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Abstract

The aim of this study was to evaluation of
effect of outsourcing on management of sport
facility from sport managers view from the
perspective of Isfahan province sport manager.
Statistical Society: Authorities General
Directorate of Youth and Sport of Isfahan,
directors and assistant of Directorate S of
Youth and Sport of Isfahan county, Authorities
Sport Boards of Isfahan province (152 people).
The total number of sampling were carried out.
A questionnaire was used to collect data from
its face and content validity was confirmed by
experts and its reliability in a test of 15 of the
initial 30 subjects with 0.74, respectively. Data
were analyzed using descriptive statistics and
inferential statistics of it in Spss software.
Results showed that financial management and
different Sports marketing, significantly
increased after the implementation of Article
88 (P≥0/05). Although according to athletic
directors, insignificant decrease was observed
(P≥0/05) in the fields of management, sport
places: Human Resource Management,
Productivity, and maintenance of sport places.

چکيده
هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن
 جامعه آماری شامل مسئولین.ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش بود
 روسا و معاونین ادارههای ورزش و جوانان شهرستانها و،اداره کل
 نمونه. بود، نفر451 ً جمعا،مسئولین هیئتهای ورزشی استان اصفهان
 برای گردآوری اطالعات از.گیری به روش کل شمار انجام شد
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن
 تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون45 به تایید
 برای تحلیل دادهها از. به دست آمد3/41  آزمودنی93 مقدماتی با
روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تیهمبسته در
 یافتهها نشان داد که مدیریتمالی و. استفاده شدSPSS نرمافزار
بازاریابی در اماکن ورزشی پس از اجرای برونسپاری بهبود پیداکرده
) اگرچه بر اساس دیدگاهP>3/35( که این افزایش معنادار است
مدیران ورزشی پس از اجرای برونسپاری مدیریت اماکن ورزشی در
 و نگهداری اماکن ورزشی، بهرهوری،زمینههای مدیریت منابع انسانی
.)P>3/35( کاهش غیر معناداری مشاهده گردید
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مقدمه
برونسپاری 1بهعنوان يكي از مهمترين ابزارهای توسعه
سازمان ،ايجادکننده مزيت رقابتي و افزايش بهرهوری در دنيای
امروز ،موردتوجه بسيار قرارگرفته است .با توجه به محدوديت
منابع که برای هر سازماني ،هم در بخش خصوصي و هم در
بخش دولتي وجود دارد ،برونسپاری فرآيندها ميتواند روشي
جهت باال بردن کار آيي و فعاليت در عرصههای گستردهتری
برای سازمانها باشد (الجوردی و بوالهری.)18311341 ،
سازمانهای بسياری بهمنظور کاهش هزينه و باال بردن کار آيي
مجبور به تخصصي کردن فعاليتهايشان در حوزههايي خاص
شدهاند .برونسپاری بهعنوان روشي برای رسيدن به کار آيي
باالتر در تمامي واحدهای سازماني موردتوجه قرارگرفته است.
جانسون و همكاران )1111( 2برونسپاری را شامل  6مرحله
ميداند 1تحليل استراتژيک ،تعيين بهترين گزينه ،تعريف
نيازمندیها ،انتخاب تأمينکننده ،انتقال عمليات و مديريت
روابط.
ورزش در جوامع امروزی اهميت بسيار زيادی پيداکرده است.
به اين دليل به اماکن ،تأسيسات و تجهيزاتي نياز است که
پاسخگوی نيازها و انتظارات اقشار مختلف در زمينه ورزش اوقات
فراغت و يا ورزشهای آموزشي باشد (جاللي فراهاني،
 .)2211344مساحت سرانة فضاهای ورزشي در کشورهای
اروپايي و آمريكايي بهطور متوسط برای هر نفر تقريباً  3مترمربع
است (کينگ .)38112918 ،3درحاليکه در کشور ما اين مقدار
کمتر از يک مترمربع است .سرانة ورزشي در ايران برای هر نفر
در سال  1344در مناطق شهری و روستايي  66.68سانتيمتر
مربع است که از اين مقدار  84.24سانتيمتر مربع در مناطق
شهری ميباشد( .شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي کشور،
 .)811311نتايج تحقيقات مختلف نشان ميدهد که سرانه فضای
ورزشي در کشور پاسخگوی اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل
جوان و جمعيت دانشآموزی  ،در قياس با کشورهای توسعهيافته
نيست.
اولويت اول برای زنده و پويا نگهداشتن اين اماکن ،استفاده
بهينه و مقرونبهصرفه از آنهاست که شعار اصلي بهرهوری
اماکن ورزشي نيز همين مقوله است .درواقع ،با بهرهوری ميتوان
بازدهي يک سازمان را به لحاظ توليد محصوالت و خدمات
ارائهشده به منابع صرف شده محاسبه کرد .بنابراين در حال حاضر
بهترين و معقولترين راه برای افزايش سرانه ورزشي باال بردن
ظرفيتهای موجود از طريق بهرهور نمودن اين اماکن و

تأسيسات ورزشي ،ميباشد (فروغي پور و همكاران.)1411319 ،
مديران ورزشي برای ساخت و توسعه اماکن ورزشي اغلب بايد از
منابع مالي خود برای خريد زمين ،آمادهسازی آن ،ساخت پي،
ساخت اسكلت بنا ،کامل کردن داخل آن ،تجهيز مكان ورزشي
و سپس افتتاح آن برای فعاليت استفاده کنند (گيل.)3911344 ،
مشخص است که اين فرايند طوالني و پرهزينه است .يكي از
بهترين روشهای موجود برای اجتناب از هزينههای ابتدايي،
بازسازی و نوسازی يک مكان که در حال حاضر وجود دارد ،اجاره
و استفاده آن در قالب برونسپاری مكان ورزشي است (فانگ و
چن ،6 12912 ،8بولتر.)8612993،4
اگر اماکن ورزشي را يكي از ارکان سرمايهگذاری دستگاههای
اجرايي و نهادهايي که دارای امكانات و فضاهای ورزشياند بدانيم
با عنايت به بودجه سازمان تربيتبدني و ورزت و رزش و جوانان
در سالهای اخير (از سال  1361تا  )1319درمييابيم که بودجه
عمراني آن  66 ،69 ،4/63و  62درصد از بودجه کل را به خود
اختصاص داده است ،اين ميزان لزوم برنامهريزی دقيق و تدوين
سياستهای الزم برای استفاده از اين منابع را با اتخاذ تصميماتي
همچون برونسپاری اماکن ورزشي جهت استفاده بهينه از منابع
و اماکن ورزشي را روشن ميسازد (شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشي کشور 611311 ،کارگر و همكاران.)13911344 ،
بهرهبرداری بهينه از اماکن ورزشي بايد در دستور کار دولت باشد.
يكي از راهكارهايي که دولت برای حل اين مشكل در پيشگرفته
است تصويب ماده 44قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
است .درنتيجه اجرای برونسپاری قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت ،سازمان تربيتبدني مجاز است برای توسعه کمي و
کيفي خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس
مقررات و ضوابط اين ماده ،اماکن ورزشي موجود و يا نيمهتمام
خود را بهصورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
که متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده ميباشند و
صالحيتهای فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع
قانوني ذیربط را داشته باشند ،واگذار نمايد( .پايگاه اطالعرساني
معاونت اجرايي رياست جمهوری .)2611341 ،اين قانون در
راستای منطقي نمودن اندازه دولت «قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت» تصويبشده است و دولت موظف است
بخشي از فعاليتهای خود را با سه روش خريد ( .1خدمات از
بخش غيردولتي؛  .2مشارکت با بخش غيردولتي و  .3واگذاری
مديريت به بخش غيردولتي) ،واگذار نمايد .بهعنوان مفهوم ديگر
برای ماده  44قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،از
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فرايند برونسپاری که شكلي از تدارک خارجي از پيش تعيينشده
است ،برای ارائه کاالها يا خدماتي که قبالً خود سازمان تأمين
ميکرده ،استفاده ميگردد .برونسپاری باهدف کاهش
تصدیگری دولت ،جلوگيری از هدر رفتن منابع مالي ،بهرهگيری
بيشتر از منابع مالي ،انساني و تجهيزاتي  ،بهرهگيری از توانبخش
خصوصي و مشارکت آن و مطابق با ماده  44قانون تنظيم برخي
از مقررات مالي دولت انجام ميپذيرد (گروه برونسپاری دانشگاه
علوم پزشكي تهران .)1211319 ،برونسپاری را مديريت بيرون
از درون تعريف ميکنند (بولتر  .)41 12993برونسپاری عبارت
است از انتقال فرايندهای غير راهبردی به بيرون از سازمان و
تمرکز بر فرايندهای اساسي درونسازماني .پژوهشگران و
مجرياني که ديدگاه راهبردی را برگزيدهاند بحث ميکنند که
فعاليتهای اصلي بايد در داخل سازمان باقي بمانند ،درحاليکه
فعاليتهای غير اصلي را ميتوان به بيرون از سازمان منتقل کرد
(مولين.)24:1116 ،1
برونسپاری اثرات متعددی بر فعاليتهای سازماني بهجا
ميگذارد (لي و والش .)361 12911 ،2اثرات برون سپاری بر
فعاليت های سازماني را مي توان در چهار دسته تقسيم بندی
کرد1
فعاليتهای منابع انساني شامل 1کاهش نياز به متخصص در
سازمان ،کاهش نياز به نيروهای ستادی ،کاهش صدمات روحي
به کارکنان ،کاهش مهارت و تجربيات کارکنان.
فعاليتهای بازاريابي شامل 1کاهش هزينههای رقابت ،افزايش
مشتریگرايي ،کاهش عقبماندگي از رقبا ،افزايش حجم
سفارشها ،تسريع در فرايند تحويل خدمت ،کاهش هزينههای
تحويل خدمات.
فعاليتهای مالي شامل 1کاهش هزينهها ،کنترل بهتر منابع،
پيشبيني بهتر هزينهها ،تبديل هزينههای ثابت به متغير ،کاهش
هزينههای قرارداد ،کاهش مشكالت نقدينگي.
فرايندهای داخلي شامل 1افزايش کنترل کارها،کاهش تهديدات
امنيتي در زمينه اطالعات محرمانه ،افزايش توجه به چشمانداز
بلندمدت سازمان ،ايجاد خالقيت ،برنامهريزی آسان ،کاهش
بوروکراسي ،بهرهبرداری مناسب از ظرفيتها (دری نوکراني و
سبحاني فرد.)12411319 ،
دستياری ،محمدی و بردستاني ( )1313در پژوهشي به ارزيابي
برون سپاری در مديريت منابع انساني پرداختند و به اين نتيجه
رسيدند که اجرای برون سپاری باعث بهبود مديريت منابع انساني
در چهار گروه فعاليت ها شامل 1جبران خدمات ،استخدام و
1. Mullin
2. Lee & Walsh
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انتخاب ،آموزش و بهداشت و ايمني مي شود .مدهوشي و کوه
کن ( )1311در پژوهشي دريافتند که برون سپاری تاثير معناداری
روی هيچ يک از اجزای بهره وری ندارد .اين در حالي است که
ارتباطات مثبت و معناداری بين مولفه های بهره وری مشاهده
شد .دری نوکراني و سبحاني فرد ( )1319در پژوهشي تحت
عنوان طراحي مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعاليتهای
سازماني نتيجه گرفتند که فعاليتهای مالي و بازاريابي بهصورت،
کاهش هزينه توليد ،پيشبيني بهتر هزينهها ،کاهش مشكالت
نقدينگي ،کاهش هزينههای رقابت و کاهش هزينههای تحويل
خدمات و افزايش مشتریگرايي مي شود .لي و والش ( )2911با
انجام تحليل  SWOTدر يک مجموعه ورزشي دانشگاهي به
اين نتيجه رسيدند که مديريت مالي ،بازاريابي و درآمد مجموعه
پس از برون سپاری ارتقاء يافته است و استراتژی برون سپاری
بايد ادامه يابد .لي )2911( 3به ارزيابي برون سپاری باشگاه های
ورزشي دولتي در چين پرداخت نتايج حاکي از اين بود که برون
سپاری باشگاه ها منجر به افزايش معناداری بر درآمد ،بهره وری
و افزايش ساعات کاری باشگاه ها شده ولي تاثير معناداری بر
روی رضايت مشتريان نداشته است.
در پژوهش حاضر ،در يک محيط بومي اقدام به بررسي تأثير
ابعاد اجرايي برونسپاری و اجرای ماده  44قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت بر مديريت اماکن ورزشي از ديدگاه مديران
ورزش استان اصفهان ،گرديد .هدف از اين مطالعه رسيدن به
پاسخ اين سؤال است که آيا اجرای برونسپاری باعث بهبود
مديريت مالي ،مديريت منابع انساني ،مديريت بهرهوری،
نگهداری اماکن ورزشي و بازاريابي برای رشتههای مختلف
ورزشي شده است ،يا بهعبارتيديگر ازنظر مديران ورزش استان
اصفهان ،اجرای برونسپاری ميتواند روش مناسبي برای ارتقای
مديريت اماکن ورزشي ازلحاظ مالي ،منابع انساني ،بهرهوری،
نگهداری و بازاريابي برای رشتههای مختلف ورزشي ،باشد.
روش شناسی تحقیق
تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي و به لحاظ هدف
از نوع کاربردی است که بهصورت پيمايشي انجامگرفته
است.جامعه آماری شامل  142نفر در قالب مسئولين اداره کل
(مديرکل ،معاونين و روسای قسمتهای مختلف اداره کل)،روسا
و معاونين ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای تابعه ،رؤسا و
نواب رئيس يا دبيران هيئتهای ورزشي استان اصفهان ميباشد.
نمونهگيری به روش کل شمار انجام شد .ابزار تحقيق شامل
3. Liu
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ورزشي (1پرسش) -3 .مديريت بهرهوری اماکن ورزشي
(1پرسش) -8 .نگهداری و تعمير اماکن ورزشي (1پرسش)-4 .
بازاريابي و جذب مشتريان ( 12پرسش) ،قبل و بعد از اجرای
برونسپاری ،مقايسه بنمايند.
در پژوهش حاضر ،جهت تحليل دادهها از آمار توصيفي و
استنباطي استفاده گرديد و بهمنظور محاسبه پايايي پرسشنامه ،از
آزمون آلفای کرون باخ استفاده شد .برای مقايسه مديريت اماکن
ورزشي قبل و بعد از اجرای برونسپاری از آزمونتي همبسته
استفاده شد .اين تحليلها ،با بهکارگيری از نرمافزار SPSS
نسخه 16و در سطح معناداری  ،9/94به انجام رسيد

پرسشنامه محقق ساخته ميباشد که از بخشهای -1
ويژگيهای فردی  -2مديريت اماکن ورزشي تشكيل گرديده
است .ابتدا پرسشنامهای با  69پرسش و  6بعد پيشنهادی توسط
محقق تهيه و بهمنظور تعيين روايي صوری و محتوايي آن به
بين  14نفر از اساتيد دانشگاه و متخصصين توزيع گرديد و در دو
مرحله با بازخوردهای الزم ازلحاظ تعداد ابعاد ،شكل ظاهری
سواالت و قابلفهم بودن موردبررسي قرارگرفته و نهايتاً پس از
اعمال تغييرات موردنظر ،روايي صوری و محتوايي پرسشنامه با
 82پرسش و پنج بعد ،مورد تاييد قرار گرفت .همچنين پايايي
پرسشنامه در يک آزمون مقدماتي با  39نفر شرکت کننده از
طريق آلفای کرون باخ  9/68محاسبه گرديد.
در بخش اول پرسشنامه از پاسخدهندگان خواستهشده بود تا
اطالعات فردی (جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل ،ميزان تحصيالت،
نوع استخدام ،نوع شغل ،مسئوليت) خود را تكميل کنند .در بخش
دوم که شامل  82سؤال بود از پاسخدهندگان خواستهشده بود تا
نحوه مديريت اماکن ورزشي را در پنج بعد  -1 1مديريت مالي
اماکن ورزشي (6پرسش) -2 .مديريت منابع انساني اماکن

یافتههای تحقیق
نتايج بررسي توصيفي ويژگي جمعيتشناسي ازجمله سن ،ميزان
تحصيالت ،نوع مسئوليت آزمودنيها در جدول شماره  1آمده
است.

جدول  .4توزيع ويژگي جمعيت شناختي آزمودنيها
جنسیت

میزان تحصیالت

سن

مرد

زن

 14تا 24

 26تا 39

 31تا 89

 81به باال

زير ديپلم

ديپلم

کارداني

کارشناسي

ارشد

دکتر

د

تعدا

129

11

درصد

11/6

9

16/4

32/1

41/1

2/3

4/8

9

22

82

66

3

29

13

41/1

14/3

14/3

16

66

28

9
9

مسئوليت

نوع استخدام
رسمي

پيماني

قراردادی

شرکتي

پاره وقت

ساير

زير ديپلم

ديپلم

کارداني

کارشناسي

ارشد

دکتری

تعداد

66

16

18

3

19

درصد

49/8

12/2

19/6

2 /3

16/4

2 /3

14/3

13

41/1

14/3

6 /6

22

3

29

16

66

28

9
9

در اين تحقيق 4 ،متغير وابسته وجود دارد که اجرای برونسپاری
بر روی آنها موردبررسي قرارگرفته است .برای هر يک از 4

متغير وابسته تحقيق يک آزمون تي همبسته به عمل آمد.

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

جدول  .2آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير مديريت مالي اماکن ورزشي
متغير
مديريت مالي اماکن

M

SD

DF

t

P

پيش از اجرای برون سپاری

2.62

9.44

139

-3.141

9.992

پس از اجرای برون سپاری

2.16

9.46

ورزشي

نمرات مديريت مالي اماکن ورزشي پيش از اجرای برونسپاری
و دارای اختالف معنادار است (.)P=9/992

يافتههای جدول  2نشان ميدهد که ميانگين نمرات مديريت
مالي اماکن ورزشي در نوبت پس از برونسپاری بيشتر از ميانگين

جدول .9آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير مديريت منابع انساني اماکن ورزشي
متغير

M

SD

DF

t

P

مديريت منابع

پيش از اجرای برون سپاری

2.16

9.64

139

1.644

9.18

انساني اماکن

پس از اجرای برون سپاری

2.41

9.63

ورزشي

اماکن ورزشي در نوبت پيش از اجرای برونسپاری است .اگرچه
اين اختالف ازلحاظ آماری معنادار نيست (.)P=9/918

يافتههای جدول  3نشان ميدهد که ميانگين نمرات مديريت
منابع انساني اماکن ورزشي در نوبت پس از اجرای برونسپاری
به ميزان 9.16کمتر از ميانگين نمرات مديريت منابع انساني

جدول .1آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير مديريت بهرهوری اماکن ورزشي
M

متغير

SD

مديريت بهره وری

پيش از اجرای برون

3.94

9.68

اماکن ورزشي

سپاری
پس از اجرای برون

2.11

9.61

t

P

9.646

9.413

DF
139

سپاری

يافته های جدول  8نشان ميدهد که ميانگين نمرات مديريت
بهرهوری اماکن ورزشي در نوبت پس از اجرای برونسپاری به
ميزان 9.6کمتر از ميانگين نمرات مديريت بهرهوری اماکن

ورزشي در نوبت پيش از اجرای برونسپاری است .اگرچه اين
اختالف ازلحاظ آماری معنادار نيست (.)P=9/413

جدول  .5آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير مديريت نگهداری اماکن ورزشي
M

متغير
مديريت
نگهداری

پيش از اجرای

3.11

SD
9.44

DF
139

t
1.316

P
9.164

برونسپاری

اماکن ورزشي
پس از اجرای

2.42

9.46

برونسپاری

يافتههای جدول  4نشان ميدهد ،ميانگين نمرات نگهداری
اماکن ورزشي در نوبت پس از اجرای برونسپاری به ميزان 9.16
کمتر از ميانگين نمرات نگهداری اماکن ورزشي در نوبت پيش

از اجرای ماده آزمون است ،اگرچه دارای اختالف معنادار نيست
(.)P=9/164
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جدول  .6آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير برنامهريزی و بازاريابي ورزشهای مختلف
M

متغير
مديريت بازاريابي

پيش از اجرای

ورزش های مختلف

برونسپاری

SD
2.66

پس از اجرای

9.61

2.48

DF
139

P

t

9.34

2.138

9.64

برونسپاری

مختلف در نوبت پيش از اجرای برونسپاری است و دارای
اختالف معنادار است (.)P=9/934

يافتههای جدول  6نشان ميدهد ،ميانگين نمرات برنامهريزی و
بازاريابي ورزشهای مختلف در نوبت پس از اجرای برونسپاری
به ميزان 9.14بيشتر از برنامهريزی و بازاريابي برای ورزشهای

جدول .7آزمون فرض تأثير تغييرات درونگروهي متغير مديريت اماکن ورزشي
متغير
مديريت
اماکن

پيش از اجرای

M

SD

DF

T

P

2.44

9.46

139

-9.191

9.129

برون سپاری

ورزشي
پس از اجرای

2.41

9.44

برون سپاری

يافتههای جدول  6نشان ميدهد ميانگين نمرات مديريت اماکن
ورزشي در نوبت پس از اجرای برونسپاری تقريبا يكسان با
ميانگين نمرات مديريت اماکن ورزشي در نوبت پيش از اجرای
برونسپاری است و دارای اختالف معنادار نيست (.)P=9/129
بحث و نتیجهگیری
در تحقيق حاضر مديريت اماکن ورزشي پيش و پس از
برونسپاری در پنج مؤلفه مديريت مالي ،مديريت منابع انساني،
بهرهوری فضای ورزشي ،نگهداری فضای ورزشي و بازاريابي
ورزشهای مختلف بررسي شد .نتايج تحقيق حاضر نشان داد
پس از اجرای برونسپاری دو مؤلفه مديريت مالي ()P =9.299
و بازاريابي ورزشهای مختلف ( )P=9.34در اماکن ورزشي
افزايش معنادار داشته است و در سه مؤلفه مديريت منابع انساني
( ،)P=9.918بهرهوری ( )P=9.413و نگهداری فضای ورزشي
( )P=9.164کاهش غير معناداری مشاهده گرديد.
بر اساس يافتههای پژوهش مديريت مالي اماکن ورزشي و
بازاريابي ورزشهای مختلف پس از اجرای برونسپاری بهبود
پيداکرده که اين افزايش ازلحاظ آماری معنادار است که نتايج با
يافته های لي و والش ( ،)2911مدهوشي و کوه کن ( )1311و

دری نوکراني و سبحاني فرد ( )1319هخواني دارد احتماال
مهمترين عاملي که باعث اين اختالف شده ،تفاوتهای است که
بين بخشهای خصوصي و دولتي در اهداف ،برنامهها و نحوه
مديريت وجود دارد ،در مديريت بخش خصوصي مهمترين هدف،
کسب سود و منافع حداکثری است ،ازآنجاکه هدف بخش
خصوصي جذب حداکثر مشتری است بايد از طريق بهبود
مديريت مالي و بازاريابي برای جذب مشتريان بيشتر و ارائه
برنامهها و راهكارهای الزم به اين هدف دست يابد.
در اين مطالعه ،مديريت منابع انساني پس از اجرای
برونسپاری ،ضعيفتر شده گرچه اين اختالف ازلحاظ آماری
معنادار نيست ،نتايج با يافته های تحقيق دستياری ،محمدی و
بردستاني ( )1313و دری نوکراني و سبحاني فرد ()1319
همخواني دار ميتوان گفت که مديريت منابع انساني به دليل
اينكه مديران بخش خصوصي اهدافشان را بر پايه کسب سود
حداکثری بنانهادهاند به نيروی کار خود و کارکنان خود کمتر
اهميت داده و امنيت شغلي الزم را برای آنان فراهم نياوردهاند
که اين خود ميتواند عاملي مهم در تضعيف مديريت منابع انساني
در اماکن ورزش باشد .کارگر ( )1343در ارائه مدل بهرهوری،
نيروی انساني را مؤثرترين عمل در بهرهوری اماکن ورزشي

اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش

دانسته و اعالم کرده است مديران و متصديان و سرپرستان اماکن
ورزشي بايد با شناخت مؤلفههای مؤثر ،دانش و توانايي نيروهای
تحت سرپرستي خويش را تقويت کنند ،ضمن اينكه خود نيز به
مباحث علمي مديريت و دانشهای مرتبط با شغل خويش آشنا
باشند .نتايج بيشتر پژوهشها نيروی انساني را مؤثرترين عامل
در افزايش بهرهوری اماکن و تأسيسات ورزشي دانستهاند ،چيزی
که متأسفانه در کشور ما توجه چنداني به آن نشده است .در
بيشتر سازمانهای دارای اماکن و تأسيسات ورزشي نقش و
اهميت نيروی انساني متخصص و آموزشديده در اداره امور
اينگونه اماکن مدنظر قرار نگرفته و ما شاهد مديريت و
ساماندهي اين اماکن توسط افراد غيرمتخصص و حتي فاقد
مدرک تحصيلي ديپلم هستيم (فروغي پور و همكاران،
.)1411319
در اين مطالعه بهبودی در مديريت بهرهوری اماکن ورزشي
پس از اجرای برونسپاری ،مشاهده نشده و نسبت بهپيش از اجاره
برونسپاری کاهش پيداکرده که البته اين کاهش ازلحاظ آماری
معنادار نميباشد .نتايج با يافته های تحقيق مدهوشي و کوه کن
( )1311همخواني ندارد .بهرهوری ميزان موفقيت سيستم در
استفاده از منابع برای کسب اهداف است .تعريف بهرهوری دو
مفهوم کارايي و اثربخشي را دربرمي گيرد .نتايج تحقيق حاکي
از ضعف مستأجران اماکن ورزشي در بهرهوری از اماکن ورزشي
دارند که ميتوان اين ضعف را به عوامل متعدد ازجمله استفاده از
نيروی انساني ناکارآمد که خود بر اساس نتايج تحقيقات مختلف
مهمترين عامل در بهرهوری از اماکن ورزشي است نسبت داد،
(کاشف8611344 ،؛ فروغي پور و همكاران.)1411319 ،
يافتههای تحقيق مؤيد اين بود که مديريت نگهداری اماکن

ورزشي پس از اجرای برونسپاری ،بهبود پيدا نكرده که البته
اين اختالف معنادار نيست ،اين نتايج با يافته های پژوهش دری
نوکراني و سبحاني فرد ( )1319و لي ( )2911همخواني دارد،
احتماالً توجه بيشازحد مستأجران اماکن ورزشي به کسب درآمد
بيشتر آنان را از صرف هزينه الزم برای نگهداری اماکن ورزشي
واداشته ،البته اين ضعف را ميتوان به موقتي بودن زمان
تصدیگری مستأجران اماکن ورزشي نسبت داد که خود ميتواند
از ضعفهای قانوني برونسپاری که اساس آن برونسپاری
موقت عمليات سازمان است نسبت داد .در پژوهشي پيرامون
حفظ و نگهداری فضاهای ورزشي اظهار ميدارد که حفظ و
نگهداری ،ارزشمندترين فعاليتهای مديريتي در فضاهای
ورزشي است و اين وظيفه بر بودجهبندی ،رضايت کاربران بهره
روی فضاهای ورزشي تأثير ميگذارد .چرا که بقای سازمانهای
امروزی وابسته به انتظارات در حال تغيير مشتريان است (اصغری
جعفر آبادی و همكاران.)41 11313 ،
بهطورکلي ،مديريت اماکن ورزشي پيش و پس از اجرای
برونسپاری ،تفاوت معناداری نداشت ( P=12/9و.)t=-191/9
هدف اصلي برونسپاری رهايي از فعاليتهای غير راهبردی در
سازمان است .اگرچه در اثر اجرای برونسپاری ،سازمان
تربيتبدني توانسته است هزينههای هيئتهای ورزشي را کاهش
دهد و همچنين بر درآمد اختصاصي سازمان و هيئتهای ورزشي
بيفزايد ،پيشبيني ميشود در درازمدت به دليل ضعف مستأجران
اماکن ورزشي در مديريت منابع انساني ،بهرهوری و نگهداری
اماکن ورزشي ،بر اين سازمان هزينههای سرسامآوری تحميل
گردد.

منابع
اصغری جعفر آبادی ،محمد ،مسكين ،عاليه و معماری ،ژاله (« .)1313انتظارات و انگيزه های مشتريان ،مبنای بخش بندی بازار
مجموعه های ورزشي خصوصي» ،مطالعات مباني مديريت در ورزش.62- 41 1)8(1 ،
پايگاه اطالعرساني معاونت اجرايي رياست جمهوری ( .)1341قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[ ،وبسايت بر روی اينترنت]
قابلدسترس از. http//:ejraee.ir/2727 1
جاللي فراهاني ،مجيد ( .)1344مديريت اماکن ،تأسيسات و تجهيزات ورزشي .تهران 1موسسه انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول-26 1
.22

دری نوکوراني ،بهروز و سبحاني فرد ،ياسر (« .)1319طراحي مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعاليتهای سازماني» ،چشمانداز
مديريت دولتي.123 -136 1)4(3 ،
دستياری ،اکرم؛ محمدی ،محمد و بردستاني ،حسين (« .)1313برون سپاری در مديريت منابع انساني» ،اولين کنفرانس بين المللي
اقتصاد ،مديريت ،حسابداری و علوم اجتماعي .شرکت کارآفرينان دانشگاهي منطقه آزاد انزلي.14 -21 .
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روحاني ،صمد و رمضان نيا ،ماريا (« .)1344نظريهی مديريت نوين دولتي و نقش آن در کارايي ارائهی خدمات بهداشتي درماني در
ايرانم» ،مديريت سالمت.61-42 1)34(12 ،
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي کشور.آمار اماکن کل کشور ( .)1318بانک اطالعات اماکن ورزشي موجود[ .وبسايت بر روی
اينترنت] .شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي کشور قابلدسترس1
http://www.tanavar.ir/www/Project/0136].pdf
فروغي پور ،حميد؛ صابونچي ،رضا و تيپ ،هادی (« .)1319اماکن ورزشي و بهرهوری 1عوامل مؤثر برافزايش بهرهوری اماکن ،تأسيسات
و تجهيزات ورزشي» ،نشريه رشد آموزش تربيتبدني.29-14 1)34(18 ،
فروغي پور ،حميد؛ صابونچي ،رضا و تيپ ،هادی (« .)1319ارزيابي بهرهوری اماکن ورزشي از ديدگاه دبيران تربيتبدني همدان»،
نشريه مديريت ورزشي.14-66 1)11(4 ،
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