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دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می
ت زیس محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت فاصله دارد. در این بین سیستم استانداردهای جهانی

(HSEیکی ) تن این تواند به مرتفع ساخکه می است مدیریتی هایسیستم مؤثرترین و کاملترین از
چالش کمک کند. براین مبنا، تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی 

تحلیلی است و به صورت  -پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی HSEتهران با رویکرد 
و محدوده مکانی آن  1311ای اجرا شده است. محدوده زمانی این تحقیق سال کتابخانه -میدانی

باشد که به دو دسته اماکن تحت مدیریت مجموعه اماکن ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران می
شود. در این تحقیق برای ارزیابی بندی میی ورزشی طبقههاو اماکن تحت مدیریت فدراسیون

 ها استفاده گردید.عملکرد پایدار اماکن یاد شده از رویکرد تحلیل پوششی داده
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 مدیریت تحت )اماکنDMU1 های پژوهش حکایت از آن دارد که میزان کارایی نسبی یافته 
ورزشی(  هایفدارسیون نظارت تحت )اماکن DMU2و میزان کارایی نسبی  44/2مجموعه( برابر با 

گیری نسبت به واحد تصمیم DMU2گیری دهد واحد تصمیمباشد که نشان میمی 2/1برابر با 
DMU1 نظارت اماکن تحت اختیار شاید به این دلیل که دایره  -کارایی نسبی بهتری دارد
 هدارینگ و توسعه های ورزشی بیشتر است و بودجه خود را به طور مستقیم از شرکتفدارسیون

 کنند.کشور دریافت می ورزشی اماکن
 

 ند. مها، کارایی نسبی و مدیریت نظاموری، تحلیل پوششی دادهاماکن ورزشی، بهره واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های اساسی مدیران اماکن ورزشی، تأمین سالمت و ایمنی تماشاگران و امروزه یکی از نگرانی

 -های آموزشی و تفریحی است )مارسدینکنندگان در رویدادهای ورزشی یا فعالیتشرکت
 ورزشی خارجی، هایهای گذشته سازمانرو، در طی سال. از این(112 :2211، 1هیسکوت و النگدون

 هایبرنامه المللیبین سطوح ملی و در ورزشی وابسته به آن نهادهای سایر و ورزشی هایلیگ
 و سالمت حفظ مکان با هدف بهتر مدیریت سازیجهت پیاده های نامبردهزمینه در ار شماریبی

، 2کلوخسارتوری بالدوین و مک) اندکرده مالی اجرا مزایای آوردن دست به و ورزشکاران ایمنی
2211 :311 .) 

 امدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارهدهد در ایران اما شواهد و قرائن موجود نشان می
و استانداردهای جهانی فاصله دارد و نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی برای دستیابی به 

(. جوانمردی 44: 1311درازی در پیش دارد )مظفری، المللی راه استانداردهای معمول و مرسوم بین
 یطمح و یایمن بهداشت، مدیریت ( در این باره اظهار داشتند که نبود سیستم121: 1312و باقری )

 زاتیموانع و تجه جادیا ای شده است. به عالوه، این خالء باعثچنین پدیده منجر به رانیدر ورزش ا
ر بناب و استانداردها شده است تیعدم رعاو  و نامناسب کافینا یاستاندارد و خطرناک، فضاریغ

خسارات  ری، تلفات و سایسقوط، صدمات ورزش افزایش شده باعث یادها، همه عوامل گزارش
 تیعدم رعا( نشان دادند که 1: 1311در بررسی دیگر درمحمدی، فام و زارعی ) اند.شده ریناپذجبران

 رداریواگ یهایماریب بروزو  وعیشسبب  ی ایراندر مراکز ورزش یو درمان یبهداشت یاستانداردها
 یدانشگاه یهاگزارشاز  یاریآمار ثابت نشده است، اما در بس نیاگرچه ا شده است. یو تنفس یپوست

( همچنین بیان داشتند که به تازگی 11: 1311. درمحمدی و همکاران )مورد اشاره قرار گرفته است
 رانیدر ا یو مذهب یحیمناطق تفر ی ازدر برخ 3ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیریمد ستمیس

 ستمسی این است که اگرطور که باید و شاید به آن توجه نشده است. این در حالی آن  اما ،اجرا شده
 حداقل به و همگانی هایورزش و قهرمانی توسعه در تواندمی شود، سازیپیاده ورزشی اماکن در

 (. 411: 2214، 4کوکو، گرین و کانز) کند شایانی کمک محیطی زیست و انسانی حوادث رساندن
 هایتمیسس مؤثرترین و کاملترین از یکی زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم

شخیص از ت و پس ارزیابی و شناسایی را آسیب احتمالی دالیل توان در محیطمی که است مدیریتی
نمود  کنترل یا حذف ها راورزش آن محیط و ایمنی بهداشت، از آسیب مورد نظر جهت اطمینان

تواند ی(. این سیستم همچنین م221: 2211، 6؛ گیلیانوتی و نومراتو61: 2214، 1)کلی و همکاران
 یبازرس یک این، بر عالوه دهد. افزایش را هافرصت و سالمتی ایمنی، کاهش و را خطرات و هاهزینه

زیست  محیط و ایمنی موضوع بهداشت، سه این کند و زمانی کهمی فراهم را مطمئن و یکپارچه
 نآ اتتأثیر و داشت خواهند توجهی قابل افزاییهم اثرات  شوند، جمع یکپارچه مدیریت تحت

                                                           

1. Marsden-Heathcote & Langdon 

2. Sartore-Baldwin & McCullough 

3. Health, Safety and Environment Management  (HSE) 

4. Kokko, Green & Kannas 

5. Kelly et al. 

6. Giulianotti & Numerato 
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 (. به عالوه، سیستم141: 2211، 1بود )کومار و همکاران خواهد بیشتر مراتب به گذشته به نسبت
 هاست ک ایمرحله سه تکاملی دوره یک و راه نقشه دارای زیست محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت

 ستهکا موجود محیطی و بهداشتی ایمنی، خطرهای تعداد و حوادث بروز از مراحل آن، از گذر با
(. با توجه به ارزش باالی این سیستم در مدیریت 22: 2211، 2شود )آخادیم، گیدادو و پینتینگمی

های گذشته، تحقیقات بی شماری پیرامون آن انجام شده است؛ از جمله تحقیق اماکن طی سال
یط حهای مدیریت ایمنی، بهداشت و م( که با بررسی اثربخشی برنامه12: 1311جو و همکاران )پاک

و نمره  HSEهای مدیریت زیست و ارتباط آن با رضایت شغلی نشان داد که بین نمره کلی برنامه
کلی رضایت شغلی و تمامی ابعاد آن قبل و بعد از مداخله رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در 

ای ای دارهای کنترلی بهداشت حرفه، شاخص برنامه3HSEهای مدیریت بندی شاخصزمینه رتبه
 ناماک محیطیزیست -بهداشتی وضعیت ( با تحلیل71: 1316پور و اسدی )بیشترین نمره بود. حجی

خراسان کشف کردند  هایاستان شهروندان بدنی فعالیت در مشارکت میزان با آن رابطه و ورزشی
 ههمچنین مشخص گردید ک. دارد قرار مطلوبی سطح در کاربران و مربیان مدیران، آگاهی میزان که

 ارتباط دانشهرون مشارکت میزان با ترتیبورزشی به اماکن محیطیزیست و بهداشتی وضعیت بین
( در تحقیقی با محوریت 141: 1311ذکایی و همکاران )همچنین  وجود دارد. معناداری و مستقیم

ها با رویکرد شهرداری HSEارائه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عملکرد 
های سیستم مدیریت شهری به این نتیجه رسیدند که محورهای عملکردی فرآیند محور ر مؤلفهتأثی

HSE  نسبت به محورهای نتیجه محورHSE دهند. ارزش وزنی باالتری را به خود اختصاص می
 تیریمد ستمیعملکرد س ارزیابیبهبود »ای با عنوان ( در مطالعه12: 2216)4کانگ، ژانگ و ژاو

« نسبیه درج لیو تحل هیو تجز یفاز یشناخت یهانقشه بیبا ترک ستیز طیو مح ینمی، ابهداشت
 از شود؛می شامل را هابرنامه از ایگسترده طیف HSE-MS عملکرد ارزیابی نشان دادند که اجرای

 در و النک سطح در سیستم طراحی و سازماندهی مذاکره، کار، تنظیم تا گرفته انسانی مختلف عوامل
 رپایدا هایفعالیت و ایمنی مدیریت ( با بررسی تأثیر47: 2211) 1در تحقیقی دیگر لی خرد. سطح

ارت در مشارکت و نظ یهاتیو کنترل بر فعال یزیربرنامه یهاستمیس نشان داد که پایدار برعملکرد
الوه بر ع اثر دارد. داریبه نوبه خود بر عملکرد پا وگذارد یم ریتأث نیتأم رهیزنج تیریمد یندهایفرآ

ارزیابی عملکرد پایداری: بررسی »( در تحقیقی با عنوان 213: 2211) 6کاربولوت و این، بویوکوزکان
تر باشند، معیارهای مناسب و های ارزیابی عملکرد پایداری باید متعادلنشان دادند که مدل« ادبیات

ایداری های پی شاخصمناسبات آنها باید به خوبی تعریف شده و ذهنیت معیارهای کیفی ذاتی برا
و  های تصمیم گیری گروهیدر نظر گرفته شود. برای پرداختن به این ذهنیت، می توان از تکنیک

و  های زبانی دستهای تضاد و ارزیابیتواند با عدم اطمینان، شاخصهای تحلیلی که میسایر روش
( در تحقیقی با 216: 2222) 7پنجه نرم کند در آثار بعدی استفاده کرد. از طرفی مامشلی و همکاران

« یرانا در ورزشی امکانات در زیست محیط مدیریت و ایمنی بهداشت، یکپارچه الگوی تهیه»عنوان 
                                                           

1. Kumar et al. 

2. Alkhadim,Gidado & Painting 

3.  Health, Safety, Environment 

4. Kang  Zhang & Gao 

5. Lee 

6. Büyüközkan  & Karabulut 

7. Mamashli 
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 سیستم راستقرا ،(مدرن هایپیشینه) مرتبط هایفناوری استقرار یعنی اصلی، بعد نشان دادند که سه
 و یمنیا بهداشت، بر سیستم ها راآن فرعی ابعاد و مدیریت فرهنگ بهبود و( اصلی اجزای) مدیریت
تأثیر دارد. سرانجام در تحقیق سارخلی و همکاران  ورزشی امکانات از محیطی زیست مدیریت

 زیست طمحی و ایمنی بهداشت، مدیریت ملی سیستم فعلی وضعیت ارزیابی ( که با هدف11: 2222)
جام شد، مشخص گردید که زیست ان محیط از حفاظت سازی استاندارد و هماهنگی ادغام، برای

 HSE هایسیستم هماهنگی و استانداردسازی ،HSE با مقابله هایروش و هامثال مفاهیم، هماهنگی
 اخلید مؤسسات و خارجی موسسات فنی و علمی تجربه انتقال امکان یافتن کشور، سطوح همه در
 .است مهم بسیار پایدار توسعه در هاآن حداکثری مشارکت تسهیل همچنین و

مؤثر  یروش ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیریمد ستمیسمرور تحقیقات انجام شده نشان داد 
 .مناسب است حیدر اتخاذ اقدامات اصال رانیو کمک به مدمنسوخ شده بردن اقدامات  نیاز ب یبرا

 دفات، تصاهاریسک، هایکاهش خطرات، ناهنجار ایبردن  نیدر از ب نامبرده تیریمد ستمیسهمچنین 
 و ترینحساس از یکیدارد و در نهایت اینکه  یانکار رقابلیکامالً غنقش آن  یو عواقب جانب

 و یتکیف زیست محیط و ایمنی بهداشت، نظر از سازمان یک اهداف به دستیابی در عوامل ترینمهم
علیرغم این در حوزه ورزش  است. زیست محیط مدیریت و بهداشت ایمنی، هایسیستم اثربخشی

کن ورزشی به این مقوله کمتر توجه شده است و اطالعات چندانی پیرامون این مهم در اماکن و اما
رسد اماکن ورزشی دارای ورزشی و چگونی وضعیت آن در اختیار نیست. از طرفی به نظر می

معیارهای فنی و بهداشتی پایین، ضمن افزایش مشکالت بهداشتی جامعه، سالمتی و ایمنی افراد 
ا امروزه هکنند. بر این مبنا اکثر قریب به اتفاق سازمانده از آن را نیز با خطر همراه میاستفاده کنن

شان را بر این اصل که آسیب رساندن به محیط زیست را به حداقل مقدار سیاست مسئولیت اجتماعی
ین از اهای ورزشی و اماکن ورزشی متبوع آن نیز اند و در این بین سازمانممکن برسانند، بنا کرده

 تمدیریتی یکپارچه پیرامون مدیری قاعده مستثنی نیستند. براین اساس الزم است یک سیستم
ریزی گردد، اما به دلیل وجود تحقیقات مرتبط زیست در این اماکن طرح محیط و ایمنی بهداشت،

ایدار پ تر ارزیابی از عملکرددر این زمینه این مهم تا به امروز محقق نگردیده است. از طرفی پیش
زیست به عمل نیامده است و  محیط و ایمنی اماکن ورزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت بهداشت،

ی اماکن به سطح مطلوب اهداف عملکرد دنیتنها راه رس HSEمند نظام ستمیس کی جادیاچون 
های این مفهوم است، لذا پژوهش حاضر شناخت اجزای شاخص آنها مستلزم یاست و اجرا ورزشی
است عملکرد پایدار اماکن ورزشی که در این تحقیق مجموعه ورزشی آزادی تهران به دلیل درصدد 

گستردگی، قدمت و ازدیاد استفاده از ظرفیت آن انتخاب شده است، ارزیابی نماید. گفتنی است که 
 تاس ایران ورزشی مجموعه بزرگترین( آریامهر نام با انقالب از پیش) تهران آزادی ورزشی مجموعه

 «کشور ورزشی اماکن نگهداری و توسعه شرکت» مدیریت با و قرار دارد تهران شهر غرب در که
 است هکتار 462 مجموعه این تقریبی مساحت. شودمی اداره( جوانان و ورزش وزارت به متعلق)

 از هکتار 141. استشده  داده اختصاص هاساختمان فضای به مترمربع 222/422 میان، این از که
 ورزشی چمن هایزمین به نیز هکتار 1 و تزئینی چمن به هکتار 41 داده، تشکیل جنگل را مجموعه

 ورزشی زای اماکنآسیب رود با انجام این تحقیق عواملانتظار میبه طور کلی . استیافته  اختصاص
ا پیدا ارتق ورزشی امکانات محیط زیست و ایمنی سالمت، سطح شود، و کنترل ارزیابی شناسایی،

و همچنین کارایی نسبی عملکرد پایدار اماکن ورزشی مجموعه ورزشی تحت مالکیت  کند
 ها و خود مجموعه ارزیابی دقیق شود.فدارسیون
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 پژوهش  شناسیروش
ر آمد. ای به اجرا دکتابخانه -تحلیلی بود که به صورت میدانی -این تحقیق از نوع توصیفی
مکانی آن، اماکن ورزشی مجموعه ورزشی آزادی و محدوده  1311محدوده زمانی این تحقیق سال 

 12هزار نفری و سالن  122باشد که به دو دسته اماکن تحت مدیریت مجموعه )ورزشگاه تهران می
های ورزشی )سالن بسکتبال، سالن تیراندازی، استخر هزار نفری( و اماکن تحت مدیریت فدراسیون

، پیست اسکیت، پیست کارتینگ، دریاچه قهرمانی، پیست دوچرخه سواری، پیست اتومبیلرانی
رای ارزیابی شود. در این تحقیق ببندی میمصنوعی، زمین تنیس، سالن بسکتبال و سالن کشتی( طبقه

ها استفاده شد. اساس روش تحلیل عملکرد پایدار اماکن مذکور از رویکرد تحلیل پوششی داده
ساز )در این تحقیق اماکن دهای تصمیمهای ورودی و خروجی واحها، شناسایی شاخصپوششی داده

های ورزشی( است. در این تحقیق تحت مدیریت خود مجموعه و اماکن تحت مدیریت فدراسیون
پس از مطالعه منابع داخل و خارج کشور در زمینه ارزیابی عملکرد پایدار اماکن ورزشی با رویکرد 

HSE( 1، از خبرگان و کارشناسان مدیریت اماکن ورزشی )نظرخواهی شد؛ به این صورت که  نفر
ها شناسایی گردید و از خبرگان کلیدی پیرامون مطابق تحقیقات انجام شده در زمینه مربوطه، شاخص

ها در تبیین عملکرد پایدار اماکن ورزشی نقش دارند یا نه نظرخواهی و پس از اینکه این شاخص
مقتضی احصا گردید. متناسب با شرایط  هایها شاخصها و اعمال نظرات نهایی آننظرخواهی از آن

ها شاخص( و خروجی 4ها )اماکن مجموعه ورزشی آزادی، متغیرهای تحقیق در دو بخش ورودی
های ها، شاخصها و خروجیشاخص( مشخص شدند. در واقع، مبنای انتخاب این ورودی 12)

رهای محققان و دریافت نظتأثیرگذار بر عملکرد پایدار اماکن ورزشی با توجه به تحلیل و بررسی 
ای هخبرگان حوزه مدیریت اماکن ورزشی بود. سرانجام به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده

ا هوری اماکن مذکور از مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهحاصل از پژوهش و تعیین ارزیابی و بهره
 یک مسئله DMUاستفاده شد. در این مدل کارایی هر  1EMSافزار با کمک نرم BCCروش 
، ماکزیمم نسبت خروجی توزین شده به DMUریزی کسری می باشد؛ یعنی کارایی هر برنامه

و  هابه ترتیب ورودی rjyو  ijxورودی توزین شده تحت یکسری محدودیت است. با فرض اینکه 
vi(iبزرگتر یا مساوی صفر باشند و  ها با محدودیتخروجی = 1, … , m) و ur(r = 1, … , s) 

ها باشد و همچنین هر واحد تصمیم گیرنده نیز ها و خروجیهای متناظر با ورودیه ترتیب وزنب
 حداقل یک مؤلفه ورودی مثبت و یک مؤلفه خروجی مثبت داشته باشد، رابطه زیر را خواهیم داشت:

 

                                                           

1. Efficiency Measurement System 



 8438 زمستان 23: شماره                               جوانانورزش و  یطالعات راهبردم  صلنامه ف 

 

 

221 

برای هر واحد تحت بررسی یک نمره کارایی محاسبه می شود که  هادر تحلیل پوششی داده
واحدهای »واحدهای تحت بررسی را به دو گروه در بازه صفر و یک است و بدین صورت عددی 

)واحدی که نمره آن یک شودکند. تقسیم می« غیرکاراواحدهای »و « کارا 1)ke  کارا و واحدی که ،

)نمره آن کمتراز یک شود 1)ke .ناکاراست ، 
 

 های پژوهشیافته
گیری وجود دارد. این واحدها شامل اماکن مبتنی بر اطالعات گردآوری شده دو واحد تصمیم

های ورزشی تحت مدیریت خود مجموعه ورزشی آزادی و اماکن ورزشی تحت مدیریت فدراسیون
 گذاری شدند. نام DMU2و  DMU1ورزشی است. گفتنی است واحدها در قالب 

 
 (SUDMگیری )واحدهای تصمیم .8جدول 

 توصیحات نام واحد
DMU1 اماکن ورزشی تحت مدیریت خود مجموعه ورزشی آزادی 

DMU2 های ورزشیاماکن ورزشی تحت مدیریت فدراسیون 

 
ارائه شده است. مطابق با  2( در قالب جدول I/Oهای سیستم )ها و خروجیدر ادامه ورودی

شاخص  3بهداشتی(، شاخص خروجی ) 3شاخص ورودی سیستم،  4های هر گروه، شاخص
 باشد:   شاخص خروجی زیست محیطی می 4خروجی )ایمنی( و 

 
 های ورودی و خروجیشاخص .5جدول 

 عالمت شاخص گروه

 ورودی
HSE 

 I/O1 در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیستتعداد افراد با تجربه و متخصص 
بهداشت و محیط مند ایمنی، سالیانه برای اجرای مدیریت نظامای میزان بودجه

 زیست
I/O2 

 I/O3 مند ایمنی، بهداشت و محیط زیستمدیریت نظاممیزان بودجه منظور شده برای 
مند ایمنی، بهداشت و محیط مدیریت نظام های مرتبط بادستور العملتعداد 

 زیست
I/O4 

خروجی 
 )بهداشتی(

H 

 I/O5 سالهای ورزشی پیرو مسائل بهداشتی در طول تعداد بازرسی از مکان
 I/O6 های بهداشتیتعداد افراد مریض شده به علت عدم توجه به دستورالعمل

 I/O7 در طول سال تعداد معاینات پزشکی به عمل آمده از کارکنان

 خروجی )ایمنی(
S 

 I/O8 تعداد سوانح پیش آمده برای ورزشکاران در حین ورزش در طول سال
 I/O9 سوزیر آتشسوزی یا درصدد خطتعداد حوادث آتش

 I/O10 تعداد حوادث ناشی از شرایط نا ایمن

خروجی )زیست 
 محیطی(

E 

 I/O11 مقدار سرانه فضای سبز مکان
 I/O12 میزان تولید زباله نسبت به سال قبل

 I/O13 کارکنان در طول سال محیطی زیست های آگاهی های افزایش سطحتعداد برنامه
 I/O14 پذیرتجدید انرژی بعمیزان تأمین انرژی از منا

 

های میانگین، مجموع، ها در قالب شاخصها و خروجیهای هریک از ورودیدر ادامه آماره داده
 ت:  گیری ارائه شده اسمعیار، بیشینه و کمینه با ترکیب اطالعات واحدهای تصمیمواریانس، انحراف
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 هاآمار داده .8جدول 
 کمینه بیشینه معیارانحراف  واریانس جمع میانگین نام

I/O1 12 22 2 2 12 12 

I/O2 7 14 1 3 12 4 

I/O3 6 12 16 4 12 2 

I/O4 1/1 11 21/22 1/4 12 1 

I/O5 1/1 11 21/22 1/4 12 1 

I/O6 26 12 676 21 12 2 

I/O7 1 16 41 7 11 1 

I/O8 21 12 21 1 32 22 

I/O9 1/1 11 21/22 1/4 12 1 

I/O10 1/71 111 21/126 1/22 12 31 

I/O11 1/1 17 21/42 1/6 11 2 

I/O12 11 22 11 1 22 2 

I/O13 3 6 4 2 1 1 

I/O14 1/2 1 21/6 1/2 1 2 
 

ای هگیری مبتنی بر شاخصوری واحدهای تصمیمها، میزان بهرهپس از مشخص شدن آماره داده
HSE ازی که نتایج آن در ها مجها و خروجیمطابق با فرمول زیر و اطالعات حاصل از ورودی

 آمده است، محاسبه شد.  4جدول 

KYVirtual  output
Productivity = = = r

kVirtual  input X
K

 

 DMUSهای ها و خروجیترکیب ورودی .4جدول 
 Virtual input Virtual output نام واحد
DMU1 71 321 

DMU2 37 311 
 

وری برای های ورودی و خروجی، میزان بهرهمطابق با ترکیب اطالعات حاصل از شاخص
DMU1  وری برای و میزان بهره 32/4برابر باDMU2  براین اساس مشخص باشد. می 61/1برابر با

های ورزشی است که نمایانگر اماکن تحت اختیار فدراسیون DMU2وری گردد که میزان بهرهمی
 می باشد.  DMU1به طور تقریبی دو برابر بیشتر از 

DMU1

305
Productivity = = 4.30

71
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DMU2

358
Productivity = = 9.68

37
 

گردد. ها مشخص میها، میزان کارایی نسبی آنDMUوری هریک از پس از تعیین میزان بهره
 DMU2و میزان کارایی نسبی  44/2برابر با  DMU1مطابق نتایج حاصل شده میزان کارایی نسبی 

گیری نسبت به واحد تصمیم DMU2گیری دهد که واحد تصمیمباشد که نشان میمی 2/1برابر با 
DMU1  .کارایی نسبی بهتری دارد 

DMU1Efficency = 0.44  

DMU2Efficency = 1.00  
ها ارائه شد. DMUسرانجام با اقتباس از این نتایج،  نمودار نتایج میزان کارایی نسبی هر از یک 

 HSE هایدر ارتباط با رعایت شاخص DMU2مطابق با نتایج این نمودار، میزان کارایی نسبی 
ها در نمودار نتایج باالتر از خط مبدا قرار گیرند، نشانه این DMUبهتر است. گفتنی است هرگاه 

 ها وضعیت مطلوبی دارد. است که کارایی نسبی آن
 

 
 هاDMUنتایج میزان کارایی نسبی هر یک از  .8شکل  

 
 تفکیک نشان داده است:  به DMU، نمودار نتایج میزان مقادیر هدف را برای 3و  2در ادامه شکل 

 
 DMU1. نتایج مقادیر واقعی 5شکل 
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 DMU2نتایج مقادیر واقعی  .8شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه

مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و دهد شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می
فی برای دستیابی به استانداردهای جهانی فاصله دارد و نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کی

 مدیریت درازی در پیش دارد. در این بین سیستمالمللی راه استانداردهای معمول و مرسوم بین
 تاس مدیریتی هایسیستم مؤثرترین و کاملترین از ( یکیHSEزیست ) محیط و ایمنی بهداشت،

ورد یص آسیب ماز تشخ و پس ارزیابی و شناسایی را آسیب احتمالی دالیل توان در محیطمی که
 نمود. براین مبنا، تحقیق حاضر کنترل یا حذف ها راآن محیط و ایمنی بهداشت، از نظر جهت اطمینان

پرداخته  HSEبه بررسی ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد 
 است. 

در اماکن  HSEط به های مربوها نشان که میزان رعایت دستورالعملتجزیه و تحلیل داده
مجموعه ورزشی آزادی تهران تا حدودی زیادی کارایی نسبی الزم را دارد. این در حالی است که 

های ورزشی به نسبت میزان کارایی نسبی اماکن میزان کارایی نسبی اماکن تحت نظارت فدارسیون
ایج مطالعه قریبی با نتتحت نظارت خود مجموعه ورزشی آزادی تهران بیشتر بود. این یافته به طور ت

 سطح در کاربران و مربیان مدیران، آگاهی ( مبنی بر اینکه  میزان71: 1316پور و اسدی )حجی
، تاحدودی همخوانی دارد. هرچند که در مطالعه مذکور میزان اطالعات گردآوری دارد قرار مطلوبی

عات میدانی استفاده گردید. شده مبتنی بر نظرسنجی از ذینفعان بود، اما در مطالعه حاضر از اطال
( که با مقایسه وضعیت ایمنی و 113: 1312جوانمردی و باقری )همچنین این یافته با نتایج مطالعه 

بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت
حت های تطه از نظر همه مؤلفهنشان داد وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن ورزشی سرپوشیده مربو

بررسی در مقایسه با استانداردها به طور معناداری در سطح پایینی قرار دارند، ناهمخوان است. یکی 
های بررسی شده و دیگری روشی باشد که در تواند ماهیت متفاوت شاخصاز دالیل ناهمخوانی می

العه ر رفته است؛ به طوری که در مطتعیین وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن سرپوشیده ورزشی به کا
ها از شاخص تعیین های خرد و برای تعیین وضعیت آن( از شاخص113: 1312جوانمردی و باقری )

 HSEهای کالن وضعیت استفاده شد، این در حالی بود که در تحقیق حاضر ضمن بررسی شاخص
 وری استفاده گردید. ها برای کارایی نسبی و میزان بهرهاز رویکرد تحلیل پوششی داده

 حداقل را به عنوان راهبردی برای به HSEمند ( مدیریت نظام111: 2211کومار و همکاران )
 ه،جانب همه ایمنی تأمین با آنها مطلوب اثرات افزایش و محیط بر اماکن نامطلوب اثرات رساندن
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 قایارت و ناایمن شرایط حذف طریق از هاآسیب و حوادث رساندن صفر به تاسیسات، و تجهیزات
 یهسرما عنوان به زیست محیط از حفاظت و سطوح کلیه در زیست محیط و ایمنی افراد، سالمت
ماکن تحت شود که ااند و با اقتباس از نتایج حاصل شده این گونه استنباط میتعریف کرده بشریت

الکیت خود شان به نسبت اماکن تحت م HSEهای ورزشی میزان کارایی نسبی مالکیت فدراسیون
مجموعه ورزشی بیشتر است. شاید به این دلیل که در اماکن تحت اختیار مجموعه ورزشی آزاد یک 

های آن به تناسب اماکن زیادی که در اختیار دارد، ها و خروجیبودجه مصوب وجود دارد و ورودی
 عهتوس ز شرکتهای ورزشی بخش زیادی از بودجه خود را اشود. در مقابل اما فدراسیونمحاسبه می

کنند و به تناسب آن هر فدراسیون موظف است از کشور دریافت می ورزشی اماکن نگهداری و
ری ومکانی که در اختیار او گذاشته شده است به نحو احسن نگهداری کند. در چنین حالتی میزان بهره

ین اینکه همچن مکان تحت مالکیت فدراسیون مربوطه به دلیل اینکه میزان نظارت آن بیشتر است و
کند. لوه میکنند، بیشتر جبه طور مستقیم مسائل مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست را رصد می

هرچند که میزان کارایی نسبی اماکن تحت مالکیت خود مجموعه ورزشی آزادی نیز تفاوت چندان 
ه انداردهای مربوط باست و قوانین رسد رعایتزیادی با وضعیت مطلوب ندارد. از طرفی، به نظر می

های ورزشی علت چنین معلولی بوده باشد. در تبیین نزد اماکن تحت مدیریت فدراسیون HSEنظام 
های ورزشی به این سیستم حاکی از اهمیت آن توان اشاره داشت که توجه ویژه فدراسیوندیگر می
تی ، ایمنی و محیط زیسریزی و توسعه خدمات و فرایندها با درنظرگرفتن مالحظات بهداشتیدر طرح

ای ههاست. با این حال استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فدراسیونآن
ورزشی همواره براساس یک سری خطوط راهنما انجام گرفته و معموالً از ساختار مشابهی برخوردار 

شی از این داشته باشد که بخهستند. شاید این همسانی ساختار در ارتباط با پدیده نامبرده ریشه در 
کشور که به  ورزشی اماکن نگهداری و توسعه توسط شرکت HSEمند تأمین مالی مدیریت نظام

 شود.  دهد، انجام میهای ورزشی را نیز پوشش مینوعی تمام فدارسیون
های ایمنی، بهداشت و محیط زیست اماکن در ارتقای جنبه HSEمند از آنجا که مدیریت نظام

د، شون جمع یکپارچه مدیریت موضوع تحت سه کننده دارد و مادامی که اینشی نقش تعیینورز
 اشت،بهد یکپارچه شود الگویدهند، پیشنهاد میوری اماکن را به احتمال زیاد افزایش میمیزان بهره

ت های مرتبط، استقرار سیستم مدیریاماکن ورزشی در ابعاد فناوری در زیست محیط مدیریت و ایمنی
ریزی و راهبرد علمی برنامهسازی شود. گفتنی است طراحی و پیاده HSEو بهبود فرهنگ مدیریت 

تواند به عنوان باالترین ورزشی می هایمکان(، به ویژه در HSEصحیح برای توسعه مدل یکپارچه )
 اینهای آموزشی جهت ارتقای لذا با به کارگیری دوره شناخته شود. اماکن ورزشی قدرت مدیران

 برای ایمن محیط رسد ایجادنظر میتوان این مهم را نزد مدیران ارتقا داد. همچنین بهپدیده می
 یانسان هایهزینه کاهش سبب کار، محیط در نشاط و بازدهی افزایش ضمن کارکنان اماکن ورزشی

 یرد،گ رارق اولویت در زیست محیط و بهداشت ایمنی، برنامه اگر. شودمی نیز خسارات و هاآسیب و
یکپارچه  ترکیباز طرفی،  .کنند برقرار ارتباط کارکنان با موثرتری طور به توانندمی اماکن ورزشی

 می روداز عوامل ساختاری همگون و اثر بخش به شمار  (HSE) بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 ردمندانه این سهدهد. چیدمان خو انسان را در ارتباط سنجیده با دیگران و محیط پیرامونی قرار می

ای نیز در میان افراد جامعه داشته و انگیزه بسیار موضوع، بازتاب فرهنگی و روانشناختی سازنده
ا و تعامالت اجتماعی ر می نمایدمناسبی را برای ایجاد رفتار متناسب و در خور حیات طیبه فراهم 

ه اثرات اند کت از یک مقولهزیسبخشد. سه موضوع بهداشت، ایمنی و محیطدر سطح باالیی ارتقا می
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متقابل بر هم دارند. هدف غایی هر یک از این سه موضوع حفظ سالمت و زندگی انسان است. از 
ی از محیط زیست است، هر عاملی که تهدید کننده سالمت انسان است در ئآنجا که انسان هم جز

کیب این سه موضوع، های ترآید. یکی از ضرورتنهایت تهدیدی برای محیط زیست به شمار می
 دهسیستم نامبرچرا که نظام مدیریت  ،باشدهای مربوط میجلوگیری از کارهای موازی و کاهش هزینه

 دهد. در نظر گرفتنه میئها را ارایک رویکرد منظم به کاهش مخاطرات و به حداکثر رساندن فرصت
سالم و با تجهیزات و توام این سه موضوع، یعنی به کارگیری نیروی کار سالم در یک فضای 

. ضمن های این نظام استهای ایمن و در نتیجه تولید محصولی با کیفیت بیشتر از ویژگیدستگاه
 و یشترب مراتب به  وری کاراینکه این سه مقوله اثرات هم افزایی بر یکدیگر دارند، اثر آنها در بهره

 د.گردمی ترگسترده
نتایج این تحقیق الزم است جانب احتیاط رعایت شود، سرانجام باید اشاره داشت که در تعمیم 

ها نتایج تحقیق را گمراه های وجود داشت که نادیده گرفتن آنچرا که در این تحقیق محدودیت
کند. نخستین محدودیت این بود که مطابق با گزارش مدیریت اماکن مجموعه ورزشی آزادی می

برای هر مکان ورزشی وجود ندارد؛ دوم  HSE هایای پیرامون شاخصتهران، فهرست تفکیک شده
های اماکن ورزشی در اختیار فدراسیون HSE های مربوطه، کارکرد اینکه مطابق با گزارش فدارسیون

فی، شود. از طرکشور تعیین و ارزیابی می ورزشی اماکن نگهداری و توسعه ورزشی از جانب شرکت
ها مبتنی بر با رویکرد تحلیل پوششی دادههای ورودی و خروجی جهت ارزیابی عملکرد شاخص

مطالعه منابع داخل و خارج کشور و همچنین بررسی نظرهای خبرگان و کارشناسان مدیریت اماکن 
توان سازگاری آن را با استانداردهای جهانی ارزیابی کرد. ورزشی داخل کشور احصا شد که نمی

ن آن ها و مرتفع ساختتوجه به این محدودیتشود ضمن گران آتی پیشنهاد میبراین مبنا به پژوهش
در اماکن ورزشی  HSEمند های مدیریت نظامدر آینده، الگویی را جهت ارتقای اثربخشی برنامه

ایران با تأکید بر استانداردهای جهانی طراحی کنند و در صورت امکان با استفاده از مطالعه تطبیقی 
 های کشورهای توسعه یافته مقایسه نمایند. مههای این برنامه را با برناتفاوت و شباهت
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