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در  رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیتحلهدف از پژوهش حاضر      

 یاماکن ورزش رانیپژوهش، مد یبود. جامعه آمار یاماکن ورزش یابیارز
نفر به  981فرمول کوکران  یکل کشور به تعداد نامحدود بود. بر مبنا

به  یابیدست یانتخاب شدند. برا قینمونه تحق یبرا یطور تصادف
استفاده شد که  یسؤال 14محقق ساخته  شنامهاز پرس قیاهداف تحق

 تیریمد نینفر از متخصص 44 دییآن به تا ییو محتوا یصور ییروا
و  یمورد بررس یدییتا یعامل لیسازه آن با تحل ییو روا دیرس یورزش

 یآزمودن 93با  یمطالعه مقدمات کیدر  زیپرسشنامه ن ییایشد. پا دییتا

 هایروش از هاداده لیتحل یبرا. شدمحاسبه  44/3کرونباخ  یو با آلفا
 یعامل لیتحل رنف،یاز جمله کلموگروف اسم یو استنباط یفیتوص یآمار

رم با استفاده از دو ن دمنیو فر مکسیبا چرخش وار یو اکتشاف یدییتا
 جیاستفاده شد. نتا کیو آموس گراف 03اس اس نسخه  یافزار اس پ

وسعهنگرش ت ،یاهبردر کرعوامل تف تیاولو بیپژوهش نشان داد به ترت

 یو وفادار ازیخدمات، ن تیفیک ،یابیارز هایبا مدل ییآشنا ،ای
رفتار  بر ییو درآمدزا ساتیو تاس زاتیتجه تیفیرقابت، ک ان،یمشتر

 موثر هستند. یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیمد
  

 هاي کليديواژه
 ریرفتار، مد ،یاماکن ورزش ،یابیارز      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      The purpose of this research was to analyze the 

factors of affecting the behavior of managers at the 

evaluation of sport facilities. Statistical population of 
this study included all of the Iranian managers’ sport 

facilities (An unlimited number). On the basis of 

Cochran Formula, 384 persons were randomly 

selected of research samples. To achieve the research 

goals, the made researcher questionnaire with 47 
questions was used. Validity of questionnaire was 

confirmed by 17 experts, and its structural validity  

was confirmed by confirmatory factor analysis. Its 

reliability was studied in a pilot study with 30 

subjects and calculated as 0.77. For data analysis the 
descriptive statistics and inferential statistics 

methods, including Kolmogorov- Smirnov, 

exploratory factor analysis with Varimax rotation 

and confirmed factor analysis, and Friedman by 

application of AMOS software and SPSS software 
were used. Research findings showed that there are 7 

factors such as strategic thinking, attitude 

development, familiarity  with the assessment 

models, customer’s needs and loyalty, facilities 

quality, and revenue that can effect on the behavior 
of managers at the evaluation of sport facilities. 
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 مقدمه

ان در انس یشدن زندگ ینیبا ماش کمیو  ستیدر قرن ب
رو به  یبدن هایتیورزش و فعال تیجوامع مختلف، اهم

 یبرون رفت از زندگ یبرا راستانیاست. در ا شیافزا

و  یبدن هایتیجهت انجام فعال یاریبس یافراد ،ینیماش
 نیتا با انجام چن آورندیم یرو یبه اماکن ورزش یورزش
خود اهتمام  یو روان یحفظ سالمت جسم بر هاییتیفعال

 هاتیوجود فعال لیبه دل گرید ییالزم را داشته باشند. از سو

حوزه  نیدر ا یریمختلف در ورزش، رشد چشمگ هایو حوزه
 ای( 49فعال ) عیاز صنا یکی عنوانمشاهده شده و ورزش به

 گاهیجا ع،یهمه صنا نیصنعت در ب نیهفتم گرید یریبه تعب

راستا به  نی(. در ا4است )را به خود اختصاص داده  ایژهیو
 نیمختلف ورزش و همچن هایشدن حوزه یتخصص لیدل

به منظور  یاماکن ورزش تیریو مد ینگهدار جاد،یا تیاهم

و  نیبه مخاطب منیو ا تیفیارائه خدمات مختلف با ک
 تیریدر مد ایژهیو گاهیجا یاماکن ورزش تیریمد ان،یمشتر
داده است. چرا که فضاها و اماکن  ختصاصبه خود ا یورزش

 یداده و خدمات مختلف یرا در خود جا یریعده کث یورزش
 لیبه دل یاماکن ورزش نیبنابرا؛ (41دهند )می ارائه هابه آن

 نیو همچن یمنابع انسان زات،یتجه سات،یوجود تاس
 مختلف رسوم و اداب و هافرهنگ ازها،ین ق،یبا سال انیمشتر

و  حیصح تیرمدی که هستند روروبه یتلفمخ خطرهای با
متناسب و  یمستمر و الگو یابیارز ازمندنی هاکارآمد آن

( معتقد است 0333) رابطه چالدورای نیکارآمد است. در ا

که ارزیابی به عنوان فرایند سنجش و میزان انجام دادن 
در واحدها و افراد مختلف  کاری است که در کل سازمان

 (.9دارد ) دامهشروع شده است و ا

 هایاز روش توانیم یدر هر سازمان یابیارز یبرا
ند مان نیو نو یمتفاوت سنت یکردهایکه با رو یمختلف

 403درجه،  113درجه،  913درجه،  483درجه،  33 یابیارز
 یابینگر، به موضوع ارز ندهیدرجه، گذشته نگر، حال نگر و آ

راستا  نیا در (.04و  48، 1، 0شود )توجه دارند، استفاده 
 تیبه کم رشتیتوجه ب لیو گذشته نگر به دل یسنت یهاروش

 یابیارز ینسبت به ابزارها یکمتر یو گذشته، از اثر بخش

جامع،  تیفیک تیریهدف، مد یبر مبنا تیریمانند مد نینو
، جیمالکوم بالدر یمل زهی، جانگیدم زهی، جا0333/3333 زویا

که  وازنمت یازیو کارت امت اروپا تیفیک تیریمد یمدل تعال

 ندهیحال نگر و آ هاییابیابعاد مختلف، ارز یابیبر ارز دیتاک
 جیو ترو جادیا ،یجو اعتماد و همکار جادینگر، بهبود، ا

روندگرا، برقرار کننده روابط علت  ،یو نوآور تیخالق هیروح

و  یابیقبل از ارز هایاهداف و استراتژ میتفه ،یو معلول
اما آنچه مهم ؛ (41است ) ورداردارند، برخ وستهیپ یابیارز

 ،یابینکته است که در هر نظام ارز نیاست، توجه به ا

متناسب با سازمان مربوطه  یابینظام ارز کیاست  یضرور
باور و تعهد بر  زنی هاسازمان رانیمد نیشود. همچن نیتدو

آن تعهد  یکارآمد در سازمان داشته و بر اجرا یابینظام ارز
 سریکی رسدیبه نظر م نیبنابرا؛ الزم را داشته باشند

 استقرار جهت هاسازمان رانیعوامل بر تفکرات و نگرش مد
که  یباشد. به طور رگذاریتاث ،یابارزی نظام هر از استفاده و

 یرویکه عامل ن افتیدر ای( در مطالعه4933پور ) یفروغ

از مهم بیبه ترت تیریو عامل مد یعامل کالبد ،یانسان
(. 1هستند ) یاماکن ورزش وریعوامل مؤثر بر بهره نتری
( نشان داد بهبود 4939) ییپژوهش زرگر و صفا جینتا

 نبی در را مشتریان مندیرضایت ینبیشیپ یتوانای ت،یفیک
 هایافتهی(. 01دارد )شهرداری تهران  یمجموعه های ورزش

وقوع  نی( نشان داد، ب4931و همکاران ) هیترکسلو یغالم

ساخت و ساز اماکن  سات،یتاس یمنیو ا یورزش هایبیآس
 هایافتهی(. 4دارد )رابطه معکوس معنادار وجود  یورزش

 تیاولو بینشان داد به ترت ی( در پژوهش4931کشاورز )
 تیحما ،یرشته ورزش گاهیجا ،یسازمان ،یعوامل شناخت

هت ج رانیمد یبر رفتار سازمان یتیریو مد یانوندولت، ق
در  یابیبازار تیریمد یابیاستقرار نظام کنترل و ارز

پژوهش  جی(. نتا44دارند )نقش  یورزش یهاونیفدراس

است که شاخص نیا انگری( ب4931و همکاران ) ونیهما
فسا عبارتند  یدولت هایبانک یعملکرد سازمان یابیارز های

 ،یارک یپوشش مناسب، عدم سوء استفاده از اضاف تیاز رعا

افتهی(. 3کارکنان ) التیقضاوت، سن، سابقه، خدمت و تحص
است  نیا دیمو زی( ن0331) و جانستن نگرلیزابال، بل های

به  دیبا رانیمد یارتباط با مشتر تیریمد یابیکه در ارز
 ،یارتباط با مشتر تیریراهبرد مد نیمانند تدو یموارد

و  تیعوض یابیارز ،یارتباط با مشتر تیریمد ندیفرآ نیتدو
 یتوانمند شیافزا ،یارتباط با مشتر تیریمد یتوانمند

 جی(. نتا00کنند )جهت بهبود توجه  یابیموجود و کنترل و ارز

 نیا انگریب ی( در پژوهش0334و همکاران ) نیپژوهش کو
 از ترشده مطلوب یدر مراکز خصوص وریاست که بهره

آن جذب  لیدال نتریاست و از جمله مهم دولتی مراکز

 امکانات، کاهش واز اعتبارات  نهیکارآمد، استفاده به یروین
سود و کاهش  شیاز مجموعه، افزا شتریاستفاده ب ها،نهیهز
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پژوهش  جی(. نتا40است )کار  یروین یفیو بهبود ک نهیهز

 ینشان داد، در صورت ای( در مطالعه0333) و همکاران تریپ
نیزم ینیمیا هایهیو توص ریتداب یاماکن ورزش رانیکه مد

ورزشکاران را با خطر  ترا کنترل نکنند، سالم یباز های

 ورهاگن و همکاران هایافتهی(. 44ساخت )مواجه خواهند 
نامناسب  طیاست که مح نیا دیمو ی( در پژوهش0343)

ز استاندارد از عوامل مهم در برو ریغ لیورزش و ابزار و وسا
 لیوک هایافتهی(. 03روند )می شماربه یورزش هایبیآس

 لیدال نترین است، مهمیا انگریب ی( در پژوهش0349زند )
مانند  عواملی ها،کارکنان در سازمان یابیو موانع ارز

 ری، تاثیابیدر ارز ینامشخص، مالحظات عموم یاستانداردها

 تعصب و ،یریسختگ ایو  یریآسان گ ،یشخص الیو ام
 وانیج یو عزت یپژوهش زرند جی(. نتا43هستند ) یجانبدار

آموزش هوش  بیاست که به ترت نیا انگری( ب0341)

و قدرت  تیخالق سک،یاطالعات و ر یجمع آور ،یجانیه
 نییبر تع توانندیهستند که م یعوامل رانیدر مد ینبیشیپ

باشند  اثرگذار هادر سازمان رانیمد یرگیمینوع سبک تصم

استقرار  یبرا افتیدر پژوهشی در( 0341) کالرک(. 09)
 ست،ا یتوسعه ورزش ضرور ینظام نظارت و کنترل برا

وجه ت جیستاده و نتا ت،یمانند داده، فعال یبه عوامل رانیمد
 (.1کنند )

 نهیشیپ اتیو ادب ینظر یکه مطالعه مبان یطور همان
حضور افراد  لیبه دل یاماکن ورزش تیریمد دهدینشان م

و امکان به خطر  یورزش هایتیانجام فعال یمتعدد برا

 یحفظ و نگهدار تیاهم نهمچنی و هاافتادن جان آن
رخوردار ب یباالئ تیاز اهم تیفیو ارائه خدمات با ک انیمشتر

خاص هر سازمان در  یابیاستفاده از نظام ارز نیناست. همچ

از آنجا که اما ؛ شده است هیتوص رانیبه مد ایهر حوزه
 دیکارا با یابیاستقرار و استفاده از نظام ارز یبرا رانیمد

عوامل  سریکی رسدیاهتمام الزم را داشته باشند، به نظر م
که در  نیا بهبا توجه  رونیباشد. از ا رگذارتاثی هادر رفتار آن

عوامل  یبررس نیو همچن یاماکن ورزش یابیخصوص ارز

ز استفاده ا یبرا یاماکن ورزش رانیدر رفتار مد رگذاریتاث
انجام شده است، پژوهش  یمحدود قاتیتحق یابینظام ارز

 یسؤال پاسخ دهد که چه عوامل نیحاضر در صدد است به ا

 تند؟هس رگذاریتاث یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیبر رفتار مد
 

 قیتحق شناسیروش
ه است که ب یلتحلی – یفیحاضر از نوع توص پژوهش

پژوهش  یانجام شده است. جامعه آمار یدانیصورت م
کل کشور به تعداد نامحدود بود. بر  یاماکن ورزش رانیمد

ه نمون یبرا ینفر به طور تصادف 981فرمول کوکران  یمبنا
از  قیبه اهداف تحق یابیدست یانتخاب شدند. برا قیتحق

 ییاستفاده شد که روا یسؤال 14ساخته  قپرسشنامه محق
 نینفر از متخصص 44 دییبه تاآن  ییو محتوا یصور

 یعامل لیسازه آن با تحل ییو روا دیرس یورزش تیریمد
پرسشنامه  ییایشد. پا دییقرار گرفت و تا یمورد بررس یدییتا
 کرونباخ یو با آلفا یآزمودن 93با  یمطالعه مقدمات کیدر  زین

 یآمار هایروش از هاداده لیتحل یمحاسبه شد. برا 44/3
 هایو درصد و روش یفروان ،یفراوان عیجدول توز یفیتوص
 لیتحل رنف،یاز جمله کلموگروف اسم یاستنباط یآمار

با  دمنیو فر مکسیبا چرخش وار یو اکتشاف یدییتا یعامل
و آموس  03اس اس نسخه  یاستفاده از دو نرم افزار اس پ

آزمون  جیذکر است نتا انی. شاشداستفاده  کیگراف
و  p-value= 981/3نشان داد  رنفاسمی –کلموگروف 

413/0=z ترشیب یکه سطح معنادار نیاست، با توجه به ا 
 عیتوز دارای هاگرفت که داده جهینت نتوایاست، م 31/3از 

 .هستند یعیطب
 

 های تحقیقیافته
  

 اهنمونه یشناس تیاطالعات جمع. 4جدول 

 سابقه مدیریت تحصیالت )تعداد نفرات(سطح  نفر() جنسیت

لیسانس و  زن مرد

 ترپایین

فوق 

 لیسانس

 01-6 سال 5تا  دکتری

 سال

بیشتر از 

 سال 01

252 031 170 01 13 071 011 001 

 

 را هانمونه یشناخت تیاطالعات جمع کیجدول  جینتا
 تیریو سابقه مد التیسطح تحص ت،یجنس یرهامتغی در

 .دهدینشان م
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یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیسازه پرسشنامه تحل ییروا یبررس یمرحله اول برا یدییتا یعامل لیتحل جینتا. 4شکل 

 

 یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیسازه پرسشنامه تحل ییروا یبررس یبرازش برا هایشاخص. 3جدول 

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

  2x=67/1 63با درجه آزادی  2x 170/061 مطلق

 3 تا 0بین 

 برازش مطلوب

p value 16/1  برازش مطلوب 15/1از بیشتر 

 برازش مطلوب 01/1از بیش  00/1 شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 01/1از بیش  05/1 (TLI) یسلو -شاخص توکر تطبیقی

 برازش مطلوب 01/1از بیش  01/1 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 01/1از بیش  01/1 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

 برازش مطلوب 15/1از کمتر  110/1 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای  مقتصد

 برازش مطلوب 15/1از بیشتر  37/1 (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 
 

و جدول دو که نشان  کیمندرج در شکل  جیبا توجه به نتا

است و معنادار  هاهیهمه گو یبرا 9/3از  شیب یدهنده بارعامل

یو مقتصد، لذا م یقیبودن هر سه شاخص برازش مطلق، تطب

وامل موثر ع لیسازه پرسشنامه تحل ییگرفت که روا جهینت توان

شده و همه  دییتا یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیبر رفتار مد

مورد استفاده قرار  یبعد هایلیتحل یسؤاالت پرسشنامه برا
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 .ردگییم

 اوکلین و یر می –نتایج آزمون بارتلت و کیسر . 9جدول 

 مقدار پیش فرض

 10/1 کفایت حجم نمونه() اوکلینمی یر و  –مقدار کیسر 

 50/017 مقدار مجذور کای آزمون کرویت بارتلت

 61 درجه آزادی

 110/1 سطح معناداری

 

نی، با توجه به ادهدینشان م 9جدول  جیهمانگونه که نتا
است، لذا  4/3از  شتربی اوکلین و یر می –کیسر  بیضر که

با  نیمناسب است. همچن یعامل لیتحل برای هانمونهاندازه 
کوچکتر است،  31/3آزمون بارتلت از  زانیم کهنیتوجه به ا

 یمبنا کیکردن  راهمف یبرا یارتباط معنادار هاهیگو نیبنابرا
 یابیدر ارز رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیتحل یمعقول برا

 یبرا یعامل لیتحل گر،ید انیرا دارند. به ب یاماکن ورزش
 یابیرزدر ا رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیساختار تحل ییشناسا

 مناسب است. یاماکن ورزش

 یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیعوامل موثر بر رفتار مد لتحلی در هانتایج بررسی سهم واریانس هر یک از مولفه. 1جدول 
آلفای 

 کرونباخ

واریانس هر درصد 

 عامل

 عامل  گویه بارعاملی

48/0 

 

30/01 
 

 تفکر راهبردی S1 ها و تهدیدهای پیش روی مکان ورزشیپیش بینی فرصت 017/1

 S2 داشتن تفکر و نگرش بلند مدت در مدیریت مکان ورزشی 003/1

 S3 یادگیرنده، انعکاسی و متفکر بودن مدیر مکان ورزشی 161/1

 S4 به اثربخش بودنتوجه  110/1

 S5 جامع نگر بودن 716/1

 S6 داشتن تفکر سیستمی 700/1

 S7 استقرار رهبری تحول گرا در مکان ورزشی 603/1

 اینگرش توسعه S8 حرکت برای استقرار رویکردهای نوین در مکان ورزشی 150/1 56/01 42/0

 S9 اهمیت تعداد مشتریان مکان ورزشی 117/1

 S10 اهمیت توسعه فضای فیزیکی مکان ورزشی 710/1

اهمیت افزایش تعداد تجهیزات ورزشی موجود در مکان  711/1

 ورزشی

S11 

استفاده از تعداد منابع انسانی متخصص مورد نیاز در مکان  601/1

 ورزشی

S12 

 S13 های مکان ورزشیافزایش فعالیت 570/1

 S14 خدمات جدید در مکان ورزشیافزایش ارائه  563/1

 های ارزیابیآشنایی با مدل S15 های ارزیابیباور بر کارآیی مدل 000/1 01/1 97/0

 S16 های سنتی ارزیابیآشنایی با مدل 111/1

 S17 های نوین ارزیابیآشنایی با مدل 715/1

 S18 هامیزان استفاده از نتایج ارزیابی 610/1

 کیفیت خدمات S19 های کیفیت خدماتآشنایی با مدل 171/1 30/7 49/0

 S20 اهمیت ارتقا کیفیت خدمات در مکان ورزشی 761/1

 S21 های کیفیت خدمات در مکان ورزشیاستقرار مدل 715/1
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 S22 توجه به بهداشت مکان ورزشی 613/1

 وفاداری مشتریاننیاز و  S23 ارتباط موثر با مشتریان 705/1 71/6 95/0

استقرار مسیر ارتباطی مناسب برای شنیدن صداری  705/1

 مشتریان

S24 

 S25 اهمیت نیازهای مشتریان 611/1

 S26 اهمیت حفظ مشتریان 610/1

 S27 اهمیت افزایش تعداد مشتریان 517/1

 رقابت S28 انگیزه رقابت با اماکن ورزشی خصوصی و دولتی 151/1 03/6 42/0

 S29 رقیب شناسی 713/1

 S30 تفکرو پیشرو بودن در صنعت اماکن ورزشی 711/1

 S31 تمرکز بر کاهش نقاط ضعف و تهدیدها 613/1

 S32 ها و نقاط قوتاستفاده بهینه از فرصت 651/1

 S33 های مختلف مکان ورزشیابجاد فضای رقابتی در بخش 600/1

کیفیت و امنیت تجهیزات و  S34 توجه به معماری سنتی و مدرن در مکان ورزشی 103/1 60/5 49/0
 تاسیسات

 S35 اهمیت استفاده از تجهیزات مدرن در مکان ورزشی 131/1

 S36 کیفیت تجهیزات مکان ورزشی 710/1

 S37 کیفیت تاسیسات مکان ورزشی 700/1

 S38 امنیت تجهیزات ورزشی 710/1

 S39 امنیت تاسیسات ورزشی 670/1

ای از کیفیت تجهیزات استقرار نظام ارزیابی مستمر و دوره 650/1

 و تاسیسات

S40 

استقرار نظام مدیریت اطالعات از کیفیت و امنیت تجهیزات  511/1

 و تاسیسات

S41 

حفظ و نگهداری علمی از تجهیزات و تاسیسات مکان  517/1

 ورزشی

S42 

 درآمدزایی S43 افزایش درآمد در مکان ورزشی 170/1 00/1 95/0

 S44 هاکاهش هزینه 161/1

 S45 استقرار نظام مالی مناسب 711/1

 S46 استقرار نظام حسابرسی مناسب 710/1

ها و درآمدها به نقطه نزدیک سازی نقطه سر به سر هزینه 605/1

 شروع

S47 

 

. دهدمی نشان را ها، مقادیر ویژه، واریانس عامل1جدول 
 واریانس درصد مجموع اساس بر عوامل این پیشگوئی توان

 یبرا نبنابرای؛ است درصد 19/10 با برابر هاعامل تجمعی
 8 یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیتحل

 هایمدل اب ییآشنا ،اینگرش توسعه ،یعامل تفکر راهبرد

 تیفیرقابت، ک ان،یمشتر یو وفادار ازیخدمات، ن تیفیک ،یابیارز

 د.شدن ییشناسا ییو درآمدزا ساتیو تاس زاتیتجه تیو امن

 عوامل یدر خصوص رتبه بند دمنیآزمون فر جینتا .3جدول 
 یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیموثر بر رفتار مد
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مقدار  تعداد

 مجذورکای

درجات 

 آزادی

سطح 

 یداریمعن

311 01/11 7 110/1 
 

 یدارمعنی سطح و 40/81 دو – یبا توجه به مقدار خ
 رانیبر عدم تفاوت در رتبه موثر بر رفتار مد یصفر مبن هیفرض

 نانیدرصد اطم 31و با  شودیرد م یاماکن ورزش یابیدر ارز
وجود  داریعوامل تفاوت معن نیا تیاولو نیکرد ب انیب توانیم

 دارد.

 یابیدر ارز رانیرتبه عوامل موثر بر رفتار مد. 1جدول 

 یاماکن ورزش

 میانگین عامل رتبه

 4/1 تفکر راهبردی 4

 89/9 اینگرش توسعه 0

 44/9 های ارزیابیآشنایی با مدل 9

 18/9 کیفیت خدمات 1

 04/9 نیاز و وفاداری مشتریان 1

 43/9 رقابت 1

کیفیت و امنیت تجهیزات و  4
 تاسیسات

44/9 

 31/9 درآمدزایی 8
 

 یرگیجهیبحث و نت

 رانیعوامل موثر بر رفتار مد لیاز پژوهش حاضر تحل هدف
 نیپژوهش نشان داد اول هایافتهیبود.  یاماکن ورزش یابیدر ارز

فکر ت یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیبر رفتار مد رگذاریعامل تاث

پور  یفروغ هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا یراهبرد
به عوامل مشابه  د( که در پژوهش خو4931( و کشاورز )4933)

با  ی(. تفکر راهبرد43و  1دارد ) یبودند، همخوان افتهیدست 
بلند مدت و فرصت  دید ت،یخالق صیمانند تشخ هایییژگیو

 تواندیم گرید یصیو تشخ یذهن هایتیاز قابل یاریو بس یطلب
 نیبرا نزبرگیم نی(. همچن8کند ) نیسازمان را تضم یاثربخش

انخالقانه است و انس دهیپد کی یبخشباور است که راهبرد اثر 

 نیا یو برا یزریبرنامه یندهافرای نه و هستند آن سازنده ها
پرداخت  یبه توسعه تفکر راهبرد یزریبرنامه یبه جا دیامر با

 یشاماکن ورز یراستا به منظور اثر بخش نیدر ا نیبنابرا؛ (41)

که نشات گرفته از  یراهبرد کردیرو کیاست که از  یضرور

اس اس نیاست بهره مند باشند. بر ا یو فرصت طلب تیخالق
 ینبیشیبر پ تواندیم یدر اماکن ورزش یداشتن تفکر راهبرد

داشتن تفکر  ،یمکان ورزش یرو شیپ یدهاتهدی و هافرصت

ر تفک یو جامع نگر و دارا رندهیادگی ریمد یبلند مدت، القا
از  دهاتحول گرا بستر استف یتوام با نگرش رهبر یستمیس

 همراه به را هاتوسط آن یاماکن ورزش یابیکارآمد در ارز ینظام
از تفکر  مندیبا بهره یاماکن ورزش رانمدی. باشد داشته

تحت  یهمه جوانب و امور مکان ورزش توانندیم یراهبرد
به هنگام رصد کرده و با  یابیخود را با سنجش و ارز تیریمد
 شیرا افزا یورزش مکان وریبهره یو اثربخش ییکارا شیافزا

با استخدام  یاماکن ورزش رانیمد شودیم هیتوص رونیدهند. از ا
آشنا به تفکر  یراهبرد تیریمد نیو متخصص نیمشاور
 یتفکر راهبرد نهیدانش و معلومات خود را در زم ،یراهبرد

ه ب یجامع و راهبرد یکردیداده تا با شناخت آن با رو شیافزا
 بنگرند. یدر مکان ورزش یابیموضوع ارز

ار بر رفت رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد دوم هایافتهی
است که  یانگرش توسعه یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیمد
( و زابال و همکاران 0341کالرک ) هایافتهیپژوهش با  جینتا

د، بودن افتهی( که در پژوهش خود به عوامل مشابه دست 0331)
روز متولد و روز  کی ی(. هر سازمان00و  1دارد ) یهمخوان

کان م کیکه  نیا یراستا برا نیخواهد رفت. در ا نیاز ب یگرید

 کیاست  یکند، ضرور تریخود را طوالن اتیچرخه ح یورزش
آن وجود داشته باشد. اگر  رانیمد نیدر ب ایتوسعه کردیرو
د خو یدر مکان ورزش یابیبه موضوع ارز یاماکن ورزش رانیمد

 یکردهایتوجه داشته باشند، استقرار رو ایبا نگرش توسعه
عداد ت ،یورزش زاتیتوسعه فضاها و تجه ان،یتعداد مشتر ن،ینو

در  دیو ارائه خدمات جد هاتیتعداد و تنوع فعال ،یمنابع انسان

؛ برخوردار خواهد شد ایقابل توجه تیاز اهم یمکان ورزش
 یمکان ورزش ریمد کیدر  یزمان اینگرش توسعه نیبنابرا

تفکر  ،یمکان ورزش هایخواهد شد که در همه حوزه داریپد
 رانیمد شود،یم هیتوص نیبنابرا؛ وجود داشته باشد ایتوسعه

 نیتدو یمکان ورزش یچشم انداز مناسب برا یاماکن ورزش
 کنند. در صورت داشتن چشم انداز مناسب، اهداف بلند مدت و

 میتحقق چشم انداز ترس یمناسب، در راستا یاهداف راهبرد

یم ،یخواهد شد. در صورت وجود اهداف راهبرد نیشده تدو
رد. ک نیتدو یمکان ورزش یابیزار یمناسب برا هایسنجه توان

مناسب  هایوجود سنجه یکردیرو نیلذا در صورت تحقق چن
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گوناگون مکان  هایتیمختلف و فعال هایکه بتواند حوزه
 .بودقرار دهد، دور از دسترس نخواهد  یابیرا مورد ارز یورزش

تار بر رف رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد سوم هایافتهی
 یابیارز هایبا مدل ییآشنا ،یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیمد

( 0331زابال و همکاران ) هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا

 یبودند، همخوان افتهیکه در پژوهش خود به عامل مشابه دست 
ش نگر ،یابیعلم ارز مله(. با توسعه علوم مختلف از ج00دارد )

شده  یو تحوالت اساس رییدچار دستخوش تغ یابیبه ارز یسنت
جهت مچ یبه عنوان ابزار یابیاز ارز یسنت دگاهیاست. در د

 دگاهیکه در د یدر صورت شد،می استفاده هادز سازمان یرگی
اطالح  شرفت،یتوسعه، پ یبرا ابزاری عنوانبه یابیارز نینو
(. 44) شودیدر سازمان استفاده م یاحتمال یو خطاها ندهایفرا

گذشته  یکردیبا رو یابیارز هایروش و هاراستا مدل نیدر ا
 توانمند در دسترس ینگر به عنوان ابزار ندهینگر، حال نگر و آ

 یاریبس رونیقرار گرفته است. از ا شرویپ یها-سازمان رانیمد

عدم  لدلیهب یاماکن ورزش رانیدر حوزه ورزش و مد رانیاز مد
و کارآمد نسبت به  نینو یابیارز هایشناخت از انواع مدل

مقاومت  یاماکن ورزش تیریا در مدهگونه مدل نیاستفاده از ا
با کمک  یاماکن ورزش رانیمد شود،یم هی. لذا توصکنندیم

 یابیو ارز یابیارز هایآشنا به مدل یورزش تیریمد نیمتخصص
اقدام کرده و با اخذ  یابیارز یاهمدل یریادگیعملکرد نسبت به 

ن کارآمد در اماک یابینسبت به استقرار نظام ارز ق،یمشاوره دق
 .ندیاقدام نما یورزش

بر  رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد چهارم هایافتهی
ه خدمات است ک تیفیک یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیرفتار مد

( که در 4939زرگر و همکاران ) هایافتهیپژوهش با  جینتا

د دار یبودند، همخوان افتهیپژوهش خود به عامل مشابه دست 
به  یابیتدر دس تیموفق یبرا یهر مکان ورزش تیری(. مد01)

را به  یخدمات مکان ورزش تیفیاست، ک یاهداف خود ضرور

خدمات در هر مکان  تیفیک شیدهد. افزا شیطور مستمر افزا
با  یاماکن ورزش رانیکه مد نینخواهد شد، مگر ا سریم یورزش
الزم را داشته باشند. در صورت  ییخدمات آشنا تیفیک هایمدل
خدمات  تیفیک یهابا مدل یاماکن ورزش رانیمد ییآشنا

خدمات ارائه شده در مکان  تیفیک هایاستفاده و استقرار مدل
 تیفیک هایقرار خواهد گرفت. مدل رانیمورد توجه مد ،یورزش

. است انیمشتر یازهایخدمات به دنبال توجه به توقعات و ن

 کیدر  یافتیخود را از خدمات در تیرضا یزمان یراض انیمشتر
کرد که خدمات ارائه شد عالوه بر  ندابراز خواه یمکان ورزش

باشد.  زیمطلوب ن تیفیک دارای ها،تناسب داشتن با سالئق آن

 تیفیک هایبا مدل یاماکن ورزش رانیچنانچه مد رونیاز ا
ا اقدام هبه استفاده از آنداشته باشند، نسبت  ییخدمات آشنا

خدمات  یفیخدمات و ارتقا سطح ک تیفیکنترل ک یکرده و برا

ام خدمات مستمر اقد تیفیک یابینسبت به ارز یعیطب طوربه
با  یاماکن ورزش رانیمد شود،یم هیرو توص نیخواهند کرد. از ا
خدمات نسبت به  تیفیک هایشهمای و هاحضور در کارگاه

 قیاقدام کنند و با شناخت دق تیفیک هایو شناخت مدل ییآشنا

تحت  یشدر اماکن ورز تیفیک هاینسبت به استقرار مدل
 خود اقدام کنند. تیریمد

بر  رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد، پنجم هایافتهی
 انیمشتر یو فادار ازین یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیرفتار مد

( و 0331زابال و همکاران ) هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا
( که در 4939( و زرگر و همکاران )0341و همکاران ) یزرند

ارد د یهمخوان دند،بو افتهیپژوهش خود به عوامل مشابه دست 

مکان  تیموفق یبرا یاماکن ورزش رانی(. مد01و  09، 00)
 یازهایاز اقدامات ن یاریبس تیاست، در اولو یضرور یورزش
 انیرمشت یازهایکنند و بر اساس ن ییخود را شناسا انیمشتر
کند.  میو اهداف خود را ترس هایانداز، استراتژ-چشم ت،یمامور

اکن ام رانیاست، مد یضرور انیترمش یازهاین ییشناسا یبرا
 هابا آن یمختلف ارتباط موثر هایبا استفاده از روش یورزش
 را هاآن یازهانی نامحسوس و محسوس طوربه و کرده برقرار

 یازهاین نیکنند. در صورت تام یابیکنترل و ارزش ،ید بررسمور
 زین انیمشتر یانتظار داشت که وفاودار توانیم انیمشتر

که  یدر صورت یاماکن ورزش رانیمد نیبنابرا؛ کند دایپ شیافزا

داشته باشند، در نظام  یکاف تیحساس انیمشتر یازهایبه ن
 یارو سطح وفاد ازهاین یابینسبت به ارز یمکان ورزش یابیارز

 خواهند داشت. یتوجه کاف انیمشتر

بر  رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد ششم هایافتهی

 جیرقابت است که نتا یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیرفتار مد
( که در پژوهش 0341و همکاران ) یزرند هایافتهیپژوهش با 

(. در 09دارد ) یبودند، همخوان افتهیخود به عوامل مشابه دست 
 رانیرفتار مد رگذار د ریاز عوامل تاث یکیرقبا  ایهر حوزه

اماکن  تیریاست. مد یچارچوب کار نیتدو برای هاسازمان
 بخش تیریمد ،یدولت تیریبه سه شکل مد رانیا یورزش

 به هاآن یبا واگذار یدولت یاماکن ورزش تیریو مد یخصوص

راستا  نی(. در ا44) شودیاداره م یبخش خصوص مانکارانپی
 تیریو مد تیاهد یاست، برا یضرور یاماکن ورزش رانیمد
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کرات، با تف یاماکن ورزش ریرقابت با سا یبرا نیو همچن حیصح

کامل داشته باشند. در  ییخود آشنا رقبای اهداف و هابرنامه
شناخت نقاط قوت و  نیرقبا و همچن دگاهیصورت شناخت د
اخت شن نیو همچن نیریسا تیریتحت مد یضعف اماکن ورزش

 توانندیخود م تیریتحت مد ینقاط قوت و ضعف مکان ورزش
اقدام کرده و ضعف ینقاط قوت مکان ورزش تینسبت به تقو

رقبا  هایبا استفاده از ضعف نیخو را برطرف کنند. همچن های
ت به خود را نسب یمکان ورزش تیاتخاذ کنند که وضع یداتیتمه

 آمدن وجودبرتر قرار دهند. در صورت به تیوضع کیرقبا در 
اماکن  تیریبودن در صعنت مد شگامیو پ شرویپ ،یتیوضع نچنی

 بیجهت رق گرید ییدور از دسترس نخواهد بود. از سو یورزش

 و هااز سنجه یاماکن ورزش رانیاست، مد یضرور ،یشناس
رقبا را  قیدرک و شناخت دق تیاستفاده کنند که قابل ابزارهایی

رفتار  تواندیاست که م یرقابت، عامل گرید انیداشته باشد. به ب

موثر در  یابیاستقرار نظام ارز یرا برا یران اماکن ورزشیمد
 کند. تیهدا یاماکن ورزش

بر  رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد هفتم هایافتهی
 زاتیجهت تیو امن تیفیک یاماکن ورزش یابیزدر ار رانیرفتار مد

و همکاران  تریپ هایافتهیپژوهش با  جیاست که نتا ساتیو تاس

( که در پژوهش خود به 0343( و ورهاکن و همکاران )0333)
(. 03و  44دارد ) یبودند، همخوان افتهیعوامل مشابه دست 

ف به مختل نیهستند که با سن یافراد یاماکن ورزش انیمشتر

 یجان تیامن ،یاجتماع ی. در زندگکنندیمراجعه م یمکان ورزش
 رونی. از استین سهیقابل مقا یگریمقوله د چیافراد با ه

در صورت نداشتن  یدر هر مکان ورزش ساتیو تاس زاتیتجه

داختن به خطر ان جهیمطلوب، بروز حادثه و در نت تیفیو ک یمنیا
 رانیراستا مد نای در. آورد وجود به است، ممکن را هاجان انسان

و  زاتیتجه تیاست، نسبت به امن یضرور یاماکن ورزش

داشته باشند. در  ایژهیو تیحساس یمکان ورزش ساتیتاس
وردار برخ یتیحساس نیاز چن یاماکن ورزش رانیکه مد یصورت

 منیمدرن و ا زاتینسبت به استفاده از تجه یعطبی طورباشند، به
آن ینسبت به حفظ و نگهدار گرید ییاقدام خواهند کرد. از سو

که  یخواهند برد. در صورت نهیاستفاده به ،یعلم هایروش از ها
کامل نسبت به استفاده و  تیحساس یاماکن ورزش رانیمد

 نیقی طورداشته باشند، به ساتیو تاس زاتیاز تجه ینگهدار

توجه  تسایو تاس زاتیتجه یمنیا یابیو ارز ینسبت به بازرس
 هاآن یابیخواهند داشت و به طور مستمر نسبت به ارز یکاف

 .کرد خواهند اقدام

ر بر رفتا رگذاریعامل تاث نیپژوهش نشان داد آخر هایافتهی

 جیاست که نتا ییدرآمدزا یاماکن ورزش یابیدر ارز رانیمد
( که در پژوهش 0334و همکاران ) نیکو هایافتهیپژوهش با 

(. 40دارد ) یبودند، همخوان افتهیخود به عوامل مشابه دست 

که انجام شده  یبا هر هدف یدر اماکن ورزش یگذار هیسرما
آورده شده به مکان  هیسرما زانیباشد، در آخر، نسبت به م

در هر مکان  یداشته باشد. سودآور دیبا یسودآور ،یورزش
و ارائه  هانهیمختلف از جمله کاهش هز هایاز راه یورزش

 یاماکن ورزش یسودآور نیبنابرا؛ است سریم نهیخدمات کم هز
 یساز کینزد تیقابل دیبا مد،کارآ یبر گرفته از استقرار نظام مال

 تیو درآمدها را به نقطه شروع فعال هانهینقطه سربه سر هز

عالوه  یاماکن ورزش رانیمد رونیداشته باشد. از ا یمکان ورزش
 یورضر ،یمناسب و کارآمد در مکان ورزش یبر استقرار نظام مال

مکان  یمال تیریکنترل مد ینظام کارآمد برا کیاست از 

استقرار نظام  رسدمی نظراساس به نیکنند. بر ا فادهاست یورزش
اماکن  یمال تیریدر مد تواندیو کارآمد م قیدق یحسابرس

 قیقد یکننده باشد. در واقع حسابرس کمک رانیبه مد یورزش

در  تواندیم یمال تیریکنترل مد هایاز روش یکیو کارآمد 
 اماکن رانیچنانچه مد نبنابرای؛ رود شماربه یمکان ورزش

 طور، بهداشته باشند یو نظام حسابرس تیریبا مد یآشناب یورزش
و درآمدها خواهند داشت  هانهیاز هز یابینظام ارز کی خودکار

کمک کنند خواهند  یاماکن ورزش وریبر بهره ینگرش نیکه چن
 بود.

در اماکن  یابیارز یکرد که برا انیب توانیم یبه طور کل 
 تواندمی هاآن رانیعوامل در رفتار مد یسر کی یورزش

مانند تفکر  یباشد که در پژوهش حاضر عوامل رگذاریتاث
 تیفیک یابیارز هایبا مدل ییآشنا ،اینگرش توسعه ،یراهبرد

و  اتزیجهت تیو امن تیفیک ان،یمشتر یو وفادار ازیخدمات، ن

اده از استف یبرا نیبنابرا؛ به دست آمد ییو درآمدزا ساتیتاس
اماکن  رانیاست، مد یضرور یدر اماکن ورزش یابینظام ارز

عوامل داشته باشند تا بتوانند نظام  نیبه ا ژهیتوجه و یورزش
 .مستقر کنند یدر اماکن ورزش یکارآمد یابیارز
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