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 وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان ارزیابی بهره

 .سید محمد علی میر حسینی2.عین اله آویزی 1

 
 یریت ورزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد شیراز.دانشجوی کارشناسی ارشد مد1

 شیراز.عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسامی واحد 2
 

 وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان شیراز می باشد.  تحقیق ارزیابی بهره :هدف
ها از نوع  پیمایشی، از لحاظ شکل گردآوری داده -اجرا از نوع تحقیقات توصیفی:پژوهش حاضر به لحاظ استراتژی و مسیر روش شناسی

ها کمی ، به لحاظ طول مدت اجرا مقطعی، از نظر محیط اجرا میدانی و بر اساس زمان رویداد مورد بررسی، حال  میدانی از لحاظ نوع داده
نفر از آنها به  226گانه شهرستان شیراز می باشد که تعداد  3نواحی  باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی زن و مرد نگر می

 113عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند، که پس از جدا سازی پرسشنامه های مخدوش و برگشت خورده تعداد 
قیق حاضر از پرسش نامه محقق پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطاعات و داده های ازم در تح

گزینه ای اندازه گیری شده است که  5عامل با مقیاس لیکرت  4و در  54( که تعداد سواات آن 1312ساخته فروغی پور و همکاران)
 گزارش شده، استفاده شد. همچنین پایایی پرسش 335/2(، 1312نامه در پژوهش آقای حمید فروغی پور و همکاران) اعتبار این پرسش
اسمیرنوف و  -می باشد. در این تحقیق داده ها، پس از جمع آوری به منظور تجزیه و تحلیل از آزمون کلموگروف 16/2نامه این پژوهش 

 استفاده گردید. 21نسخه SPSSآزمون فریدمن توسط نرم افزار 
امل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی اولویت : نشان داد که عوامل نظارت و کنترل،کالبدی و مدیریتی به ترتیب به عنوان سه عیافته ها

مشخص و تعیین نمودن شاخص های بهره وری اماکن و تاسیسات ورزشی در  عامل نظارت و کنترل،بندی شدند و در بین مولفه های 
زیابی ها به سازمان، وجود نظام کنترل و نظارت مستمر و مناسب بر اماکن و تاسیسات ورزشی و در آخر استفاده مطلوب از نتایج ار

وری اماکن  . همچنین در این تحقیق مولفه های مربوط به هریک از عوامل موثر  بهرهترتیب به عنوان مهمترین مولفه ها انتخاب شدند
 ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان شیراز  اولویت بندی شدند.

 
 ربیت بدنیبهره وری، اماکن ورزشی، شهر شیراز و دبیران تواژگان کلیدی: 
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