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 چکیده
. وری استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بودهدف این پژوهش، بررسی و مقایسه بهره

جامعه آماری این تحقیق . ای بود که بصورت میدانی انجام گرفتفی و از نوع مقایسهروش پژوهش حاضر، توصی

نفر از مدیران  57بدین منظور  (.N=232)بود( خصوصی و دولتی)کلیه استخرهای سرپوشیده شهر تهران

که  (استخر دولتی از مدیر 31مدیر از استخرهای خصوصی و  10)استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی 

ای به عنوان گیری خوشهسال سابقه مدیریتی در این استخرها را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه 2ل حداق

ای بود که روایی محتوایی و ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته. نمونه پژوهش انتخاب شدند

ضریب آلفای کرونباخ بدست اساتید متخصص تأیید و پایایی ابزار از طریق  تن از 00 صوری آن توسط

شناختی از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از های جمعیتبمنظور تجزیه و تحلیل ویژگی(. α=83/1)آمد

های پژوهش نشان بررسی یافته. من ویتنی استفاده شد Uمستقل و t، (K-S) های کالموگروف اسمیرنوفآزمون

 وجود دارد مدیرانهای سرپوشیده دولتی و خصوصی از دیدگاه وری استخرداد که تفاوت معناداری در بهره

(10/1>P .)ریزی، نظارت و ارزیابی، امکانات و وری از جمله برنامههای بهرهداری در مؤلفهاهمچنین، تفاوت معن

فعالیت و عوامل  نحوةبندی و تجهیزات، کارکنان، مشتری مداری، وضعیت مالی، تعمیر و نگهداری، زمان

های مذکور، در تمامی مؤلفه(. P<10/1)داشت ی در استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی وجود مدیریت

از مهمترین عواملی که باعث این تفاوت . تر از استخرهای دولتی بودوری در استخرهای خصوصی مطلوببهره
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در جهت نهادینه برای کارکنان  های آموزشی مناسبشد، مربوط به اختالف مدیران در مورد برگزاری دوره

وری در بین ریزی عملیاتی جهت ایجاد فرهنگ بهرهوری در استخرها و همچنین مربوط به انجام برنامهکردن بهره

 .مدیریت و کارکنان استخرها بود

 .بهره وری، نظارت و ارزیابی، استخر، دولتی، خصوصی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 ترینمهم بهبود، بر مبتنی دیدگاهی و فلسفه عنوان به وریبهره امروز، رقابتی دنیای در

 و هافعالیت توسعه بازار، در قدرتمند حضور جهت خدماتی و تولیدی هایسازمان رویکرد

 کشورهای اغلب که دهندمی نشان گذشته دهه دو طی هابررسی. است منابع از بهتر استفاده

 از را خود اقتصادی رشد از بیشتری سهم توسعه حال در کشورهای از برخی و جهان صنعتی

 .(0388عباسی و طیبی،)کنند می تأمین تولید یا خدمت عوامل کل وریبهره ارتقای طریق

وری و کارآیی جایگاه ارزشمندی در نزد مدیران دارد و همه در جستجوی امروزه بهره

تا ثبات گیرد کارآیی بیشتر و اثر بخشی بیشتر هستند و تالش آنان نیز در همین راستا شکل می

وری در این شرایط، بهره(. 0385ابطحی و کاظمی،)سازمان را در دنیای پر رقابت تضمین کند 

به ویژه که آن . شودهای عمده هر سازمان فعال و زنده محسوب میو ارتقای آن، یکی از هدف

فا ای ایهدف در راستای سالمتی و شادابی افراد جامعه از طریق ورزش باشد، نقش تعیین کننده

وری و متعاقب آن در یک نظام متحول و پیشرو، اولین گام، کوشش برای شناخت بهره. کندمی

تالش برای تعیین عوامل مؤثر در افزایش بهره وری است که از شرایط الزم وضروری برای 

وری را استفاده مطلوب از منابع بهره(. 031:0383کارگر،)آید تحقق رشد وتوسعه به شمار می

وری به تفکر هوشمندانه درهمه امور برای استفاده بهتر از زمان، اند و فرهنگ بهرهدهتعریف کر

 (.0387علیزاده و تجاری، )شود طول عمر، مواد، انرژی و سرمایه اطالق می

های مختلف صنعت ورزش همچون  اکنون، مطالعه بهره وری اماکن در بخشهم

تماشاگران ورزشی و اوقات فراغت،  های آمادگی جسمانی، ای، برنامه های حرفه ورزش



 
           ...خصوصی و مقایسه هبره وری استخرهای سرپوشیده 

               04 

 

 

ذکر اهمیت روز افزون  در. طور چشمگیری رونق پیدا کرده است تفریحات سالم و توریسم به

وری و استفاده بهینه از اماکن و تجهیزات ورزشی همین بس که قسمت اعظم بودجه ساالنه بهره

وری از اماکن در واقع بهره(. 0383کارگر،)شود ورزش کشور، صرف بخش عمرانی می

های ورزشی است که به استفاده بهینه ای از افزایش کمیت یا بهبود کیفیت مکانورزشی، جنبه

داری فضاهای ورزشی ارزیابی و بنابراین در کنار ساخت، تجهیز، نگه. گردداز آنها منجر می

و تجاری، علیزاده )ای برخوردار است وری آنها نیز از اهمیت ویژهگیری میزان بهرهاندازه

" بود گفته پیش هاسال، 0لوردکلوین(.  0387  را آن و بگیرید اندازه را چیزی توانیدمی وقتی :

-نمی وقتی ولی .است آن دربارة شما دانش و علم نمایانگر کنید، توصیف عددی صورت به

 ممکن ."است ناکافی آن دربارة شما دانش کنید، توصیف کمی صورت به را چیزی توانید

 که کنید ادعا توانیدمی سختی به اما باشید، داشته کمی آگاهی پدیده آن مورد در اشم است

 (.0386گوهر رستمی، ) دارید علم پدیده، آن دربارة

 با توجه به اینکه ورزش در عصر حاضر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و اماکن

و  مسابقات تمرینات، رایبراج آنها کیفیت و هستند ورزشی هایفعالیت اجرایی بستر ورزشی

 بروز و است فراوان دقت نیازمند ورزشی اماکن ساخت دارد، مستقیم تأثیر ورزشی هایرقابت

 وقت، رفتن هدر به باعث ورزشی اماکن تجهیز و ساخت طراحی، ریزی،در برنامه اشتباهاتی

 اثر سالم فریحاتت و ورزشی هایبر برنامه ویژه آینده، به عملکرد بر و شودمی بودجه و انرژی

از آنجا که ورزش و تربیت بدنی رشته نوپایی است که هنوز هم تقریباً به شکل . دارد نامطلوبی

شود، اگر چه تاکنون تغییر و تحوالتی در این زمینه ایجاد شده است، لیکن تا سنتی دنبال می

ات و اماکن ورزشی تأسیس. ای بسیار وجود داردرسیدن به معیارها و استانداردهای جهانی فاصله

نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از نظر کمی و هم از نظر کیفی برای دستیابی به استانداردهای 

 (.61:0381خواجوی،)معمول و مرسوم بین المللی راه درازی در پیش دارد 

                                                 
1. Lord Kelvin 
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 دولتیهای وری در سازمانکارآیی و بهره ارزیابیهای به عمل آمده در زمینه طی بررسی

 هایسازمان از کمتر دولتی هایسازمان وریو بهره ییآکار متوسط طور به که دهدمی نشان

 دولتی هایسازمان (0382احسانی، ) اندمشغول فعالیت به زمینه همان در که است خصوصی

 آن در که کنندمی عمل کنترل تحت کامالً فضایی در توسعه حال در کشورهای در خاصی

 برعملکرد نظارت سیستم فقدان .است عامل یک فقط آن مدیریت و بوده مالک دولت

 جمله از اقتصادی، اهداف جای به اجتماعی اهداف جایگزینی مالی، انضباط نبود مدیران،

 ییآکار عدم.دهندمی قرار ثیرأت تحت را دولتی هایسازمان ییآکار که هستند عواملی

 تولیدی، خدمات و کاالها یمتق و اهداف تعیین در استقالل فقدان از دولتی هایسازمان

 جدید هایدارایی کارگیری به و خرید پاداش، و حقوق پرداخت کارگران، اخراج یا استخدام

 مالکان بین منطقی ایرابطه دولتی، هایسازمان سازی خصوصی با .گیردمی تأنش ... و

 هایانسازم بر کاملی کنترل یابندمی اجازه مدیران و شودمی تعریف مدیران و شرکت

 وریو بهره سود کردن حداکثر آنها ترینمهم که شده تعیین اهداف به تا کنند اعمال اقتصادی

 هر و است بازار بر مبتنی اقتصادی نظام حیات مایة و امتیاز ترینمهم رقابت، .یابند دست است

 حاکم نظام بر را وریو بهره ییآکار عدم تدریج به شود، بازار در رقابت به نیل مانع که عاملی

-فعالیت در سازی خصوصی راستای در که اهدافی از یکی. (10؛0388کوزه چیان، ) سازدمی

 نظران صاحب تمام پذیرش موردباشد که وری میافزایش کارآیی و بهره ،است اقتصادی های

 هاییویژگی خصوصی، بخش با مقایسه در دولتی بخش اساساً که است معتقد پارکر. است

 مواجه دشواری با کاالها و خدمات اقتصادی و اثربخش ،آکار تولید و مینأت در که دارد

 ساختار مدیریت، ها،هدف علت به همچنین و رقابت دلیل به خصوصی بخش مقابل، در .است

 تولید به بیشتروری و بهره ییآکار با است قادر دولتی، بخش با متفاوت بسیار انسانی نیروی و

 (. 2110، 0وسیپارکر و مات) بپردازد خدمات و کاالها مینأت و

                                                 
1
 . Parker, C. Mathews 
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 ریزیو برنامه هماهنگ هایفعالیت سلسله یک ورزشی وری بهره تعیین اساس این بر

 از تربخش اثر استفاده و هابرنامه موجود وضعیت بهبود منظور به ورزشی هایسازمان در شده

 اماکن وری بهره افزایش که آنجا است از ورزشی تجهیزات، اماکن استعدادها، امکانات،

 -بهره نحوه افزایش تعیین و شناسایی رو این از دارد بستگی گوناگونی پارامترهای به ورزشی

لذا آگاهی و  (.3:0388ندری و همکاران،)است  تحقیق این محوری مسأله ورزشی اماکن وری

ان وری اماکن ورزشی نشان دهنده مدیریت صحیح و اثربخش مدیر اندازه گیری از میزان بهره

دهقانی  وریدر بحث تحقیقات صورت گرفته در زمینه اهمیت بهره. این اماکن بوده است

، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که، خصوصی سازی باعث بهبود کیفی (0382)سائیچ 

گذاری نیروی کار، رشد تکنولوژی، افزایش سود، افزایش سهم بازار و موجب افزایش سرمایه

، در پژوهش خود نقش نیروی انسانی، (0383)کارگر (. 31:0382یج،دهقانی سائ)شده است 

وری اماکن ورزشی مدیریت و امکانات و تجهیزات را از مهمترین عوامل تعیین کننده بهره

های ورزشی و آموزش و گذاری برنامه، در پژوهش خود هدف(0386)نادریان . عنوان نمود

های ورزشی وری سازمانأثیرگذار بر افزایش بهرهتربیت نیروی انسانی را از مهمترین عوامل ت

، در پژوهش خود نشان داد که مشتریان (0388)پهلوان هاشمی  .شهر اصفهان عنوان کرد

وری را مثبت استخرهای خصوصی نسبت به مشتریان دولتی، نقش خصوصی سازی بر بهره

ولتی و خصوصی  در ارزیابی کردند ولی از دیدگاه عوامل اجرایی تفاوتی بین استخرهای د

، در شناسایی عوامل مرتبط (0388)ندری و کارگر . بحث خصوصی سازی تفاوتی وجود ندارد

-وری اماکن ورزشی استان لرستان به این نتیجه رسید که در بخش نیروی انسانی بهرهبا بهره

اسب، گیری از افراد با تحصیالت تربیت بدنی، در بخش نظارت و ارزیابی، ساختار سازمانی من

در بخش کالبدی اماکن ورزشی توسعه پذیری و در بخش مشتری مداری وجود ارتباط متقابل 

 . وری در این استان بوده استو تعامل مدیریت اماکن با جامعه از مهمترین عوامل بهره
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بررسی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در  ،(0321)تاجی فایندری

(GIS) ین نتیجه رسید که باتوجه به هزینه زیاد ساخت اماکن ورزشی، باید نسبت به به ا بود

ساخت و ساز اماکن ورزشی شهر رشت در ارتباط با شعاع دسترسی، تراکم جمعیتی و سه حریم 

در آینده دقت بیشتری شود تا امکان دسترسی ( های گاز و خطوط انتقال نیرو رودخانه، لوله)

فروغی پور . ر و همچنین امکان توسعه بیشتر اماکن ورزشی فراهم شودت تر، توزیع عادالنه ساده

، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عامل نیروی انسانی، عامل کالبدی و عامل (0321)

 0اوالفسون. وری اماکن ورزشی هستندمدیریت به ترتیب از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره

های ورزشی، دو عامل اساسی و درآمدزایی باشگاه، گزارش داد که رضایت مشتریان (0228)

، عنوان نمود (2115)2آمس و همکاران. شوندها محسوب میوری در باشگاهدر تعیین میزان بهره

تراز مراکز دولتی است و از جمله مهمترین دالیل وری در مراکز خصوصی شده مطلوبکه بهره

ها، استفاده ارات و امکانات، کاهش هزینهآن را جذب نیروی کارآمد، استفاده بهینه از اعتب

 3کانگ. بیشتر از مجموعه، افزایش سود و کاهش هزینه و بهبود کیفی نیروی کار عنوان کرد

وری در بخش خصوصی و دولتی تفاوتی ، در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بهره(2112)

نبود مدیریت کارآمد عنوان  اند که علت آن را عدم نیروی ماهر وچندانی با یکدیگر نداشته

های مربوط به آب به لذا با توجه به موارد گفته شده فوق از آنجا که رویدادها و ورزش. کرد

باشد  های تفریحی و ورزشی برخوردار میخصوص شنا از اهمیت باالیی در بین سایر فعالیت

-زشی مراجعه میکه در تمام طول سال عالقه مندان بسیاری جهت استفاده به استخرهای ور

های اخیر  وری استخرها بویژه در بخش دولتی در سالرسد که بهره نمایند و همچنین به نظر می

مورد بی توجهی قرار گرفته است و از این بابت در وضعیت و سطح مطلوبی قرار ندارد و برای 

 ذال. رسیدن به حد مطلوب به کار و تالش بیشتری از سوی مدیران و مسئولین نیاز هست

                                                 
1. Olasfon 

2. Kevin Amess 

3. Chao-chung kang 
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ضروری است تا اقدامات اساسی جهت برطرف کردن این شرایط به عمل آید و به منظور 

هایی توسط مدیران طراحی کرده و به اجرا  کاهش پیامدها و تأثیرات منفی و نامطلوب، برنامه

وری اماکن توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا با توجه به نقش بهره. گذاشته شود

یابی به افزایش سودآوری و کارآیی، ارزیابی و بازبینی  ترین عنصر برای دست اساسیبه عنوان 

 .های ورزشی امری ضروری استاماکن و محیط

های زیادی چه در داخل و چه در انجام شده توسط محقق تاکنون پژوهش بررسیلیکن با 

صورت  هایخارج کشور در خصوص بهره وری اماکن ورزشی یافت نشد و بیشتر پژوهش

لذا با توجه به این . های ورزشی بودوری نیروی انسانی در سازمانگرفته نیز در بحث مقوله بهره

وری استخرهای خصوصی کمبود و اهمیت بهره وری در جوامع کنونی محقق بر آن شد تا بهره

برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، عوامل که شامل متغیرهایی همچون ) و دولتی شهر تهران 

زمان و نحوه  ،تعمیرات و نگهداری لبدی، نیروی انسانی، مشتری مداری، وضعیت مالی، کا

را مورد بررسی و مقایسه قرار داد تا با توجه به روند   (فعالیت و عوامل مدیریتی است

 . سازی در بحث اماکن ورزشی کشور، ارزیابی جامعی از این اماکن بدست آوردخصوصی

 

 شناسی پژوهشروش

. ای است که به شکل میدانی انجام شدهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسهروش پژو

 2جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران استخرهای سرپوشیده شهر تهران بودند که حداقل دارای 

رو بر اساس آخرین استعالم از این . (=232N)سال سابقه مدیریتی در این مراکز را دارا بودند 

 232ان استان تهران تعداد کل استخرهای سرپوشیده در شهر تهران از اداره کل ورزش و جوان

. استخر دولتی بود 027استخر دارای مالکیت خصوصی و  001استخر بود که از این تعداد 

 57 0براساس برآوردهای صورت گرفته تعداد نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان

                                                 
1. Margan Table 
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 1و 21و0ای استفاده شد و مناطق گیری خوشهنمونه استخر بود و برای انتخاب نمونه، از روش

های اصلی انتخاب شدند و شهرداری تهران با توجه به توزیع جغرافیایی به عنوان خوشه 6و 20و

استخر خصوصی و دولتی که مدیران آن حائز شرایط  07در نهایت به طور تقریبی از هر منطقه 

برهمین اساس تعداد . کل تصادفی گزینش شدندبودند، به ش( سال سابقه مدیریتی 2) مورد نظر

توزیع و جمع آوری گردید که ( مدیران استخرها)های مورد پژوهش پرسشنامه در بین نمونه57

 22خصوصی و  38)پرسشنامه  65های مخدوش و ناقص تعداد پس از جدا نمودن پرسشنامه

ژوهش بر اساس این تعداد قابل استفاده و به صورت کامل پاسخ داده شدند و نتایج پ( دولتی

 . پرسشنامه تهیه و تنظیم گردید

های ای بود که با الگوگیری از پژوهشابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته

تهیه و تدوین ( 0321)و فروغی پور و همکاران ( 0387)، علیزاده و همکاران (0383)کارگر 

در اختیار اساتید و خبرگان متخصص قرار  صوری و محتوایی ابزار 0جهت تأیید روایی. گردید

به دست آمد  3ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 2و پایایی( نفر 02)گرفت 

(83/1=α .) بخش بود که  2سوال در  62پرسشنامه بهره وری در جامعه مورد پژوهش دارای

، عوامل کالبدی (سوال 6)، نظارت و ارزیابی (سوال 7)های آن شامل برنامه ریزی بخش

، وضعیت (سوال 7)، مشتری مداری (سوال 00)، نیروی انسانی (سوال 5( )امکانات و تجهیزات)

و عوامل ( سوال 6)، زمان و نحوه فعالیت (سوال 7)، تعمیرات و نگهداری (سوال 6)مالی 

به . دتنظیم شده بو( ایمقیاس پنج گزینه)بود و بر اساس پیوستار لیکرت ( سوال 00)مدیریتی 

ها های بدست آمده از نمونههای خام و توصیف اندازهمنظور سامان دادن و خالصه کردن نمره

استفاده شد و از آمار ...( میانگین، انحراف معیار و واریانس و )های آماری توصیفی از شاخص

جهت نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون تی ( K-S) 1استنباطی کلموگروف اسمیرنوف

                                                 
2.Validity 

3. reliability 

4. Cronbach Alfa Coefficient 
4
 . Kolmogorov Smirnov Test 
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برای مقایسه تفاوت بین متغیرها در استخرهای سرپوشیده  2ویتنی –من Uو آزمون  0قلمست

  SPSSها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده. دولتی و خصوصی شهر تهران استفاده شد

 . تجزیه و تحلیل شدند( P<1/17)ها در سطح معناداری استفاده گردید و داده 21نسخه 

 

 ژوهشهای پنتایج و یافته

های جمعیت شناختی مدیران استخرها مانند جنس، سن، سطح تحصیالت و سابقه ویژگی

 . آمده است 0خدمت مدیریتی در استخرهای ورزشی به شکل فراوانی و درصد در جدول 
(مدیران استخرها)دهندگانخصوصیات جمعیت شناختی پاسخ: 1جدول  

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنس
 1/88 95 مرد

 5/11 8 زن

 سن

03 - 11 10 0/03 

33 – 01 00 0/35 

93 – 31 13 5/13 

 9/1 1 سال 93باالتر از 

 تحصیالتسطح 

 6 3 دیپلم

 0 1 فوق دیپلم

 1/66 91 لیسانس

 5/13 13 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه خدمت

 5/10 16 سال 9کمتر از 

 0/30 15 سال 13تا  6

 5/16 11 سال 19تا  11

 5 6 سال 13تا  16

 9/3 0 سال 19تا  11
 9/1 1 سال 19باالتر از 

                                                 
1
. Independent Samples T Test 

2
. Mann-Whitney U 
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( مدیران استخرها)افراد پاسخ دهنده  0/88نشان داده شده است  0همانطور که در جدول 

مدیران این  3/12از نظر سنی نیز  . شدندمرد بودند که اکثریت جامعه پژوهش را شامل می

. گرفتسال بودند که بیشتر جامعه مورد پژوهش را در بر می 11تا  30سنین بین  استخرها دارای

دارای تحصیالت کارشناسی بودند و از نظر سابقه  0/56از نظر سطح تحصیالت بیشتر مدیران با  

 .   سال دارای سابقه مدیریتی را دارا بودند 01تا  6بود که بین  3/13خدمتی هم بیشترین مقدار با 

 

 هابرای بررسی نرمال بودن داده (K -S)اسمیرنوف –نتیجه آزمون کلموگروف : 2جدول

 نتیجه آزمون SD Z  K-S Sig میانگین N وریمتغیرهای بهره

 هاعدم نرمال بودن داده 007/0 627/1 637/0 627/3 76 برنامه ریزی

 هانرمال بودن داده 366/3 166/1 885/3 665/0 66 نظارت و ارزیابی

 هاعدم نرمال بودن داده 004/0 646/1 772/0 996/3 76 کالبدی عوامل

 هاعدم نرمال بودن داده 006/0 762/1 621/0 666/3 76 نیروی انسانی

 هاعدم نرمال بودن داده 007/0 606/1 709/0 969/3 76 مشتری مداری

 هاعدم نرمال بودن داده 007/0 627/1 910/0 700/3 76 وضعیت مالی

و تعمیرات 

 نگهداری
 هاعدم نرمال بودن داده 027/0 460/1 602/0 673/3 76

زمان و نحوه 

 فعالیت
 هاعدم نرمال بودن داده 007/0 643/1 697/0 634/3 76

 هاعدم نرمال بودن داده 017/0 773/1 630/0 667/3 76 عوامل مدیریتی

 اهعدم نرمال بودن داده 026/0 772/1 719/0 699/3 76 بهره وری کل

ها در جوامع مورد بررسی ، برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده2مطابق جدول شماره 

استفاده شد و نتایج ( K - S)از آزمون کلموگروف اسمیرنوف( استخرهای خصوصی و دولتی)

حاکی از عدم طبیعی بودن توزیع تمامی خرده مقیاس ها در هر دو جامعه مذکور بود و تنها 

لذا برای تعیین (. =155/1P)بود که دارای توزیع نرمال بود  "و ارزیابی  نظارت "خرده مقیاس 
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غیر از خرده مقیاس نظارت )ها تفاوت بین استخرهای خصوصی و دولتی در تمامی خرده مقیاس

ویتنی استفاده شد و برای خرده مقیاس مذکور از  –من Uاز آزمون ناپارامتریک ( و ارزیابی 

 . استفاده گردیدمستقل  tآزمون پارامتریک 
وری در استخرهای سرپوشیده دولتی و های بهرهنتایج آزمون من ویتنی برای بررسی تفاوت مولفه -3جدول 

 خصوصی

 نتیجه آزمون U Z P-value رتبه میانگین نوع استخر وریمتغیرهای بهره

 ریزیبرنامه
 72/21 دولتی

 داروجود تفاوت معنی 001/0 -763/4 0/169
 73/43 خصوصی

 عوامل کالبدی
 10/16 دولتی

 داروجود تفاوت معنی 002/0 -247/7 0/71
 69/47 خصوصی

 نیروی انسانی
 90/16 دولتی

 داروجود تفاوت معنی 026/0 -776/7 0/113
 73/47 خصوصی

 مشتری مداری
 03/22 دولتی

 داروجود تفاوت معنی 001/0 -476/4 0/204
 13/43 خصوصی

 ضعیت مالیو
 46/20 دولتی

 داروجود تفاوت معنی 031/0 -037/7 469/176
 33/44 خصوصی

تعمیرات و 

 نگهداری

 17/22 دولتی
 داروجود تفاوت معنی 001/0 -367/4 317/206

 04/43 خصوصی

زمان و نحوه 

 فعالیت

 61/16 دولتی
 داروجود تفاوت معنی 001/0 -979/7 700/61

 37/47 خصوصی

 عوامل مدیریتی
 31/16 دولتی

0/97 666/7- 001/0 
 داروجود تفاوت معنی

 96/47 خصوصی 

 بهره وری کل
 31/17 دولتی

00/36 497/7- 001/0 
 داروجود تفاوت معنی

 70/46 خصوصی 

وری بین استخرهای شود در تمامی خرده مقیاس بهرهمالحظه می 3همانطور که در جدول 

و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی موارد، از نظر پاسخ دهندگان، دولتی 
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در . استخرهای خصوصی دارای شرایط مطلوب تری در مقایسه با استخرهای دولتی قرار دارد

وری استخرهای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد مجموع نیز بین بهره

(110/1P=.) 

ری در استخرهای خصوصی و دولتی در خرده مقیاس نظارت و وبرای بررسی تفاوت بهره

 1مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  tارزیابی از دیدگاه مدیران از آزمون پارامتریک 

 . ذکر شده است

 
 مستقل برای بررسی مولفه نظارت و ارزیابی مدیران از استخرهای دولتی و خصوصی  tنتایج آزمون: 4جدول

-متغیر بهره

 ریو

نوع 

 استخر
 میانگین

انحراف 

 معیار
t 

درجه 

 آزادی
P-value نتیجه آزمون 

نظارت و 

 یابیارز

 901/0 127/3 دولتی
737/7- 77 000/0 

وجود تفاوت 

 467/0 279/4 خصوصی معنادار

 

شود، بین استخرهای خصوصی و دولتی در خرده مالحظه می 1همانطور که در جدول 

همچنین با توجه به (. =110/1P)نیز تفاوت معناداری وجود داشت مقیاس نظارت و ارزیابی 

استخرهای خصوصی دارای میانگین بیشتری در مقایسه با استخرهای دولتی  tنتایج آزمون 

وری مطلوب هستند که این موضوع بیانگر این مطلب است که استخرهای خصوصی دارای بهره

 . ستندتری  نسبت به استخرهای دولتی دارا هو مناسب

 

 گیریبحث و نتیجه

وری محل کار خود را به حداکثر برساند اما  هرچند آرزوی هر مدیر آن است که بهره

وری آشنا باشد  الزمة تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همة عوامل مؤثر در بهره

تعامل عوامل های ورزشی حاصل  وری در سازمان کار گیرد بنابراین بهره و آنها را در عمل به
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وری استخرهای هدف از پژوهش حاضر، مقایسه بهره(. 0385ایزدی،) بسیار زیادی است

وری در نتایج این پژوهش نشان داد که میزان بهره. سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر تهران بود

بهتر از استخرهای سرپوشیده  7از  01/1ریزی در استخرهای خصوصی با میانگین مؤلفه برنامه

من ویتنی نشان داد که این تفاوت Uنتایج آزمون ناپارامتریک . بود 7از  22/3تی با میانگین دول

از (. P<110/1)باشد در بین استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی از نظر آماری معنادار می

مهمترین عواملی که باعث تفاوت در این مؤلفه شد، مربوط به اختالف مدیران در مورد 

وری در برای کارکنان در جهت نهادینه کردن بهره های آموزشی مناسببرگزاری دوره

ریزی عملیاتی و همچنین مربوط به انجام برنامه( 00/1=و خصوصی 86/2=دولتی)استخرها بود 

و  86/2=دولتی)وری در بین مدیریت و کارکنان استخرها بود جهت ایجاد فرهنگ بهره

ریزی در استخرهای خصوصی که مؤلفه برنامه که نتایج حاکی از آن بود(. 06/1=خصوصی

و اسمیت ( 2118)که این نتایج با نتایج بای و همکاران . تر از استخرهای دولتی بودمطلوب

های مجموعه تحت مدیریت خود و این محققین استفاده بهتر از ظرفیت. همخوانی دارد( 2118)

وری از اری در جهت نهادینه کردن بهرهگذریزی و هدفالزام مدیران و مسئولین را برای برنامه

و  2118بای و همکاران،)مهمترین عوامل مؤثر بر روند خصوصی سازی عنوان نمودند 

ای، ریزی را بعنوان ابزاری برای پیشرفت حرفه، برنامه(2112)گولدن و سنتیا (. 2118اسمیت،

لذا آگاهی (. golden,2112)دانند ها و فراگیری تکنولوژی اطالعات میارزیابی مهارت

ریزی بهتر، ای برخوردار است و آنها را در برنامهریزی از اهمیت ویژهمدیران نسبت به برنامه

وری و اثربخشی توانمندتر خواهد های بهرهاستفاده بهینه از زمان و امکانات، اجرای مؤثر برنامه

بودن فرهنگ و پایین بودن شاخص بهره وری در استخرهای دولتی به سبب حاکم ن. ساخت

لذا باید اذعان داشت که عدم توجه و . باشدوری در میان مدیران و کارکنان آنان مینگرش بهره

کم اهمیت دادن به بحث آموزش و ایجاد فرهنگ سازی و همچنین عدم توسعه یافتگی نیروی 

-شکه با ارز( عدم استفاده از مدیران علمی و متخصص در جهت برنامه ریزی اصولی) انسانی



 
  2و زمستان  پاییز، دوم، سال مشششماره  مدیریت ورزشی پژوهش در فصلنامه                           44  

 

های یک سازمان است، از جمله مهمترین دلیل از دید محقق است که در ترین سرمایه

 . استخرهای سرپوشیده دولتی  نسبت به خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

وری در مؤلفه نظارت و ارزیابی در استخرهای همچنین نتایج نشان داد که میزان بهره

 7از  02/3تر از استخرهای سرپوشیده دولتی با میانگین مطلوب 7از  27/1خصوصی با میانگین 

بود و بین این مؤلفه در استخرهای خصوصی و دولتی از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود 

از مهمترین عواملی که باعث تفاوت در این مؤلفه شد مربوط به تعیین و (. P<110/1)دارد 

.  بود( 22/1=و خصوصی 28/2=دولتی)وری در استخرهای ورزشی های بهرهتدوین شاخص

وری و نظارت و ارزیابی در مدیریت اماکن ورزشی، ابزار مطمئنی های بهرهزیرا تدوین شاخص

، عنوان نمود که نظارت (0227)آراولسون  . باشدبرای رشد و توسعه و در نهایت بهره وری می

ریزی در ورزش است به برنامه های چهارگانه مربوطها یکی از سیستمو کنترل بر اجرای برنامه

، در پژوهش خود با این نتیجه رسید که معیارهای ایمنی، (0320)سهرابی (. 0227آراولسون،)

کنترل و نظارت فضاهای ورزشی پایین تر از حد استاندارد هستند که خود نشان دهنده ایمنی و 

که با (. 0320سهرابی، )های شهر ارومیه هستند تر اماکن و مجموعهتر و ضعیفکنترل پایین

شاید بتوان عنوان نمود . نتایج پژوهش حاضر در استخرهای خصوصی همخوانی بیشتری دارد

که تدوین قوانین نظارتی مدون و سختگیرانه و تأکید بر اجباری کردن استانداردها و 

های ری در سازمانو های کیفی در استخرهای خصوصی به منظور ارتقای سطح بهره شاخص

 مورد های دولتیدر سازمان وری بهره اهداف به خصوصی مورد نظر است و در مقابل دستیابی

 برای شفاف روش و برنامه وجود عدم آن جمله علل از رسدمی نظر به که است تردید

 از امکانات برخوردار و توانمند تشکیالتی و سازمان نبود و دولت از طرف وری بهره ارتقای

باشد که وری در مراکز دولتی می بر بهره نظارت و آموزش توسعه، برای الزم اعتبارات و

توان عنوان نمود که فقدان و یا نارسایی در لذا می. باعث وجود تفاوت در این مولفه شده است

وری است که گیری پیشرفت و بهره -مکانیزم کنترلی به معنای نداشتن مالکی برای اندازه

 . شودوری میو عدم سیستم کارآمد باعث کاهش بهرهاجرای ناقص 
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امکانات و )از دیگر نتایج این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین مؤلفه عوامل کالبدی 

از  13/3و در استخرهای دولتی  7از  12/1بود که در استخرهای خصوصی با میانگین ( تجهیزات

اختالف عدم رعایت فاصله مناسب این از مهمترین دالیل بوجود آمدن این (. P<110/1)بود  7

بود که ( 03/1=و دولتی 38/2=خصوصی)استخرها از مراکز آلوده شهری بود که در استخرهای 

تر مؤلفه عوامل کالبدی در استخرهای خصوصی نسبت به نتایج حاکی از وضعیت مطلوب

دمی ورزش دهد که در ساخت آکاهم نشان می( 2100)0نتایج پژوهش چریل مالن. دولتی بود

های محیط باید برای حفظ محیط زیست پایدار به مواردی همچون اندازه محیط، محدودیت

، در پژوهش (2112) 2پاسکوآل. ای داشتهای ورزشی توجه ویژهورزش و محل انجام فعالیت

اقتصادی با میزان دسترسی به تسهیالت  –های اجتماعی خود که به بررسی ارتباط محیط

های دویدن، شنا و ژیمناستیک در اسپانیا پرداخت به این نتیجه رسید که ورزشی در ورزش

که ( یعنی دسترسی کم)نفربوده  01111شاخص دسترسی به تسهیالت ورزشی در این سه رشته 

های این بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین شرکت در فعالیت ورزشی و دسترسی به محیط

همخوانی ( 0321)های تاجی فایندریاین پژوهش با یافتهنتایج . اقتصادی وجود دارد-اجتماعی

همخوانی ندارد وی در بخش کالبدی، توسعه پذیری اماکن ورزشی را ( 0388)و با نتایج ندری

ها در بخش دولتی مغایر از مهمترین عوامل در بهره وری دانست که در این پژوهش با یافته

مؤلفه در استخرهای دولتی و خصوصی، بافت شاید از دالیل بوجود آمدن تفاوت در این . است

های مرکزی شهری باشد که درحال حاضر امکان قدیمی با عمر زیاد استخرهای دولتی در هسته

توسعه و بهبود وضعیت تسهیالتی خود را دارا نیستند،  همچنین استخرهای دولتی پس از ساخت 

دیدگاه و اعمال نظر مدیر  شود که عدم بیانهای دولتی به مدیریت محول میتوسط ارگان

-متخصص در فرایند طراحی و ساخت استخر با توجه به شرایط جغرافیایی و وضعیت اقلیمی می

                                                 
1
 . Cheril Mallen (2111) 

2
 . Pascual(2112) 
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علیزاده . ای دیگریستباشد؛ ولی در بحث ساخت استخرهای خصوصی شرایط به گونه

کالبدی را مالحظات ایمنی در ، عامل مؤثر بر افزایش بهره وری اماکن در بخش (0387)

 .باشدت اماکن دانست که در پژوهش حاضر عامل تفاوت نمیساخ

که بررسی اثرات اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری ( 0382)همچنین سلطان حسینی 

کند که اماکن ورزشی بر ایجاد اشتغال در محدوده اطراف ورزشگاه؛ را انجام داده بیان می

زایش درآمد اهالی تأثیر معنی داری رونق کسب و کار؛ معامالت تجاری بیشتر در منطقه؛ اف

توان چنین استنباط کرد که افزایش بهره وری در اماکن ورزشی چه به لحاظ  -دارد لذا می

 تأثیر مهمی در توسعه منطقه دارای اماکن ورزشی دارد... مدیریتی؛ و چه به لحاظ مالی و

هم در ( نسانیا نیروی)نتایج دیگر در این پژوهش حاکی از آن بود که مؤلفه پرسنل 

از جمله وجود (. P<110/1)استخرهای خصوصی و دولتی از لحاظ آماری دارای اختالف بود 

دالیل تفاوت در این مولفه در استخرهای خصوصی و دولتی رضایت شغلی کارکنان 

و جذابیت کار برای کارکنان که در استخرهای ( 21/1= و خصوصی 62/2=دولتی)

، در (2112)کانگ . که از جمله مهمترین دالیل تفاوت بود بود 13/3=و دولتی 32/1=خصوصی

داند که باعث این سازی را نبود نیروی کار ماهر میپژوهش خود نیز یکی از موانع خصوصی

وری در دو بخش خصوصی و دولتی از لحاظ آماری تفاوتی با یکدیگر شده است که بهره

سانی کارآمد و نیز بهبود کیفی نیروی ، جذب نیروی ان(2115)آمس و همکاران. نداشته باشند

وری بهتر مراکز خصوصی نسبت به دولتی کار را از عوامل مهمترین عنوان کرد که در بهره

با پژوهش ( 0383)و کارگر ( 2110)، گریگوری (0386)همراه نتایج نادریان عنوان کرد که به 

 . حاضر همخوانی دارد

های جاری و عدم ان بزرگ افزایش هزینهاز آنجائیکه یکی از مشکالت دولت یا سازم

پرداخت حقوق و مزایای مکفی برای کارکنان است؛ بنابراین در بخش دولتی؛ اساس کار 

کند لذا یک گذران امور است در حالیکه بخش خصوصی بر اساس بازده و سود دهی عمل می

ناری خود باشد چرا که در غیر این صورت موجب برکمدیر خصوصی ناگزیر به سوددهی می
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های خود از مدیریت تولید تا عزل و بنابراین این مدیر باید در تمام تصمیم گیری  می شود

ورانه عمل کرده و هیچ اصلی را فدای مصلحت نکند بنابراین یکی از نصب ها؛ اصولی و بهره

تفاوت بهره وری مدیریت در دو بخش خصوصی و دولتی بکارگیری نیروی انسانی متخصص 

 . باشددر بدنه سازمان میو متعهد 

، عواملی همچون انگیزه، جذابیت و رضایت شغلی و (2116)همچنین دیسوکی و کینز 

ها در پژوهش داند که این مؤلفهموثر بر بهره وری می اهمیت کارکنان برای مدیران را از عوامل

روهای بنابراین از دید محقق  عدم بکارگیری نی. حاضر از علل وجود اختالف بوده است

، (افزودن وظایف جدید به یک شغل)2که شامل توسعه شغلی 0متخصص و عدم مهندسی  شغل

ایجاد ) 1غنی سازی شغل( جابه جایی افراد در مشاغل هم خانواده و همگون) 3چرخش شغلی

در استخرهای ( انگیزه در کارکنان از طریق توفیق، شناخت، مسئولیت پذیری و رشد و کمال

شود و همچنین عدم برگزاری تکراری بودن کار برای فرد می واختی ودولتی که باعث یکن

های آموزشی برای کارکنان و فقدان پایش عملکرد این نیروها و بطور کلی عدم توجه کالس

از سوی  شودترین سرمایه برای هر سازمانی محسوب میکافی به بعد نیروی انسانی که با ارزش

. باشدهای دولتی میوری در سازمانن دالیل کاهش بهرهمدیریت استخرهای دولتی از مهمتری

بنابراین وظیفه مدیران استخرهای دولتی است که با ایجاد فضا، محیط مناسب و سالم و همچنین 

با ایجاد مشارکت در محیط کار در کارکنان احساس غرور نسبت بکار ایجاد کرده و با تشویق 

 . طر آنان به محیط کار را بیشتر نمایندکارکنان ساعی و تالشگر، گرایش و تعلق خا

نتایج این پژوهش نشان دهنده تفاوت معنادار در مؤلفه مشتری مداری از نظر آماری در 

 7از  22/1بین استخرهای دولتی و خصوصی بود که میانگین این مؤلفه در استخرهای خصوصی 

                                                 
1.Job engineering 

2.Job enlargement 

3.Job rotation 

4.Job enrichment 
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ن دالیل تفاوت در این مؤلفه از مهمتری. بود 7از  76/3باالتر از استخرهای دولتی با میانگین 

مربوط به عدم رعایت نکات اخالقی و برخورد نامناسب با مشتریان در استخرهای دولتی با 

، در پژوهش خود به این (0320)سهرابی . در استخرهای خصوصی بود 12/1در مقابل  13/3

 های ورزشی در وضعیتدهی مجموعهنتیجه رسید که معیارهای اطالع رسانی و سرویس

نامطلوبی بوده و از راهکارهای الزم برخوردار نیستند که با نتایج حاضر در استخرهای دولتی 

وری های افزایش بهره، هم به این نتیجه رسید که یکی از شیوه(0387)علیزاده . همخوانی دارد

همچنین کاندو، پارکر و ماتیوس . در بخش کاربران را سیستم تکریم ارباب رجوع عنوان کرد

های مقید به بهره وری باالتر، های خود بر این نکته تأکید دارند که سازماندر پژوهش( 2110)

مداری را سرلوحه  عملکرد خویش  -اند و مشتریای بر رضایت مشتری داشتهتمرکز فزاینده

پور همچنین فروغی. دهند که با نتایج حاضر در استخرهای خصوصی همخوانی داردقرار می

نکات اخالقی و برخورد مناسب متصدیان و سرپرستان با مشتریان را از   ، رعایت(0321)

ها در این پژوهش که همانطور یافته.دانداثرگذارترین عوامل بهره وری در اماکن ورزشی می

. تر آن در استخرهای دولتی نسبت به خصوصی حکایت دارددهد دارای میانگین پاییننشان می

های ارتباطی و دارای روابط عمومی مناسب کارکنان عدم مهارتلذا نبود کارکنان کارآمد و 

و پایش مستمر  در مواجهه با مشتریان به خصوص در اولین مراجعه آنان به استخر و نبود آموزش

نتایج . عملکرد کارکنان استخرهای دولتی باعث اختالف در این مؤلفه از دید محقق شده است

ه عنوان نمود در بخش مشتری مداری، وجود ارتباط متقابل و ک( 0388)این یافته با نتایج ندری 

همچنین . داند همخوانی داردتعامل مدیریت اماکن با جامعه را از عامل مؤثربر بهره وری می

های مالی، تعمیر و نتایج آزمون ناپارامتریک من ویتنی نشان دهنده تفاوت معنادار در مؤلفه

تخرهای دولتی و خصوصی از نظر آماری حکایت دارد نگهداری، زمان و نحوه فعالیت در اس

(110/1>P .)بود ( خودکفایی)ها از مهمترین دالیل وجود تفاوت در مؤلفه مالی تأمین هزینه

تری را نسبت به استخرهای دولتی با وضعیت مطلوب 7از  26/1که در استخرهای خصوصی با 

، همخوانی دارد که در پژوهش خود یکی (0382)که با نتایج دهقانی سائیج . دارا بود 7از  72/2
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پور ولی با نتایج فروغی. داندهای خصوصی سازی را افزایش سود و سهم بازار میاز ویژگی

وی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که وضعیت مالی اماکن . همخوانی ندارد( 0321)

باشد که با توجه به اینکه اثرترین عوامل بر افزایش بهره وری اماکن ورزشی می -ورزشی از کم

های پژوهش حاضر همخوانی ندارد شاید این متغیر در دو جامعه ما مورد اختالف است با یافته

عدم اهمیت سودآوری و کسب درآمد به دلیل عام المنفعه بودن استخرهای دولتی در مقابل 

لفه مهمترین هدف استخرهای خصوصی که سودآوری است باعث وجود اختالف در این مؤ

 . شده باشد

عالوه بر این از جمله مهمترین عوامل اختالف تعمیر و نگهداری، توجه به مقوله تعمیرات 

بود که به وضعیت  7از  83/2و در دولتی ها  21/1در استخرها بود که در استخرهای خصوصی 

 دخو در تحقیق ،(0320) حیدری. نامطلوب تعمیر و نگهداری در استخرهای دولتی اشاره دارد

ی  یعنی مدیران امر در مرحله. نتیجه گرفت که اماکن استان زنجان نیاز به توجه ویژه دارند

ای بکار برند تا سالمت کاربران آنها را تا حدود مسئولیت  ساخت و نیز نگهداری تمهیدات ویژه

، در بعد تعمیرات و نگهداری توجه به تعمیرات (0321)فروغی پور .(6) خود تضمین نمایند

وری اماکن ورشی عنوان های موثر بر بهرهترین مؤلفهاز توجه به ساخت را از کم اهمیتپیش 

لذا وجود اختالف از دید محقق در این مؤلفه . کرد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد

ریزی دقیق در این مورد و متعاقب آن نبود شاید عدم نگهداری صحیح و اصولی و عدم برنامه

له تعمیرات در استخرهای دولتی را ذکر کرد بنابراین در مرحله بهره برداری و توجه به مقو

ریزی و مدیریت مناسب از سوی نگهداری از امکانات و تجهیزات ورزشی باید نوع برنامه

مدیران استخرهای دولتی لحاظ شود که این استخرها به نحو مطلوبی در اماکن ورزشی مورد 

، تأکید داشت که (0387)علیزاده و تجاری . بهره وری بیشتر گردداستفاده و درنهایت منجر به 

های مربوط به نگهداری فضاهای ورزشی را قبل از تعمیرات مدیران فضاهای ورزشی فعالیت

 . باید مد نظر قرار دهند
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بندی و نحوه فعالیت استخرها، تعداد نفرات استفاده همچنین عامل اختالف در مؤلفه زمان 

در  7از  26/1خرها در طول شبانه روز بود که این میانگن در استخرهای خصوصی کننده از است

در استخرهای دولتی بود که نشان دهنده عزم جدی مدیریت استخرهای خصوصی  10/2برابر 

-در جذب مشتری و سودهی بیشتر که یکی از مهمترین فاکتورهای بهره ور بودن سازمان می

ل اختالف در این مؤلفه، که نشان دهنده نامناسب بودن تعداد لذا با توجه به عام. باشد، دارد

نفرات استفاده کننده در استخرهای دولتی در طول روز بود، لذا اگر  مدیریت این استخرها 

ساعت  06ساعت به  8مدت زمان فعالیت خود را دو برابر نمایند بطور مثال از ( دولتی)

بیشتری برای مشتریان و هم با اجرای این برنامه دهی افزایش دهند، هم امکان استفاده خدمات

-های دولتی بدون صرف هزینههای مالی سازمانها و بحرانبدون هزینه و با توجه به محدودیت

های گزاف مربوط به ساخت استخر در حقیقت سرانه فضای استخرهای ورزشی را افزایش 

 . باشدوری اماکن ورزشی می -دهند که خود از عوامل مؤثر بر افزایش بهرهچشمگیری می

من ویتنی نشان دهنده وجود تفاوت معنادار در مؤلفه  Uو در نهایت نتایج آزمون ناپارامتریک 

 02/3و در استخرهای دولتی  7از  20/1عوامل مدیریتی در استخرهای خصوصی با میانگین 

فراگیر  توان در بکارگیری مدیریت کیفیتاختالف در این مؤلفه را می. حکایت داشت

(TQM ) بود که دارای امتیاز باالتر و مطلوب 7از  03/1دانست که در استخرهای خصوصی-

از دیگر عوامل اختالف بحث . را دارا بود 7از  62/2تر به نسبت استخرهای دولتی با میانگین 

به نسبت  85/3امنیت شغلی مدیران و متصدیان بود که در استخرهای دولتی با میانگین 

بود که مدیران و کارکنان در استخرهای دولتی  7از  77/2خصوصی با میانگین  استخرهای

( 0383)کارگر . دارای ثبات شغلی  بیشتری بودند و دارای وضعیت بهتری در این زمینه بودند

در پژوهش خود؛ مدیریت را دومین عامل اثرگذار بر بهره وری اماکن ورزشی دانست و تأکید 

ر رأس سرپرستی اماکن ورزشی قرار گیرند که دانش مرتبط و نمود که مدیرانی باید د

های مدیریت علمی و تخصص الزم را در این زمینه دارا و بتوانند با برخورداری از ویژگی

های پژوهش حاضر در استخرهای وری اماکن بکوشند لذا با یافتهتخصصی در زمینه بهره



 
           ...خصوصی و مقایسه هبره وری استخرهای سرپوشیده 

               44 

 

 

کرد عدم مدیریت کارآمد یکی از عنوان ( 2112)همچنین کانگ . خصوصی همخوانی دارد

مهمترین عللی بود که در پژوهش وی باعث عدم وجود اختالف بهره وری در دوبخش 

، در پژوهش خود عنوان نمود که یک (2115)اسدیو و همکاران . خصوصی و دولتی شده بود

شاید از دالیل وجود تفاوت . رابطه مثبت بین خصوصی سازی و رضایت از شغل وجود دارد

وری استوار  این مولفه مدیریت کیفیت جامع در استخرهای خصوصی بود که بر اساس بهره در

شود که به نسبت استخرهای  است،  که بر رضایت مشتریان مشتریان این استخرها  تأکید می

، ثبات شغل مدیران را در امر (0352)حاجی کریمی . دولتی در وضعیت مناسب تری قرار دارند

وضعیت بهتری نسبت به استخرهای داند  که در این مقوله استخرهای دولتی وری مهم میبهره

سازی افزایش بر کسی پوشیده نیست که مهمترین اهداف خصوصی. خصوصی قرار دارند

های اقتصادی و رقابت و بهبود کارآیی در مدیریت، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت

تواند منجر به افزایش زی هنگامی میباشد، بنابراین خصوصی ساافزایش سودآوری می

ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته کارآیی و بهره وری داخلی بنگاه

در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بیش از هر چیز مدنظر مدیران است، لذا . باشد

و از آن جایی که  گیرددر جهت کسب سود بیشتر صورت می منابعبیشترین استفاده ممکن از 

سیستم عملکردی بخش خصوصی به واسطه شرایط حاکم بر این بخش تا حد زیادی براساس 

وری در بخش توان چنین نتیجه گرفت که میزان بهرهلذا می اقتصاد رقابتی شکل گرفته است

باشد و از آنجائیکه امروزه تأسیسات و اماکن ورزشی خصوصی متفاوت با بخش دولتی می

ز لحاظ کارآیی عملیاتی و عملکرد مالی در حد مطلوب نیستند و چندان دلخواه عموم دولتی ا

 .باشند، این وضعیت سبب حذف یا کاهش خدمات این مؤسسات شده استجامعه نمی

در مقایسه با استخرهای  وری در استخرهای دولتیهمانطور که نتایج پژوهش نشان داد بهره

برای رفع ضعف مدیریت و برنامه ریزی که از . دخصوصی در وضعیت مطلوبی قرار ندار

وری در استخرهای دولتی در پژوهش حاضر این است که آموزش مهمترین عوامل کاهش بهره
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 -های مرتبط، افزایش قدرت تصمیمو تربیت مدیران، بکارگیری مدیران برخوردار از تخصص

های آموزشی مرتبط با دن دورهگیری مدیران، استفاده از نظام انتقادات و پیشنهادات و گذران

ریزی برای افزایش بهره در بحث برنامه. تواند دررفع مشکالت مدیران مؤثر باشدوری میبهره

وری در استخرهای سرپوشیده دولتی حاکم کردن فرهنگ بهره وری یکی از موارد بسیار مهم 

هداء جوایز، گسترش هایی نظیر اتواند به کمک فعالیتاست لذا فرهنگ سازی در این امر می

وری اماکن های برتر و موفق در زمینه بهرهارتباطات کارکنان مانند بازدید از الگوها و طرح

های ارتقای بهره وری، ساخت استخرهای ورزشی بر اساس ورزشی، پیاده سازی انواع سیستم

دی و  منتالش در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان که رضایت توسعه پایدار شهری،

های آموزشی برای کارکنان از تعهد را در این افراد به دنیال دارد، آموزش و برگزاری کالس

جمله مواردی هستند که با توجه به نتایج این پژوهش مدیران استخرهای دولتی باید در جهت 

مدیران استخرهای خصوصی نیز باید در حفظ وضع موجود، پایش مستمر . آن بکوشند

لذا بطور کلی . ح فرایند انجام کار در ارتقای بهره وری سازمان خود کوشا باشندفرایندها، اصال

روز به روز به ( خصوصی و دولتی)های کند که سازمانمحیط بسیار رقابتی امروز ایجاب می

( اثربخشی)و افزایش کیفیت خدمات ( کارآیی)ها سمت افزایش بهره وری، کاهش هزینه

0. تالش مضاعفی را انجام دهند
TQM (مدیریت کیفیت فراگیر )، 2

BPR ( فرایند مهندسی

هایی ها و تکنیکهمگی روش( مدیریت برمبنای فعالیت) ABM 3 و( مجدد کسب و کار

رو ضروری است که تمامی روند از اینهستند که در بهبود و افزایش بهره وری به شمار می

به رعایت اصولی باشند که نتیجه آن  افراد از سطوح باال، سطوح میانی و پایین سازمانی ملزم

 . باشدوری میافزایش بهره
 

 منابع فارسی
                                                 
1. Total quality management 

2. Business process reengineering 

3. Activity- based management 
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؛ ترجمه سید محمد حسین "مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی "(. 0227)آراولسون، جان 

 . مؤسسه انتشاراتی نور. چاپ دوم. رضوی و همکاران

لعات و پژوهش های مؤسسه مطا: تهران. "بهره وری "؛ (0385)بطحی، حسین، کاظمی، بابک 

 .بازرگانی

لتی شهر بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و دو "(. 0385)ایزدی، بهزاد 

 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. "تهران

مقایسه تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری  "(.0388)پهلوان هاشمی، سیده اعظم و همکاران

هفتمین همایش بین المللی تربیت . "ی و خصوصی شده شهر مشهداستخرهای خصوصی، دولت

 . تهران. بدنی و علوم ورزشی

بررسی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی "(. 0321)تاجی فایندری، احمد 

(GIS) " و علوم ورزشی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی . 

ی استان زنجان با  وضعیت ایمنی اماکن سرپوشیده ی مقایسه"، (0320)حیدری، محمد 

 .، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت"المللی استانداردهای بین

شرکت چاپ و نشر : ؛ تهران"شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی "(. 0381)خواجوی، داریوش 

 . کتابهای درسی ایران

بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری گروه بهمن  "(. 0382)دهقانی سائیج، محمد صادق 

 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. "موتور

انتشارات  . ترجمه محمد احسانی.  "مدیریت معاصر ورزش"(. 0382)ژانت بی پارکز و همکاران

 . دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، تهران

بررسی "(.0382)ان مسعود؛ حجت عابدین؛سلطان حسینی؛ محمد؛ مجتهدی؛ حسین؛ نادری

 .65-72؛ ص ص 70نشریه المپیک؛ شماره . "اثرات اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری
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همایش  ."بررسی معیارهای ایمنی، کنترل و نظارت فضاهای ورزشی "(.0320)سهرابی، پوریا 

 .ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت

دهی در اماکن  رسانی و سرویس بررسی استانداردها و معیارهای اطالع"، (0320)سهرابی، پوریا 

 .، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفت"ورزشی

ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران  "(. 0321)فروغی پور، حمید و همکاران

 .25-55صص . 00ره شما. نشریه مدیریت ورزشی حرکت. "تربیت بدنی همدان

مطالعه تطبیقی نهادهای متولی بهره وری در جهان و  "(. 0388)عباسی، زهرا، طیبی، محمدرضا 

 .  75 – 17صص . 37ماره ش. نشریه بررسی های بازرگانی. "ایران

های افزایش بهره وری اماکن، بررسی شیوه "(. 0387)علیزاده، محمدحسین، تجاری، فرشاد 

طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت . "ورزشی تأسیسات و تجهیزات

 .علوم

 -تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل مؤثر بر بهره "(. 0383)کارگر، غالمعلی 

 .دانشگاه تهران. رساله دکتری .  "وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری

تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل  "(. 0383) کارگر، غالمعلی و همکاران

صص . 28نشریه حرکت، شماره . "مؤثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری

025-012. 

مقایسه رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی  "(. 0388) کوزه چیان، هاشم و همکاران

 . 12-35صص . 0شماره . تخصصی حرکتنشریه . "خصوصی و دولتی شهر تهران

های بدنسازی بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاه"(. 0386)گوهر رستمی، حمیدرضا 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. "خصوصی و دولتی مردان شهر تهران

 . 1صص

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری  "(.0386) و همکاران  مسعود  نادریان جهرمی،

 . 68-72صص . 31نشریه حرکت شماره . "سازمان های ورزشی شهر اصفهان
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با ( نیروی انسانی و نظارت و ارزیابی) شناسایی عوامل مرتبط "(.0388)ندری، امیر و همکاران 

 هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی، تهران . "بهره وری اماکن ورزشی استان لرستان

بررسی شیوه های افزایش بهره وری  "(. 0388)ری، حبیب ندری، امیر، کارگر،غالمعلی، هن

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم . "اماکن ورزشی استان لرستان و ارائه مدل

 . تهران. ورزشی
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