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  چكيده
. شود هاي مديران ورزشي محسوب مي ترين رسالت وري در ورزش يكي از مهم امروزه ارتقاي سطح بهره

. تهاي ورزشي از ديدگاه مديران اس وري در سازمان هدف از پژوهش حاضر، تعيين عوامل مهم و اساسي بهره
سازماني  سازماني و برون هاي ورزشي با استفاده از عوامل درون وري سازمان به اين منظور عوامل مؤثر در بهره

ابزار تحقيق، پرسشنامة .  تحليلي و از شاخة تحقيقات ميداني بود_تحقيق از نوع توصيفي . بررسي شد
يين روايي و نيز تأييد پايايي آن پس از تع.  پرسش بود كه در هشت حيطه طراحي شد۳۹ساخته شامل  محقق

ها و  ها، هيأت  نفر از مديران سازمان۶۹، در بين گروه نمونه شامل )α = ۸۳/۰(از طريق آلفاي كرونباخ 
ميانگين و انحراف (از آمار توصيفي . ها گردآوري شد هاي ورزشي شهر اصفهان توزيع و سپس داده انجمن
 .ها استفاده شد وري و از آزمون فريدمن براي مقايسة ميانگين  بهرهبندي عوامل مؤثر بر براي اولويت) معيار

وري  سازماني در ارتقاي سطح بهره سازماني بيشتر از عوامل برون نتايج تحقيق نشان داد عوامل درون
هاي  گذاري براي برنامه همچنين نتايج نشان داد هدف). P ،۹۱/۵ = F = ۰۰۰۱/۰(هاي ورزشي نقش دارند  سازمان

هاي  وري سازمان شي، آموزش نيروهاي انساني و اصالح ساختارهاي سازماني بيشترين تأثير را در بهرهورز
  .ورزشي دارد

  
  هاي كليدي واژه

  .سازماني سازماني، عوامل برون هاي ورزشي، عوامل درون وري، سازمان بهره
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  مقدمه

ر اولويـت قـرار     وري به عنوان يك نهضت عظيم ملـي در كـشورها د             هاي اخير بهره    در سال 
وري مطلوب بـسيار سـخت و         زندگي در دنياي رقابتي امروز بدون دستيابي به بهره        . گرفته است 
هاي قهرماني را به عهده دارند، براي دستيابي بـه            هايي كه مسئوليت ورزش     سازمان. دشوار است 

زشـكاران را  هاي آمـادگي ور     الگوي كاملي از برنامه     هاي جهاني،   جايگاه مناسبي در صحنة رقابت    
هـاي تفريحـي بـراي جـذب      هـاي ورزش  سازمان. كنند طراحي و براي دستيابي به آن تالش مي      

هـايي كـه      سازمان. باشند  هاي جديد مي    وجوي راه   بيشتر مشتري و كسب رضايت آنان در جست       
آموزش ورزش براي كسب سالمت و بهداشت افراد جامعه را به عهـده دارنـد، بـراي اثربخـشي                   

هاي ورزشي بـه      اي باشگاه   در ورزش حرفه  . كنند   ارتقاي سطح سالمت جامعه تالش مي      ها و   برنامه
هاي توليدكنندة وسايل و تجهيـزات ورزشـي          شركت. دنبال كسب درآمد و سود بيشتر هستند      

 حيـات هـر      اما ادامة . كنند  براي به دست آوردن بازار مصرف و كسب برتري بر رقيبان تالش مي            
اگرچه عوامـل مـؤثر     . وري باالي آنهاست    ياي پررقابت امروز در گروه بهره     ها در دن    يك از سازمان  

اي وجود دارند كه      هاي كلي   هاي مذكور متفاوت است، اما شاخص       وري هر كدام از سازمان      در بهره 
هـاي ورزشـي      وري همة سازمان    توانند به عنوان عوامل اساسي و پايه براي ارتقاي سطح بهره            مي

رو سؤال اساسي تحقيق اين است كه چه عوامل مهمي سـبب              از اين . شوند مفيد و مؤثر واقع مي    
شود؟ قبل از پاسخ به اين سـؤال نخـست بايـد              هاي ورزشي مي    وري سازمان   افزايش سطح بهره  

  شود؟ هاي آن چگونه تعيين مي وري ورزشي چيست و شاخص بدانيم بهره
مان و چگونگي دستيابي به آن      وري، در حقيقت طراحي و ارائة الگوي كامل عمل در ساز            بهره

هـا و     توان فراينـد يـك سلـسله اقـدام          وري ورزشي را مي     براساس اين تعريف، بهره   ). ۸(است  
هاي ورزشي به منظور بهبود وضعيت موجـود          شده در سازمان    ريزي  هاي هماهنگ و برنامه     فعاليت
). ۷( اماكن ورزشي اسـت      تر استعدادها، امكانات، تجهيزات، فضاها و       ها و استفادة اثربخش     برنامه

وري پنج عامل فرايند، نيروي كار، ظرفيـت،          گويد عوامل مؤثر بر بهره      كه مي ) ۲۰۰۲(گزارش واچ   
هرچند آروزي هـر    ). ۱۴(شود    سازماني و كيفيت است در تعريف مذكور مشاهده مي          عوامل برون 

حقق بخشيدن به ايـن     وري محل كار خود را به حداكثر برساند اما الزمة ت            مدير آن است كه بهره    
كـار    وري آشنا باشد و آنهـا را در عمـل بـه             مهم آن است كه نخست به همة عوامل مؤثر در بهره          

به منظور تعيـين  . هاي ورزشي حاصل تعامل عوامل بسيار زيادي است      وري در سازمان    بهره. گيرد
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قيقات زيادي  هاي ورزشي، محققان تح     وري در هر يك از سازمان       ها و عوامل مهم در بهره       شاخص

برخـي  . انـد   وري ارائه داده    هريك از آنان عوامل مهمي را براي افزايش سطح بهره         . اند  انجام داده 
سازماني مانند آموزش كاركنان و هماهنگي آنان با نـوع فنـاوري مـورد                محققان به عوامل درون   

 با سطح توان    كنند و معتقدند سطح آوردن تكنولوژي در سازمان بايد متناسب           استفاده اشاره مي  
ها، وجود مديريت آگاه و كارا، وجـود نظـم و             باال بودن سطح آموزش مهارت    ). ۸(كارمندان باشد   

انضباط در بين نيروي انساني، سبك و شيوة تفكر مديريت، روحيه و ارادة ميل بـه پيـشرفت و                   
بـت دارنـد    نوع فناوري مورد استفاده، از جمله عواملي است كه بر كيفيت ارائة خدمات تأثير مث              

شـدة    هاي ارائه   كنندگان در برنامه    گزارش داد رضايت مشتريان و شركت     ) ۱۹۹۸ (١اوالفسون). ۵(
هـا محـسوب      وري در باشـگاه     ها، دو عامل اساسي در تعيين ميزان بهره         ورزشي و درآمد باشگاه   

ه و  اي ارائة خدمات كيفي، تبليغات بـا ابزارهـاي پيـشرفت            براي حصول به چنين نتيجه    . شوند  مي
) ۲۰۰۴(فوگل  ). ۱۳(ها قرار گيرد      هاي مالي بيشتر بايد در رأس برنامة باشگاه         كننده  گرفتن حمايت 

ها و اماكن ورزشي و وسايل و تجهيزات استاندارد تقاضاي مشاركت             معتقد است بهداشت محيط   
هـا و     دهد بـا حـساس كـردن بـازي          نتايج برخي تحقيقات نشان مي    ). ۹(كند    ورزشي را زياد مي   

هاي ورزشي به منظور جذب تماشاچي و كسب درآمدهاي بيشتر از طريق فروش بليت و                 سابقهم
وري به طور چشمگيري افزايش خواهـد         هاي باشگاه، بهره    افزايش وفاداري ورزشكاران به برنامه    

هـا در سـطوح ملـي،     وري و كيفيت در ارائة خدمات موضوعاتي هستند كه دولت    بهره). ۷(يافت  
تدوين قوانين مدون و سختگيرانه و تأكيـد بـر اجبـاري            ). ۵(به آن توجه دارند     منطقه و محلي    

هاي ورزشي در همـة كـشورها در          هاي كيفي براي حمايت از برنامه       كردن استانداردها و شاخص   
هـاي ورزشـي قـرار        وري سازمان   هاي جهاني ورزش به منظور ارتقاي سطح بهره         اولويت سازمان 

يل ورزشي، كيفيـت در سـاخت و سـازهاي امـاكن، تأسيـسات و               كيفيت تجهيزات و وسا   . دارد
فضاهاي ورزشي، تربيت و آموزش مداوم نيروهاي انساني ماهر و كارامد و اجراي دقيق قوانين و                

هـاي   اند كـه در موفقيـت سـازمان      هاي مختلف ورزشي از جمله عواملي       مقررات مربوط به رشته   
تحقيقات زيـادي در زمينـة راهكارهـاي افـزايش          . ها تأثير مثبت دارند     ورزشي در اجراي برنامه   

اگرچه فراينـد جهـاني شـدن در        . هاي ورزشي انجام شده است      ها و سازمان    وري در باشگاه    بهره
اي   اما محققـان بـر الگوهـاي منطقـه        . ها پيش شكل گرفته و در حال توسعه است          ورزش از سال  
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سازماني مانند فرهنگ     عوامل برون برخي محققان   . كنند  براساس شرايط موجود بيشتر تأكيد مي     

نتايج برخي تحقيقـات بـه      . كنند  ها و ميزان رفاه اقتصادي را مطرح مي         ها و نگرش    ارزش  ورزشي،
گروهـي توانـايي    ). ۳(عواملي چون ساختار سازماني و وضعيت نيروهاي متخـصص اشـاره دارد             

ي را  رهـاي تجـا      برنامـه  هاي ورزشي در برقراري ارتباط مؤثر با محيط بيروني و طراحـي             سازمان
در بخش ورزش قهرماني كه ركوردشكني و پيـروزي در          . داند  وري ورزشي مي    عامل افزايش بهره  

گـذاري و از ايـن        ها بر روي قهرمانان ورزشي سرمايه       مسابقات اولويت دارد، ممكن است سازمان     
 هرچه بيشتر   هاي تفريحي كه مشاركت     اما در بخش ورزش   . وري خود را افزايش دهند      طريق بهره 

  ها مي شود،    افراد مورد توجه  است، بر روي عواملي كه موجب افزايش تعداد افراد به سوي برنامه               
هـا و وسـايل و تجهيـزات اسـتاندارد و             ها و مدارس، كيفيت برنامه      در آموزشگاه . شود  تأكيد مي 
 در همـة    با ايـن وصـف مطالعـات و تحقيقـات         . وري بيشتر مؤثرند    هاي مطلوب براي بهره     مشوق
وري بايد به صورت نظامدار انجام        هاي ورزشي براي ارتقاي سطح بهره        نهادها و باشگاه    ها،  سازمان
  .گيرد

وري در     مطالعه و پـژوهش كـه درخـصوص بهـره          ۲۷ پس از بررسي نتايج بيش از        ۱در شكل   
هاي ورزشي و غيرورزشي انجام شده، الگويي نظري در هشت حـوزة كلـي ارائـه شـده                    سازمان

  . ستا
الگو نشان می دهد همة عوامل مورد اشاره برای افزايش و ارتقای سطح بهره وری برنامه های 

   عامل مهم در ارتقای سطح ۳۹همچنين بيش از . ورزشی در ارتباط متقابل با يکديگرند
  .بهره وری تأثير دارند
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اما . ثير دارد و برعكسافزايش يا بهبود هر كدام از اين عوامل در يك يا ساير عوامل ديگر تأ

هاي مختلف متفاوت است و  وري در سازمان چگونگي تأثير هريك از آنها در ارتقاي سطح بهره
توان آنها را به دو دسته  به منظور مطالعه و بررسي اين عوامل مي. ارددبه تحقيقات بيشتري نياز 

ي اغلب در سطح كالن سازمان عوامل برون. سازماني تقسيم كرد سازماني و درون عوامل برون
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هاي ورزشي را تحت تأثير  جامعه مطرح است و از بيرون عملكرد و نحوة خدمات و اجراي برنامه

عواملي همچون رفاه اقتصادي، تغييرات فرهنگي و اجتماعي و تحوالت جهاني . دهد قرار مي
ص عوامل درخصو. اي نيست كه مديران ورزشي قادر باشند آنها را كنترل كنند ورزش به گونه

وري ورزشي مؤثر واقع شود، تحقيقات بسيار زيادي الزم  تواند در بهره سازماني كه مي مؤثر درون
ها، نيروي  گذاري براي برنامه اما متخصصان بر روي چهار عامل مهم و اساسي چون هدف. است

ت تا با دراين تحقيق تالش بر آن اس. ها اتفاق نظر دارند انساني، ساختار سازماني و زيرساخت
هاي مديران ورزشي آن دسته از عوامل درون و برون سازماني كه  گيري از نظرها و ديدگاه بهره

هاي ورزشي تأثير دارند، تعيين و اولويت هريك از  هاي ورزشي در سازمان وري برنامه در بهره
  .آنها مشخص شود

  

   تحقيق روش
گيري  ابزار اندازه.  است تحليلي و از شاخة تحقيقات ميداني_پژوهش حاضر توصيفي 

 سؤال بود كه در هشت حوزة كلي تنظيم شده بود و در آن از ۳۹ساخته شامل  پرسشنامة محقق
شد موافقت خود را براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت از خيلي زياد  خواسته ميان پاسخگوي

نظران و  بگيري از نظرهاي صاح روايي پرسشنامه با بهره. اعالم كنند) ۱(تا خيلي كم ) ۵(
 به α = ۸۳/۰مديران باتجربه و همساني دروني تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 

ها و   نفر از مديران و سرپرستان ادارات، هيأت۶۹ آماري تحقيق شامل  نمونة. دست آمد
از . شاغل انتخاب شدند مديران  هاي ورزشي اصفهان بود كه به طور تصادفي از بين كلية انجمن

برای اولويت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری و از آزمون ) ميانگين و انحراف معيار(آمار توصيفی 
  . فريدمن برای مقايسة ميانگين ها استفاده شد
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  نتايج و يافته های تحقيق 

  
  توزيع ميانگين و اولويت عوامل اثرگذار در بهره وری_ ۱جدول 

  شاخص های آماری
  
  
  امل مهم در بهره وریعو

  درصد پاسخ ها
  )زياد, بسيار زياد(

  ميانگين 

X 
 انحراف معيار

S 
  اولويت 

  ۱  ۰۷/۱  ۷۱/۳  %۷/۸۱  هدف گذاری برای برنامه های ورزشی

 ۲  ۹۶/۰  ۶۹/۳  %۱/۷۹  آموزش نيروهای انسانی 

 ۳  ۷۲/۱  ۶۸/۳  %۳/۷۵  تجهيزات و امکانات, اماکن

 ۴  ۱۸/۱  ۴۸/۳  %۷۲  نگرش های جامعه به ورزش

 ۵  ۵۶/۱  ۲۵/۳  %۸/۶۹  توسعة فرهنگ جسمانی بين شهروندان

 ۶  ۱۰/۱  ۱۶/۳  %۶۸  ساختارهای سازمانی

 ۷  ۵۳/۱  ۰۶/۳  %۶/۶۴  بهبود وضعيت اقتصادی جامعه

 ۸  ۲۶/۱  ۹۱/۲  %۱/۶۱  همکاری ساير نهادها و سازمان ها

 ۹  ۹۷/۰  ۸۴/۲  %۶/۵۹  بهره گيری از دانش و فناوری اطالعات

 ۱۰  ۸۷/۰  ۸۱/۲  %۱/۵۹  رزشتحوالت جهانی و

 ۱۱  ۸۶/۰  ۱۳/۲  %۴/۵۷  همسويي با سياست های جهانی در ورزش

  
 و ۷۱/۳ نشان می دهد هدف گذاری برای برنامه های ورزشی با ميانگين ۱نتايج جدول 

 بيشترين نمره و ۹۶/۰ و انحراف معيار ۶۹/۳ و آموزش نيروی انسانی با ميانگين ۰۷/۱انحراف 
  .است) S = ۸۷/۰و X =  ۸۱/۲(به تحوالت جهانی در ورزش کمترين نمرة مربوط 

  
  مقايسة مؤلفه های بهره وری و ارتباط آنها با يکديگر_ ۲جدول 

  شاخص های آماری
 مؤلفه های 
  بهره وری

  ميانگين رتبه
  )فريدمن(

  سطح 
  معنی داری
  ميانگين رتبه

r 
  سطح 

معنی داری 
  همبستگی

  P  ۵۳۶/۰  ۰۰۰/۰= P =۰۰۰۱/۰  ۹۱/۵  عوامل درون سازمانی

 P  ۴۲۳/۰  ۰۰۰۱/۰=P =۰۰۰۱/۰  ۳۶/۴  عوامل برون سازمانی
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 نشان می دهد که عوامل درون سازمانی بيشتر از عوامل برون سازمانی بر ۲نتايج جدول 

همچنين عوامل درون سازمانی با عوامل برون سازمانی ارتباط معناداری با , بهره وری تأثير دارد
  .يکديگر دارند

  
  جه گيری بحث و نتي

نتايج تحقيق نشان داد که سازمان های ورزشی برای ارائة خدمات مؤثر ورزشی و رسيدن به 
عوامل , از ديدگاه مديران ورزشی.  مطلوب بايد عوامل متعددی را مورد توجه قرار دهندبهره وری

آموزش و تربيت نيروی انسانی ,  ورزشی هایدرون سازمانی مانند هدف گذاری برای برنامه
وسايل و تجهيزات پيشرفتة ورزشی تأثير بيشتری نسبت , ی از اماکنبهره گير, اکيفيت و ماهرب

 ورزشی و در نتيجه ارتقای سطح بهره وری سازمان هایبه عوامل برون سازمانی بر بهبود عملکرد 
وی معتقد است بهره وری کمتر تحت . همخوانی دارد) ۲۰۰۳(اين موضوع با گفتة زاچ من . دارند
در توجيه اين مسئله بايد گفت چنانچه سازمان های ورزشی . ير عوامل خارجی قرار می گيردتأث

و سنجيده باشند، همچنين نيروي انساني ماهر و كارامد در اختيار دارای اهداف کامالً روشن 
هاي ورزشي را برعهده داشته  داشته و مديريت آگاه و با تفكرات منطقي و اصولي هدايت برنامه

محقق معتقد است بايد بين اهداف . وري مطلوب دور از انتظار نيست دستيابي به بهره باشد،
هاي ورزشي  هاي ورزشي در سازمان بلندمدت و آرماني و اهداف عملياتي يا اجراي برنامه

  .توان به عملكرد مطلوب اميدوار بود همسويي وجود داشته باشد، در اين صورت مي
يت نيروهاي انساني ماهر و كارامد به منظـور ارائـة خـدمات             از ديدگاه مديران آموزش و ترب     

هاي ورزشـي را بـه        كيفي به نحوي كه موجبات رضايت ورزشكاران و شركت كنندگان در برنامه           
. دهـد   هاي ورزشي را به نحو چـشمگيري افـزايش مـي            وري در سازمان    دنبال داشته باشد، بهره   

توانـد در     هـا مـي     كنندگان در برنامه    شركتشناخت و درك صحيح نيازهاي واقعي ورزشكاران و         
هاي ورزشي هـم      تدارك فضاي رواني مناسب در محيط     . ارائة خدمات واقعي مورد نياز مؤثر باشد      

احـساس  . هاي تفريحي بـا رضـايت آنـان همـراه اسـت             هاي قهرماني و هم در ورزش       در ورزش 
فرسا ارائه     سخت و طاقت   هاي  هاي قهرماني كه تمرين     شادماني و لذت ورزشكاران حتي در ورزش      

رعايـت اصـول ايمنـي و       . هاي ورزشي مورد توجه مسئوالن قـرار گيـرد          شود، بايد در محيط     مي
ها امـري اسـت كـه رضـايت خـاطر         هاي ورزشي و در حين آموزش و تمرين         بهداشتي در محيط  

كند و در نهايت موجب ارتقاي سـطح خـدمات ورزشـي              كنندگان ورزشي را فراهم مي      مشاركت



 ٦٧   بررسی عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری سازمان های ورزشی شهر اصفهان                                                    

 
در . همخـواني دارد  ) ۱۳۷۹(زاده    و كـريم  ) ۱۹۹۸(اين موضوع با تحقيقـات اوالفـسون        . شود مي

وري بر آن اسـتوار اسـت، بـر رضـايت مـشتريان كـه در                  مديريت كيفيت جامع كه اساس بهره     
امـا  . شود  اند، تأكيد مي    هاي ورزشي   كنندگان در برنامه    هاي ورزشي ورزشكاران و شركت      سازمان

گـذاري و     كسب رضايت ورزشكاران موفق بود؟ متخصـصان معتقدنـد هـدف          توان در     چگونه مي 
هاي ورزشي در همة سطوح از مبتدي تا قهرماني در جذب             تعيين استانداردهاي الزم براي تمرين    

ورزشكاران و فراهم ساختن رضايت آنان مؤثر است زيرا همـة عملكردهـاي خـوب و مـؤثر بـا                    
پذير است كـه      امكانزمانی  هاي ورزشي     ربخشي برنامه كارايي و اث  . شوند  هاي خوب آغاز مي     هدف

هاي ورزشي با استناد به داليل و مدارك علمي بـه صـورت               اهداف عملياتي در هريك از سازمان     
  .كاربردي بيان شوند و همة جامعة ورزش در تبيين آن مشاركت داشته باشند

كه قادر باشد همگام بـا      دهد اصالح يا ايجاد ساختار مناسب سازماني          نتايج تحقيق نشان مي   
هاي ورزشـي را بـه اجـرا درآورد           تحوالت جهاني كه در ورزش به وقوع پيوسته، اهداف و برنامه          

هـاي    تشكيالت كنـوني سـازمان    . وري مؤثر است    يكي از عواملي است كه در ارتقاي سطح بهره        
ـ همچنـين   ورزشي بيش از هفتاد سال عمـر دارنـد و بـدون تغييـرات اساسـي در سـاختار                     ه ب

در چنين شرايطي آنها قادر نيستند پاسخگوي       . دهند  هاي خود به صورت سنتي ادامه مي        فعاليت
  .نيازهاي ورزشي و مسائل پيچيده و آشكار و پنهان آن باشند

ـ         عةساختارهاي سازماني در ورزش بايد همگام با تحوالت جهاني و رويكـرد جديـد كـه توس
در ايـن زمينـه     . است، سـازماندهي شـود    يد  مورد تأک هاي خصوصي و مشاركت عمومي        باشگاه

البته فلسفة بهـسازي    . ناپذير است   هاي ورزشي اجتناب    ضرورت حذف، ايجاد و ادغام در سازمان      
هاي علمي و كـامالً سـنجيده         ساختار سازماني و مفروضات آن بايد براساس تحقيقات و پژوهش         

سـازماني در ارتقـاي سـطح         سـازماني و بـرون      براساس نتايج تحقيق عوامـل درون     . انجام گيرد 
گويد توسعة ورزش با رفاه اقتـصادي   مي) ۱۹۹۹(چالدوريا . داري دارند   وري با هم ارتباط معنا      بهره

هاي ورزشي موجب بهبود      بديهي است نگرش مثبت جامعه به برنامه      . ارتباط مستقيم خطي دارد   
وري بايد عالوه بر عوامل      رو مديران ورزشي براي بهبود بهره       از اين . مشاركت ورزشي خواهد شد   

هـاي   شـود دوره  پيـشنهاد مـي  . اي داشته باشـند  سازماني نيز توجه ويژه دروني، به عوامل برون  
آموزشي براي همة مديران ورزشي در همة سطوح مديريتي و كارشناسان بـا عنـوان مـديريت                 

  .وري در ورزش برگزار شود كيفيت جامع و بهره
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