاريي از تصميمات گذشته، پاية اصلي سياستاطّالعاتواقع بازخورد 

شود كه گرايش ي اخير دولت، مبني بر نگهداري و اداره اماكن و تأسيسات ورزشي دريافته ميها هاي سالسياست
سازي راهبرد اصلي دولت بوده و به موازات آن استفاده از خدمات ورزشي بخش خصوصي نيز افزايش  به خصوصي
ها صي نيز فراهم گشته كه محصول اين سياست بخش خصوهاي يتفعالدر اين ميان، زمينة گسترش . يافته است

ت ورزشي ترين عوامل مهم در بحث مديري  به اين كه يكي از مهمتوجه به رويكردي كه گذشت، و با توجهبا . است
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هاي ورزشي است،  تر امكانات باشگاه و ارائه خدمات ورزشي، باشگاهها و فضاهاي ورزشي و يا به عبارت دقيق
-ت كه آيا بخش خصوصي قادر به فراهم آوردن امكانات ورزشي مطلوب ميسؤاالود تا به اين بسيار مهم خواهد ب

. هاي ورزشي دولتي و خصوصي وجود دارد؟ پاسخ دقيقي داده شودباشد يا خير؟ و چه تفاوتي بين امكانات باشگاه
رچوب هدف اين تحقيق را  گذشت، چامقدمه ورزش بانوان در اهميت به مواردي كه در خصوص توجهاين مهم با 
  . شكل داد

هاي مديران، ي آن را ديدگاهاطّالعاتهاي صورت گرفته در اين تحقيق كه مبناي بر اساس بررسي  
 گرديد كه به طور مشخّصداد، هاي دولتي و خصوصي بانوان شهر تهران شكل مي و ورزشكاران باشگاهمربيان
اين نتيجه در هر سه . هاي دولتي قرار دارد باالتري از باشگاههاي خصوصي در حد امكانات باشگاهوضعيتكلي 

 فةلّؤهاي ورزشي در سه مدر پژوهش حاضر، امكانات باشگاه . و ورزشكاران نيز وجود داشتمربيانديدگاه مديران، 
شان فة تأسيسات نلّؤهاي آن در متأسيسات، تجهيزات و خدمات رفاهي بررسي گرديد كه نتايج حاصل از بررسي

گونه فضاي رو باز  هاي انتخاب شده چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي هيچداد، در نمونه باشگاه
. باشدهاي سرپوشيده ميهاي ورزشي محدود به سالنورزشي مختص بانوان وجود ندارد و تأسيسات باشگاه

ي به احداث توجهداليل اين بي.  نداردبراساس آمار نيز بجز در چند ورزشگاه هيچگونه فضاي باز براي بانوان وجود
 توجهكارايي اين فضاها دانست چرا كه با ـتوان در ارتباط با بحث هزينه ميفضاهاي رو باز ويژه بانوان را 

    ويژه اي شودتوجهبايست به حجم مشتري و استفاده كنندگان ي باالي نگهداري اماكن ورزشي ميها هزينه
)2 ،5( .در بانوان ايراني دليلي براي استقبال كم بانوان براي استفاده از فضاهاي ورزشي روباز بات خاص وجود تعص

 بخش به وسيلةها كه هاي ويژه بانوان و فضاهاي حصاركشي شده در پاركهاي اخير پاركدر سال. )12، 11 (است
استفاده بانوان از فضاهاي سازي براي در فرهنگ  يمتواند نقش مه ها ايجاد شده است ميبدني شهرداري تربيت

هاي طبيعي اثربخشي بدني در محيط يتفعال ضروري است كه ورزش و ،بيان اين نكته. ورزشي رو باز باشد
هاي سرپوشيده نيز آشكار كرد كه نسبت روي سالن ميهاي ك ارزيابي. هاي سرپوشيده داردباالتري نسبت به سالن

 به ترتيب در 18/1 در برابر 92/1 (هاي خصوصي استولتي، باالتر از باشگاههاي دتعداد سالن به باشگاه در باشگاه
هاي هايي با سالنهاي باال براي احداث باشگاهرسد، نياز به سرمايه ميبه نظر . )هاي دولتي و خصوصي باشگاه

ميباط مستقيبايد در نظر داشت كه ارت. هاي خصوصي استد، دليل تك سالني بودن اكثر باشگاهسرپوشيده متعد 
بيني كرد كه توان پيشاز اين رو مي. ها وجود داردهاي ورزشي و ميزان خدمات ورزشي باشگاهبين تعداد سالن 

هاي دولتي داشته باشند كه نياز به بررسي  خدمات ورزشي نقش كمتري از باشگاههاي خصوصي در ارائةباشگاه
  . بيشتري دارد
  تيفي تحقيق حاكي از باالتر بودن هاي توصا به لحاظ كيفي يافتهامهاي سرپوشيده در  سالنكيفي

هاي  سالنكيفيت و ورزشكاران نيز مربيانهاي مديران، تك ديدگاهچنين بر اساس تك هم. بخش خصوصي بود
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هاي ها در باشگاه نور سالنوضعيتهاي سرپوشيده هاي كيفي سالنفهلّؤدر بين م. سرپوشيده خصوصي باالتر بود
) 1374 (و ايراني) 1376 (در تحقيقات نورشاهي. ها برخوردار بودفهلّؤولتي از باالترين سطح كيفي نسبت به ساير مد

ت از  امنيوضعيتهاي خصوصي در باشگاه. فة نور گزارش شدلّؤهاي سرپوشيده م كيفي سالنفةلّؤترين منيز مطلوب
هاي خصوصي  ت مديران باشگاهاسي حسدهندة ر بود كه نشانها برخوردافهلّؤباالترين سطح كيفي نسبت به ساير م

ممكن است واهمة بروز مشكالت امنيتي و ايجاد مشكالت . ي خصوصي استها ت بانوان در محيطبه بحث امني
هاي دولتي و خصوصي كمترين  دوش در باشگاهوضعيتدر مقابل، . بعدي باعث به وجود آمدن اين حساسيت باشد

ي اين تحقيق براي ارزيابي تجهيزات نشان داد كه تناسب تعداد تجهيزات با ها كوشش. را بودسطح كيفي را دا
، ورزشكاران و در مربيانچنين، مديران،  هم. هاي دولتي استتعداد كاربران در بخش خصوصي بيشتر از باشگاه

هاي ورزشي ي از باشگاههاي ورزشي خصوصي را در سطح باالتر  تجهيزات در باشگاهكيفيتمجموع سه ديدگاه، 
 گزارش كيفيتبا اين حال، سطوح .  مشابهي مشاهده شدوضعيتفة خدمات رفاهي نيز لّؤدر م. دولتي گزارش كردند
تر نيز، كميته پژوهش و تحقيقات معاونت ورزشي پيش. ها در سطح بااليي گزارش شدمؤلّفه شده براي برخي از

 به دستبا مقايسه نتايج . رزشي بانوان شهر تهران را نامطلوب اعالم كرد امكانات اماكن ووضعيت) 1374 (بانوان
هاي ورزشي بانوان رو به بهبود  باشگاهوضعيترسد،  ميهاي تحقيقات گذشته به نظر آمده از تحقيق حاضر با يافته

راي رسيدگي به  بيشتري باهميت ، اين شهرت خاصت موقعي به علّنوالمسؤرود به ويژه در شهر تهران كه  مي
هاي ورزشي   امكانات باشگاهوضعيتبا اين حال تحقيقاتي كه در سالهاي اخير به بررسي . امورات آن قائل هستند

به عنوان مثال، تحقيقات . كنند مي امكانات ورزشي را نا مطلوب گزارش وضعيتاند، هنوز ها پرداخته در ساير استان
. ها را نامطلوب گزارش كردند امكانات در اين استانوضعيت، )1386 (زندرانهاي اردبيل و مامشابه اخير در استان

نيز ) 1988 (ويليامز.  اماكن ورزشي با انگيزش و ترغيب افراد به ورزش در ارتباط استكيفيت داشت كه توجهبايد 
  . نسته است بدني داهاي يتفعالر در ميزان مشاركت جوانان در تأسيسات و تجهيزات را از عوامل مؤثّ

به ي در مورد سطح كيفي گزارش شده توجه نكته جالب ،نتايج توصيفي و استنباطي تحقيق حاضر  
هاي ورزشي هم در  موارد، مديران باشگاهن پژوهش، در همةدر اي.  و ورزشكاران نشان دادمربيان مديران، وسيلة

 و مربيانا در سطح باالتري از هاي خود ر امكانات باشگاهوضعيتبخش دولتي و هم در بخش خصوصي 
تري از مديران و  پايين ورزشكاران در حدبه وسيلةچنين سطوح كيفي گزارش شده  هم. ورزشكاران گزارش كردند

 و مربيانهاي ورزشي درك درستي از سطح انتطارات رسد، هنوز مديران باشگاه ميبه نظر . ورزشكاران قرار داشت
هاي نگرشي بين مديران و د سياستگذاري مشتري محور، عالج از بين بردن شكافشاي. ورزشكاران خود ندارند
  . )13، 2 (هاي ورزشي باشد امكانات باشگاهوضعيتورزشكاران نسبت به 

كه نتايج  با وجود اين. هاي دولتي و خصوصي بود امكانات باشگاه، مقايسةهدف اصلي اين پژوهش  
ا با اين وجود، نتايج استنباطي  ام؛هاي ورزشي خصوصي داشت انات باشگاهتوصيفي تحقيق نشان از باال بودن امك
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 و مربيانهاي مديران، تك ديدگاه بيانگر آن بود كه در مجموع سه ديدگاه و تك،هاحاصل از اين مقايسه
 دداري وجود ندارها تفاوت معني امكانات باشگاهوضعيتهاي دولتي و خصوصي نسبت به ورزشكاران باشگاه

هاي ورزشي است كه از ترين دليل براي اين عدم تفاوت مربوط به استانداردهاي تشكيل باشگاهعمده. )5جدول (
ي اين ها  امكانات بر اساس يافتهوضعيت به اين تفسير و اينكه توجهبا . شود بدني كنترل مي سوي ادارات تربيت

ها  امكانات ورزشي باشگاهوضعيتبدني براي بهبود ت تربيترود، ادارا قرار داشت، انتظار مييتوسطتحقيق در حد م
اساس جستجوهاي صورت گرفته در خصوص  بر. ي الزم را اعمال نمايندها اندازي بازنگريدر استانداردهاي راه

 محققان نبوده توجههاي ورزشي دولتي و خصوصي مورد پيشينه تحقيق، تا كنون مسأله تفاوت امكانات باشگاه
تر شده است، از اين رو هاي اخير نيز كمرنگ هاي ورزشي در سال امكانات باشگاهوضعيتچنين بررسي هم. است

هاي ورزشي در نظر گرفته  امكانات باشگاهوضعيت ياي براي كنترل و ارتقا هاي دورهشود، ارزيابيپيشنهاد مي
  . تر برداشته شودشود تا گام توسعة ورزش در كشور با ثبات
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