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ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی با رضایتمندی دانشجویان در 

 تهران 8های آزاد منطقه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهدانشکده
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 46/49/31تاریخ پذیرش:  29/21/32تاریخ دریافت: 

 چکیده
از انجام این تحقیق، مطالعه ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی با  هدف

های آزاد منطقه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهرضایتمندی دانشجویان در دانشکده
که به شیوه میدانی اجرا  استهمبستگی  -است. این پژوهش یک مطالعه توصیفیتهران  8

عا  مورد نرر با استفاده از پرسشنامه های تجاری و علیااده، این پژوهش اطال شده است. در
 ( 1448)بهره وری اماکن ورزشی( و رضایت مندی از اماکن ورزشی، چین لیو ) 2984

های آزاد جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
نفر و از  246165ه آزاد اسالمی تعداد که طبق وب سایت رسمی دانشگا تهران بودند 8منطقه 

. روش نمونه گیری هستنددانشگاه های اسالمشهر، تهران مرکا، علوم پاشکی و تهران شمال 
به صور  تصادفی و از نوع خوشه ای بود تا از تمامی دانشجویان  با تحصیال  و جنسیت 

ی پس از برآورد بر نمونه آمار .نمونه کاملی انتخاب گرددگاه های مذکور مختلف در دانش
نفر تعیین شده بود که به علت بازگشت باالتر و پرسشنامه های  986اساس جدول مورگان 

 561پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردید که تعداد  444معتبر و قابل استفاده تعداد 
به عنوان پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل نیروی انسانی و کالبدی 

اولین و دومین اولویت بهره وری امکان ورزشی بودند. در حیطه رضایتمندی نیا پس از عامل 
پرسنل، عامل تسهیال  در اولویت بعدی رضایتمندی قرار داشت. بین تمامی ابعاد بهره وری 

دست آمد و عامل مدیریت و برنامه ریای در پیش بینی رضایت مندی رابطه معنادار ب با
 دی دانشجویان نقش داشت.رضایتمن

 

 .دانشگاه آزاد، اماکن ورزشی، بهره وری، رضایتمندی، دانشجو:کلید واژگان

 Email: fa.hadavi@gmail.com                                                      نویسنده مسئول:
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 مقدمه

گیر در سراسر ایران با هدف دانشگاه های کشور و از آن جمله دانشگاه آزاد با گستره وسیع و فرا

نهادینه کردن تعلیم و تربیت دانشجویان در کنار سایر اهدداف ردرت ب بدا آنم هم دون فعا یدت      

قشار رختلد   های بدنی و ورزشم ایجاد روحیه نشاط و شادابی و ثمربخش کردن اوقات فراغت ا

وشش اکثر افدراد  بدیهی است که پبیان ری کندم  8811کارگر  در سال  جارعه تاسیس شده اند.

جارعه در بخش فعا یت های ورزشی نیز در راستای تحقق اهداف رذکورم رستلزم برنارده ریدزی   

از طرفیم بدی تردیدد اهمیدت بهدره     م 8811ط ق نظر جعفری در سال (. 8در  دانشگاه ها است )

عی از وری در افزایش رفاه رلی به طور عام پذیرفته شده است و تمام فعا یت های انسانی به ندو 

 8811و کارگر در سدال   8811هم نین علیزاده در سال . (2) به ود بهره وری رنتفع ری شوند

بهره وری و ارتقای آنم یکدی از هددف هدای عمدده هدر سدازران فعدال و زندده         بیان نمودند که 

رحسوب ری شود. به ویژه آن که این هدف در نهادهایی چدون دانشدگاه کده بدا اقشدار رختلد        

در ید  نظدام رتحدول و     او ین گامت اط داردم نقش تعیین کننده ای ایفا ری کند. دانشجویان ار

پیشروم کوشش برای شناخت بهره وری و رتعاقب آن تالش برای تعیین عوارل روثر در افدزایش  

. (8و8( آیدد  توسعه به شمار ردی  برای تحقق رشد و ضروری الزم وبهره وری است که از شرایب 

طلوب از رنابع تعری  کرده اند و فرهنگ بهره وری به تفکدر هوشدمندانه   وری را استفاده ربهره 

 (.8همه ارور برای استفاده بهتر از زرانم طول عمرم روادم انرژی و سررایه اطالق ری شود ) در

جایی که فعا یت های رددیران   از آناعالم نمود که  8811سازران رلی بهره وری ایران در سال 

از دیرباز  مه افزایش بهره وری در قا ب دو رفهوم کارایی و اثر بخشی باشدبایستی رعطوف ب غا  اً

اندازه گیری رفاهیم رزبور رورد توجه اندیشمندان در حوزه های رختل  علوم بوده اسدت. پیتدر   

در زرینه نقش ردیران در خصوص به ود بهره وری تاکید داشته و رعتقد اسدت بهدره ور    8دراکر

سازران به عنوان ی  ردیرم ی  وظیفه رتمایز از سایر وظدای  رددیران    اختیار ساختن رنابع در

 (.4) استاداره ارور روسسه  شارل کارآفرینی و

بنا بر اهمیت بهره وری توجده  عنوان نمودند که  8811و ندری در سال  8811علیزاده در سال  

یکدی ار   ستاده بده  به تعری  سازران بین ا مللی کار ضروریست. این سازران بهره وری را نس ت

آژاندس   8111عوارل تو ید )زرینم سررایهم نیروی کار و ردیریت( تعری  کرده اسدت. در سدال   

بهره وری اروپام بهره وری را درجه و شدت استفاده روثر از هر ی  از عوارل تو ید تعرید  کدرد.   

ر اساس آن نوعی تفکر و دیدگاهی است که ب «بهره وری»هم نین این سازران اعالم داشت که 

 (.1و8) هر فرد ری تواند کارها و وظایفش را روز به روز بهتر انجام دهد
                                                                                                                                        
1.Peter Druker  



 52  .........وری اماکن ورزشی  ارتباط عوامل مؤثر بر بهره

نتایج تحقیقات نشان داده است که استفاده از ظرفیت های سازران در واحد زرانم ریدزان بهدره   

وری را افزایش ری دهد و بخش های خصوصی از جمله دانشگاه های آزاد که به دن ال اسدتفاده  

جهت کسب درآرد بیشتر هستندم در تقسیم خدود ناچارندد در راسدتای حفد م      صحیح از رنابع

پایداری و ارتقای خدودم بهدره وری را در واحددهای رختلد  خدود افدزایش دهندد و از رندابع و         

جا که یکدی از ابعداد بهدره وری دانشدگاه      از آن .داشته باشندکارآردی  ظرفیتم استفاده بهینه و

م نتایج تحقیقات رربوطده اعدم   استرزشی رورد استفاده دانشجویان های آزادم بهره وری اراکن و

از اراکن کل کشورم دانشگاه ها و حتی آروزش و پرورش اهمیت بسدیاری دارد. نتدایج رطا عدات    

در  و ررضددانی 8811در سددال  م جعفددری8812 در سددال م کریمیددان8811 در سددال پورکیددانی

اوریم وزارت بهداشدتم وزارت آردوزش و   به ترتیدب در وزارت علدومم تحقیقدات وفند     8818سال

پرورش و سازران تربیت بدنی نشان ری دهد که سرانه فضای ورزشی در کشور پاسخگوی اقشار 

رختل  جارعه به ویژه نسل جوان ن وده و در قیاس با کشورهای توسعه یافته که سرانه ای بدا    

در  رطا عدات پورکیدانی   . هم ندین نتدایج  (2م1م2)اسدت رتر رربدع دارنددم بسدیار رحددود      8بر 

نشان ری دهد که در کنار سرانه فضای ورزشی بسیار کمم ریانگین حدداکثر سداعات    8811سال

 .(2)استفاده از فضاهای ورزشی نیز کم بوده است

هم نین رستندات رربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طدی ده سدال   

درصدد بدیش از    804دهدد کده    نشدان ردی   8811در بررسی پورکیانی در سدال   8821-8812

 اعت ارات رصوب های برناره های پنج سا ه اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده اسدت 

. در اسدت (. این ارر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه ارداکن و تاسیسدات ورزشدی    2)

یسدات ورزشدی در رقایسده بدا     حا ی که همین رستندات به پایین بودن ریدزان اسدتفاده از تاس  

ظرفیت های بهره برداری و ریزان استفاده از تاسیسدات ورزشدی در رقایسده بدا ظرفیدت هدای       

آرار صحیح و دقیق ساعات بهره بدرداری   روجود بنا به دالیل رختل  از جمله فقدان اطالعات و

ی هفته و رداه  و استفاده از تاسیسات ورزشی روجود در نوبت های کاری رختل  در کلیه روز ها

های سالم عدم وجود نظام رناسب را ی و کم ود نیروی انسدانی رتخصدت تاکیدد شدده اسدت.      

بنابراین در کنار ساختم تجهیزم نگهداری وتعمیر فضاهای ورزشدی بدرای دسدتیابی بده حدداقل      

سرانه ورزشی رناسبم بهره وری نیز در فضاهای ورزشی با توجده بده کثدرت جمعیدت کشدور و      

د اعت اری و را ی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخده بهدره وری در فضداهای    رنابع رحدو

ورزشی شارل اندازه گیری بهره وریم تحلیل بهره وریم برناره ریزی به ود بهدره وری و اجدرای   

برناره های به ود بهره وری است. رطا عه زیر بنای نظری بهره وری نشان ری دهدد کده بخدش    

خود شارل رراحل طراحدی نظدام انددازه گیدری بهدره وری در فضداهای        اندازه گیری بهره وری
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ورزشیم تدوین بیانیه راروریت در بخش فضاهای ورزشیم شناسایی انتظاراتم شناسدایی عواردل   

روثر در بهره وریم انتخاب داده ها و نهادهای کلیدی و تعیین شاخت های بهره وری اسدت. در  

هددای بهددره وری تاسیسددات ورزشددی از دیدددگاه  شدداخت( 8811ه و تجدداری )علیددزاد رطا عدده

کارشناسان سازران تربیت بدنی رورد بررسی قرار گرفته است. این شاخش هدا در پدنج حیطدهم    

 . (8)کا  دیم نیروی انسانیم رنابع را یم کاربران و ردیریت و برناره ریزی قرار گرفتند

 به دود   سدازرانم  بهدره وری  افدزایش  هدای راه از یکدی  که رعتقدند نظراناز طرفی دیگر صاحب

 پیشگاران از درینگ یکی. است رشتریان انتظارات و نیازها تأرین آنم از رنظور و خدرات کیفیت

 8داند. کیلدورو همکداران  ری رترادف رشتری رضایت با را جارع( کیفیت کیفیت نهضت )ردیریت

-خواسدته  و نیازها ساختن برآورده به سازران رستمر توجه» کیفیت خدرات را  م2004در سال 
2شدوريیتز بده نقدل از     2001چ دات و اسوزارسدی در سدال    کندد.  تعری  ری« رشتریان  های

 

 یدا  رحصدول  بدا  ارت داط  و رحصول از خریدم استفاده تجربه از رشتریان ارزیابی»رندی را رضایت

 (.1کند )تعری  ری« زران طول در خدرت

 باال رشتریان رضایت خدراتم کیفیت افزایش با در سال بیان نمودم 8812خیاط زادهم بنابراینم

بهره  های شاخت از یکی توانری همین د یل به .یابد ارتقاء ری بهره وری طریق بدین و رود ری

به م 2002در سال  8ط ق گفته گری و دانکن(.  ذا 1دانست ) رشتری رضایت را سازران وری

ها خدرات ارائه شده خود را سازران رنظور دستیابی هر سازران به اهداف خود ضروری است که

های سازران هستند ارائه کنند که این ترین سررایهبا باالترین کیفیت به رشتریان که اصلی

رندی رشتریان و ایجاد نگرش وفاداری رث ت به آن سازران از طرف خود رنجر به رضایت

 (. 80 شود )رشتریان ری

اراکن ورزشیم زوایا و ابعداد رختلد  ایدن اردر را      رطا عات پژوهشگران در حیطه رضایتمندی از

بدا   8810 در سدال  کاش م جوادی پدور و حسدینی   رشخت ساخته است. در این راستا سهرابیم

ارزیابی اراکن ورزشی اروریه با شاخت های رورد نظر عنوان نمودند که رجموعه هدای ورزشدی   

ده و از  حاظ دسترسی وضعیت این شهرستان از  حاظ رکان یابی و همجواری در حد رتوسب بو

هم نین از  حاظ زی اشناختیم ایمنی و وضعیت بهداشتی وضعیت ضدعیفی   .(88)ضعیفی دارند

نتیجه گرفتند که انتظارات رخاط ان ایستگاه  8810 در سال داشتند. عظیم زاده و گوهررستمی

برناره هدای  های تندرستی رستقر در پارک های تهران به ترتیب اهمیت شارل رحیب فیزیکیم 

                                                                                                                                        
1. Keillor et al 

2. Shompetz  
3. Duncan & Gary 
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. هم ندین رج دیم غفدوری و    (82)اسدت تمرینیم کیفیت رربیم نقش ردیریت و هویت ایستگاه 

در رطا عه خود به این نتایج دسدت یافتندد کده رددیران باشدگاه بدرای        8818 در سال شهالیی

یژه ای به چهار عارل رفتار کارکنانم قابلیت اطمینان کارکنانم وافزایش رشتریان زن باید توجه 

ناره های تمرینی و قیمت داشته باشدند. هم ندین نقدش کیفیدت خددرات در رضدایتمندی       بر

. (88)رشتریان و ارانه آروزش های الزم به کارکنان باشگاه به ویژه رربیان بسیار روثر خواهد بود

بدین رضدایت از    8818در سدال  در نهایت بر اساس نتایج تحقیق سالرتم فراهدانی و گدودرزی   

یزیکیم کیفیت کارکنانمخدرات جان ی )دسترسدیم بوفدهم شدهریه باشدگاه(     تجهیزات و رحیب ف

باشگاه های بدنسازی رابطه رعناداری وجود داشت. دانشگاه آزاد نیز به عنوان ی  سازران علمی 

که بخش اعظمی از خدرات خود را با رضایت دانشجویان خود ارزیابی ردی کندد. از ایدن قاعدده     

 از تواندد  ردی  هدا  نقش ورزش در دانشدگاه که  تا با توجه به این. در این راس(84)رستثنی نیست

باشدم جدذب حدداکثری دانشدجویان بده      روثر بسیار آینده های نسل بازسازی و اجتماعی جهت

 1 . رنطقده استسوی ورزش و اراکن ورزشی با جلب رضایت آن ها از اهداف کالن دانشگاه آزاد 

 تشدکیل  8822 سدال  در ه های آزاد سراسر کشدورم اسالری در رنطقه بندی دانشگا آزاد دانشگاه

 کلیده  دانشدگاهم  رؤسدس  هیدأت 88 8/2/11 ردور   رصوبه به توجه با 88 8/1/11. در تاریخ شد

 از رنطقده  ایدن  پوشش تحت واحدهای و گرفت قرار 1 رنطقه اختیار در تهران استان واحدهای

 واحدد  1در اختیدار داشدتن   بدا   1رنطقده   واحد و ررکز آروزشی افزایش یافدت.  28واحد به  88

  حداظ  از و بدوده  دانشدگاهی  رنداطق  کلیده  بین در جارع واحدهای تعداد بیشترین دارای جارع

 است. 8 رناطقدرجه نوع از بندی درجه

وری ارداکن  شود این است کده ریدزان بهدره    با توجه به روارد عنوان شدهم سئوا ی که رطرح ری

و رضایت رندی دانشجویان از ایدن ارداکن بدا داشدتن     تهران  1های آزاد رنطقه ورزشی دانشگاه

بیشترین تعداد دانشجو و هیات علمی چگونه است و ارت اط بدین عواردل ردوثر بدر بهدره وری و      

 تهران به چه صورت است؟  1های آزاد رنطقه رضایت رندی دانشجویان دانشگاه

 پژوهش روش

این  در ریدانی اجرا شده است.که به شیوه  استهم ستگی  -این پژوهش ی  رطا عه توصیفی

)بهره وری  8810پژوهش اطالعات رورد نظر با استفاده از پرسشناره های تجاری و علیزادهم 

( جمع آوری شد. جهت 2001اراکن ورزشی( و رضایت رندی از اراکن ورزشیم چین  یو )

ه نظر خواهی تن از اساتید ردیریت ورزشی در این زرین 80تعیین روایی رحتوایی پرسشناره از 

شد و سيس جهت تعیین پایایی پرسشنارهم ی  رطا عه رقدراتی )با تکمیل پرسشناره توسب 

 دست آرد.ب% 18= �% و 11=�نفر( انجام گرفت و ضریب پایایی پرسشناره بسیار باال و  80
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با توجه به هدف پژوهشم جارعه آراری رورد نظر این تحقیق را تماری دانشجویان دختر و پسر 

که ط ق وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسالری تعداد  تهران بودند 1های آزاد رنطقه شگاهدان

. بودندنفر و از دانشگاه های اسالرشهرم تهران ررکزم علوم پزشکی و تهران شمال  824241

د که با توجه به ی و خوشه ای بود به طوری که سعی شروش نمونه گیری به صورت تصادف

عداد دانشجویان در هر ی  از رراکزم نمونه ها از هر دانشگاه و هر رساوی بودن تقری ی ت

% و کاردانی 11جا که دانشجویان کارشناسی  ارا از آن .جنسیت به تعداد رساوی اخذ گردد

نس ت در نمونه اعمال گردید. نمونه آراری پس از  بودندم همین% رشتریان اراکن ورزشی 21

ر تعیین شده بود که به علت بازگشت باالتر و پرسشناره نف 814برآورد بر اساس جدول رورگان 

تعداد  وپرسشناره در بین جارعه آراری توزیع گردید  200های رعت ر و قابل استفاده تعداد 

 پرسشناره رورد استفاده قرار گرفت.   142

 نتایج

 یافته های جمعیت شناختی تحقیق بدین ترتیب به دست آرد:
 

 جمعیت شناختی جامعه تحت بررسیهای . توزیع ویژگی2جدول 

 رشته مقطع تحصیلی سن جنس متغیرها

رد گویه ها
م

 

ن
ز

 

28 
تا 

11 
ال
س

 

19 
تا 

12 
ال
س

 

ی 
اال
ب

18 
ال
س

 

ی
دان
ار
ک

ی 
اس
شن
ار
ک

ی 
دن
ت ب
ربی
ت

ت  
ربی
رت
غی

ی
دن
ب

 

 244 211 482 822 14 811 210 212 212 فراوانی

 41 11 1/12 2/28 1/81 1/82 42 2/41 1/12 درصد

 

-های آراری و به د یل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزرونانجام آزرونپیش از 
های رورد های پارارتری  از آزرون کو موگروف اسمیرن  استفاده گردید. بر این اساس رو فه

 قابل رشاهده است.  2بررسی در این پژوهش رورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
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 هاآزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده های آماره .1جدول 

 متغیرهای پژوهش 
 آماره ها

Z P توزیع 

عوارل رؤثر بر 

 بهره وری

 غیرط یعی 008/0 114/8 عوارل کا  دی

 غیرط یعی 008/0 111/2 عوارل را ی

 ط یعی 018/0 811/8 عوارل ررت ب با کاربران

 غیرط یعی 008/0 111/2 انیعوارل ررت ب با نیروی انس

 ط یعی 882/0 814/8 عوارل ردیریت و برناره ریزی

 غیرط یعی 088/0 114/8 عوارل رؤثر بر بهره وری

رضایمتندی 

 رشتریان

 غیرط یعی 008/0 011/2 ظاهر باشگاه

 غیرط یعی 008/0 812/2 پرسنل

 غیرط یعی 008/0 801/2 تسهیالت

 عیغیرط ی 008/0 188/2 ترویج

 غیرط یعی 008/0 214/2 تجهیزات

 ط یعی 018/0 818/8 رضایت رندی رشتریان

 

از آزرون های غیر پارارتری  استفاده  2با توجه به غیر ط یعی بودن توزیع با توجه به جدول 

 گردید.  ذا برای تعیین او ویت بندی عوارل از آزرون فریدرن استفاده شد.
 

 وری اماکن ورزشی بندی عوامل موثر بر بهرههت اولویت. نتایج آزمون فریدمن ج9جدول

 8های آزاد منطقهدانشگاه

 اولویت معیارها
 عوامل پنجگانه مؤثر بر

 بهره وری اماکن ورزشی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین رتبه

 88/8 81/8 84/8 عوارل ررت ب با نیروی انسانی 8

 11/2 01/8 22/8 عوارل کا  دی 2

 11/2 01/8 28/8 ل ردیریت و برناره ریزیعوار 8

 12/2 148/0 81/8 عوارل ررت ب با کاربران 4

 11/2 88/8 88/8 عوارل را ی 1

 

 از دیدگاه رشتریان اراکن ورزشی دانشگاه آزادم تماری عوارل رورد نظر این تحقیق در 

نیروی انسانی باالترین بهره وری اراکن ورزشی دارای اهمیت بودند. با این حال عوارل ررت ب با 

یت و پس از آن به ترتیب عوارل کا  دیم ردیریت و برناره ریزیم عوارل ررت ب با کاربران و  ووا

 عوارل را ی قرار گرفت.
 



 2931، زمستان 5پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره  54

 مندی دانشجویان از اماکن ورزشی بندی رضایتنتایج آزمون فریدمن جهت اولویت .6جدول

  8های آزاد منطقه دانشگاه

 اولویت معیارها
 وامل پنجگانه رضایت مندی ع

 دانشجویان از اماکن ورزشی
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین رتبه

 04/4 148/0 21/8 پرسنل 8

 01/8 02/8 24/2 تسهیالت 2

 08/8 118/0 22/2 ظاهر باشگاه 8

 28/2 181/0 44/2 ترویج 4

 21/2 01/8 88/2 تجهیزات 1
 

 

اختالف  متهران 1های آزاد رنطقه دانشگاه بدنیتربیتهای از دیدگاه دانشجویان دانشکده

)ظاهر باشگاهم پرسنلم  وری اراکن ورزشیرندی بر بهرهرعناداری بین عوارل پنج گانه رضایت

از دیدگاه جارعه رذکورم عوارل ررت ب با پرسنل با  رشاهده شد. تسهیالتم ترویجم تجهیزات(

در سطح  4 درجه آزادی و 881/401کای اسکوار  باالترین او ویت را با 04/4ریانگین رت ه 

 به خود اختصاص داد.  p>08/0رعناداری 
ها از آزرون د یل غیر ط یعی بودن توزیع دادهه به رنظور بررسی رابطه بین رتغیر هام ب

 اسيیررن استفاده گردید. 
 

 زشی با ابعاد وری اماکن ورآماره های آزمون اسپیرمن مبنی بر ارتباط ابعاد بهره .5 جدول

 مندی دانشجویانرضایت

 رضایتمندی تجهیاا  ترویج تسهیال  پرسنل ظاهر باشگاه مؤلفه ها

 221/0** عوارل کا  دی
**212/0 

**214/0 
**211/0 

**811/0 **211/0 

 281/0** عوارل را ی
**214/0 

**211/0 
**211/0 

**28/0 **211/0 

عوارل ررت ب با 

 کاربران
**281/0 

**228/0 
**211/0 

**211/0 
**204/0 **88/0 

عوارل ررت ب با 

 نیروی انسانی
**221/0 

**81/0 
**248/0 

**281/0 
**84/0 **212/0 

عوارل ردیریت و 

 برناره ریزی
**212/0 

**818/0 
**881/0 

**881/0 
**281/0 **811/0 

 224/0** بهره وری اراکن
**821/0 

**881/0 
**801/0 

**281/0 **84/0 

   p>01/0ری در سطح رعنی دا =* 

   p>08/0** = رعنی داری در سطح 
 

های اساس داده طرفه یافته شد. بردو p>08/0بر این اساسم رابطه رث ت و رعناداری در سطح 



 52  .........وری اماکن ورزشی  ارتباط عوامل مؤثر بر بهره

داری وجود اهم ستگی رعن رندیوری اراکن ورزشی با رضایتبین بهره 1جدول  رندرج در

( و  =811/0rم p=08/0ریزی )یت و برنارهدارد. هم نین باالترین هم ستگی بین عوارل ردیر

(  =811/0rم p=08/0ترین هم ستگی بین عوارل کا  دی و تجهیزات ) رندی و پایینرضایت

 .وجود دارد
به عنوان رتغیرهای  وری اراکن ورزشیبرای تحلیل رگرسیون بین ابعاد )عوارل روثر( بهره

با روش همزران استفاده شد.  ابسته )رالک(دی به عنوان رتغیر ورنرستقل )پیش ین( و رضایت

وری دهد که بین ابعاد )عوارل روثر( بهره( نشان ری1نتایج ضریب هم ستگی چند گانه )جدول 

( وجود دارد. هم نین r=81/0م p>08/0رث ت رعناداری ) رابطه رندیورزشی و رضایت اراکن

Rضریب تعیین 
)رالک( توسب  یرات رتغیر وابستهکه بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغی 2

رندی درصد از واریانس رضایت 2/81دهد که تنها )پیش بین( استم نشان ری رتغیر رستقل

خارج از ردل درصد به عوارلی  1/14اکن ورزشی و وری اررربوط به ابعاد )عوارل روثر( بهره

 شود.رذکور رربوط ری
 

 مندیورزشی و رضایتوری اماکن. نتایج همبستگی چندگانه بین ابعاد )عوامل موثر( بهره4جدول 

 N R R2 P مدل رگرسیون

 08/0 812/0 81/0 142 همزران

 

دهد که تنها عوارل ررت ب با ردیریت و ( نشان ری1نتایج رگرسیون چند رتغیره )جدول 

رندی هستند. هم نین نتایج بینی رضایتایب پیش( واجد شر t= 201/8م p>08/0ریزی )برناره

دهد که ریزان آن در بین نشان ری( در رورد رتغیرهای پیشBرربوط به شیب خب رگرسیون)

 .است( B=  201/0)این رتغیر 
 

 مندیورزشی و رضایتوری اماکن. نتایج تحلیل رگرسیون بین ابعاد )عوامل موثر( بهره2جدول 

 ب غیراستانداردضرای رگرسیون همامان
 ضرایب 

 T مقدار استاندارد
 سطح 

 P معنی داری
B Sd.Er Beta 

 008/0 128/88 - 828/0 281/8 عرض از ر دأ

 488/0 181/0 021/0 028/0 01/0 عوارل کا  دی

 122/0 804/0 021/0 011/0 08/0 عوارل را ی

 11/0 222/0 02/0 028/0 081/0 عوارل ررت ب با کاربران

 442/0 128/0 041/0 04/0 08/0 ررت ب با نیروی انسانی عوارل

 008/0 201/8 0221/0 011/0 201/0 عوارل ردیریت و برنارهریزی
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)بین ابعاد  بینرندی دانشجویان با توجه به رتغیرهای پیشبنابراین رعاد ه رگرسیون رضایت

 .استح زیر به شر 1های جدولاساس داده ورزشی( بروری اراکنعوارل روثر بهره

Y = a ₊ b8x8 ₊ b2x2 

Y = 281/8  ₊ 201/0  (x1)  

x8= ریزی عوارل ردیریت و برناره         

 

( به ازای تغییرات بین ابعاد )عوارل Yرندی دانشجویان )اساس رابطه فوق رقدار رضایت بر

رندی به بیان بهتر مبخشی از ریزان رضایت .تغییر خواهدکرد (x1ورزشی ) وری اراکنروثر( بهره

کنند. بر ر نای رابطه فوق به ریزی تعیین ریدانشجویان را عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

رندی به رضایت 201/0ریزی ریزان ازای هر واحد از عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

 دانشجویان افزوده خواهد شد. 

 بحث و نتیجه گیری 

 بهره وری اراکن ورزشی و هم نین ابعاد  ویت بندی ابعادوهدف از انجام این تحقیقم ا

دانشگاه آزاد از اراکن ورزشی  1رضایت رندی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی رنطقه  

این دانشگاه و تعیین ارت اط بین آن ها بود. از این رو پرسشناره های بهره وری اراکن ورزشی 

( رورد استفاده 2001)چین  یوم ( و رضایت رندی از اراکن ورزشی 8810)تجاری و علیزادهم 

 قرار گرفت. 

 از دیدگاه رشتریان اراکن ورزشی دانشگاه آزادم تماری عوارل رورد نظر این تحقیق در 

(م علیزاده و 8818) بهره وری اراکن ورزشی دارای اهمیت بودند. این عوارل را کارگر و همکاران

ندری  (م8818)  نین کارگر و همکاران( نیز در تحقیق خود اشاره نموده اند. هم8811) تجاری

( نیز عوارل ررت ب با نیروی انسانی را دارای بیشترین تاثیر در بهره وری 8811) و همکاران

به طوری که  ؛بهره وری نقش دارندبه ود  دراراکن ورزشی دانستند. تماری افراد ی  سازران 

  و ارزنده ترین دارایی های ی  آن ها به عنوان ی  رن ع استراتژیازدر نگرش جدید به افراد 

تاکید بر جن ه به ود بهره وری نیروی انسانی و خصوصا روحیه و انگیزه است.  سازران یاد شده 

او )به عنوان عارل اصلی رفتار تماری انسان ها( بهترین تاثیر را در افزایش بهره وری خواهد 

نسانیم بهره وری رورد انتظار از بدون توجه به این عارل یعنی بهره وری نیروی ا .  ذامداشت

سررایه یا انرژی نیز به دست نخواهد آرد. با توجه به سواالت ررت ب با بخش نیروی انسانیم 

تعداد افراد شاغل در اراکن ورزشی از رربی و کارشناس گرفته تا نگه ان و رسئو ین نگهداری 

کان استفاده صحیحم رناسب و . بدین رعنا افزایش تعداد رربیانم ارمیت هستندسا ن دارای اه
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رنجر به  . این ارر از ی  طرفعادالنه از اراکن ورزشی را برای دانشجویان فراهم ری آورد

نگهداری رطلوب و آسیب کمتر وسایل و تجهیزات شده و از طرف دیگر با گسترده تر کردن 

ن این عارل سطح آروزش و فرصت یادگیری دانشجویان کارایی کالس را باالتر ری برد. هم نی

رنجر به افزایش سطح ایمنی فعا یت ها شده و ارکان آسیب دیدن دانشجویان را در حین 

حرکات ورزشی کمتر ری کند. از دیگر عوارل ررت ب با نیروی انسانیم ریزان آروزش افراد ری 

باشد. هر چه افراد شاغل و رتخصصین حاضر در ی  رجموعه ورزشی سطح آروزش باالتری 

بهره وری دم به شکل رطلوب تری ری توانند به وظای  خود عمل کرده و در نتیجه داشته باشن

 ری رود. کار باالتر

هم نین عوارل کا  دی به عنوان دورین او ویت بهره وری ارکان ورزشی به دست آرد. در این 

بخش سهو ت دسترسی به اراکن ورزشیم توسعه پذیریم وضعیت ایمنیم انط اق پذیریم قدرت 

ا بودن ارکانات ورزشی قهررانی و همگانی رورد تاکید قرار گرفته اند که با نتایج علیزاده و و رجز

. از این است( در ی  راستا 2001(م وبر و ریارران )8811( و کارگر و همکاران )8811تجاری)

رو فضاهای ورزشی بایستی همگام با تغییر و تحول تدریجی توسعه یابند. همین عارل در سند 

دی نظام جارع توسعه تربیت بدنی کشور در بخش نقاط ضع  تحت عنوان پایین بودن راه ر

استاندارد های ارکانات و زیر ساخت های ورزشی نیز رورد توجه قرار گرفته است. دانشگاه های 

فضاهای کافی ورزشی و تفریحی ایجاد  مآزاد باید با توجه به ریزان دانشجویان جذب شده خود

ها از  حاظ دسترسی و روقعیت رناس ی داشته باشد. به خصوص برای نمایند و این فضا

دسترسی به خوابگاه و یا رحیب های کالسی در صورت دور بودن وسایل ایاب و ذهاب تدارک 

 دیده شود.

ره وری اراکن ورزشی عارل ردیریت و برناره ریزی بود. ندری و سورین عارل روثر بر به

( نیز به اهمیت این روضوع اشاره نمودند. 2001جاگودا ) ( و2008(م اسمیت )8811همکاران )

برای در اختیار داشتن ی  رجموعه ورزشی بهره ورم ق ل از هر چیز باید سیستم برناره ریز و 

 هم نین ارزیابی و نظارت رناسب برای آن طراحی نمود و به ردیران رتفکر و با اندیشه

 بهره روی اتکا کرد.  

خرده رقیاس پرسنل در ریان رتغیرهای بهره وری و رضایت رندی از طور که عنوان شد  همان

. زیرا از دید رشتریان کارکنان باشگاه ورزشی در رواجه با دانشجو استاو ویت های رشتریان 

دارای برخوردی رودبانهم تمایل زیاد در کم  به دانشجویانم دارا بودن تخصت و دانش الزم از 

( در بررسی 2002طور که فین  و پاستوره ) . زیرا هماناستجمله رهمترین عوارل رضایت 

رندی تماشاگران  یگ هاکی به این نتیجه رسید که تأثیر سطح تسهیالت ورزشی بر رضایت
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کیفیت خدرات رطلوب از سوی پرسنل نیز تأثیر بیشتری بر رضایت رندی رشتریان دارد و 

ن رنابع و دارایی ی  سازران رحسوب تری ها جزو رهمعارل نیروی انسانی که در بیشتر سازران

زیرا کیم  .ای را ایفا کنندتوانند در سود آوری و یا زیان سازران خود نقش عمدهشوند ریری

رندی رشتریان باید تمرکز بر روی رشتری و کند برای دستیابی به رضایت( عنوان ری2000)

 در پرسنل اقدام نمود. هم نینبازارم تقویت پرسنل خب رقدم و ایجاد انگیزه و آروزش رناسب 

-تها و رضایرتخصت و کارآرد را در به ود عملکرد باشگاه یروهای( استفاده از ن2004) ریفرا
ترین عارل  ( نیز پرسنل را رهم8810) . رحمتی اصل و همکارانداند یروثر ر انیرشتر رندی

خصصی رربیان و پرسنل شد باال بودن توان ت گفتهطور که  در رضایتمندی عنوان نمودند. همان

رت های ورزشی و تسریع در به ود عملکرد ورزشکار شده و ارنجر به افزایش یادگیری ره

( و 8810احساس رضایتمندی را در وی ایجاد ری نماید. این عارل را عظیم زاده و همکاران )

 ( نیز تاکید نمودند.8818سالرت و همکاران )

ریانگین عارل پرسنل که باالی حد ریانگین قرار طور که رشاهده ری شود به غیر از  همان

داردم بقیه روارد زیر ریانگین هستند و دانشجویان در ارت اط با تسهیالتم ظاهر باشگاهم ترویج و  

( نیز نتیجه رشابهی را در اراکن 8810تجهیزات رضایتمندی ندارند. سهرابی و همکاران )

لم عارل تسهیالت در او ویت بعدی ورزشی اروریه گزارش نمودند. پس از عارل پرسن

بین ( نیز سطح تسهیالت را ی  پیش2002گرنویلم فین  و پاستوره ) .رضایتمندی قرار داشت

( 8810) رندی رشتریان ورزشی عنوان نمود. هم نین عظیم زاده و همکارانقوی برای رضایت

دانشگاه  ال دانشجویان. با این ح( نیز این روضوع را عنوان نمودند8818و سالرت و همکاران )

آزاد از تسهیالت اراکن ورزشی دانشگاه های خود رضایت کافی ندارند. بدین رعنی که اراکن 

و یا  ندرناسب نیست نیز م زران ندی برناره هایستورزشی رورد نظر از  حاظ دسترسی راحت ن

ور که در طراحی ط . همانکم استکه ظرفیت باشگاه با توجه به افراد استفاده کننده از آن  این

دسترس در و ساخت اراکن ورزشی نیز بر این نکته تاکید ویژه ای ری شودم اراکن باید از  حاظ 

به خصوص بعد از تمرینات دانشجو که در حا ت خستگی  ؛بودن در رکان رناس ی قرار گیرند

با دشواری فیزیکی قرار دارد برای دستیابی به سایر بخش های دانشگاه و یا وسایل نقلیه ن اید 

رواجه شود تا انگیزه ورزش کردن و انجام فعا یت های بدنی در وی کاسته نشود. وضعیت 

که یکی از فاکتورهای آن  استظاهری سا ن نیز عارل بعدی روثر در رضایت رندی دانشجویان 

که در جذب  وضعیت بهداشتی است. این عارل اهمیت ویژه ای دارد زیرا عالوه بر این

حضور رجدد در اراکن ورزشی و انجام فعا یت بدنی روثر استم از طرف دیگر به  دانشجویان به

طور رستقیم بر سالرت آن ها تاثیر گذار است. به طوری که در صورت رعایت نشدن بهداشتم 
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گیر دانشجویان خواهد شد. عالوه بر نظافتم نظم بیماری های رختل  پوستی و تنفسی گری ان

( نیز 2001) . چواناستورت روانی در نظر رشتریان تاثیر گذار و ررتب بودن باشگاه به ص

که ر حث ورزش و انجام  رحیب باشگاه را در رضایتمندی دخیل ری داند. با توجه به این

است فعا یت های ورزشی عالوه بر واحد درسی بخشی از اهداف رعاونت دانشجویی دانشگاه ها 

هارم و پنجم توسعه و سند جارع سالرت کشور م سند چشم انداز چ8404و این روضوع در سند 

که با روش های  استرورد تاکید قرار گرفته است. وظیفه ردیریت تربیت بدنی دانشگاه ها 

را به شرکت در برناره های ورزشی و تفریحی دانشگاه  هات لیغی و ترویجی رختل  دانشجو

ر عارل ترویج برای افزایش ( با صحه گذاشتن بر تاثیر کارکنان ب2002) جذب نمایند. ب ودت

دانشجویان دانشگاه  مرضایت رشتریان ورزشی تاکید ری کند. در نهایت بر اساس نتایج تحقیق

ند. بدین رعنی که راکن ورزشی این دانشگاه رضایت نداراز تجهیزات ا 1آزاد در رنطقه 

این  .را ندارد و استاندارد های الزم یستندتجهیزات باشگاه از  حاظ کیفی در وضعیت رناس ی ن

دانشجویان رنجر شود.  بهروضوع خود ری تواند به کاهش ایمنی تجهیزات و افزایش صدره 

. سید است( رعتقدند تجهیزات باشگاه بر رضایتمندی رشتریان روثر 2001کوریا ) و پدراگوسا

تماری عوارل  نیز بر  (8811) ( و هنری8811(م حسینی و همکاران )8811بهلکه و همکاران )

 فوق صحه ری گذارند.

رطابق نتایج به دست آرده بین تماری ابعاد بهره وری با ابعاد رضایتمندی رابطه وجود دارد و 

هم ستگی دارند. بدین رعنی که با تقویت هر  0384عارل بهره وری با رضایتمندی رشتریان 

انشجویان ی  از ابعاد بهره وری اراکن ورزشی ری توان رنجر به افزایش رضایت رندی در د

استفاده کننده از این اراکن شد. در این بین بیشترین ریزان هم ستگی رربوط به عوارل 

( بیان ری کنند که 8811. هاشمی و همکاران )استردیریت و برناره ریزی و رضایت رندی 

رجموعه های ورزشی خصوصی به علت دارا بودن ردیران کارآرد و رتخصتم رضایت رندی 

. استنتایج تحقیق حاضر همسو  ه باشتریان خود به اررغان ری آورند کبیشتری را برای ر

( نیز به این روضوع اشاره نمودند. رجموعه های خصوصی به دن ال 8810سهرابی و همکاران )

درآردزایی و افزایش رنافع را ی خود ری باشند و از آن جا که هزینه های بیشتری را نس ت به 

برای درآردزایی نیاز به برناره ریزی دقیق و تخصصی و  بخش های دو تی رتق ل ری شوند

از ضرر های را ی  ضع  ها راشناسایی نموده و تاهم نین سیستم های ارزشیابی رطلوب دارند 

وگیری نماید.  ذا برای دستیابی به این رهم به ردیران کارآزروده نیاز دارند. از این و حقوقی جل

  سازران غیر دو تی برای دستیابی به افزایش رضایت رو دانشگاه آزاد اسالری به عنوان ی

دانشجویان خود باید در بخش های رختل  و باالخت ارور ررت ب با ورزش و سالرتی 
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 دانشجویان از ردیران و پرسنل خ ره استفاده نماید.

در نهایت ری توان عنوان نمود که عارل ردیریت و برناره ریزی تنها توانایی پیشگویی 

. بر ر نای این رابطهم به ازای استدانشجویان را در استفاده از اراکن ورزشی دارا  رضایتمندی

به رضایتمندی دانشجویان  201/0ریزی ریزان هر واحد از عوارل ررت ب با ردیریت و برناره

کاران و رسئو ین رربوطه را در  تواند دست اندر های رطا عه حاضر ری افزوده خواهد شد. یافته

اراکن و توجه به رضایمندی دانشجویان از اراکن  وری بهرهبرای به ود  ریزی برنارهجهت 

  .تهران یاری دهد 1های آزاد رنطقه ورزشی دانشگاه

کارهای رناسب را برای ردیران تربیت بدنی دانشگاه ها تایج ری تواند خطوط راهنما و راهاین ن 

از ابزارهای رهم در هر چه بهتر  رشخت نماید. نظر به این که اراکن و تاسیسات ورزشی یکی

برگزار کردن فعا یت های برناره ورزشی در دانشگاه هاستم به نظر ری رسد این اراکن در 

دانشکده و دانشگاه ها باید به نحوی طراحی و احداث شوند و یا توسعه یابند که رورد استفاده 

زشی باید رضایت کافی از اراکن و همه قرار گیرند. عالوه بر اینم کلیه افراد و رشتریان اراکن ور

تجهیزات رورد استفاده را داشته باشند تا عالقه و ارکان حضور آن ها در رجموعه بیشتر گردد. 

به عوارل روثر بر بهره  ی ذا جهت تارین رضایت رشتریان رجموعه های ورزشی توجه خاص

ز این رو توجه خاص به است و نتایج تحقیق حاضر نیز به آن اشاره ری کند. ا شدهوری آن ها 

عوارل روثر در بهره وری اراکن ورزشی دانشگاه ها رانند نیروی انسانی رتخصت و آروزش 

که رهمترین عارل از دید دانشجویان بودم عوارل کا  دیم ردیریتیم عوارل ررت ب با مدیده 

از سوی دیگر رتقا عملکرد و بازدهی این اراکن راهگشا خواهد بود. اکاربران و عوارل را ی در 

دانشجویان استفاده کننده از اراکن ورزشی دانشگاه از وضعیت این اراکن رضایت نداشتند. به 

که این عدم رضایت در بخش تجهیزات و ترویج نمود ویژه ای داشت. بدین رعنی  خصوص این

از کیفیت رناسب برخوردار  که تجهیزات ورزشی روجود در رجموعه های ورزشی دانشگاه

این روضوع عالوه بر تاثیر در یادگیری بر سالرت دانشجویان نیز اثرگذار است.  ذا توجه  نیستند.

ردیران تربیت بدنی و رسئوالن اراکن ورزشی دانشگاه های آزاد به عوارل ذکر هر چه بیشتر 

 ری گردد.توصیه شده در بخش بهره وری و رضایت رندی دانشجویان 
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