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 چکيده

        هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص هاي موثر در مدل برون سپاري رویدادهاي ورزشی هدف:

 می باشد. 

و روش پژوهش هدف كاربردي و از نظر گردآوري داده ها میدانی پژوهش حاضر از نظر  روش شناسي:

برخاسته از داده ها به روش گراندد تئوري )داده بنیاد(  توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد . براساس نظریه

مبتنی بر گلیزر یعنی روش نوخاسته است. جامعه آماري صاحب نظران حوزه صنعت ورزش، اعضاي هیات 

علمی دانشگاهها ، روسا و دبیران فدراسیون هاي ورزشی، مدیران سازمان هاي ورزشی و مدیران تربیت بدنی 

نفر از آنها با استفاده از نمونه گیري هدفمند و گلوله برفی انتخاب  61شند تعداد دانشگاههاي كشور می با

 شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش كدگذاري باز، محوري و انتخابی صورت گرفته است.

كد باز احصاء  91 ها مصاحبه با متخصصان و بررسی متون و پژوهش 42در مجموع یافته هاي تحقيق:  

 مفهوم مرتبط با مقوله شاخص هاي برون سپاري رویدادهاي ورزشی ارائه گردید. 2گردید . و كدهاي باز در 

واگذاري،  واگذاري، تعیین الزامات در بازنشستگان از : نتایج تحقیق نشان داد كه استفادهنتيجه گيري 

منابع سازمانی مهمترین مشخص و هماهنگی كاركردي  و معین تدریجی، الگوي ساختارمندكردن، واگذاري

شاخص هاي موثر در برون سپاري رویدادهاي ورزشی می باشند. و به مدیران سازمانهاي ورزشی پیشنهاد 

ها و شركت هاي متقاضی به شاخص هاي موثر بعنوان یكی از می گردد در واگذاري فعالیت ها به بنگاه

 .ویژه نمایند  كلیدي ترین عناصر در واگذاري توجه

 .مدل برون سپاري، برون سپاري رویدادهاي ورزشی، شاخص هاي موثر ي کليدي:هاواژه
  

. دانشیار دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 4دكتري مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.  .6 

. دانشیار دانشكده تربیت 2 یران. ، تهران، ا. استادیار دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس9، تهران، ایران. تهران

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 Reza.ghasemnejad@yahoo.com نشانی الكترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
امروزه افزایش فشارهاي رقابتی، محدودیت 

منابع، پیچیدگی هاي تكنولوژیک و تخصصی 

دن بیش شدن كارها، افزایش هزینه ها، بزرگ ش

از اندازه برخی از سازمانها و نیز محدودیت هاي 

قانونی سبب شده است تا سازمانها در الگوي 

مدیریتی خود تجدید نظر كرده و براي دستیابی 

به مزیت هاي رقابتی به استراتژي هاي جدید 

روي آورند. یكی از استراتژي هاي موفق براي 

ایجاد و توسعه قابلیت هاي كلیدي، برآورده 

مودن نیازهاي مشتري در موفقیت هاي ن

درازمدت كه مورد تایید قرار گرفته است برون 

برون  .(salooneh,2011) است  6سپاري

سپاري عبارتست از واگذاري برخی فعالیت هاي 

داخلی یک سازمان به تامین كننده آن در بیرون 

از سازمان و واگذاري حق تصمیم گیري به 

) قرارداد.  تامین كننده بیرونی بر اساس

griver,19994) برون سپاري فعالیت ها یا .

خدمات به سازمانهاي بیرونی پدیده جدیدي 

نیست و تاریخ طوالنی دارد . وجود ضرب المثل 

و آیاتی از  "كار را به كاردان بسپار "هایی نظیر

قرآن مجید مبنی بر گرفتن دایه براي فرزندان 

است ( مصداق برون سپاري 499)سوره بقره آیه 

(salooneh,2011 برون سپاري در سال هاي .)

اخیر بعنوان یكی از ابزارهاي توسعه سازمانها و 

ارتقاي بهره وري در قالب كوچک سازي مورد 

توجه مدیران و مسئوالن سازمانها قرار گرفته و 

 به صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است.

(ghahremeni & et al, 2007 بسیاري از .)

راي حفظ مزیت رقابتی خود در بازار و سازمانها ب

كاهش مخاطرات  سرمایه گزاري ها، فرآیند 

                                                      
1. Outsourcing 

2. Greaver 

برون سپاري فعالیت هاي سازمانی را دنبال می 

كنند. گاهی سازمانها با وجود داشتن دانش و 

منابع مورد نیاز، فعالیت هایی را برون سپاري می 

كنند تا بتوانند با آزادسازي منابع، توان سازمان 

مركز و تقویت فعالیت هاي اصلی و را در ت

 & parvizianمحوري خود افزایش دهند )

dehghan nayeri ,2006 افرادي مثل .)

shawe9  وfier2(1979 ؛)lasity1   و

hiershim2 (1993 ؛)rotery7  و

rabistoun0(1995 برون سپاري را شكلی از )

فعالیت هاي پیمانكاري می دانند كه قبالً در 

شده است و اكنون انجام آن به شركت انجام می 

و  kely3دیگران واگذار شده است. از نظر 

arshid62 (4222 برون سپاري عبارتست از )

عقد قرارداد با عرضه كننده بیرونی براي انجام 

فعالیت هایی كه قبال در شركت انجام می شد یا 

 فعالیت هایی كه كامالً جدید هستند

(pourmoallem, 2009  .)Philbert & 

giangou66 (4262 در تحقیقی كه تحت )

عنوان تحلیل مقایسه اي براي آمادگی جهت 

برون سپاري فناوري اطالعات در جوامع آفریقاي 

كشورهاي در شرقی انجام دادند بیان داشتند كه 

توسعه  بدنبالحال توسعه به طور فزاینده اي 

اقتصادي و اجتماعی شان هستند. بسیاري از 

ید خالص داخلی رشد كرده كشورها سریعا در تول

اند واین امر امروزه به طور گسترده به عنوان یک 

                                                      
3  . Shawe 

4  - Fier 

5  - Lasity 

6. Hiershim 

7. Rotery 

8  . Rabistoun 

9  . Kely 

10. Rshid 

11. Philbert & Jianguo 
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فعالیت مدیریت استراتژیک كه می تواند در 

كسب و كار مزیت رقابتی ایجاد كند شناخته 

 شده است.

مساله اي كه مدیران ارشد با آن مواجه هستند 

استفاده از برون سپاري نیست بلكه نیازمند 

مل، شاخص و مولفه است. لحاظ نمودن صدها عا

اگر برون سپاري بدرستی مورد استفاده قرار 

گیرد ابزار قدرتمندي است كه می تواند كامیابی 

سازمان را در عرصه ي رقابت شدید تجاري به 

همراه داشته باشد اما چنانچه در استفاده از این 

ابزار دقت و تامل كافی صورت نگیرد نه تنها 

ع مورد نظر حاصل ممكن است هیچ یک از مناف

نشود بلكه می تواند آسیب ها و خسارات جبران 

ناپذیري بر منافع سازمان وارد كند. بر همین 

مبنا الزم است قبل از آغاز برون سپاري سازوكار، 

رویه، نظام و فرآیند اجراي آن بدرستی روشن 

گردد تا بتوان منافع مورد انتظار سازمان را 

عالم و اقدامات برآورده، هشدارهاي الزم را ا

پیشگیرانه الزم را طراحی و اجرا نمود 

(mesdaghkhah & nikokar, 2009.) 

به هر روي عرصه ورزش نیز یكی از عرصه هایی 

است كه از منظر درونی و وضعیت بیرونی و 

الزامات محیطی مستلزم برون سپاري فعالیت ها 

و جلب مشاركت هر چه بیشتر بخش هاي 

نتایج تحقیقات برون  خصوصی و تعاونی هاست.

سپاري در ورزش نشان داده است كه برون 

سپاري به دلیل منافعی چون حداقل سازي 

هزینه و افزایش كیفیت تبدیل به تصمیم 

 & leeمدیریتی فراگیري در ورزش شده است ) 

232-burden.2002,2266 ، :،lee & 

walsh4،kremic & tukel & rom 9 ،

                                                      
1. Lee & Burden 

2. Lee & Walsh 

 , parnel(. در تحقیقی كه توسط 2006

cope, bailery, 20162  تحت عنوان

استراتژي هاي جدید ورزشی و برون سپاري 

فعالیت هاي ورزشی در مدارس ابتدایی كشور 

انگلستان انجام دادند بیان داشتند استراتژي 

هاي جدید ورزشی زمینه برون سپاري فعالیت 

تضمین می  4242هاي تربیت بدنی را تا سال 

ش بودجه در تربیت بدنی و كند.عالوه بر آن افزای

ورزش نیز از این موضوع حمایت می كند. بطور 

به معنی دست  1ویژه برون سپاري از دیدگاه هال

یابی به منابع خارجی با هدف كاهش هزینه ها 

، Klass2(.Hale, 2006می باشد)

Macclendon7 وGainery0 (2008 ) بیان

نمودند برون سپاري بطور قابل توجهی به نفع 

ان است چرا كه  عالوه بر صرفه جویی در مدیر

هزینه ها باعث می شود كه براحتی به 

استفاده از  متخصصان امور دسترسی پیدا كنند. 

برون سپاري سازمان را قادر می كند تا ظرفیت 

درونی خود را در پاسخگویی به تغییرات سریع 

 & Simmondsدنیاي اطراف افزایش دهد)

Gibson 3،2008.) 

                                                           
3  . Kremic & Tukel & Rom 

4. Parnell, Cope, Bailey & Widdop 

5. Hale 

6. Klass 

7. McClendon  

8. Gainery 

9.Simmonds & Gibson 
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 Seungbum & Victor (2012 ) در  زین

فروش   يبرون سپار طهیدر ح قشانیتحق جینتا

داشتند كه  انیدر ورزش ب يحق اسپانسر

 مانند زین یورزش ياز سازمانها ياریبس

سازمانهاي دیگر از مفهوم برون سپاري در حوزه 

هایی بعنوان یک امتیاز مدیریتی، رسانه اي، 

 می كنند. عملیات خرید و منابع انسانی استفاده 

امروزه رویداد عامل مهمی در جامعه انسانی به 

شمار می روند و ساالنه بر تعداد آنها افزوده می 

 Allen, J. 4(. بطوریكه Lee 6 ،2003شود )

( می گوید رویدادها به صنعت تبدیل 22: 4222)

( اظهار می كند 1997) Gets, D 9 .شده اند

با  رویداد پدیده اي موقتی است كه می تواند

ریزي باشد و مدت برنامه برنامه ریزي یا   بدون 

زمان مشخصی دارد. رویدادهاي ورزشی یكی از 

انواع رویدادهاست كه بخش مهم و در حال 

رشدي از صنعت رویداد محسوب می شود 

(2006 ,Allen, J .)   براي اولین بار ایده

برگزاري مسابقات و رویدادهاي ورزشی به صورت 

مختلف از سوي  منسجم و بین ملل

مطرح شد و المپیک بعنوان یک  2پیردوكوبرتون

 2006رویداد بسیار بزرگ پایه ریزي شد )

,Allen, J  ؛Atghia, 2005.)  رویدادهاي

ورزشی نقش مهمی در توسعه جوامع دارند و 

افراد مهم در این حیطه این پدیده را در مقابل 

تمام نامالیمات اداره می كنند تا صنعت 

ي ورزشی را به جایگاه كنونی برسانند رویدادها

(ghasemi & et al, 2009.122 صنعت .)

رویداد و مدیریت آن شاید به سبب ثبت و ضبط 

شدن آن مشهورتر و بنام تر از دیگر شكل هاي 

                                                      
1. Lee 

2. Allen, J.  

3. Gets, D.  

4. pierre de coubertin  

 (.Emery 1 ،2009مدیریت حرفه اي باشد )

بیشتر رویدادها به دلیل اهمیت و گستردگی و 

ات زیاد و پیچیده ارتباط با كل جامعه به تدارك

اي نیاز دارند كه مستلزم مهارت هاي تخصصی 

است. استفاده از مهارت هاي متنوع یكی از 

ویژگی هاي منطقی و كلیدي مدیران رویداد 

است كه كار مدیریت رویداد را پیچیده می كند 

(Doyle 2 ،2004).  مدیریت رویداد شامل

 برنامه ریزي، هماهنگی، طبقه بندي و ارزیابی هر

رویدادي است و شخصی كه وظیفه كنار هم 

قراردادن این اجزا را در یک رویداد به عهده دارد 

(. با اینكه Peng 7 ،2000مدیر رویداد نام دارد )

اساس مدیریت رویداد پیشینه چندین هزار ساله 

دارد، فقط در چند دهه گذشته ایده صنعت 

رویداد و حرفه اي گري در آن پدیدار شده است. 

جود تاریخچه طوالنی برگزاري رویداد، این با و

صنعت با مثال هایی در عدم مدیریت كارامد 

 (. Emery 0 ،2009همراه است )

در ورزش كشور نیز بزرگ شدن سازمان هاي 

ورزشی و افزایش رویدادهاي برگزاري نیاز به 

زمان زیاد، نیروي انسانی ماهر و كافی و منابع و 

مند این است تا تجهیزات تخصصی دارد. و نیاز

مدیران سازمانهاي ورزشی بتوانند  با استفاده از 

یک الگوي مناسب بخشی از رویدادهاي آن 

سازمان را به بخشها و سازمانهاي تخصصی  برون 

سپاري كنند و از این طریق به ارائه خدمات و 

محصوالت با كیفیت و همچنین ارزش افزوده 

برون بیشتر اقدام نمایند. این موضوع اهمیت 

سپاري در ورزش كشور را بخوبی نشان می دهد. 

  

                                                      
5.Emery, P.  

6. Doyle, S.  

7. Peng, H.  

8. Emery, P.  

https://www.google.com/search?biw=1347&bih=931&q=pierre+de+coubertin+olympic&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi2hO7amKHUAhURa1AKHZqXCN0QBQgeKAA
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كاربران نتایج تحقیق كلیه مدیران سازمانهاي 

ورزشی شامل مدیران رویدادها ، مدیران 

بازاریابی، مدیران سازمانهاي المپیک و مسئولین 

لیگ هاي ورزشی هستند كه با استفاده از یک 

الگوي اثربخش در برون سپاري بخشی از 

سازمان خود به سازمانهاي تخصصی رویدادهاي 

دیگر كه پیامد آن صرفه جویی در وقت و تمركز 

بر فعالیت هاي اصلی سازمان، بهبود خدمات به 

مشتریان، حفظ مشتریان و دسترسی بهتر به 

تخصصی كه سازمان فاقد آن است می توانند بر 

روي فعالیت هاي سازمان كه ارزش افزوده 

كرده و اثربخشی  بیشتري ایجاد می كنند تمركز

 فعالیت هاي خود را به حداكثر برسانند.

 روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي بوده و از 

نظر گردآوري داده ها میدانی و روش پژوهش 

توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد . براساس 

نظریه برخاسته از داده ها به روش گراندد تئوري 

گلیزر یعنی روش نوخاسته )داده بنیاد( مبتنی بر 

است. پس از مطالعه مبانی نظري و پیشینه 

پژوهش، جهت شناسایی مفاهیم و مقوله مورد 

نظر از روش پژوهش كیفی و از سه مرحله 

كدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شد. در 

كدگذاري باز محقق با كمترین پیش داشته 

تخراج ذهنی و با اعتقاد به توانایی خود براي اس

كدهاي زمینه اي و پیداكردن ارتباطات شروع به 

كار می نماید. فرآیند كدگذاري باز با تعیین 

كدها در خط به خط متن آغاز می گردد. در این 

مرحله ابتدا كدهاي زمینه اي استخراج گردیدند 

این كدها به شكستن سخنان مشاركت كنندگان 

به قسمت هاي كوچكتر كمک می كند. كدهاي 

ه اي ممكن است عین سخنان مشاركت زمین

كنندگان و یا برداشت ضمنی محقق از گفته 

هاي آنان باشد. بیان كدها عین عبارات گفته 

شده توسط مشاركت كنندگان كمک می كند تا 

از وارد شدن پیش داشته هاي ذهنی محقق به 

یافته ها پیشگیري گردد. كدهاي اولیه نیاز به 

، r & HoltonGlise6تصدیق و اشباع دارند )

(. كدهاي اولیه از متن مصاحبه ها 2004

استخراج گردید. كدهاي اولیه عبارتند از كلمات 

كلیدي و یا واحدهاي تجزیه و تحلیل كه از 

سخنان مشاركت كنندگان استخراج شده و 

سپس خالصه می گردند. خالصه كردن به 

معناي كاهش اندازه واحدهاي معنی است و 

العات ایجاد نمی كند. تغییري در كیفیت اط

كدهاي اولیه اي كه از نظر مفهومی به هم 

شباهت زیاد داشتند با هم ادغام شدند. اما تا 

جایی كه امكان داشت سعی گردید تنوع و 

وسعت آنها حفظ گردد تا غناي مفهومی پدیده 

 حاصل گردد.

گذاري محوري نامیده در مرحله بعد كه كد

اهیم موجود شود فرایند اختصاص كد به مفمی

شود و شكلی در داده از حالت كامالً باز خارج می

گذاري گیرد. به بیان دیگر كدگزیده به خود می

هاي مشتركی در مجموعه محوري به بروز محور

 نیكه ا شودداده گردآوري شده منجر می

 يگذاركد يها به مرحله بعدمحور

 ..بخشدیم ياتازه يهايریگجهت

اري شامل كدگذاري سومین مرحله كدگذ

انتخابی یا گزینشی است. در این مرحله، 

پژوهشگر به تكوین نظریه در الگوي كدگذاري 

 .محوري می پردازد

                                                      
1. Holton 
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همچنین جمع آوري داده ها و كدگذاریها حول 

داده هایی كه  محور متغیر مركزي انجام شد.

براي تبیین چارچوب مفهومی تئوري استفاده 

انتخابی زمانی  شدند خالصه گردید. جمع آوري

امكان پذیر است كه محقق اطمینان یابد متغیر 

 & Gliserمركزي پدیدار گشته است )

Holton  ،2004 .) 

با توجه به ماهیت اجرایی تحقیق، براي انجام 

مصاحبه جامعه آماري تحقیق را صاحبنظران 

حوزه صنعت ورزش در بخش خدمات و 

محصوالت، روسا  و دبیران فدراسیون هاي 

شی منتخب، مدیران لیگ هاي ورزشی، ورز

مدیران رویدادهاي ورزشی ، مدیران كمیته ملی 

المپیک، مدیران تربیت بدنی دانشگاههاي كشور 

و  اعضاي هیات علمی متخصص در زمینه 

مدیریت رویداد و همچنین اعضاي هیات علمی 

داراي اثر علمی در زمینه تحقیق تشكیل دادند. 

خاصی از قبل تعیین در این روش، تعداد نمونه 

نشد و تا زمانی كه مدل به مرحله ساخت و 

اشباع نرسید نمونه گیري ادامه پیدا كرد، در 

واقع هدف از نمونه گیري آنست كه مناسب 

ترین فرد انتخاب شود تا هدف پژوهش تحقق 

یابد. براي این منظور الزم است پژوهشگر  نوعی 

ي نمونه گیري هدفمند را از مجموعه نمونه ها

ممكن مشخص كند و بطور مستدل انتخاب آنرا 

(. لذا از دو Bazargan , 2009توجیه كند )

روش نمونه گیري هدفمند و گلوله برفی در این 

مرحله استفاده شد. ابتدا به صورت نمونه گیري 

هدفمند از افرادي كه معیار ورود به مطالعه را 

دارا بوده و تجربه غنی از موضوع داشتند انتخاب 

ند و نمونه گیري گلوله برفی، بدین صورت شد

بود كه شركت كنندگان اگر افراد دیگري را 

شناختند كه در زمینه مورد بررسی داراي می

هایی هستند، براي شركت در تجربیات و دیدگاه

مطالعه معرفی می نمودند. نمونه گیري تا جایی 

ادامه یافت كه گروه تحقیق به این نتیجه 

ت جدید همان تكرار اطالعات رسیدند كه اطالعا

قبلی است و دیگر اطالعات مفهومی جدیدي كه 

نیاز به كد جدید یا گسترش كدهاي موجود 

داشته باشد بدست نمی داد. در این زمان 

گیري خاتمه یافت.  بدین ترتیب بعد از نمونه

استخراج شاخص هاي موثر در برون سپاري 

د بر رویدادهاي ورزشی از مبانی نظري، با تاكی

مقوله هاي اصلی عنوان شده، فهرست نهایی 

شاخص ها، مفاهیم و  مقوله از طریق مصاحبه 

با نمونه هاي آماري تكمیل شد. این مصاحبه ها 

ادامه یافته تا اینكه محقق به اشباع نظري رسید. 

 42از اینرو در پژوهش حاضر محقق تعداد 

مصاحبه نیمه ساختاریافته را با نمونه هاي آماري 

ورد نظر انجام داد و از این رو در پژوهش حاضر م

مصاحبه  42نفر از افراد نخبه در طی  61نظرات 

نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت، و زمانی كه 

به حد اشباع نظري  67موضوع در طی مصاحبه 

رسید، به  منظور تكمیل  فرآیند جمع آوري 

مراحل انجام  42یافته ها و ادامه كار تا مصاحبه 

 . حبه پایان یافتمصا
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 گستره، تعداد و تنوع افراد مصاحبه شده به تفكیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی  .6جدول 

 تعداد مصاحبه تعداد افراد جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی

 7 2 اعضاء هیات علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی

 1 1 روسا ، دبیران و نواب رئیس فدراسیون هاي ورزشی

 4 4 مدیران عامل باشگاههاي ورزشی

 2 2 مدیران تربیت بدنی دانشگاهاي كشور

 42 61 مجموع

پس از مصاحبه  براي تعیین روایی چارچوب 

نفر از اساتید دانشگاهی  9مصاحبه ها به تایید 

رسید و همچنین براي تعیین پایایی مصاحبه ها 

از روش بازآزمون و توافق درون موضوعی بین 

كدگذار استفاده شد. پژوهشگر در حین  سه

انجام این پژوهش و در جریان كدگذاري 

ها چند مصاحبه را به عنوان نمونه در مصاحبه

روزه مورد كدگذاري مجدد قرار  10یک فاصله 

داد. با مراجعه به كدهاي اولیه استخراج شده از 

ها و كدهاي مجدد آنها جدول زیر به آن مصاحبه

 دست آمده است.

 

 میزان درصد پایایی بازآزمون  .4جدول 

تعداد كل  عنوان مصاحبه ردیف

 كدها

تعداد عدم  تعداد توافقات

 توفقات

پایایی بازآزمون 

 )درصد(

6 A 13 6 3 92% 

4 B 14 5 3 71% 

9 C 21 7 4 66% 

 %76 10 18 48 كل

شود تعداد كل كدها در در جدول مالحظه می

كد، تعداد كل  20روزه برابر 62دو فاصله زمانی 

و  60توافقات بین كدها در این دو زمان برابر 

 62تعداد كل عدم توفقات در این دو زمان برابر 

هاي این پژوهش است. پایایی بازآزمون مصاحبه

است. با توجه به اینكه میزان پایایی  %72برابر 

است بنابراین قابلیت اعتماد  %22بیشتر از 

 ها مورد تائید است.كدگذاري
 

 : توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان9جدول 

 سن سابقه كاري رشته تحصیلی سطح تحصیالت جنسیت ویژگی

فوق  لیسانس زن مرد

 لیسانس

تربیت  دكتري

 بدنی

غیر 

تربیت 

 بدنی

 كمترین بیشترین كمترین بیشترین

 22 71 64 22 2 66 62 4 9 4 69 فراواني

درصد 

 فراواني

0267 6969 42 6969 2267 7969 4267 
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 بخش دوم : تجزیه و تحليل داده هاي کيفي
همانگونه كه بیان شد به منظور شناسایی 

شاخص هاي موثر بر برون سپاري در رویدادهاي 

ورزشی از روش پژوهش كیفی استفاده شد. 

بدین ترتیب فهرست نهایی شاخص ها از طریق 

مصاحبه با متخصصان در این حوزه) صاحب 

نظران حوزه صنعت ورزش، اعضاي هیات علمی 

دانشگاهها داراي طرح ها و پژوهش هاي مرتبط 

با موضوع تحقیق، روسا و دبیران فدراسیون هاي 

ورزشی، مدیران سازمان هاي ورزشی و مدیران 

 تربیت بدنی دانشگاههاي كشور( تكمیل شد.  

 

 كدگذاري مصاحبه ها .2جدول  
 قولهم مفاهيم کدباز اوليه ردیف

 سنت گرایي 1

استفاده از بازنشستگان در 

 واگذاري

 شاخص هاي برون سپاري

 حرفه اي بودن 2

 عجين شدن با کار 3

 تعهدات اخالقي 4

 استفاده از نيروهاي فني و باتجربه 5

 تسلط بر کار 6

 استفاده از اشخاص شاخص 7

 سازماندهي 8

 تعيين الزامات واگذاري

 ينداوطلب 9

 شفافيت در واگذاري 11

 انطباق ساختاري 11

 تعيين معيارهاي واگذاري 12

 برنامه ریزي 13

 مشخص نمودن فعاليت ها 14

 تعيين مالك هاي الزم 15

 ساختارمند کردن

 تعيين چالش ها 16

 عالقمندي 17

 توسعه اقتصادي 18

 اشتغالزایي 19

 جلسات هماهنگي 21

 برنامه ریزي و سياسگذاري 21

 کارگاههاي آموزشي 22

 اولویت بندي فعاليت ها 23

 واگذاري تدریجي

 کسب تجربه 24

 معيارهاي انتخاب 25

 نظم 26

 بررسي عوامل موثر بر موفقيت 27

 دستورالعمل و چك ليست 28

 الگوي معين و مشخص
 تشکيل کميته هاي مشخص 29

 رداريالگوب 31

 نيازسنجي گروههاي هدف 31
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 صرفه جویي در زمان 32

هماهنگي کارکردي منابع 

 سازماني

 رهبري هزینه ها 33

 آموزش نيروي انساني 34

 تخصيص بودجه 35

مصاحبه با متخصصان و بررسی  42در مجموع 

متون و پژوهش هایی در این زمینه جمع آوري 

مرحله روش داده بنیاد شده با استفاده از اولین 

كد باز احصاء گردید . پس از  91)كدگذاري باز(، 

مرحله كدگذاري باز، با تحلیل داده ها و كنار هم 

قرار دادن چندین باره ي كدهاي باز در ظاهر 

متفاوت اما در راستاي فرایندي مشابه و هم 

معنی اقدام به ادغام كدهاي باز در قالب 

 2و كدهاي باز در  مفاهیمی انتزاعی تر نمودیم

مفهوم مرتبط با مقوله شاخص هاي برون سپاري 

( ارائه گردید.6)شكل  رویدادهاي ورزشی
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 گيريبحث و نتيجه

برون سپاري بعنوان یكی از ابزارهاي توسعه 

سازمانها و ارتقاي بهره وري در قالب كوچک 

سازي مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمانها 

هاي مختلف به اجرا درآمده قرار گرفته و به صورت

است. همین طور بعنوان یک ابزار اجرایی ساده و 

اقتصادي روز به روز كاربرد بیشتري پیدا كرده 

است. با انجا م تحقیقات و نتایج حاصل از برون 

 22سپاري می توان به نتایج و انتظارات اصل 

قانون اساسی و قانون جامع مدیریت خدمات 

ی كه برون سپاري می كشوري رسید به این معن

تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد مشروط 

به آنكه این مهم بصورت كامل بررسی و اجرا 

شود. متاسفانه دیدگاه مناسب در این زمینه 

وجود ندارد و مدیران سازمانها اكثراً بخشی فكر 

می كنند كه معموالً اموري كه به بیرون واگذار 

هزینه بیشتر انجام می شود با كیفیت پایین و 

می پذیرد. هر چند تحقیقات انجام شده اهمیت 

موضوع برون سپاري در صنایع مختلف را مورد 

بررسی قرار دادند اما در بخش ورزش كمتر مورد 

توجه قرار گرفته است. این موضوع عمدتاً در 

بخش هاي تولیدي و صنایع مختلف و در سایر 

تصادي و كشورها و متناسب با شرایط سیاسی، اق

فرهنگی شان مورد استفاده قرار گرفته و رو به 

 ,Lajevardi & Boulhari گسترش است.

در نتایج تحقیقشان در حیطه برون  2009

سپاري بیان داشتند كه سازمانهاي بسیاري به 

منظور كاهش هزینه و باال بردن كارایی مجبور 

به تخصصی كردن فعالیتهایشان در حوزه هایی 

برون سپاري به عنوان روشی  خاص شده اند و

براي رسیدن به كارایی باالتر در تمامی واحدهاي 

سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.  

CUSHING6 (4220 نیز در نتایج تحقیقات )

خود میزان رضایت مشتریان از كیفیت خدمات 

ارائه شده توسط سازمانها را بعنوان مهمترین 

عامل براي برون سپاري معرفی می كند. براي 

مثال تحقیقات گذشته تایید كرده اند كه برون 

سپاري به عنوان ماشین كاهش هزینه است و 

یافته اند كه  Lee & Walsh 4(4266)اخیرا 

مهمترین عامل تصمیم گیري براي برون سپاري 

بازاریابی ورزشی افزایش كیفیت در جهت 

براساس یافته هاي  حداكثرسازي ارزش است.

بعد فرعی  91بعد اصلی و  2پژوهش حاضر  

شاخص هاي موثر در برون سپاري رویداد كه 

مورد توجه نمونه هاي تحقیق بوده است . با 

قیق حاضر مشاهده می شود كه بررسی نتایج تح

كلید موفقیت در اجراي برون سپاري رویدادهاي 

ورزشی شناسایی شاخص هاي موثر آن می 

باشد. از مهمترین شاخص هاي موثر در برون 

سپاري رویدادهاي ورزشی كه مورد تاكید 

مصاحبه شوندگان بود استفاده از بازنشستگان، 

 تعیین الزامات واگذاري، ساختارمندكردن،

واگذاري تدریجی، الگوي معین و مشخص و 

هماهنگی كاركردي منابع سازمانی می باشد. 

یكی از شاخص هاي موثر استفاده از بازنشستگان 

و افراد باتجربه می باشد سنت گرایی، حرفه اي 

بودن، عجین شدن با كار، تعهدات اخالقی، 

تجربه و تسلط بر كار از جمله مواردي بودند كه 

ه كردند. افرادي كه تسلط بر كار به آنها اشار

داشته و نسبت به سیستم داراي تعهدات اخالقی 

می باشند با توجه به عالقمندیشان به سیستم 

گزینه هاي مناسبی براي برون سپاري 

رویدادهاي سازمانها می باشند در این راستا 

                                                      
1. Cushing 

2  Lee & Walsh 
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Karami, Ahanchian & Siroosi 2012 
برون در نتایج تحقیق خود با عنوان راهبرد 

سپاري در آموزش هاي سازمانی؛ درسهایی براي 

مدیران بیان كردند كه مدیران سازمان ها 

بایستی دانش، مهارت و توانایی الزم را براي 

برون سپاري فعالیت هاي سازمان خود داشته 

باشند. آنها بایستی صالحیت كافی در شناسایی 

ارائه دهندگان خدمات آموزشی خوب را داشته 

بی با آنها به مذاكره بپردازند و توانایی باشند بخو

ارزیابی كار آنها را داشته باشند عالوه بر این 

مدیران بایستی توانایی شناسایی بهترین روش 

هاي برون سپاري را هم داشته باشند . همچنین 

سازماندهی، استفاده از داوطلبین، شفافیت در 

كار، انطباق ساختاري، تعیین معیارهاي 

رنامه ریزي و مشخص نمودن فعالیت واگذاري، ب

ها نیز در قالب مفهوم الزامات واگذاري دسته 

بندي می شوند. در اجراي برون سپاري 

رویدادهاي ورزشی باید با سازماندهی امور 

فعالیت هاي قابل واگذاري را براساس معیارهاي 

مشخص تعیین نماییم  و با برنامه ریزي و 

زینه ها الزامات استفاده از داوطلبین در كاهش ه

 ,Dastyari واگذاري را سازماندهی كنیم.

Mohammadi & Bardestani , 2014 )

در بررسی برون سپاري در مدیریت منابع انسانی 

اصل كلیدي براي برون سپاري بیان داشتند كه 

در منافع قراردادي در حوزه هاي انتخابی این 

است كه این حوزه ها قابلیت ایجاد یک مزیت 

را داشته باشند. روند این واگذاري به  رقابتی

سمت فعالیت هاي با ارزش افزوده كمتر می 

باشد و فعالیت هاي اساسی شركت درخود 

شركت انجام می گیرد. این كار باعث می شود 

كه سازمان ها تمركز بر روي فعالیت هاي 

اساسی خود را افزایش دهند و به این ترتیب 

اختارمندكردن . سبهره وري خود را باال ببرند

امور نیز از جمله شاخص هاي مهم در برون 

سپاري رویدادهاي ورزشی می باشد. از جمله 

مواردي كه مصاحبه شوندگان بدان تاكید 

داشتند: تعیین مالك هاي الزم، تعیین چالش 

ها، عالقمندي، توسعه اقتصادي، اشتغالزایی، 

جلسات هماهنگی، برنامه ریزي، سیاستگذاري و 

كارگاههاي آموزشی می باشد. با تعیین برگزاري 

مالك هاي الزم و برگزاري جلسات هماهنگی و 

همچنین برگزاري كارگاههاي آموزشی براي 

دست اندركاران برنامه ریزي متناسب با اهداف 

(، در (Hale, 2006سازمان انجام خواهد شد 

قابلیت و توانمندي "مدل خود دو عامل اصلی 

را بعنوان مالك  "میزان اهمیت"و  "سازمان

هاي الزم در برون سپاري مطرح كرده است. 

مجموعه  "قابلیت و توانمندي سازمان"منظور از 

اي از منابع و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 

است كه براي انجام یک وظیفه ضروري هستند. 

به حساسیت و  "میزان اهمیت"از سوي دیگر 

و نقشی كه فعالیت مورد نظر در كارآمدي 

موفقیت سازمان دارد اشاره می كند. زمانی كه 

یک فعالیت براي سازمان داراي اهمیت زیادي 

است و سازمان از توانمندي الزم براي انجام آن 

برخوردار است، نیازي به برون سپاري وجود 

ندارد و سازمان، خود آن فعالیت را انجام می 

دهد. در مقابل؛ فعالیت هایی كه براي سازمان 

زیادي دارند و توانمندي سازمان براي  اهمیت

انجام آن كم است به بیرون واگذار می شوند. از 

شاخص هاي مهم دیگر در بحث برون سپاري 

واگذاري تدریجی می باشد . با عنایت به اهمیت 

موضوع، اولویت بندي فعالیت ها، بررسی عوامل 

موفقیت و همچنین واگذاري امور بصورت 

یدادهاي كوچک و تدریجی با شروع از رو
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با حساسیت كمتر در موفقیت برون سپاري تاثیر 

بسزایی خواهد داشت.  همچنین با واگذاري 

تدریجی سازمان مربوطه می تواند توانمندي 

هاي بنگاه مربوطه را مورد بررسی قرار دهد  و 

ضمن كسب تجربه براساس ارزیابی هاي بعمل 

ید. آمده در واگذاري هاي بعدي به آنها توجه نما
Anthi Vaxevanoua, , Nikolaos 

Konstantopoulosa 6(4261 نیز در )

تحقیقشان با عنوان اصول اساسی فلسفه برون 

سپاري استراتژي برون سپاري در كسب و كار را 

 -4مرحله آماده سازي - 6مرحله شامل:  1در 

 -2مرحله انتقال -9مرحله انتخاب فروشنده 

تجدید نظر  مرحله - 1مرحله مدیریت ارتباطات

بیان می كند كه هر مرحله شامل تعداد قابل 

توجهی از افراد هستند كه فعالیت می كنند و 

هر یک از مراحل باید به یک سري سواالت با 

توجه به پیچیدگی فرایند برون سپاري و ضرورت 

 دقت پاسخ داده شود.

داشتن الگوي معین و مشخص در موفقیت  

ی باشد . تهیه برنامه هاي برون سپاري موثر م

دستورالعمل ها و چک لیست هاي الزم، تشكیل 

كمیته ها با وظایف مشخص، الگوبرداري از 

سازمانها و همچنین كشورهایی كه در برگزاري 

رویدادهاي بین المللی اقدام به برون سپاري 

نموده اند و نیازسنجی از گروه هاي هدف كه 

خدمات در راستاي نیازهاي آنان باشد از جمله 

اقدامات اساسی در موفقیت برنامه هاي برون 

سپاري می باشند. از شاخص هاي مهم دیگر در 

موفقیت برنامه هاي برون سپاري رویدادهاي 

ورزشی هماهنگی منابع سازمانی می باشد از 

جمله منابع مهم هر سازمان هزینه و منابع 

                                                      
1. Anthi Vaxevanoua, , Nikolaos 

Konstantopoulosa 

انسانی سازمان می باشد صرفه جویی در هزینه 

هداف اصلی هر سازمان در ها بعنوان یكی از ا

بحث برون سپاري می باشد و اینكه فعالیت ها 

با هزینه كمتر و در زمان كمتر و با نیروي انسانی 

كمتري انجام گیرد. همچنین به این موضوع باید 

توجه شود كه كاركنان سازمان باید واگذاري 

امور را به بیرون از سازمان قبول كنند كه باعث 

شود. همچنین در صورتیكه بی انگیزگی آنان ن

برون سپاري بصورت برنامه ریزي شده و درست 

انجام نشود ممكن است براي سازمان هزینه هاي 

 Ghazizade سنگینی برجا بگذارد.همانگونه كه

& Atabaki, 2012) نیز بیان داشتند از آنجا )

كه مهمترین مزایاي برون سپاري می توان به 

لیتهاي راهبردي صرفه جویی مالی، تمركز بر فعا

،دستیابی به فناوریهاي برتر، بهبود كیفیت، 

افزایش بهره وري و بهره مندي از تخصص و 

مهارت نیروي انسانی متعلق به تامین كنندگان 

می باشد در این میان مخاطره هایی مانند 

كاهش روحیه كاركنان ، كاهش ارزش، ورود 

فروشنده به بازار، كاهش نظارت و وابستگی به 

ئه دهندگان خدمت نیز می توان براي برون ارا

 سپاري متصور شد.

Adab & Jamali 2010  مهمترین شاخص

ها در برون سپاري فرآیندهاي سازمانی از منظر 

یعد ریسک اقتصادي و فنی را شاخص شرایط 

سیاسی و اقتصادي؛ از منظر بعد كیفیت شاخص 

كیفیت خدمات؛ از منظر بعد تكنولوژي شاخص 

خت و از منظر بعد تحویل، شاخص تكنولوژي سا

 پاسخ گویی سریع اعالم نمود.  

با بررسی نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات انجام 

شده قبلی، مشاهده می شود كه برگزاري 

رویدادهاي ورزشی در كنار سایر عملكردهاي 

سازمان هاي ورزشی از اهمیت باالیی برخوردار
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 است و  برون سپاري  و واگذاري اجراي آن به

بنگاهها و شركت هاي تخصصی ضمن كاهش 

هزینه ها؛ باعث افزایش اثربخشی فعالیت هاي 

سازمان خواهد شد.  همچنین رمز موفقیت در 

اجراي برون سپاري رویدادهاي ورزشی، 

شناسایی شاخص هاي موثر در آن می باشد. 

استفاده از شاخص هاي موثر در اجراي این مهم 

ی مربوطه باعث خواهد شد تا سازمان ورزش

همزمان با پیشرفت تكنولوژي  و ظهور تخصص 

هاي جدید از ایده هاي خالق و نو و یافته هاي 

جدید علمی در برنامه ریزي ها و اجراي فعالیت 

ها بهره ببرد و همچنین قابلیت هاي رقابتی خود 

را در مقابل رقبا حفظ، و نیاز به سرمایه گذاري 

انسانی را  در زمینه تسهیالت، تجهیزات و نیروي

 پایین بیاورد.

 پیشنهاد می شود :

در ابتداي كار فعالیت هایی كه در محور  - 

فعالیت هاي اصلی سازمان قرار ندارند و از 

اهمیت كمتر و حساسیت كمتر برخوردارند  

 برون سپاري شوند.

از نتایج واگذاري رویدادها و همچنین از روش  -

ه هاي واگذاري كشورهاي پیشرفته در برنام

ریزي براي برون سپاري رویدادهاي ورزشی 

 استفاده شود.

شركتی كه تمایل به دریافت خدمات برون  -

 سپاري دارد باید متخصص انجام آن كار باشد.

شاخص هاي پیشنهادي در پژوهش حاضر  -

عمومی می باشند در صورت تغییر شرایط و 

اولویت هاي سازمان این قابلیت وجود دارد كه 

تري را در فرآیند تصمیم گیري شاخص هاي بیش

 وارد نمود.

 

 

 تقدیر و تشکر:

 و تشكر مراتب وسیله بدین مقاله، نویسندگان

اعضاي هیات علمی  از را خود قدردانی

دانشگاهها، روسا و دبیران فدراسیون هاي 

ورزشی، مدیران سازمان هاي ورزشی و مدیران 

 در كننده شركت تربیت بدنی دانشگاههاي كشور

 .نمایندمی ابراز هشپژو این
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Abstract 

Objective: The aim of this research is to identify the components of the 

effective indexes are outsourcing model of sporting events. 

 Methodology: This is an applied research of purpose and of data collection 

is field study. 

 the kind of research is survey and descriptive.According to the grounded 

theory (Grounded) is based on the method of Glaser. 

The statistical population is sport industry experts, professors of 

universities, directors and secretaries of sports federations, sport 

organizations and sport managers of total universities, that 15 of them were 

selected by Target and snowball sampling method. Semi-structured 

interviews were openly conducted and data analysis has occurred by 

qualitative content analysis and coding, axial and selective. 

Results: A total of 20 interviews with experts and review of literature and 

research were 35 open source codes. And open codes in 6 concepts related 

to the categories of outsourcing of sporting events. 

Conclusion:  The results showed that the use of retirees in the assignment, 

the of determining requirements, structuring gradual, transferring, specified 

pattern and functional coordination of organizational resources of the most 

important and effective indicators of outsourcing of spore events. 

According to findings research recommended to managers of sport 

organizations In assigning the activities and services of the firms and 

companies pay attention to effective indicators key elements. 

Keywords: outsourcing model, outsourcing sporting events, effective 

indexes 
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