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 ریزی راهبردی مدیریت منابع انسانی در اداره کل ورزشبرنامه

 خراسان شمالی با رویکرد ورزشی

 

 3نژاد، قاسم عباس 2کوشکی، غالمحسین شاکری 1محمدرضا خجسته 

 تربیت بدنی، دانشگاه آزاد مشهددانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، گروه  -1

 مدیریت کسب و کار DBAدانشجوی دکتری  -2

 کارشناس ارشد مدیریت ورزش  -3

  

 چكيده

درمورد  برنامه ریزي راهبردي فرآیندي است كه سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و كوششهاي خود را

كرده و هدف از اجراي آن  یكدیگر تركیب و ادغاماهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در 

دستیابی به نتایج سازمانی در آینده است . یكی اهداف مهم در سازمانها مدیریت منابع انسانی است كه مهمترین 

 ریزي استراتژیک در سازمان است .شاخص برنامه

سانی در اداره كل ریزي راهبردي مدیریت منابع ان: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت برنامههدف

ورزش جوانان خراسان شمالی با رویكرد ورزشی بود تا به این وسیله مدیران ورزشی بتوانند از ظرفیت مهم و 

 راهبردي نیروي انسانی كارآمد بویژه كاركنان ورزشكار در ایجاد محیط شاد و بانشاط بهره ببرند.

ماهیت كاربردي بوده و از نوع مروري : روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف و روش شناسی

 باشد.می

كه در این استان در حال حاضر مدیریت ورزشی با  میدهد نشان پژوهش از دست آمدهبه : نتایجهایافته 

اي و هاي كتابخانهساختار فعلی نتوانسته است محیطی شاد و جذاب براي كاركنان فراهم نماید.البته در بررسی

در سایر استانها نیز مشخص شده كه  این وضعیت فراگیر بوده و مدیران فعلی به دالیلی پژوهشهاي انجام شده 

اند از ظرفیت نیروي انسانی متخصص بهترین فایده را ببرند كه این امر ناشی از چون عدم تخصص و ... نتوانسته

 باشد.وري ورزش استانها میهرهعدم عدم آشنائی مدیران استانی با نقش مهم و تأثیرگذار مدیریت منابع انسانی بر ب

اگر مدیریت ورزش بتواند منابع انسانی متخصص در ساختار اداري ورزش بویژه كاركنان  نتيجه گيری:

شود تا شوند ، این امر موجب میورزشكار را خوب هدایت نماید سایر كاركنان حوزه اداري نیز به ورزش ترغیب می

ان هستند رفتار تخصصی نشان داده و در نهایت موجب رضایت نسبت به ارباب رجوع ورزشی كه ورزشكار

 ورزشكاران گردند. 

 مدیریت راهبردي،تحلیل استراتژیک ، منابع انسانی،رویكرد ورزشی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

عه ترین عامل مولد است، در گذشته اعتقاد بر این بود كه سرمایه و منابع مادي روند توسامروزه نیروي انسانی مهم

كند اما در جهان كنونی منابع انسانی كارآمد در این امر تاثیر اصلی را دارد. منابع اقتصادي و اجتماعی كشور را تعیین می

گردد؛ به عبارت برداري از منابع مختلف جامعه و ساخت و تولید روزافزون میانسانی كارآمد باعث افزایش سرمایه، بهره

كند. كشوري كه نتواند مهارتها و دانش د جامعه در راستاي توسعه ملی را تضمین میدیگر منابع انسانی كارآمد پیشبر

برداري كند، قادر نیست هیچ چیز دیگري را توسعه مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثري بهره

 .[1]بخشد

ست. جوامعی در بلند مدت قرین عمده ترین منبع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، منابع انسانی آن ا

 همراه تقویت دانش و اصولی توسعه وپرورش دهند و موفقیت خواهند شد كه بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح و

  مهارتهاي فنی الزم، افرادي پر كار و معتقد و مومن بسازند. معرفت و

انعطاف با شرایط مختلف نیاز دارد. هنگامی كه هر سازمان براي نیل به اهداف خود به كاركنانی فعال و قابل 

پذیري با سازمان به اجراي سیستمهاي پویاي آموزش و بهسازي نیروي انسانی اهتمام بورزد، نیروي انسانی قابلیت انعطاف

هت شرایط مختلف سازمان را پیدا خواهد كرد، به عبارت دیگر آموزش و بهسازي اقدامی كارآمد از سوي مدیر سازمان در ج

 [.2] باال بردن سطح شایستگی اعضاي سازمان است

( ، نیز لزوماً باید تغییر كند. نظر به ضرورت HRM) *به واسطه تغییر محیط كسب و كار، مدیریت منابع انسانی

پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط، تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، مدیریت منـــابع انسانی 

 [.3] تغییر كند باید

 

 نظران مدیریتمدیریت منابع انسانی از دیدگاه صاحب تعریف

هایی است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را ها، اقدامات و سیستممدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست

 ( . 2222 ،† نو دهند )تحت تأثیر قرار می

یابی به و دست انگیزش استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجادمدیریت منابع انسانی عبارتست از رویكردي 

 (1993 ،† كنند )آرمسترانگتعهد منابع كلیدي سازمان؛ یعنی افرادي كه در آن یا براي آن كار می

مدیریت منابع انسانی فرایندي شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است 

 (1911 ، †رابینز)دي سنزو و 

 (1911 ، **مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت كاركنان سازمان )اسكارپلو و لدوینكا

  

                                                 
* Human Resource Managment 

† Noo & Others 

‡ Armstrong 

§ D.senzo , Robbins 

** Skarpelo,Ledonica 
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ها و اقدامات مورد نیاز براي اجراي بخشی از وظیفه مدیریت است كه با مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست

كارمندیابی، آموزش دادن به كاركنان، ارزیابی عملكرد، دادن كاركنان بستگی دارد، به ویژه براي  هایی از فعالیتجنبه

ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیر پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه براي كاركنان سازمان. براي مثال این سیاست

 [3]:شودمی

 (تجزیه و تحلیل شغل )تعیین ماهیت شغل هر یک از كاركنان 

 كارمندیابی ریزي منابع انسانی وبرنامه  

 گزینش داوطلبان واجد شرایط  

 توجیه و آموزش دادن به كاركنان تازه استخدام  

 (مدیریت حقوق و دستمزد )چگونگی جبران خدمت كاركنان 

 ایجاد انگیزه و مزایا  

 ارزیابی عملكرد  

 (برقراري ارتباط با كاركنان )مصاحبه، مشاوره و اجراي مقررات انضباطی 

  و آموزشتوسعه نیروي انسانی  

 (1311 ، *متعهد نمودن كاركنان به سازمان )دسلر 

 

  فلسفه مدیریت منابع انسانی

 منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آنها كلید موفقیت سازمان است.  

 در دستیابی به اي هاي مربوط به كاركنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل مالحظهها و رویهاگر سیاست

  .تر استهاي استراتژیک داشته باشند دستیابی به موفقیت سازمانی محتملاهداف سازمان و برنامه

 گیرد تأثیر زیادي بر كه از آن فرهنگ نشأت می رفتار مدیریتی هاي كلی، شرایط سازمانی وفرهنگ و ارزش

ت شدن است بدین معنی كه باید تالشی گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریدستیابی به تعالی مطلوب می

  .مستمر براي ایجاد پذیرش و انجام آنها صرف شود

  دستیابی به یكپارچگی نیازمند تالش مستمر است. منظور از یكپارچگی این است كه تمام اعضاي سازمان با

 .[4]داشتن حسی از مقصود مشترک با یكدیگر كار كنند

 

  رویكردهای مدیریت منابع انسانی 

 .دو رویكرد كلی در مدیریت منابع انسانی وجود دارد: رویكرد سخت و رویكرد نرم

 :† رویكرد سخت -1

  .خروجی برقرار شود و به صورت كارآمد اداره شوند -شود كه باید معادله وروديبه كاركنان مانند دیگر منابع نگاه می

 :† رویكرد نرم2-

                                                 
* Desler Gary 
† Tough approach 

‡ Soft  approach 
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ن با كاركنان مانند دیگر منابع رفتار كرد زیرا برخالف دیگر منابع، تواكند كه نمیبیشتر به این حقیقت توجه می

هایی براي دستیابی به تعهد از طریق آگاه دهند. در این رویكرد بر استراتژيالعمل نشان میمنابع انسانی فكر كرده و عكس

گیري در مورد نان در تصمیمهاي سازمان و شرایط محیطی، مشاركت كاركها، برنامهساختن كاركنان از مأموریت، ارزش

  .شودهاي كاري بدون نظارت رسمی تأكید بیشتري میبندي كاركنان در تیمچگونگی انجام امور و گروه

كند در حالی كه رویكرد نرم بر طرز تلقی در واقع رویكرد سخت بر فرایند مدیریت امور كاركنان تمركز می

ها و چگونگی انجام فرایندها العملها و دستورها، رویهد. رویكرد سخت سیستمكنكاركنان و چگونگی رفتار با آنان تأكید می

 .[5] گیرددهد. رویكرد نرم عوامل انسانی و رفتاري را در نظر میرا مورد بررسی قرار می

 

  اهداف مدیریت منابع انسانی

توان به صورت كاركنان سازمان است كه میهاي جمعی اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تالش

 :زیر آن را بیان نمود

 تأمین نیروي انسانی با حداقل هزینه  

 هاي افرادپرورش و توسعه استعدادها و مهارت  

 حفظ و نگهداري نیروهاي الیق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان  

  الزم بین اهداف شخصی آنها، و تأمین احتیاجات مادي و معنوي و جلب رضایت پرسنل بطوري كه همسویی

 .[6]هاي سازمان ایجاد گرددهدف

 

 تعریف ورزش  

( ورزش را فعالیت جسمی آدمی كه تحت عنوان قوانین مدون انجام می گیرد تعریف 1919) *شنایدر و اشپرایترزا

 ( دیدگاه نوعی را با این تعریف ارائه كرد كه ورزش باید :1991) †كرده اند .  نظر لوئی

شامل   -4 مبتنی بر دالوري جسمی باشد -3شامل پاره اي عناصر رقابتی باشد  -2رشت بازي داشته باشد س -1

 .نتیجه آن ناآشكار باشد  -5عناصري از مهارت ، تدبیر و بخت باشد 

 

  تعریف كاربردی ورزش

الیتهاي شركتهاي تجاري پیتر فلونیگ و میلر با این تعریف ورزش كه عبارت است از : هرگونه فعالیت ، تجربه ، فع

در جهت ایجاد تناسب اندام تفریح فعالیتهاي قهرمانی یا اوقات فراغت ، تعریفهاي پیشین ورزش را گسترش داده و جامعتر 

ساختند . از دیدگاه انها ورزش رقابتی است كه بر قوانین یا تجهیزات ویژه اي نیاز ندارد ، ورزش شامل فعالیتهایی مانند 

دویدن و حركات موزون كه در اینجا نیز به همان معنا به كار می رود ، است . یعنی طیف گسترده اي از تمرین بدنی ، 

 [.11]فعالیتهاي جسمانی و فعالیتهاي تجاري مرتبط با ان را در بر می گیرد 

 

                                                 
* Shneider & eshperaitz 
† loee 
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 تعریف مدیریت ورزشی

و كاركنان سازمان مدیریت ورزشی عبارت است از فرآیند تنظیم برنامه ها و نظارت بر فعالیتهاي ورزشكاران 

 . ورزشی 

ورزشی و امكاناتی كه این فعالیتها در آنها انجام می شود نیازمند تواناییها و مهارتهایی است . سمتهاي این  سازمانهاي

بخش براي افرادي است كه بتوانند مسابقات را برنامه ریزي كنند ، نحوه كاركرد امكانات ورزشی را بدانند ، بر بودجه 

یهاي بسیاري كه در حوزه هاي تخصصی سایر رشته ها وجود دارد استفاده از مهارتها و توانایو امكانات ورزشی نظارت كنند 

 كنند .

 مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی 

 با و قرار دارند جهانی تحوالت و تغییر این معرض در غیرورزشی، سازمانهاي سایر همانند نیز ورزشی سازمانهاي

 با مشكالتی ورزشی بخشهاي كه اندكرده گزارش * از كریمادیس نقل به این زمینه در .گریبانند به دست خود ویژه مسائل

 بر عالوه .خدمات مواجهند بخش در ویژهبه رقابتی محیط و مالی دولتی، مشكالت مقررات و قوانین نزولی، سیر همچون

 دولتی، كمكهاي كاهشهمچون  مسائلی با جهانی تحوالت واسطه به توسعه حال كشورهاي در در ورزشی سازمانهاي این،

 موضوع این و اندشده مواجه مشاركت دیگران جذب براي فرآیندي فقدان و ارتباطات منسجم، ضعف هايبرنامه نداشتن

 [.7شده است] كشورها این در ورزش توسعه و رشد در هایی محدودیت موجب

 ورزشی براي سازمانهاي ورزش، صنعت عنوان به ورزش نگرش به تغییر و ورزش عرصه در رقابت افزایش با 

 [.8میكنند] پیدا خود نیاز عملكرد بررسی براي الگوهایی و هاشاخص به فعالیتهاي ورزشی و هابرنامه در كمالجویی و پویایی

 

 رویكرد ورزش

بازي میكند ،  اجتماعی نظام و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، جهان تغییرات در ايروندهپیش مهم نقش ورزش

 كنترلهاي وجود عدم به دلیل ورزشی، سازمانهاي خصوص به و سازمانها در عدیده موجود مشكل شد خواهد ذكر كه چنان

 نظام استقرار به توجه فقدان .عملكرد میباشد ارزیابی جهت در مناسب راهكارهاي وجود دیگر عدم عبارت به یا و مدیریتی

 افت نهایت در و اثربخشی و كارایی موجب عدم نهایت در كندكه ایجاد را مضاعفی مشكالت تواند می عملكرد ارزیابی

همانا  اولویت، داراي و مهم برنامههاي از یكی هر فدراسیون، در تا میرسد نظر به ضروري رو این از سازمان میشود، بهرهوري

 .[13فدراسیون باشد] آن با متناسب ارزیابی نظام استقرار و طراحی

 

 ارزیابی عملكرد سازمانهای ورزشی

 آگاه ساخته آنها نگرش و سازمانی فرهنگ سازمان، انسانی نیازهاي منابع از را مدیران سازمانها، در عملكرد ارزیابی

 موجب كه اقداماتی . از جمله میسازد امكانپذیر هاهزینه كاهش و كیفیت خدمات بهبود براي را الزم فعالیتهاي شناسایی و

 در ارزیابی .است كاركنان عملكرد مؤثر ارزیابی برنامه اجراي و تدوین میشود، اثربخشی سازمانی و فردي عملكرد بهبود

 و موانع از را اجرایی عوامل و سیاستگذاران تنها نه ارزیابی .است كلیدي و مهم وظایف یكی از انسانی منابع مدیریت

                                                 
* keriemadis 
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 اهداف تحقق راستاي در برنامه پایداري به ارائه بازخورد، با بلكه میسازد آگاه برنامه قوت و ضعف و نقاط اجرایی مشكالت

 . [9كمک میكند]

 

 سازی منابع انسانیظرفيت

هاي فردي و سیستم مدیریت ها و مهارتها، قابلیتتوسعه نهادي، سازمانی، مدیریتی، فناوري و فرهنگی، توانایی

هاي جاري سازند تا نه تنها چالشقادر میها، دولت و مدیران دولتی را اي كه این قابلیتگونهكنند بهعمومی را مضاعف می

 [.12]خود را مدیریت كنند، بلكه فراتر از آن هم عمل نمایند 

 

 اهميت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها

مدیریت منابع انسانی براي سازمان ها به مثابه كاركردي حیاتی تلقی می شود . زیرا مولفه اصلی شكل دهنده 

سازمان هاي مردمند و مدیریت اثر بخش آنها وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی است . در گذشته ، رهبري نیروي انسانی 

امروزه تحت تاثیر عوامل بیرون سازمانی باالخص تطابق قابلیت رهبري  در سازمان به عهده اداره آمار و امور اداري بود . اما

امور كاركنان با نیاز هاي جدید ، امور مربوط به منابع انسانی در رابطه با رسالت و اهداف سازمان و در نظر داشتن چالش 

او به منزله یک منبع هاي محیطی سازماندهی می شود . بر این اساس ، اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد 

استراتژیک و طراح و مجري نظام ها و فراگرد هاي سازمانی جایگاهی بمراتب واالتر از گذشته یافته است تا جایی كه در 

 تفكر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی براي سازمانی یاد می شود . 

نتظام و بالندگی خود می كوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در بدین لحاظ امروزه سازمان ها براي بقاء ، ا

گستره جهانی به رشد وسیع ، بهبود مستمر ، كارآمدي ، سود بخشی ، انعطاف پذیري ، انطباق پذیري ، آمادگی براي آینده 

نسانی كلید موفقیت یا و برخورداري از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل شوند . به زعم بارون و كرپس منابع ا

 .[12]شكست هاي سازمانی به شمار می آید 

 

 های منابع انسانی در ورزشاستراتژی

ها و تعیین شیوة در هر سازمانی، از جمله سازمانهاي ورزشی، دستیابی به اهداف، در گرو روز آمد نمودن برنامه

ه به اهمیت نیروي انسانی در سازمانهاي نوین، ایجاد با توج .آمد استحركتی و نقشة راه، مبتنی بر روشهاي نوین و كار

هاي منابع انسانی با استراتژي كل سازمان یكی از چالشهاي مدیریت امروزین است. در مدیریت یكپارچگی میان استراتژي

ي انسانی بایست مجموعة نیروآید و به همین دلیل مینوین، نیروي انسانی منبع اصلی فرآیند افزایش كارآیی به حساب می

تر، نیروي انسانی، نحوة به مثابه یک سیستم تلقی شده و با استراتژي كلی سازمان مرتبط و هماهنگ گردد. به تعبیر روشن

  .شودها قلمداد میسازمانها و بنگاه تأمین، نگهداري، هدایت و بكارگیري آن جزئی از استراتژي

، ایثار و از خود گذشتگی رواج دار ، انتخاب استراتژي در جامعه ورزشی كه روحیة جوانمردي، قهرمانی، گذشت

  .مناسب براي جامعة ورزشی و در پرتو این استراتژي، انتخاب راهبرد مناسب منابع انسانی، از اهمیت باالیی برخوردار است

اي گوناگون، بر این اساس، چگونگی پرداخت پاداش و نحوة تقدیر و سپاس از عملكرد اعضاي جامعة ورزش در استراتژي ه

  .نمایدها را تعیین میمیزان اثر بخشی هر یک از استراتژي
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در هر صورت در جامعه ورزشی ایران، عالوه بر موضوع ارزیابی، پاداش و پرداخت، چگونگی روابط انسانی و مسایل 

هاي مادي و پولی انتظار فرهنگی، اخالقی و ارزشی هم مورد توجه و تأثیر گذار است. بدین معنا كه افراد عالوه بر تشویق

گر و پشتیبان آنان باشد و بشدت از هاي مشترک و تعهد متقابل جامعه ورزشی در شكلی متوازن، حمایتدارند كه ارزش

مند هستند اند، عالقهآور بودههاي نشانحالت داد و ستدي و ابزاري گریزان هستند. آنان، به ویژه كسانی كه قهرمانان میدان

هاي مربوط به « سازي تصمیم» آنان در جامعه ورزشی و در سطح ملی مورد عنایت باشد و در « و جایگاهشخصیت » كه 

  [14] .هاي مورد عنایت به شكلی حضور، بروز و تأثیر داشته باشندورزش و استراتژي

 

 مدیریت منابع انسانی در ورزش و استراتژیهای كاربردی

اي براي پاسخگویی به رخدادهاي محیطی و بكارگیري هاي گوناگون در هر جامعهها و بنگاهسازمانها ، شركت

 امكانات سازمانی نیازمند استراتژي و راهبرد مناسب هستند . 

باشد؛ استراتژي منابع انسانی آن « نوآوري و برجستگی » به طور كلی اگر استراتژي كالن سازمانی مبتنی بر 

 خواهد بود . « توجه به نیروي انسانی و كمک به خالقیت كاركنان » انسازم

توجه بدان سو متمركز  در تیم فوتبالی كه مربی صرفا بر خط حمله فشار می آورد و به آن توجه دارد و بیشترین

ی از بازي به پیشروي و گرفته نشد ه ، تیم احتماال در مواقع شده است وخط دفاع اساسا راهبرد بازي را در نیافته و به بازي

را  یابد ولی خطر ضد حمله و تهاجم قوي وناتوانی خط دفاع در مقابله با حریف هر لحظه تیم حتی به گل نیز دست می

تشخیص است . در این حالت ،  تهدید می كند. سرنوشت چنین تیمی در پایان بازي طوالنی، از پیش تعیین شده وقابل

دلسردي، كناره گیري و بی انگیزگی آن ها می افزاید و جنبه  ا سودي در بر ندارد بلكه برتهدید و توبیخ مهاجمین نه تنه

 .رود هاي قوت تیم نیز به هدر می

تخصیص منابع، رهبري  ریزي، سازماندهی،مدیریت ورزشی، نظیر سایر سازمانهاي تولیدي و خدماتی وظیفة برنامه

ورزش و تندرستی، به یقین نیروي انسانی، ورزشكاران  در عرصه .و هدایت و كنترل را در عرصة ورزش به عهده دارد

در  .شوندمنظور می« مزیت رقابتی » پشتیبانی این حرفه، دارایی محسوب شده و به عنوان  برجسته، مربیان و كادر فنی و

ایر سازمانها، استراتژي اي تطبیقی با سشیوه نخست باید در« هاي مناسب منابع انسانی استراتژي» این عرصه، براي یافتن 

  .قرار گیرد كلی نهاد ورزشی كشور مورد توجه و عنایت

را برگزینند،  « حداقل هزینه» و یا «  تمایز استراتژي» توانند ها میسازمان«  *نگاه پورتر» گونه كه از همان

ان، براي دستیابی به اهداف تواند در چارچوب رسالت و مأموریت سازممی سازمان و تشكیالت مسؤول امور ورزش كشور

در این مسیر شاید  .ها و شاخه هاي مختلف را تعیین و اجراء نمایداستراتژي كلی سازمان خود و فدراسیون تعیین شده،

در عرصة رقابت و حركت « مدیریت ورزش كشور  » خورد این است كهترین سؤالی كه در قدم اول به چشم میمحوري

است، یا استراتژي مطلوب این سازمان و بخشهاي تابعه و پیرامونی این  « اتژي ورزش همگانیاستر» ورزشی كشور بدنبال 

  است؟« استراتژي ورزش قهرمانی  »نهاد ، 

                                                 
* Porter 
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تواند تا اندازه زیادي بندي پورتر میاین عرصه بهره ببریم، تقسیم هاي مشهور سازمانها دراگر بخواهیم از استراتژي

استراتژي » با  « استراتژي تمایز» با این فرض، به نظر می رسد كه تناسب معناداري میان راهگشا باشد.  در این مسیر

 [14].وجود دارد  «همگانی استراتژي ورزش »و« استراتژي كاهش هزینه » و نیز « ورزش قهرمانی 

تعامل كاركنان چگونگی  ، كنترل رفتار و وزارت ورزش و جواناندراین فرآیند، اگر نحوة نظارت و كنترل و هدایت 

» آموزش نیروي انسانی(، استراتژي منابع انسانی سازمان  بوده و نیروي كار خود را از داخل سازمان تهیه نماید )ساخت و

 بدنی مراجعه وزارت ورزش و جواناندر استراتژي انسانی پدرانه به بازار و توان داخلی نیروي  .خواهد بود« استراتژي پدرانه 

هاي شود و در شاخصآنان، توجه می دستمزدها خواهد بود و به توان بالقوه افراد، و نه شایستگی فعلی شود و توجه رويمی

تربیت بدنی، نتیجة كار، پیروز شدن در میدانهاي رقابت، پیروزي و  شود. اگر برايكاري و مأموریتی به شغل عنایت می

 سازمان و نظارت و هدایت روي نتایج و دستاوردهامورد توجه باشد، در اصل سیستم كنترل  سبقت جویی و قهرمانی

» استراتژي نیروي انسانی سازمان،  متمركز خواهد بود و اگر تكیة نیروي انسانی بر توان داخل سازمان استوار باشد

  .خواهد بود« استراتژي متعهدانه 

افراد حقوق بگیر  لی است واستراتژي، با توجه به اینكه سیستم نیروي انسانی متكی بر بازار كار داخ در این

 .شود كه افراد در سازمان ماندگار شوندتالش می هاي گزینشی ان به آینده است وهستند، توجه مدیریت سازمان و بخش

 ورزش كشور، در بخش نیروي انسانی بر بازار كار خارجی ) خارج از سازمان ( تمركز و مدیریت وزارت ورزش و جواناناگر 

یا « استراتژي پیمانكارانه » به سمت  ارزیابی و نظارت و هدایت این سازمان، استراتژي منابع انسانی را نماید، شكل كنترل،

كارانه كه نیرو از خارج سازمان و كنترل هم بر بازده و خروجی و استراتژي پیمان سوق خواهد داد. در« استراتژي ثانویه » 

فرآیند كار و رفتار كاركنان داراي  نه شكل خواهد گرفت. در این استراتژي ،ها تمركز دارد، استراتژي پیمانكاراو نشان نتایج

شود و شایستگی بالفعل و كنونی و عملی افراد و اعضاي آیندة افراد توجه نمی برنامة قبلی است، بنابراین به توانایی بالقوه و

نخواهد آمد در حالی كه در  سانی به عملورزشی مورد توجه است و تالشی براي آموزش و بهبود و توسعه نیروي ان جامعة

ها داراي برنامة قبلی هستند و برفرآیند كار و رفتار كاركنان(، شغل استراتژي ثانویه ) تأمین نیرو از خارج سازمان و كنترل

  .شودنحوه تعامل و چگونگی برخورد كاركنان و انجام كار توجه جدي می به رفتار، آداب،

استراتژي  روحیة جوانمردي، قهرمانی، گذشت، ایثار و از خود گذشتگی رواج دار ، انتخابورزشی كه  در جامعه

 .منابع انسانی، از اهمیت باالیی برخوردار است مناسب براي جامعة ورزشی و در پرتو این استراتژي، انتخاب راهبرد مناسب

 

 نظر پژوهشگر

هاي منابع انسانی با استراتژي اد یكپارچگی میانبا توجه به اهمیت نیروي انسانی در سازمانهاي نوین، ایج

است. در مدیریت نوین، نیروي انسانی منبع اصلی فرآیند افزایش  استراتژي كل سازمان یكی از چالشهاي مدیریت امروزین

تژي استرا بایست مجموعة نیروي انسانی به مثابه یک سیستم تلقی شده و باو به همین دلیل می آیدكارآیی به حساب می

 كلی سازمان مرتبط و هماهنگ گردد. 

سازمانها و  تأمین، نگهداري، هدایت و بكارگیري آن جزئی از استراتژي تر، نیروي انسانی، نحوةبه تعبیر روشن

با توجه به موارد ذكر شده در اهمیت مدیریت منابع انسانی بویژه در سازمان ورزشی ، با توجه به  و  .شودمی ها قلمدادبنگاه

هاي سنی)نونهال،نوجوان،جوان ، بزرگسال و پیشكسوت( ینكه مشتریان این سازمانها )ارباب رجوع( ورزشكاران از همه ردها
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باشند ضرورت دارد مدیران رده باالي وزارت ورزش و جوانان در استخدام كاركنان این وزارتخانه رویكرد ورزشی را مد می

هاي ورزشی در استخدام این وزارتخانه استفاده نمایند.قطعاً ویژگیهاي خاص رشته نظر قرار دهند و از ورزشكاران و قهرمانان

طلبد و تنها ورزشكاران شامل خصوصیات اخالقی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... كاركنانی با آشنائی كامل با این ویژگیها را می

 ه سازمانها را به درستی درک نمایند .توانند مسایل و مشكالت ارباب رجوع اینگونورزشكاران و قهرمانان ورزشی می

هاي انجام شده و اینكه خود پژوهشگر در محیط پژوهش قرار دارد مشخص گردید كاركنان غیر ورزشی در بررسی

اند كه این مشكالت عمدي نبوده و در سازمان ورزشی مسایل و مشكالت زیادي را براي ورزشكاران و قهرمانان ایجاد كرده

 ی كاركنان غیر ورزشی از روحیات ورزشكاران و قهرمانان ورزشی است .ناشی از عدم آگاه

وري منابع انسانی توانمند و ساختار تشكیالتی قوي و گردد وزارت ورزش و جوانان براي بهرهلذا پیشنهاد می

 بایستی از جذب و بكارگیري ورزشكاران و قهرمانان در سیستم اداري استفاده نماید . تأثیرگذار می

سازمان هاي ورزشی به روش مدیریت منابع انسانی براي مدیریت خردمندانه و موثر در بنابراین مشخص است كه 

 .  هاي پژوهشی نو و بدیع نیاز است

آسیب شناسی چالشهاي كنونی ورزش، ترسیم دورنماي مطلوب براي حوزه مدیریت و منابع انسانی در ورزش، 

مدیران ورزشی و باالخره ارتقا سطح علمی و آگاهی كارشناسان این حوزه تصمیم سازي براي كمک به تصمیم گیري 

 می باشد. اندازي راهبردي نیازمند نگاهی مدیریتی با چشم

پر واضح است كه جایگاه ورزش در طرح جامع كشور با توجه به ارتباط سازنده آن با سایر اجزاء تشكیل دهنده 

 ه خوبی با ابعاد مختلف طرح ریزي استراتژیک آشنایی داشته باشند. طرح تعریف می شود و الزم است طراحان آن ب

ورزش در حوزه تصمیم سازي و طراحی استراتژي ورزش كشور، به مراكز مطالعات و تحقیقات استراتژیک نیاز  وزارت 

تولید هیجان،  مبرم دارد. در این راستا، عملیات ارضایی جهت تسخیر قلب ها، عمدتا توسط هنرمندان و ورزشكاران و با

صورت می گیرد. لذا مدیرانی می توانند در مهار تهدیداتی از جنس نرم در حوزه ورزش موفق عمل كنند كه با مباحث 

 باشند. حوزه كالن نگري، همه جانبه نگري و آینده نگري، آشنادر سه یعنی  "تفكر استراتژیک"

 

 روش شناسی تحقيق

ظ ماهیت كاربردي و از نوع مروري می باشد. براي برآورد روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی و از لحا

شمالی از وضعیت فعلی نیروي انسانی و نحوه ریزي راهبردي مدیریت منابع انسانی در اداره كل ورزش استان خراسان برنامه

وط به نیروي مدیریت آن در این استان )با توجه به اینكه خود پژوهشگر در محیط پژوهش قرار دارد و از همه امور مرب

 ها ، تخصص و ... آگاهی كامل دارد.( از روش بررسی پیشینه )اسناد و مدارک موجود( استفاده گردید. انسانی ، توانمندي

 

 یافته های تحقيق

ریزي استراتژیک مدیریت ورزشی در اداره كل ورزش و جوانان استان خراسان بعد از بررسی وضعیت برنامه

ریزي راهبردي در ابتداي مسیر قرار دارد و با تشكیل شوراي راهبردي ورزش در بحث برنامهمشخص گردید كه این استان 

انداز مدیریت ورزش در آینده به شكل مكتوب در چندسال اخیر قدمهائی برداشته است هرچند كه طرح مدونی براي چشم
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ستانها با تدوین برنامه عملیاتی راهبردي ارائه نشده است ولی گرایش مدیران به تشكیل شوراي راهبردي در وزارتخانه و ا

ریزي راهبردي خواهیم بود. و مشخص گردید كه یكی غیر متمركز  جاي بسی خوشحالی دارد و قطعاً در آینده شاهد برنامه

 باشد.از عوامل مهم و تأثیرگذار در این امر نوپا بودن این استان می

هاي انی مستقل شروع به كار كرده است و  زیرساختبه شكل است 1313قابل ذكر است این استان از سال 

ورزشی استان تا وضعیت مطلوب فاصله نسبتاً زیادي دارد هر چند در سالهاي اخیر در بحث احداث اماكن ورزشی استاندارد 

متر رسیده است ولی در بخش  2.1اقدامات زیادي انجام شده است و سرانه استاندارد ورزشی در استان نزدیک به 

 ریزي راهبردي مدیریت  ورزش در این استان هنوز كارهاي زیادي وجود دارد تا به وضعیت مطلوب برسد.امهبرن

 

 گيرینتيجه

 سطح بودن پائین عوامل و علل بررسی و شناخت به نسبت بایستمی نمود اذعان توان می كلی صورت به

 سبک به ورزشی سازمانهاي براي مدیران انتخاب در .شود اقدام ورزشی هاي مسؤلین سازمان سوي از ارتباطی مهارتهاي

 استفاده سازمانها این راس در مدیرانی از .شود توجه و انتصاب انتخاب فرایند در گذار اثر عامل یک عنوان به آنها مدیریتی

  .باشند ارتباطی مهارتهاي از باالیی سطح داراي كه شود

ورزشكاران هستند و این قشر از جامعه داراي خصوصیات اخالقی با توجه به اینكه مشتریان سازمانهاي ورزشی 

 چه اگر اینكه ضمن نمایند، خود ارتباطی هاي مهارت تقویت در سعی بایست می ورزشی باشند ، مدیراناي میویژه

 موثر سازمانی فرهنگ گیري شكل بر نیز رهبري سبک این و دارد گرا رابطه ساختار رهبري سبک با ارتباطی مهارتهاي

 سبک این بیشتر اثرگذاري و گرا تحول سبک رهبري با ارتباطی مهارتهاي بین رابطه میانگین بودن باالتر توجه با ولی است،

 عنوان به را گرا رهبري تحول سبک و گردد می توصیه ورزشی مدیران به تر قوي سازمانی فرهنگ گیري شكل بر رهبري

 و شده ورزشی هاي سازمان در ثبات ایجاد و انسجام تقویت منجر تبادلی مدیریت كه چرا .نمایند انتخاب خود الگوي

 فعالیت ها پژوهش سایر نتایج اساس بر كه چرا .گردد می انجام بهتر چه هر اثربخشی با را سازمانها این ماموریت پیچیده

 گردد. می سازمانی بخشی اثر نهایتاً  و مدیران عملكرد بهبود به منجر تواند می آموزشی هاي

روابط انسانی و مسایل  در هر صورت در جامعه ورزشی ایران، عالوه بر موضوع ارزیابی، پاداش و پرداخت، چگونگی

هاي مادي و پولی انتظار معنا كه افراد عالوه بر تشویق فرهنگی، اخالقی و ارزشی هم مورد توجه و تأثیر گذار است. بدین

 گر و پشتیبان آنان باشد و بشدت ازجامعه ورزشی در شكلی متوازن، حمایتتعهد متقابل  هاي مشترک ودارند كه ارزش

مند هستند اند، عالقهآور بودهنشان هايحالت داد و ستدي و ابزاري گریزان هستند. آنان، به ویژه كسانی كه قهرمانان میدان

هاي مربوط به « سازي تصمیم» ر سطح ملی مورد عنایت باشد و د آنان در جامعه ورزشی و در« شخصیت و جایگاه» كه 

 .مورد عنایت به شكلی حضور، بروز و تأثیر داشته باشند هايورزش و استراتژي
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Human Resource Management in the Office of Strategic Planning Exercise North 

Khorasan sports approach 

 

Abstract  

One of the primary goals in the management of human resources is the most 

important organizations in the strategic planning of the organization. 

Aim:The aim of this study was to investigate the strategic planning of human 

resources management in the Office of Youth Sports North Khorasan approach 

to the sport by sport managers can strategically important and efficient 

manpower capacity, particularly staff happy and fresh environment to benefit 

athletes. 

Methodology: This study was descriptive of the purpose and nature of the 

review is applied. 

Results:The results of the study show that the current structure of sports 

management in the province is now able to provide an environment for the 

staff cheerful and attractive. provincial role is important and effective human 

resource management on the productivity of the provincial sports. 

Conclusion:If a human resources specialist in the administrative structure of 

sports, especially sports management staff will lead a good athlete other 

administrative staff are encouraged to exercise ,This causes the client to sports 

where athletes are given special treatment and the athletes are satisfied. 

 

Keywords: strategic managment; strategic analyze;human resource;sports 

approach  Organization for   
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