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 های منتخب استان کرمانشاهوری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانو مقایسه بهرهبررسی 
 . هاشم کوزه چیان2. بهزاد مهدوی 3. مهدی ناظمی 2 . سعید رضایی تلیابی1

 کتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس. دانشجوی د1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد2
 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور3
 . استاد دانشگاه تربیت مدرس2

 
 مقدمه

به منظور حداکثر (. 1های فعال و زنده است )در نظام کنونی جهان، توسعه اماکن ورزشی و ارتقاء آن یکی از اهداف عمده سازمان 
در این میان اماکن، تسهیالت و (. 2استفاده از این تجهیزات و اماکن، در دسترس بودن آن برای همه اقشار جامعه امری ضروری است )

د این فضاها در کشور شوند، و با توجه به کمبوتجهیزات ورزشی به عنوان یک پیش نیاز و ضرورت جهت پرداختن به ورزش محسوب می
وری، مسئولیت اصلی هر سازمانی است و ها بسیار حیاتی و ضروری می باشد. بهبود بهرهورتر کردن آنما، خصوصاً در مناطق محروم، بهره

 وری با شناخت و تحلیل آن مقدور است.افزایش بهره
 روش شناسی

آوری شد. جامعه آماری شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع های آن بهباشد که دادهپیمایشی می -روش تحقیق حاضر توصیفی
های منتخب استان کرمانشاه )هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر( بودند که با توجه به این تحقیق کلیه مدیران اماکن ورزشی شهرستان

ساخته استفاده شد که برای از پرسشنامه محققآوری اطالعات محدود بودن جامعه، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع
آوری گردید و پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن بر تعیین روایی آن نظرات اساتید و متخصین این امر جمع

ر توصیفی و استنباطی استفاده ها از آمابدست آمد تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده 2922های حاصل از پرسشنامه اساس داده
 شد.

 هایافته
های منتخب استان کرمانشاه تفاوت معنی وری اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستانهای این تحقیق نشان داد که بین بهرهیافته 

 آمده است. 1داری وجود دارد که خالصه نتایج در جدول 
 رزشی دولتی و خصوصی شهرستان های منتخب استان کرمانشاهبرای مقایسه بهره وری اماکن و t. نتایج آزمون 1جدول

داری سطح معنی اماکن ورزشی نام شهرستان
 K-Sآزمون 

انحراف  میانگین تعداد اماکن
 استاندارد

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 2 2931 2955 5 29522 خصوصی 29221* 9 2959 2939 12 29392 دولتی هرسین

 2 2935 2923 5 29352 خصوصی 29221* 16 2969 3932 12 29922 دولتی صحنه

 2 1923 3923 2 29192 خصوصی 29221* 13 2922 2992 12 29222 دولتی کنگاور

 9 2966 3923 12 29225 خصوصی 29221* 22 2922 3922 23 29232 دولتی سنقر
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های منتخب کرمانشاه تفاوت ی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانورهای تحقیق نشان داد که بین بهرهنتایج مربوط به یافته 
( که این 3کند )شغل ایجاد می 3( گزارش کردند هر باشگاه خصوصی به طور متوسط 1322یوسفی و کریمی )داری وجود دارد. معنی

وری اماکن خصوصی یق که میانگین بهرهباشد که با نتایج این تحقوری بهتر نسبت به اماکن ورزشی دولتی میخود نشان دهنده بهره
( در تحقیق خود نقش و اهمیت نیروی انسانی 1325باشد، همخوانی دارد. کارگر و همکاران )وری اماکن دولتی میباالتر از میانگین بهره

یروی انسانی و مدیریت در دو های این تحقیق همخوانی دارد، چرا که ن( که با یافته2دانند )وری حیاتی میو مدیریت را در افزایش بهره
در بخش خصوصی چون بیشینه کردن سود بیش از هر چیز مدنظر سهامداران و مدیران باشد. بخش خصوصی و دولتی کامالً متفاوت می

شود اقدامات الزم توسط ، از این رو پیشنهاد میگیرددر جهت کسب سود بیشتر صورت می اماکناست، بیشترین استفاده ممکن از 
وری این اماکن فراهم های ذیربط جهت واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی انجام شود تا موجبات افزایش بهرهمانساز

 گردد.
 وری، اماکن ورزشی دولتی، اماکن ورزشی خصوصیبهرهواژگان کلیدی: 
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