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هدف از این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر مدیریت اماکن 
زش بود. جامعه آماری شامل مسئولین ورزشی از دیدگاه مدیران ور

ها و های ورزش و جوانان شهرستاناداره کل، روسا و معاونین اداره
نفر، بود. نمونه  451های ورزشی استان اصفهان، جمعاً مسئولین هیئت

گیری به روش کل شمار انجام شد. برای گردآوری اطالعات از 
ی و محتوایی آن پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صور

تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون  45به تایید 
ها از به دست آمد. برای تحلیل داده 41/3آزمودنی  93مقدماتی با 

همبسته در روش های آمار توصیفی و استنباطی از نوع تی
مالی و ها نشان داد که مدیریتاستفاده شد. یافته  SPSSافزارنرم

سپاری بهبود پیداکرده اماکن ورزشی پس از اجرای برون بازاریابی در
اگرچه بر اساس دیدگاه ( P<35/3)که این افزایش معنادار است 

سپاری مدیریت اماکن ورزشی در مدیران ورزشی پس از اجرای برون
وری، و نگهداری اماکن ورزشی های مدیریت منابع انسانی، بهرهزمینه

 (.P<35/3) یدکاهش غیر معناداری مشاهده گرد

 هاي کليديواژه
 یورزش رانیمد ی،اماکن ورزش تیریمد ی،برون سپار

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 مقدمه 
 توسعه ابزارهای نيترمهم از يكي عنوانبه 1یسپاربرون 

 دنيای در یوربهرهافزايش  و رقابتي مزيت جادکنندهيا سازمان،

 محدوديت به توجه با است. قرارگرفته بسيار موردتوجه امروز،

 در هم و خصوصي بخش در هم سازماني، برای هر که منابع

 روشي توانديمفرآيندها  یسپاربرون دارد، وجود دولتي بخش

 یترگسترده یهاعرصه در فعاليت و ييآ کار بردن باال جهت
. (18311341)الجوردی و بوالهری، باشد  هاسازمان برای

 ييآ کار بردن باال و هزينه کاهش منظوربه بسياری یهاسازمان

 خاص ييهاحوزه در شانيهاتيفعال کردن تخصصي به مجبور

 ييآ کار رسيدن به برای روشي عنوانبه یسپاربرون. اندشده

است.  قرارگرفته موردتوجه سازماني واحدهای تمامي در باالتر
مرحله  6را شامل  یسپاربرون (1111)  2و همكاران جانسون

1 تحليل استراتژيک، تعيين بهترين گزينه، تعريف دانديم
تقال عمليات و مديريت ، انکنندهنيتأم، انتخاب هایازمندين

 روابط.
است.  داکردهيپورزش در جوامع امروزی اهميت بسيار زيادی     

و تجهيزاتي نياز است که  ساتيتأسبه اين دليل به اماکن، 
 در زمينه ورزش اوقاتپاسخگوی نيازها و انتظارات اقشار مختلف 

جاللي فراهاني، )های آموزشي باشد ورزش فراغت و يا
 کشورهای در ورزشي فضاهای سرانة (. مساحت2211344

 مترمربع 3تقريباً  هر نفر برای متوسط طوربه آمريكايي و اروپايي

 مقدار اين ما کشور در کهيدرحال. (38112918، 3)کينگ است

برای هر نفر  رانيا در  ورزشي سرانةاست.  مترمربع يک از کمتر
 متريسانت 66.68در مناطق شهری و روستايي  1344در سال 

مربع در مناطق  متريسانت 84.24که از اين مقدار  مربع است
 . )شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشي کشور،باشديمشهری 
ای که سرانه فض دهديم(. نتايج تحقيقات مختلف نشان 811311
در کشور پاسخگوی اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل  ورزشي

 تهافيتوسعه، در قياس با کشورهای  یآموزدانشجوان و جمعيت 
 نيست.

ه اين اماکن، استفاد داشتننگهاولويت اول برای زنده و پويا     
وری که شعار اصلي بهره هاستآناز  صرفهبهمقرونبهينه و 

وان توری مي، با بهرهدرواقع است.اماکن ورزشي نيز همين مقوله 
بازدهي يک سازمان را به لحاظ توليد محصوالت و خدمات 

به منابع صرف شده محاسبه کرد. بنابراين در حال حاضر  شدهارائه
ترين راه برای افزايش سرانه ورزشي باال بردن بهترين و معقول

ور نمودن اين اماکن و های موجود از طريق بهرهظرفيت

                                                           
1. Outsourcing 

2  . Johnson   & et al 

3. King 

(. 1411319فروغي پور و همكاران، ) باشديمورزشي،  اتسيتأس
ورزشي برای ساخت و توسعه اماکن ورزشي اغلب بايد از  انمدير

سازی آن، ساخت پي، منابع مالي خود برای خريد زمين، آماده
ساخت اسكلت بنا، کامل کردن داخل آن، تجهيز مكان ورزشي 

(. 3911344ل، گيو سپس افتتاح آن برای فعاليت استفاده کنند )
طوالني و پرهزينه است. يكي از مشخص است که اين فرايند 

های ابتدايي، موجود برای اجتناب از هزينه یهاروشترين به
و نوسازی يک مكان که در حال حاضر وجود دارد، اجاره  بازسازی

فانگ و ) مكان ورزشي است یسپاربروندر قالب  و استفاده آن
 (.4،8612993بولتر، 16 2912، 8چن
ای هگذاری دستگاهاگر اماکن ورزشي را يكي از ارکان سرمايه    

يم اند بداناجرايي و نهادهايي که دارای امكانات و فضاهای ورزشي
 و رزش و جوانان ورزتو   يبدنتيترببا عنايت به بودجه سازمان 

که بودجه  ميابييدرم( 1319تا  1361های اخير )از سال در سال
از بودجه کل را به خود درصد  62و  66، 69، 63/4 عمراني آن

 ی دقيق و تدوينزيربرنامهاين ميزان لزوم  اختصاص داده است،
ی الزم برای استفاده از اين منابع را با اتخاذ تصميماتي هااستيس

جهت استفاده بهينه از منابع  ی اماکن ورزشيسپاربرونهمچون 
شرکت توسعه و نگهداری ) سازديمرا روشن  و اماکن ورزشي

 .(13911344کارگر و همكاران،  611311اماکن ورزشي کشور، 
 .اشدب کار دولت دستور در بايد اماکن ورزشي از بهينه یبرداربهره 

 گرفتهشيپيكي از راهكارهايي که دولت برای حل اين مشكل در 
 دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 44است تصويب ماده

 قرراتم از بخشي تنظيم قانون یسپاربرون اجرای جهيدرنتاست. 
و  برای توسعه کمي است مجاز  يبدنتيترب سازمان دولت، مالي

های دولت بر اساس کيفي خدمات خود و کاهش حجم تصدی
تمام موجود و يا نيمه ، اماکن ورزشيمقررات و ضوابط اين ماده

 يردولتيغاشخاص حقيقي و حقوقي   به اجاره صورتبهخود را 
 و باشندکه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي

فني و اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع  یهاتيصالح
 يرساناطالعپايگاه ، واگذار نمايد. )داشته باشندرا  ربطیذقانوني 

در  اين قانون (.2611341، معاونت اجرايي رياست جمهوری
قانون تنظيم بخشي از »راستای منطقي نمودن اندازه دولت 

و دولت موظف است  است شدهبيتصو« مقررات مالي دولت
. خدمات از 1خود را با سه روش خريد ) یهاتيفعالبخشي از 

. واگذاری 3. مشارکت با بخش غيردولتي و 2بخش غيردولتي؛ 
يگر مفهوم د انعنوبه مديريت به بخش غيردولتي(، واگذار نمايد.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از   44برای ماده 

4. FANG & CHEN 

5. Bulter 
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 شدهنييعتسپاری که شكلي از تدارک خارجي از پيش فرايند برون
 نيتأمخود سازمان  قبالًاست، برای ارائه کاالها يا خدماتي که 

کاهش  باهدف یسپاربرون .گردديمکرده، استفاده مي
 یريگبهرهاز هدر رفتن منابع مالي،  دولت، جلوگيری یگریتصد

 بخشانتواز  یريگبهرهمنابع مالي، انساني و تجهيزاتي ،  بيشتر از
قانون تنظيم برخي  44ماده و مطابق با  خصوصي و مشارکت آن

ه ی دانشگاسپاربرون)گروه  رديپذيمانجام دولت  از مقررات مالي
مديريت بيرون سپاری را (. برون1211319علوم پزشكي تهران، 

سپاری عبارت برون (.141 2993بولتر ) دنکناز درون تعريف مي
به بيرون از سازمان و  یراهبرد ريغاست از انتقال فرايندهای 

پژوهشگران و ي. سازماندرونتمرکز بر فرايندهای اساسي 
ه کنند کاند بحث ميمجرياني که ديدگاه راهبردی را برگزيده

 کهيدرحالدر داخل سازمان باقي بمانند، های اصلي بايد فعاليت
 توان به بيرون از سازمان منتقل کردرا مي ياصل ريغهای فعاليت

 .(1116:24، 1)مولين
 اجبهسازماني  یهاتيفعالی اثرات متعددی بر سپاربرون    

(. اثرات برون سپاری بر 1361 2911، 2لي و والش) گذارديم
در چهار دسته تقسيم بندی  فعاليت های سازماني را مي توان

  کرد1
منابع انساني شامل1 کاهش نياز به متخصص در  یهاتيفعال

سازمان، کاهش نياز به نيروهای ستادی، کاهش صدمات روحي 
 به کارکنان، کاهش مهارت و تجربيات کارکنان.

 رقابت، افزايش یهانهيهزبازاريابي شامل1 کاهش  یهاتيفعال   
از رقبا، افزايش حجم  يماندگبعق، کاهش ييگرایمشتر

 یهانهيهز، تسريع در فرايند تحويل خدمت، کاهش هاسفارش
 تحويل خدمات.

، کنترل بهتر منابع، هانهيهزمالي شامل1 کاهش  یهاتيفعال
ر، کاهش ثابت به متغي یهانهيهز، تبديل هانهيهزبهتر  ينيبشيپ

 قرارداد، کاهش مشكالت نقدينگي. یهانهيهز
داخلي شامل1 افزايش کنترل کارها،کاهش تهديدات  یندهايفرا

 ازاندچشمامنيتي در زمينه اطالعات محرمانه، افزايش توجه به 
آسان، کاهش  یزيربرنامهسازمان، ايجاد خالقيت،  بلندمدت

)دری نوکراني و  هاتيظرفی مناسب از برداربهرهبوروکراسي، 
 (.12411319سبحاني فرد، 

( در پژوهشي به ارزيابي 1313بردستاني ) دستياری، محمدی و
برون سپاری در مديريت منابع انساني پرداختند و به اين نتيجه 
رسيدند که اجرای برون سپاری باعث بهبود مديريت منابع انساني 

جبران خدمات، استخدام و  در چهار گروه فعاليت ها شامل1 

                                                           
1. Mullin 

2. Lee & Walsh 

وهمدهوشي و ک شود. انتخاب، آموزش و بهداشت و ايمني مي
که برون سپاری تاثير معناداری ( در پژوهشي دريافتند 1311کن )

روی هيچ يک از اجزای بهره وری ندارد. اين در حالي است که 
ارتباطات مثبت و معناداری بين مولفه های بهره وری مشاهده 

در پژوهشي تحت  (1319دری نوکراني و سبحاني فرد ) شد.
 یهاتيفعالموفق بر  یسپاربرونعنوان طراحي مدل اثرات 

، صورتهبمالي و بازاريابي  یهاتيفعالسازماني نتيجه گرفتند که 
الت ، کاهش مشكهانهيهزبهتر  ينيبشيپکاهش هزينه توليد، 

 تحويل یهانهيهزرقابت و کاهش  یهانهيهزنقدينگي، کاهش 
( با 2911لي و والش ) مي شود. ييگرایمشترخدمات و افزايش 

در يک مجموعه ورزشي دانشگاهي به   SWOTانجام تحليل 
اين نتيجه رسيدند که مديريت مالي، بازاريابي و درآمد مجموعه 
پس از برون سپاری ارتقاء يافته است و استراتژی برون سپاری 

( به ارزيابي برون سپاری باشگاه های 2911) 3بايد ادامه يابد. لي
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.
 ريتأثحاضر، در يک محيط بومي اقدام به بررسي در پژوهش     

 بخشي تنظيم قانون  44ماده  یاجرا و یسپاربرونابعاد اجرايي 
دولت بر مديريت اماکن ورزشي از ديدگاه مديران  مالي مقررات از

ورزش استان اصفهان، گرديد. هدف از اين مطالعه رسيدن به 
اعث بهبود ب یسپاربروناست که آيا اجرای  سؤالپاسخ اين 

وری، مديريت مالي، مديريت منابع انساني، مديريت بهره
های مختلف و بازاريابي برای رشته نگهداری اماکن ورزشي

 مديران ورزش استان ازنظر گريديعبارتبهورزشي شده است، يا 
روش مناسبي برای ارتقای  توانديم  یسپاربروناصفهان، اجرای 

 وری،مالي، منابع انساني، بهره ازلحاظمديريت اماکن ورزشي 
 باشد.های مختلف ورزشي، نگهداری و بازاريابي برای رشته

 
 تحقیق روش شناسی

تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت از نوع توصيفي و به لحاظ هدف 
 گرفتهانجامپيمايشي  صورتبهکه  از نوع کاربردی است

نفر در قالب مسئولين اداره کل  142است.جامعه آماری شامل 
 اروسمختلف اداره کل(، یهاقسمت یروسارکل، معاونين و )مدي

تابعه، رؤسا و  یهاشهرستانو معاونين ادارات ورزش و جوانان 
.  باشديمورزشي استان اصفهان  یهائتيهنواب رئيس يا دبيران 

 کل شمار انجام شد. ابزار تحقيق شامل به روش یريگنمونه

3. Liu  
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 -1 یهابخشکه از  باشديمپرسشنامه محقق ساخته 
مديريت اماکن ورزشي تشكيل گرديده  -2فردی  یهايژگيو

بعد پيشنهادی توسط  6پرسش و  69با  یاپرسشنامهاست. ابتدا 
ه آن ب صوری و محتوايي تعيين روايي منظوربهمحقق تهيه و 

و در دو  گرديد عيتوزنفر از اساتيد دانشگاه و متخصصين  14بين 
تعداد ابعاد، شكل ظاهری  زلحاظاالزم  یبازخوردهامرحله با 

از  و نهايتاً پس قرارگرفته يموردبررسبودن  فهمقابلو  سواالت
ا پرسشنامه ب و محتوايي ، روايي صوریموردنظراعمال تغييرات 

 ت. همچنين پاياييپرسش و پنج بعد، مورد تاييد قرار گرف 82
از نفر شرکت کننده  39در يک آزمون مقدماتي با  پرسشنامه

 . محاسبه گرديد 68/9 باخ کرونآلفای  طريق
د تا بو شدهخواسته دهندگانپاسخدر بخش اول پرسشنامه از     

اطالعات فردی )جنسيت، سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، 
نوع استخدام، نوع شغل، مسئوليت( خود را تكميل کنند. در بخش 

ا  د تبو شدهخواسته دهندگانپاسخسؤال بود از  82دوم که شامل 
مديريت مالي  -1نحوه مديريت اماکن ورزشي را در پنج بعد 1 

مديريت منابع انساني اماکن  -2پرسش(. 6اماکن ورزشي )

وری اماکن ورزشي مديريت بهره -3پرسش(. 1ورزشي )
 -4پرسش(. 1نگهداری و تعمير اماکن ورزشي ) -8پرسش(. 1)

پرسش(، قبل و بعد از اجرای  12بازاريابي و جذب مشتريان )
 ، مقايسه بنمايند.یسپاربرون
ها از آمار توصيفي و در پژوهش حاضر، جهت تحليل داده    

نامه، از محاسبه پايايي پرسش منظوربهاستنباطي استفاده گرديد و 
 برای مقايسه مديريت اماکن .استفاده شد باخ کرونآزمون آلفای 

همبسته  يآزمونتاز  یسپاربرونورزشي قبل و بعد از اجرای 
 SPSS افزارنرماز  یريکارگبهها، با استفاده شد. اين تحليل

 ، به انجام رسيد94/9و در سطح معناداری 16  نسخه

 

 تحقیق یهاافتهی

ن، ميزان س ازجملهشناسي نتايج بررسي توصيفي ويژگي جمعيت
آمده  1ها در جدول شماره تحصيالت، نوع مسئوليت آزمودني

 است.

 هايآزمودنتوزيع ويژگي جمعيت شناختي  .4جدول 

 میزان تحصیالت سن جنسیت 
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 یسپاربروناجرای  که دارد وجود وابسته متغير 4 تحقيق، اين در
 4 از يک هر برای .است قرارگرفته يموردبررس هاآن روی بر

 .آمد عمل به همبسته يت آزمون يک تحقيق وابسته متغير
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 متغير مديريت مالي اماکن ورزشي يگروهدرونتغييرات  يرتأثآزمون فرض  .2جدول 

 M SD DF t P متغير

مديريت مالي اماکن 

 ورزشي

-3.141 139 9.44 2.62 پيش از اجرای برون سپاری  9.992 

 9.46 2.16 پس از اجرای برون سپاری

 
که ميانگين نمرات مديريت  دهديمنشان  2جدول  یهاافتهي

انگين بيشتر از مي یسپاربرونمالي اماکن ورزشي در نوبت پس از 
 یسپاربروننمرات مديريت مالي اماکن ورزشي پيش از اجرای 

 . (P=992/9) استو دارای اختالف معنادار  

 متغير مديريت منابع انساني اماکن ورزشي يگروهدرونتغييرات  يرتأثآزمون فرض  .9جدول
 M SD DF t P متغير

مديريت منابع 

انساني  اماکن 

 ورزشي

 9.18 1.644 139 9.64 2.16 پيش از اجرای برون سپاری

 9.63 2.41 پس از اجرای برون سپاری

 
که ميانگين نمرات مديريت  دهديمنشان  3جدول  یهاافتهي

 یارسپبرون منابع انساني اماکن ورزشي در نوبت پس از اجرای
کمتر از  ميانگين نمرات مديريت منابع انساني 9.16به ميزان 

 هاگرچاست.  یسپاربرون اماکن ورزشي در نوبت پيش از اجرای

 .(P=918/9)آماری معنادار  نيست  ازلحاظاين اختالف 
 

وری اماکن ورزشيمتغير مديريت بهره گروهيدرونتغييرات  تأثيرآزمون فرض   .1جدول  

 M                        SD DF   t P متغير

مديريت بهره وری  

 اماکن ورزشي

پيش از اجرای برون 

 سپاری

3.94 9.68 139 9.646 9.413 

پس از اجرای برون 

 سپاری

2.11 9.61 

ميانگين نمرات مديريت  که دهديمنشان  8يافته های جدول 
 به یسپاربرون وری اماکن ورزشي در نوبت پس از اجرایبهره

وری اماکن کمتر از ميانگين نمرات مديريت بهره9.6ميزان 

است. اگرچه اين  یسپاربرون ورزشي در نوبت پيش از اجرای

 . (P=413/9)آماری معنادار  نيست  ازلحاظاختالف 
 

 تغير مديريت نگهداری اماکن ورزشيم گروهيدرونتغييرات  تأثيرآزمون فرض . 5 جدول
 M                    SD DF t P متغير

مديريت 

نگهداری 

 اماکن ورزشي

پيش از اجرای 

سپاریبرون  

3.11 9.44 139 1.316 9.164 

پس از اجرای 

سپاریبرون  

42.2  9.46 

، ميانگين نمرات نگهداری دهديمنشان  4جدول  یهاافتهي  
 9.16به ميزان  یسپاربروناماکن ورزشي در نوبت پس از اجرای 

کمتر از  ميانگين نمرات نگهداری اماکن ورزشي در نوبت پيش 

دارای اختالف معنادار  نيست  اگرچهاز اجرای ماده آزمون است، 

(164/9=P) . 
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 مختلف هایورزش بازاريابي و يزیربرنامهمتغير  يگروهدرونتغييرات  يرتأثآزمون فرض  .6دول ج
 M SD DF t P متغير

مديريت بازاريابي 

 ورزش های مختلف

پيش از اجرای 

سپاریبرون  

2.66 9.61 139 2.138 9.34 

پس از اجرای 

سپاریبرون  

2.48 9.64 

 و یزيربرنامه، ميانگين نمرات دهديمنشان  6جدول  یهاافتهي
 یرسپابرونمختلف در نوبت پس از اجرای  هایورزش  بازاريابي
 ایهورزش برای بازاريابي و یزيربرنامهبيشتر از   9.14به ميزان

است و دارای  یسپاربرونمختلف در نوبت پيش از اجرای 

 . (P=934/9)اختالف معنادار  است 

 ورزشي اماکن متغير مديريت يگروهدرونتغييرات  يرتأثآزمون فرض  .7جدول
 M SD DF T P متغير

مديريت 

اماکن 

 ورزشي

پيش از اجرای 

 برون سپاری

2.44 9.46 139 9.191-  9.129 

پس از اجرای 

 برون سپاری

2.41 9.44 

ميانگين نمرات مديريت اماکن  دهديمنشان  6جدول  یهاافتهي
تقريبا يكسان با  یسپاربرونورزشي در نوبت پس از اجرای 

ميانگين نمرات مديريت اماکن ورزشي در نوبت پيش از اجرای 

 .(P=129/9)است و دارای اختالف معنادار  نيست  یسپاربرون
 

 گیرینتیجهبحث و 
از  پسدر تحقيق حاضر مديريت اماکن ورزشي پيش و 

مديريت مالي، مديريت منابع انساني،  مؤلفهدر پنج  یسپاربرون
وری فضای ورزشي، نگهداری فضای ورزشي و بازاريابي بهره

های مختلف بررسي شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد ورزش

( P =9.299مديريت مالي ) مؤلفهدو  یسپاربرونپس از اجرای 

ماکن ورزشي در ا (=9.34Pهای مختلف )و بازاريابي ورزش
ي مديريت منابع انسان مؤلفهافزايش معنادار داشته است و در سه 

(9.918=Pبهره ،)( 9.413وری=P و نگهداری فضای ورزشي )

(9.164=P کاهش )ی مشاهده گرديدمعنادار ريغ. 
ديريت مالي اماکن ورزشي و می پژوهش هاافتهبر اساس ي    

بهبود  یسپاربرونمختلف پس از اجرای  یهاورزشبي بازاريا
با  که نتايج است معنادارآماری  ازلحاظکه اين افزايش  داکردهيپ

( و 1311(، مدهوشي و کوه کن )2911يافته های لي و والش )

 احتماال ( هخواني دارد1319دری نوکراني و سبحاني فرد )
ه است ک یهاتفاوتعاملي که باعث اين اختالف شده،  نيترمهم
و نحوه  هابرنامهو دولتي در اهداف، خصوصي  یهابخشبين 

 ،هدف نيترمهمدر مديريت بخش خصوصي مديريت وجود دارد، 
هدف بخش  ازآنجاکهکسب سود و منافع حداکثری است، 

ثر مشتری است بايد  از طريق بهبود خصوصي جذب حداک
رائه و ا شتريبمديريت مالي و بازاريابي برای جذب مشتريان 

  الزم به اين هدف دست يابد. یراهكارهاو  هابرنامه
در اين مطالعه، مديريت منابع انساني پس از اجرای     

آماری  ازلحاظشده گرچه اين اختالف  ترفيضع، یسپاربرون
و  دستياری، محمدی نيست، نتايج با يافته های تحقيق معنادار

( 1319( و دری نوکراني و سبحاني فرد )1313بردستاني )
 ليدل بهگفت که مديريت منابع انساني  توانيمهمخواني دار 

اينكه مديران بخش خصوصي اهدافشان را بر پايه کسب سود 
به نيروی کار خود و کارکنان خود کمتر  اندبنانهادهحداکثری 

  انداوردهيناهميت داده و امنيت شغلي الزم را برای آنان فراهم 
نساني نابع اتضعيف مديريت م عاملي مهم در توانديمکه اين خود 

، یوربهره( در ارائه مدل 1343در اماکن ورزش باشد. کارگر )
اماکن ورزشي  یوربهرهعمل در  نيمؤثرترنيروی انساني را 
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دانسته و اعالم کرده است مديران و متصديان و سرپرستان اماکن 
 ، دانش و توانايي نيروهایمؤثر یهامؤلفهورزشي بايد با شناخت 

ا تقويت کنند، ضمن اينكه خود نيز به تحت سرپرستي خويش ر
مرتبط با شغل خويش آشنا  یهادانشمباحث علمي مديريت و 

 عامل مؤثرترين را انساني نيروی هاپژوهش بيشتر نتايج باشند.

 چيزی ،انددانسته ورزشي تأسيسات و اماکن یوربهره افزايش در

 . دراست نشده آن به يچندانتوجه  ما کشور در متأسفانه که

 و نقش ورزشي ساتيتأس و اماکن دارای یهاسازمان بيشتر
 امور اداره در دهيدآموزش و متخصص انساني نيروی تياهم

 و مديريت شاهد ما و نگرفته قرار مدنظر اماکن گونهنيا
 فاقد حتي و غيرمتخصص افراد توسط اماکن اين ساماندهي

هستيم )فروغي پور و همكاران،  ديپلم تحصيلي مدرک
1411319.) 

 ورزشي اماکن وریدر اين مطالعه  بهبودی در مديريت بهره    
ز اجاره ا شيپبه، مشاهده نشده و نسبت یسپاربرونپس از اجرای 

ماری آ ازلحاظکه البته اين کاهش  داکردهيپکاهش  یسپاربرون
. نتايج با يافته های تحقيق مدهوشي و کوه کن باشدينم معنادار

ميزان موفقيت سيستم در  یوربهره ندارد.( همخواني 1311)
و د یوربهرهاستفاده از منابع برای کسب اهداف است. تعريف 

ي . نتايج تحقيق حاکگيرد يدربرممفهوم کارايي و اثربخشي را 
از اماکن ورزشي  یوربهرهاماکن ورزشي در  مستأجراناز ضعف 
ه از تفاداس ازجملهاين ضعف را به عوامل متعدد  توانيمدارند که 

نيروی انساني ناکارآمد که خود بر اساس نتايج تحقيقات مختلف 
ی از اماکن ورزشي است نسبت داد، وربهرهعامل در  نيترمهم

 (.1411319؛  فروغي پور و همكاران، 8611344)کاشف، 
اين بود که  مديريت نگهداری اماکن  ديمؤتحقيق   یهاافتهي    

 ، بهبود پيدا نكرده  که البتهیسپاربرونورزشي پس از اجرای 
دری  شاين نتايج با يافته های پژوه اين اختالف معنادار نيست،
 ( همخواني دارد،2911( و لي )1319نوکراني و سبحاني فرد )

اماکن ورزشي به کسب درآمد  مستأجران ازحدشيبتوجه  احتماالً
بيشتر آنان را از صرف هزينه الزم برای نگهداری اماکن ورزشي 

به موقتي بودن زمان  توانيم، البته اين ضعف را داشتهاو
 توانديماماکن ورزشي نسبت داد که خود  مستأجران یگریتصد
 یسپاربرونکه اساس آن  یسپاربرونقانوني  یهاضعفاز 

 پيرامون پژوهشي سازمان است نسبت داد. در اتيعملموقت 

 و ظحف که دارديم اظهار ورزشي فضاهای نگهداری و حفظ
 فضاهای در مديريتي یهاتيفعال ارزشمندترين  نگهداری،

 بهره کاربران رضايت ،یبندبودجه بر وظيفه اين و است ورزشي

چرا که بقای سازمانهای   .گذارديم تأثير ورزشي فضاهای روی
اصغری )امروزی وابسته به انتظارات در حال تغيير مشتريان است 

 (.141 1313جعفر آبادی و همكاران، 
، مديريت اماکن ورزشي پيش و پس از اجرای يطورکلبه    

(. t=-9/191و P=9/12) نداشت، تفاوت معناداری یسپاربرون
 ی درراهبرد ريغای هرهايي از فعاليتی سپاربرونهدف اصلي 

، سازمان یسپاربروناست. اگرچه در اثر اجرای  سازمان
هش های ورزشي را کاهای هيئتتوانسته است هزينه يبدنتيترب

های ورزشي دهد و همچنين بر درآمد اختصاصي سازمان و هيئت
 ستأجرانمبه دليل ضعف  درازمدتشود در مي ينيبشيپ، ديفزايب

و نگهداری  وریمنابع انساني، بهره اماکن ورزشي در مديريت
تحميل  یآورسرسامهای اماکن ورزشي، بر اين سازمان هزينه

 گردد.

 
 منابع

انتظارات و انگيزه های مشتريان، مبنای بخش بندی بازار     »(. 1313مسكين، عاليه و معماری، ژاله ) ،آبادی، محمداصغری جعفر 

 .62- 41(1 8)1، مطالعات مباني مديريت در ورزش، «مجموعه های ورزشي خصوصي

سايت بر روی اينترنت[ ، ]وبمالي دولتقانون تنظيم بخشي از مقررات (. 1341رساني معاونت اجرايي رياست جمهوری )پايگاه اطالع

 . http//:ejraee.ir/2727دسترس از1  قابل

 -26 1، چاپ اول. تهران1 موسسه انتشارات دانشگاه تهرانمديريت اماکن، تأسيسات و تجهيزات ورزشي(. 1344جاللي فراهاني، مجيد )

22. 

انداز چشم، «های سازمانيسپاری موفق بر فعاليتطراحي مدل اثرات برون(. »1319دری نوکوراني، بهروز و سبحاني فرد، ياسر ) 

 .123 -136(1 4)3 ،مديريت دولتي

ي المللاولين کنفرانس بين  ،«برون سپاری در مديريت منابع انساني(. »1313دستياری، اکرم؛ محمدی، محمد و بردستاني، حسين )

 . 14 -21. شرکت کارآفرينان دانشگاهي منطقه آزاد انزليمديريت، حسابداری و علوم اجتماعي.  اقتصاد،
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