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Abstract
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
KolmogorovSmirnov,
exploratory factor analysis with Varimax rotation
and confirmed factor analysis, and Friedman by
application of AM OS 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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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در
 مدیران اماکن ورزشی، جامعه آماری پژوهش.ارزیابی اماکن ورزشی بود
 نفر به981  بر مبنای فرمول کوکران.کل کشور به تعداد نامحدود بود
 برای دستیابی به.طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند
 سؤالی استفاده شد که14 اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته
 نفر از متخصصین مدیریت44 روایی صوری و محتوایی آن به تایید
ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و
 آزمودنی93  پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با.تایید شد
 برای تحلیل دادهها از روشهای. محاسبه شد3/44 و با آلفای کرونباخ
 تحلیل عاملی،آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف
تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و فریدمن با استفاده از دو نرم
 نتایج. و آموس گرافیک استفاده شد03 افزار اس پی اس اس نسخه
 نگرش توسعه،پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت عوامل تفکر راهبردی
 نیاز و وفاداری، کیفیت خدمات، آشنایی با مدلهای ارزیابی،ای
 کیفیت تجهیزات و تاسیسات و درآمدزایی بر رفتار، رقابت،مشتریان
.مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی موثر هستند
واژه هاي کليدي
 مدیر، رفتار، اماکن ورزشی،ارزیابی

Behavior, Evaluation, M anager, Sport facilities.
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در قرن بیست و یکم با ماشینی شدن زندگی انسان در
جوامع مختلف ،اهمیت ورزش و فعالیتهای بدنی رو به
افزایش است .در اینراستا برای برون رفت از زندگی
ماشینی ،افرادی بسیاری جهت انجام فعالیتهای بدنی و
ورزشی به اماکن ورزشی روی میآورند تا با انجام چنین
فعالیتهایی بر حفظ سالمت جسمی و روانی خود اهتمام
الزم را داشته باشند .از سویی دیگر به دلیل وجود فعالیتها
و حوزههای مختلف در ورزش ،رشد چشمگیری در این حوزه
مشاهده شده و ورزش بهعنوان یکی از صنایع فعال ( ) 49یا
به تعبیری دیگر هفتمین صنعت در بین همه صنایع ،جایگاه
ویژهای را به خود اختصاص داده است ( .) 4در این راستا به
دلیل تخصصی شدن حوزههای مختلف ورزش و همچنین
اهمیت ایجاد ،نگهداری و مدیریت اماکن ورزشی به منظور
ارائه خدمات مختلف با کیفیت و ایمن به مخاطبین و
مشتریان ،مدیریت اماکن ورزشی جایگاه ویژهای در مدیریت
ورزشی به خود اختصاص داده است .چرا که فضاها و اماکن
ورزشی عده کثیری را در خود جای داده و خدمات مختلفی
به آنها ارائه میدهند ()41؛ بنابراین اماکن ورزشی به دلیل
وجود تاسیسات ،تجهیزات ،منابع انسانی و همچنین
مشتریان با سالیق ،نیازها ،فرهنگها و اداب و رسوم مختلف
با خطرهای مختلفی روبهرو هستند که مدیریت صحیح و
کارآمد آنها نیازمند ارزیابی مستمر و الگوی متناسب و
کارآمد است .در این رابطه چالدورای ( ) 0333معتقد است
که ارزیابی به عنوان فرایند سنجش و میزان انجام دادن
کاری است که در کل سازمان در واحدها و افراد مختلف
شروع شده است و ادامه دارد (.)9
برای ارزیابی در هر سازمانی میتوان از روشهای
مختلفی که با رویکردهای متفاوت سنتی و نوین مانند
ارزیابی  33درجه 483 ،درجه 913 ،درجه 113 ،درجه403 ،
درجه ،گذشته نگر ،حال نگر و آینده نگر ،به موضوع ارزیابی
توجه دارند ،استفاده شود ( 48 ،1 ،0و  .) 04در این راستا
روشهای سنتی و گذشته نگر به دلیل توجه بیشتر به کمیت
و گذشته ،از اثر بخشی کمتری نسبت به ابزارهای ارزیابی
نوین مانند مدیریت بر مبنای هدف ،مدیریت کیفیت جامع،
ایزو  ،3333/0333جایزه دمینگ ،جایزه ملی مالکوم بالدریج،
مدل تعالی مدیریت کیفیت اروپا و کارت امتیازی متوازن که
تاکید بر ارزیابی ابعاد مختلف ،ارزیابیهای حال نگر و آینده
نگر ،بهبود ،ایجاد جو اعتماد و همکاری ،ایجاد و ترویج

روحیه خالقیت و نوآوری ،روندگرا ،برقرار کننده روابط علت
و معلولی ،تفهیم اهداف و استراتژیها قبل از ارزیابی و
ارزیابی پیوسته دارند ،برخوردار است ()41؛ اما آنچه مهم
است ،توجه به این نکته است که در هر نظام ارزیابی،
ضروری است یک نظام ارزیابی متناسب با سازمان مربوطه
تدوین شود .همچنین مدیران سازمانها نیز باور و تعهد بر
نظام ارزیابی کارآمد در سازمان داشته و بر اجرای آن تعهد
الزم را داشته باشند؛ بنابراین به نظر میرسد یکسری
عوامل بر تفکرات و نگرش مدیران سازمانها جهت استقرار
و استفاده از هر نظام ارزیابی ،تاثیرگذار باشد .به طوری که
فروغی پور ( ) 4933در مطالعهای دریافت که عامل نیروی
انسانی ،عامل کالبدی و عامل مدیریت به ترتیب از مهم
ترین عوامل مؤثر بر بهرهوری اماکن ورزشی هستند (.) 1
نتایج پژوهش زرگر و صفایی ( ) 4939نشان داد بهبود
کیفیت ،توانایی پیشبینی رضایتمندی مشتریان را در بین
مجموعه های ورزشی شهرداری تهران دارد ( .)01یافتههای
غالمی ترکسلویه و همکاران ( ) 4931نشان داد ،بین وقوع
آسیبهای ورزشی و ایمنی تاسیسات ،ساخت و ساز اماکن
ورزشی رابطه معکوس معنادار وجود دارد ( .)4یافتههای
کشاورز ( ) 4931در پژوهشی نشان داد به ترتیب اولویت
عوامل شناختی ،سازمانی ،جایگاه رشته ورزشی ،حمایت
دولت ،قانونی و مدیریتی بر رفتار سازمانی مدیران جهت
استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در
فدراسیونهای ورزشی نقش دارند ( .) 44نتایج پژوهش
همایون و همکاران ( ) 4931بیانگر این است که شاخص
های ارزیابی عملکرد سازمانی بانکهای دولتی فسا عبارتند
از رعایت پوشش مناسب ،عدم سوء استفاده از اضافی کاری،
قضاوت ،سن ،سابقه ،خدمت و تحصیالت کارکنان ( .)3یافته
های زابال ،بللینگر و جانستن ( ) 0331نیز موید این است
که در ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری مدیران باید به
مواردی مانند تدوین راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری،
تدوین فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری ،ارزیابی وض عیت و
توانمندی مدیریت ارتباط با مشتری ،افزایش توانمندی
موجود و کنترل و ارزیابی جهت بهبود توجه کنند ( .) 00نتایج
پژوهش کوین و همکاران ( ) 0334در پژوهشی بیانگر این
است که بهرهوری در مراکز خصوصی شده مطلوبتر از
مراکز دولتی است و از جمله مهمترین دالیل آن جذب
نیروی کارآمد ،استفاده بهینه از اعتبارات و امکانات ،کاهش
هزینهها ،استفاده بیشتر از مجموعه ،افزایش سود و کاهش
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هزینه و بهبود کیفی نیروی کار است ( .) 40نتایج پژوهش
پیتر و همکاران ( ) 0333در مطالعهای نشان داد ،در صورتی
که مدیران اماکن ورزشی تدابیر و توصیههای ایمینی زمین
های بازی را کنترل نکنند ،سالمت ورزشکاران را با خطر
مواجه خواهند ساخت ( .) 44یافتههای ورهاگن و همکاران
( ) 0343در پژوهشی موید این است که محیط نامناسب
ورزش و ابزار و وسایل غیر استاندارد از عوامل مهم در بروز
آسیبهای ورزشی بهشمار میروند ( .)03یافتههای وکیل
زند ( ) 0349در پژوهشی بیانگر این است ،مهمترین دالیل
و موانع ارزیابی کارکنان در سازمانها ،عواملی مانند
استانداردهای نامشخص ،مالحظات عمومی در ارزیابی ،تاثیر
و امیال شخصی ،آسان گیری و یا سختگیری ،تعصب و
جانبداری هستند ( .) 43نتایج پژوهش زرندی و عزتی جیوان
( ) 0341بیانگر این است که به ترتیب آموزش هوش
هیجانی ،جمع آوری اطالعات و ریسک ،خالقیت و قدرت
پیشبینی در مدیران عواملی هستند که میتوانند بر تعیین
نوع سبک تصمیمگیری مدیران در سازمانها اثرگذار باشند
( .)09کالرک ( )0341در پژوهشی دریافت برای استقرار
نظام نظارت و کنترل برای توسعه ورزش ضروری است،
مدیران به عواملی مانند داده ،فعالیت ،ستاده و نتایج توجه
کنند (.) 1
همان طوری که مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه
نشان میدهد مدیریت اماکن ورزشی به دلیل حضور افراد
متعدد برای انجام فعالیتهای ورزشی و امکان به خطر
افتادن جان آنها و همچنین اهمیت حفظ و نگهداری
مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت از اهمیت باالئی برخوردار
است .همچنین استفاده از نظام ارزیابی خاص هر سازمان در
هر حوزهای به مدیران توصیه شده است؛ اما از آنجا که
مدیران برای استقرار و استفاده از نظام ارزیابی کارا باید
اهتمام الزم را داشته باشند ،به نظر میرسد یکسری عوامل
در رفتار آنها تاثیرگذار باشد .از اینرو با توجه به این که در
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خصوص ارزیابی اماکن ورزشی و همچنین بررسی عوامل
تاثیرگذار در رفتار مدیران اماکن ورزشی برای استفاده از
نظام ارزیابی تحقیقات محدودی انجام شده است ،پژوهش
حاضر در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی
بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی تاثیرگذار هستند؟
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به
صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش
مدیران اماکن ورزشی کل کشور به تعداد نامحدود بود .بر
مبنای فرمول کوکران  981نفر به طور تصادفی برای نمونه
تحقی ق انتخاب شدند .برای دستیابی به اهداف تحقیق از
پرسشنامه محقق ساخته  14سؤالی استفاده شد که روایی
صوری و محتوایی آن به تایید  44نفر از متخصصین
مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی
تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد .پایایی پرسشنامه
نیز در یک مطالعه مقدماتی با  93آزمودنی و با آلفای کرونباخ
 3/44محاسبه شد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری
توصیفی جدول توزیع فراوانی ،فروانی و درصد و روشهای
آماری استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف ،تحلیل
عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و فریدمن با
استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه  03و آموس
گرافیک استفاده شد .شایان ذکر است نتایج آزمون
کلموگروف – اسمیرنف نشان داد  p-value =3/981و
 z=0/413است ،با توجه به این که سطح معناداری بیشتر
از  3/31است ،میتوان نتیجه گرفت که دادهها دارای توزیع
طبی عی هستند.
یافتههای تحقیق

جدول  .4اطالعات جمعیت شناسی نمونهها
جنسیت (نفر)
زن
مرد
252

031

سطح تحصیالت (تعداد نفرات)
دکتری
فوق
لیسانس و
پایینتر

لیسانس

170

01

نتایج جدول یک اطالعات جمعیت شناختی نمونهها را

13

سابقه مدیریت
01-6
تا  5سال
071

بیشتر از

سال

 01سال

011

001

در متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت و سابقه مدیریت
نشان میدهد.

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره  ،41تابستان 4931

91
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جدول  .3شاخصهای برازش برای بررسی روایی سازه پرسشنامه تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

شاخص برازش
مطلق

میزان

مالک

تفسیر

x2

 061/170با درجه آزادی 63

x2 =1 /67

برازش مطلوب

p value

1 /16

بیشتر از  1 /15برازش مطلوب

شاخص نیکویی برازش
شاخص توکر -لویس () TLI

1 /00
1 /05

بیش از 1 /01
بیش از 1 /01

برازش مطلوب
برازش مطلوب

شاخص برازش بنتلر -بونت () BBI

1 /01

بیش از 1 /01

برازش مطلوب

شاخص برازش تطبیقی () CFI
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEA

1 /01
1 /110

بیش از 1 /01
کمتر از 1 /15

برازش مطلوب
برازش مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده () PNFI

1 /37

بیشتر از  1 /15برازش مطلوب

بین  0تا 3

تطبیقی

مقتصد

با توجه به نتایج مندرج در شکل یک و جدول دو که نشان

توان نتیجه گرفت که روایی سازه پرسشنامه تحلیل عوامل موثر

دهنده بارعاملی بیش از  3/9برای همه گویهها است و معنادار
بودن هر سه شاخص برازش مطلق ،تطبیقی و مقتصد ،لذا می

بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی تایید شده و همه
سؤاالت پرسشنامه برای تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار
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تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی
میگیرد.
جدول  .9نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

مقدار

پیش فرض
مقدار کیسر – می یر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
آزمون کرویت بارتلت

1/10
017/50

مقدار مجذور کای

61

درجه آزادی

1/110

سطح معناداری
همانگونه که نتایج جدول  9نشان میدهد ،با توجه به این
که ضریب کیسر – می یر و اوکلین بیشتر از  3/4است ،لذا
اندازه نمونهها برای تحلیل عاملی مناسب است .همچنین با
توجه به اینکه میزان آزمون بارتلت از  3/31کوچکتر است،

بنابراین گویهها ارتباط معناداری برای فراهم کردن یک مبنای
معقول برای تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی
اماکن ورزشی را دارند .به بیان دیگر ،تحلیل عاملی برای
شناسایی ساختار تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی
اماکن ورزشی مناسب است.

جدول  .1نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از مولفهها در تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی
عامل
تفکر راهبردی

نگرش توسعه ای

گویه

بارعاملی

S1

پیش بینی فرصتها و تهدیدهای پیش روی مکان ورزشی

1/017

S2

داشتن تفکر و نگرش بلند مدت در مدیریت مکان ورزشی

1/003

S3

یادگیرنده ،انعکاسی و متفکر بودن مدیر مکان ورزشی

1/161

S4

توجه به اثربخش بودن

1/110

S5

جامع نگر بودن

1/716

S6

داشتن تفکر سیستمی

1/700

S7

استقرار رهبری تحول گرا در مکان ورزشی

1/603

S8

حرکت برای استقرار رویکردهای نوین در مکان ورزشی

1/150

S9

اهمیت تعداد مشتریان مکان ورزشی

1/117

S10

اهمیت توسعه فضای فیزیکی مکان ورزشی

1/710

S11

اهمیت افزایش تعداد تجهیزات ورزشی موجود در مکان
ورزشی

1/711

S12

استفاده از تعداد منابع انسانی متخصص مورد نیاز در مکان

1/601

S13

افزایش فعالیتهای مکان ورزشی

1/570

S14

افزایش ارائه خدمات جدید در مکان ورزشی

1/563

S15

باور بر کارآیی مدلهای ارزیابی

1/000

S16

آشنایی با مدلهای سنتی ارزیابی

1/111

S17

آشنایی با مدلهای نوین ارزیابی

1/715

S18

میزان استفاده از نتایج ارزیابیها

1/610

S19

آشنایی با مدلهای کیفیت خدمات

1/171

S20

اهمیت ارتقا کیفیت خدمات در مکان ورزشی

1/761

S21

استقرار مدلهای کیفیت خدمات در مکان ورزشی

1/715

درصد واریانس هر

آلفای

عامل

کرونباخ

01/30

01/56

0/ 48

0/ 42

ورزشی

آشنایی با مدلهای ارزیابی

کیفیت خدمات

1/01

7/30

0/ 97

0/ 49
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نیاز و وفاداری مشتریان

S22

توجه به بهداشت مکان ورزشی

1/613

S23

ارتباط موثر با مشتریان

1/705

S24

استقرار مسیر ارتباطی مناسب برای شنیدن صداری

1/705

6/71

0/ 95

مشتریان

رقابت

کیفیت و امنیت تجهیزات و
تاسیسات

S25

اهمیت نیازهای مشتریان

1/611

S26

اهمیت حفظ مشتریان

1/610

S27

اهمیت افزایش تعداد مشتریان

1/517

S28

انگیزه رقابت با اماکن ورزشی خصوصی و دولتی

1/151

S29

رقیب شناسی

1/713

S30

تفکرو پیشرو بودن در صنعت اماکن ورزشی

1/711

S31

تمرکز بر کاهش نقاط ضعف و تهدیدها

1/613

S32

استفاده بهینه از فرصتها و نقاط قوت

1/651

S33

ابجاد فضای رقابتی در بخشهای مختلف مکان ورزشی

1/600

S34

توجه به معماری سنتی و مدرن در مکان ورزشی

1/103

S35

اهمیت استفاده از تجهیزات مدرن در مکان ورزشی

1/131

S36

کیفیت تجهیزات مکان ورزشی

1/710

S37

کیفیت تاسیسات مکان ورزشی

1/700

S38

امنیت تجهیزات ورزشی

1/710

S39

امنیت تاسیسات ورزشی

1/670

S40

استقرار نظام ارزیابی مستمر و دورهای از کیفیت تجهیزات

1/650

6/03

0/ 42

5/60

0/ 49

و تاسیسات
S41

استقرار نظام مدیریت اطالعات از کیفیت و امنیت تجهیزات

1/511

و تاسیسات

درآمدزایی

S42

حفظ و نگهداری علمی از تجهیزات و تاسیسات مکان
ورزشی

1/517

S43

افزایش درآمد در مکان ورزشی

1/170

S44

کاهش هزینهها

1/161

S45

استقرار نظام مالی مناسب

1/711

S46

استقرار نظام حسابرسی مناسب

1/710

S47

نزدیک سازی نقطه سر به سر هزینهها و درآمدها به نقطه

1/605

1/00

0/ 95

شروع

جدول  ،1مقادیر ویژه ،واریانس عاملها را نشان میدهد.
توان پیشگوئی این عوامل بر اساس مجموع درصد واریانس
تجمعی عاملها برابر با  10/19درصد است؛ بنابراین برای
تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی 8
عامل تفکر راهبردی ،نگرش توسعهای ،آشنایی با مدلهای
ارزیابی ،کیفیت خدمات ،نیاز و وفاداری مشتریان ،رقابت ،کیفیت

و امنیت تجهیزات و تاسیسات و درآمدزایی شناسایی شدند.
جدول  .3نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبه بند ی عوامل
موثر بر رفتار مدیران در ارزیاب ی اماکن ورزش ی

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

تعداد

مقدار
مجذورکای

درجات
آزادی

سطح
معنیداری

311

11/01

7

1/110

با توجه به مقدار خی – دو  81/40و سطح معنیداری
فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت در رتبه موثر بر رفتار مدیران
در ارزیابی اماکن ورزشی رد میشود و با  31درصد اطمینان
میتوان بیان کرد بین اولویت این عوامل تفاوت معنیدار وجود
دارد.
جدول  .1رتبه عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی
اماکن ورزشی
عامل
رتبه
تفکر راهبردی
4
نگرش توسعهای
0
آشنایی با مدلهای ارزیابی
9
کیفیت خدمات
1
نیاز و وفاداری مشتریان
1
رقابت
1
کیفیت و امنیت تجهیزات و
4
تاسیسات
درآمدزایی
8

میانگین
1/4
9/89
9/44
9/18
9/04
9/43
9/44
9/31

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران
در ارزیابی اماکن ورزشی بود .یافتههای پژوهش نشان داد اولین
عامل تاثیرگذار بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی تفکر
راهبردی است که نتایج پژوهش با یافتههای فروغی پور
( ) 4933و کشاورز ( ) 4931که در پژوهش خود به عوامل مشابه
دست یافته بودند ،همخوانی دارد ( 1و  .) 43تفکر راهبردی با
ویژگیهایی مانند تشخیص خالقیت ،دید بلند مدت و فرصت
طلبی و بسیاری از قابلیتهای ذهنی و تشخیصی دیگر میتواند
اثربخشی سازمان را تضمین کند ( .) 8همچنین مینزبرگ براین
باور است که راهبرد اثر بخشی یک پدیده خالقانه است و انسان
ها سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامهریزی و برای این
امر باید به جای برنامهریزی به توسعه تفکر راهبردی پرداخت
()41؛ بنابراین در این راستا به منظور اثر بخشی اماکن ورزشی

ضروری است که از یک رویکرد راهبردی که نشات گرفته از
خالقیت و فرصت طلبی است بهره مند باشند .بر این اساس
داشتن تفکر راهبردی در اماکن ورزشی میتواند بر پیشبینی
فرصتها و تهدیدهای پیش روی مکان ورزشی ،داشتن تفکر
بلند مدت ،القای مدیر یادگیرنده و جامع نگر و دارای تفکر
سیستمی توام با نگرش رهبری تحول گرا بستر استفاده از
نظامی کارآمد در ارزیابی اماکن ورزشی توسط آنها را به همراه
داشته باشد .مدیران اماکن ورزشی با بهرهمندی از تفکر
راهبردی میتوانند همه جوانب و امور مکان ورزشی تحت
مدیریت خود را با سنجش و ارزیابی به هنگام رصد کرده و با
افزایش کارایی و اثربخشی بهرهوری مکان ورزشی را افزایش
دهند .از اینرو توصیه میشود مدیران اماکن ورزشی با استخدام
مشاورین و متخصصین مدیریت راهبردی آشنا به تفکر
راهبردی ،دانش و معلومات خود را در زمینه تفکر راهبردی
افزایش داده تا با شناخت آن با رویکردی جامع و راهبردی به
موضوع ارزیابی در مکان ورزشی بنگرند.
یافتههای پژوهش نشان داد دومین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی نگرش توسعهای است که
نتایج پژوهش با یافتههای کالرک ( ) 0341و زابال و همکاران
( ) 0331که در پژوهش خود به عوامل مشابه دست یافته بودند،
همخوانی دارد ( 1و  .) 00هر سازمانی یک روز متولد و روز
دیگری از بین خواهد رفت .در این راستا برای این که یک مکان
ورزشی چرخه حیات خود را طوالنیتر کند ،ضروری است یک
رویکرد توسعهای در بین مدیران آن وجود داشته باشد .اگر
مدیران اماکن ورزشی به موضوع ارزیابی در مکان ورزشی خود
با نگرش توسعهای توجه داشته باشند ،استقرار رویکردهای
نوین ،تعداد مشتریان ،توسعه فضاها و تجهیزات ورزشی ،ت عداد
منابع انسانی ،تعداد و تنوع فعالیتها و ارائه خدمات جدید در
مکان ورزشی از اهمیت قابل توجهای برخوردار خواهد شد؛
بنابراین نگرش توسعهای زمانی در یک مدیر مکان ورزشی
پدیدار خواهد شد که در همه حوزههای مکان ورزشی ،تفکر
توسعهای وجود داشته باشد؛ بنابراین توصیه میشود ،مدیران
اماکن ورزشی چشم انداز مناسب برای مکان ورزشی تدوین
کنند .در صورت داشتن چشم انداز مناسب ،اهداف بلند مدت و
اهداف راهبردی مناسب ،در راستای تحقق چشم انداز ترسیم
شده تدوین خواهد شد .در صورت وجود اهداف راهبردی ،می
توان سنجههای مناسب برای ارزیابی مکان ورزشی تدوین کرد.
لذا در صورت تحقق چنین رویکردی وجود سنجههای مناسب
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که بتواند حوزههای مختلف و فعالیتهای گوناگون مکان
ورزشی را مورد ارزیابی قرار دهد ،دور از دسترس نخواهد بود.
یافتههای پژوهش نشان داد سومین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی ،آشنایی با مدلهای ارزیابی
است که نتایج پژوهش با یافتههای زابال و همکاران ()0331
که در پژوهش خود به عامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی
دارد ( .) 00با توسعه علوم مختلف از جمله علم ارزیابی ،نگرش
سنتی به ارزیابی دچار دستخوش تغییر و تحوالت اساسی شده
است .در دیدگاه سنتی از ارزیابی به عنوان ابزاری جهت مچ
گیری دز سازمانها استفاده میشد ،در صورتی که در دیدگاه
نوین ارزیابی بهعنوان ابزاری برای توسعه ،پیشرفت ،اطالح
فرایندها و خطاهای احتمالی در سازمان استفاده میشود (.) 44
در این راستا مدلها و روشهای ارزیابی با رویکردی گذشته
نگر ،حال نگر و آینده نگر به عنوان ابزاری توانمند در دسترس
مدیران سازمان-های پیشرو قرار گرفته است .از اینرو بسیاری
از مدیران در حوزه ورزش و مدیران اماکن ورزشی بهدلیل عدم
شناخت از انواع مدلهای ارزیابی نوین و کارآمد نسبت به
استفاده از این گونه مدلها در مدیریت اماکن ورزشی مقاومت
میکنند .لذا توصیه میشود ،مدیران اماکن ورزشی با کمک
متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به مدلهای ارزیابی و ارزیابی
عملکرد نسبت به یادگیری مدلهای ارزیابی اقدام کرده و با اخذ
مشاوره دقی ق ،نسبت به استقرار نظام ارزیابی کارآمد در اماکن
ورزشی اقدام نمایند.
یافتههای پژوهش نشان داد چهارمین عامل تاثیرگذار بر
رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی کیفیت خدمات است که
نتایج پژوهش با یافتههای زرگر و همکاران ( ) 4939که در
پژوهش خود به عامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد
( .) 01مدیریت هر مکان ورزشی برای موفقیت در دستیابی به
اهداف خود ضروری است ،کیفیت خدمات مکان ورزشی را به
طور مستمر افزایش دهد .افزایش کیفیت خدمات در هر مکان
ورزشی میسر نخواهد شد ،مگر این که مدیران اماکن ورزشی با
مدلهای کیفیت خدمات آشنایی الزم را داشته باشند .در صورت
آشنایی مدیران اماکن ورزشی با مدلهای کیفیت خدمات
استفاده و استقرار مدلهای کیفیت خدمات ارائه شده در مکان
ورزشی ،مورد توجه مدیران قرار خواهد گرفت .مدلهای کیفیت
خدمات به دنبال توجه به توقعات و نیازهای مشتریان است.
مشتریان راضی زمانی رضایت خود را از خدمات دریافتی در یک
مکان ورزشی ابراز خواهند کرد که خدمات ارائه شد عالوه بر

تناسب داشتن با سالئق آنها ،دارای کیفیت مطلوب نیز باشد.
از اینرو چنانچه مدیران اماکن ورزشی با مدلهای کیفیت
خدمات آشنایی داشته باشند ،نسبت به استفاده از آنها اقدام
کرده و برای کنترل کیفیت خدمات و ارتقا سطح کیفی خدمات
بهطور طبی عی نسبت به ارزیابی کیفیت خدمات مستمر اقدام
خواهند کرد .از این رو توصیه میشود ،مدیران اماکن ورزشی با
حضور در کارگاهها و همایشهای کیفیت خدمات نسبت به
آشنایی و شناخت مدلهای کیفیت اقدام کنند و با شناخت دقیق
نسبت به استقرار مدلهای کیفیت در اماکن ورزشی تحت
مدیریت خود اقدام کنند.
یافتههای پژوهش نشان داد ،پنجمین عامل تاثیرگذار بر
رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی نیاز و فاداری مشتریان
است که نتایج پژوهش با یافتههای زابال و همکاران ( ) 0331و
زرندی و همکاران ( ) 0341و زرگر و همکاران ( ) 4939که در
پژوهش خود به عوامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد
( 09 ،00و  .) 01مدیران اماکن ورزشی برای موفقیت مکان
ورزشی ضروری است ،در اولویت بسیاری از اقدامات نیازهای
مشتریان خود را شناسایی کنند و بر اساس نیازهای مشتریان
ماموریت ،چشم-انداز ،استراتژیها و اهداف خود را ترسیم کند.
برای شناسایی نیازهای مشتریان ضروری است ،مدیران اماکن
ورزشی با استفاده از روشهای مختلف ارتباط موثری با آنها
برقرار کرده و بهطور محسوس و نامحسوس نیازهای آنها را
مورد بررسی ،کنترل و ارزشیابی کنند .در صورت تامین نیازهای
مشتریان میتوان انتظار داشت که وفاوداری مشتریان نیز
افزایش پیدا کند؛ بنابراین مدیران اماکن ورزشی در صورتی که
به نیازهای مشتریان حساسیت کافی داشته باشند ،در نظام
ارزیابی مکان ورزشی نسبت به ارزیابی نیازها و سطح وفاداری
مشتریان توجه کافی خواهند داشت.
یافتههای پژوهش نشان داد ششمین عامل تاثیرگذار بر
رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی رقابت است که نتایج
پژوهش با یافتههای زرندی و همکاران ( ) 0341که در پژوهش
خود به عوامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد ( .) 09در
هر حوزهای رقبا یکی از عوامل تاثیر گذار در رفتار مدیران
سازمانها برای تدوین چارچوب کاری است .مدیریت اماکن
ورزشی ایران به سه شکل مدیریت دولتی ،مدیریت بخش
خصوصی و مدیریت اماکن ورزشی دولتی با واگذاری آنها به
پیمانکاران بخش خصوصی اداره میشود ( .) 44در این راستا
مدیران اماکن ورزشی ضروری است ،برای هدایت و مدیریت

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی
صحیح و همچنین برای رقابت با سایر اماکن ورزشی با تفکرات،
برنامهها و اهداف رقبای خود آشنایی کامل داشته باشند .در
صورت شناخت دیدگاه رقبا و همچنین شناخت نقاط قوت و
ضعف اماکن ورزشی تحت مدیریت سایرین و همچنین شناخت
نقاط قوت و ضعف مکان ورزشی تحت مدیریت خود میتوانند
نسبت به تقویت نقاط قوت مکان ورزشی اقدام کرده و ضعف
های خو را برطرف کنند .همچنین با استفاده از ضعفهای رقبا
تمهیداتی اتخاذ کنند که وضعیت مکان ورزشی خود را نسبت به
رقبا در یک وضعیت برتر قرار دهند .در صورت بهوجود آمدن
چنین وضعیتی ،پیشرو و پیشگام بودن در صعنت مدیریت اماکن
ورزشی دور از دسترس نخواهد بود .از سویی دیگر جهت رقیب
شناسی ،ضروری است ،مدیران اماکن ورزشی از سنجهها و
ابزارهایی استفاده کنند که قابلیت درک و شناخت دقیق رقبا را
داشته باشد .به بیان دیگر رقابت ،عاملی است که میتواند رفتار
مدیران اماکن ورزشی را برای استقرار نظام ارزیابی موثر در
اماکن ورزشی هدایت کند.
یافتههای پژوهش نشان داد هفتمین عامل تاثیرگذار بر
رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی کیفیت و امنیت تجهیزات
و تاسیسات است که نتایج پژوهش با یافتههای پیتر و همکاران
( ) 0333و ورهاکن و همکاران ( ) 0343که در پژوهش خود به
عوامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد ( 44و .)03
مشتریان اماکن ورزشی افرادی هستند که با سنین مختلف به
مکان ورزشی مراجعه میکنند .در زندگی اجتماعی ،امنیت جانی
افراد با هیچ مقوله دیگری قابل مقایسه نیست .از اینرو
تجهیزات و تاسیسات در هر مکان ورزشی در صورت نداشتن
ایمنی و کیفیت مطلوب ،بروز حادثه و در نتیجه به خطر انداختن
جان انسانها را ممکن است ،به وجود آورد .در این راستا مدیران
اماکن ورزشی ضروری است ،نسبت به امنیت تجهیزات و
تاسیسات مکان ورزشی حساسیت ویژهای داشته باشند .در
صورتی که مدیران اماکن ورزشی از چنین حساسیتی برخوردار
باشند ،بهطور طبی عی نسبت به استفاده از تجهیزات مدرن و ایمن
اقدام خواهند کرد .از سویی دیگر نسبت به حفظ و نگهداری آن
ها از روشهای علمی ،استفاده بهینه خواهند برد .در صورتی که
مدیران اماکن ورزشی حساسیت کامل نسبت به استفاده و
نگهداری از تجهیزات و تاسیسات داشته باشند ،بهطور یقین
نسبت به بازرسی و ارزیابی ایمنی تجهیزات و تاسیسات توجه
کافی خواهند داشت و به طور مستمر نسبت به ارزیابی آنها
اقدام خواهند کرد.

یافتههای پژوهش نشان داد آخرین عامل تاثیرگذار بر رفتار
مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی درآمدزایی است که نتایج
پژوهش با یافتههای کوین و همکاران ( ) 0334که در پژوهش
خود به عوامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد (.) 40
سرمایه گذاری در اماکن ورزشی با هر هدفی که انجام شده
باشد ،در آخر ،نسبت به میزان سرمایه آورده شده به مکان
ورزشی ،سودآوری باید داشته باشد .سودآوری در هر مکان
ورزشی از راههای مختلف از جمله کاهش هزینهها و ارائه
خدمات کم هزینه میسر است؛ بنابراین سودآوری اماکن ورزشی
بر گرفته از استقرار نظام مالی کارآمد ،باید قابلیت نزدیک سازی
نقطه سربه سر هزینهها و درآمدها را به نقطه شروع فعالیت
مکان ورزشی داشته باشد .از اینرو مدیران اماکن ورزشی عالوه
بر استقرار نظام مالی مناسب و کارآمد در مکان ورزشی ،ضروری
است از یک نظام کارآمد برای کنترل مدیریت مالی مکان
ورزشی استفاده کنند .بر این اساس بهنظر میرسد استقرار نظام
حسابرسی دقی ق و کارآمد میتواند در مدیریت مالی اماکن
ورزشی به مدیران کمک کننده باشد .در واقع حسابرسی دقیق
و کارآمد یکی از روشهای کنترل مدیریت مالی میتواند در
مکان ورزشی بهشمار رود؛ بنابراین چنانچه مدیران اماکن
ورزشی آشنابی با مدیریت و نظام حسابرسی داشته باشند ،بهطور
خودکار یک نظام ارزیابی از هزینهها و درآمدها خواهند داشت
که چنین نگرشی بر بهرهوری اماکن ورزشی کمک کنند خواهند
بود.
به طور کلی میتوان بیان کرد که برای ارزیابی در اماکن
ورزشی یک سری عوامل در رفتار مدیران آنها میتواند
تاثیرگذار باشد که در پژوهش حاضر عواملی مانند تفکر
راهبردی ،نگرش توسعهای ،آشنایی با مدلهای ارزیابی کیفیت
خدمات ،نیاز و وفاداری مشتریان ،کیفیت و امنیت تجهیزات و
تاسیسات و درآمدزایی به دست آمد؛ بنابراین برای استفاده از
نظام ارزیابی در اماکن ورزشی ضروری است ،مدیران اماکن
ورزشی توجه ویژه به این عوامل داشته باشند تا بتوانند نظام
ارزیابی کارآمدی در اماکن ورزشی مستقر کنند.
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